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ÖNSÖZ 

ل  ّٰ ٍد ّبل اْلَعالَم   رَ اَْلَحْمُد ِلل ََلُم َعلَى َرُسوللَنا ُمَحّمَ ََلُة َوالّسَ يَن َوالّصَ
ينَ ى اٰ َوَعلٰ  هل أَْجَمعل  للهل َوَصْحبل

Bizi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ r Efendimiz’e ümmet 

kılan, Kur’ân-ı Kerîm’i ve Sünnet-i Seniyye’yi insanlara tâlim edecek âlim kulla-

rını yaratan Yüce Rabbimize nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun! 

Ashâbını en güzel şekilde yetiştirip mâneviyât semâmıza parlak yıldızlar 

hâlinde döşeyen Rasûlullâh r Efendimiz’e, âl ve ashâbına da nihâyetsiz salât ü 

selâm olsun! 

Hz. Ali t çocukluğundan itibaren Peygamber r Efendimiz’in elinde ye-

tişen; ilmi, hikmeti, ameli, ahlâkı ve hizmetiyle gönüllere taht kuran nâdide bir 

İslâm bahâdırıdır. Allah’ın şerefli bir kulu, Peygamber r Efendimiz’in en yakın 

akrabalarından biri, dâmâdı ve dördüncü halîfesi; ümmet-i Muhammed’in de göz-

bebeğidir. 

Hz. Ali’nin, Rasûlullâh r Efendimiz’in terbiyesiyle kemâle eren mânevi-

yat âlemi, engin bir derya hâlini almış, ilâhî aşkla dalgalandıkça fazilet ve 

kemâlinden bütün ümmet-i Muhammed istifâde etmiştir. 

Hz. Ali t ulvî bir mevkîde olması sebebiyle bazı insanlar tarafından yan-

lış anlaşılmış; bunlara tepki göstermek isteyen diğer bazıları da tersinden aynı ha-

taya düşmüşlerdir. Dolayısıyla onun hakkında orta yolu yani Ehl-i Sünnet ve’l-

Cemâat çizgisini muhâfaza etmek çok mühim bir husus hâline gelmiştir. Hikmet 

ehli zâtlar bu hususta şu tavsiyede bulunmuşlardır: 

“Kendi mevkiini dostlarının gösterdiği nokta ile düşmanlarının gösterdi-

ği nokta arasında ara!” 

Bu durum herkes gibi Hz. Ali t için de geçerlidir. 

Elinizdeki eserde Hz. Ali’nin faziletini, ilmini ve ahlâkını gösteren bazı 

hâtıralar okuyacaksınız. Bunları zihnimizde topladığımızda, onun ruh portresi ana 

hatlarıyla ortaya çıkmış olacaktır. 
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Bu hâtıraların derlenip siz kıymetli kardeşlerimize arzedilmesine vesile 

olan Pek Muhterem Ağabeyim Y. Selman Tan Beyefendi’ye çok teşekkür eder, 

bu eserin, “Bir hayra delâlet eden onu yapan gibidir” fehvâsınca kendileri ve bi-

zim için bir sadaka-i câriye olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim! 

Cenâb-ı Hak bütün ashâb-ı kirâmdan ve bilhassa da Hz. Ali’den râzı 

olsun, bizleri şefaatlerine nâil eylesin! 

Âmîn! 

Dr. Murat Kaya 

11.09.2015 

Üsküdar 
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Kısaltmalar 

Y: Celle celâlüh: Allah Teâlâ’nın kadri çok yüce ve ulvîdir. 

r: Sallallahu aleyhi ve sellem: Allah ona rahmet ve selâm eylesin! 

t: (Erkekler için) Radıyallahu anh: Allah ondan râzı olsun! 

c: (Kadınlar için) Radıyallahu anhâ: Allah ondan râzı olsun! 

V: Radıyallahu anhümâ: Allah o ikisinden râzı olsun! 

y: Radıyallahu anhüm: Allah onlardan râzı olsun! 

u: Aleyhisselâm: Ona selâm olsun! 

bkz.: Bakınız. 

DİA: Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 

haz.: Hazırlayan. 

Hz.: Hazreti. 

mad.: Maddesi. 

thk.: Tahkik eden. 

trc.: Tercüme eden. 
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Kısaca Hayâtı 

Hz. Ali t, Hicret’ten yaklaşık 22 sene önce milâdî 600 yılında Mekke-i 

Mükerreme’de doğmuştur. Kaʻbe’nin içinde doğduğu nakledilir.1  

Peygamber Efendimiz’in amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. 

Babası Ebû Tâlib, annesi Fâtıma bint-i Esed, dedesi Abdulmuttalip’tir. Künyeleri 

Ebü’l-Hasan ve Ebû Türâb, lâkabı Haydar, ünvanı Emîru’l-Mü’minîn’dir. 

“el-Murtezâ: Kendisinden râzı olunan, Allah’ın rızâsını kazanmış” ve “Ese-

dü’llahi’l-ğâlib: Allah’ın her zaman gâlip gelen kuvvetli arslanı” gibi lakapları da 

vardı. Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için daha sonraları “ َم  ُ َكّرَ َوْجَههُ  اِّلٰ : Ker-

remallahu vecheh: Allah yüzünü mükerrem kılsın, şereflendirsin!” duâsıyla 

anılmıştır. Sahabe arasında bu şekilde yâd edilen tek kişidir. 

Tasavvuf erbâbı, Hz. Ali’ye “Şâh-ı Velâyet” ve “Sultânü’l-Evliyâ” 

lâkaplarını uygun görmüşlerdir. 

Abdulmuttalip, Peygamber Efendimiz r 8 yaşındayken vefât ettiğinde, 

Hz. Ali’nin annesi Fâtıma Hatun c, Efendimiz’e mürebbîlik ve annelik yapmış-

tır. Kendi çocukları aç dururken Peygamberimiz’in karnını doyurur, kendi çocuk-

larının üstü başı toz toprak içinde dururken, o önce Efendimiz’in saçını başını ta-

rar, gülyağıyla yağlardı. 

Rasûlullah Efendimiz r daha sonraki hayatında bu mübarek hanımı sık 

sık ziyaret ederdi. Fâtıma Hâtun c, fazilet sâhibi, sâlih ameller işleyen sâlihâ bir 

İslâm hanımı idi. Hicrî 4. senede Medine’de vefat etti. 

Hz. Ali t, Ebû Tâlib’in en küçük oğludur. Mekke’de baş gösteren kıtlık 

üzerine Rasûlullah Efendimiz r, amcasının yükünü hafifletmek için Hz. Ali’yi 

himayesine aldı ve yetiştirdi. Böylece Ali t, Beytullâh’ta doğmuş, Beytü 

Rasûlillâh’ta yetişmiş oldu. 10 yaşlarındayken İslâm ile şereflendi. Hz. Hati-

ce’den sonra İslâm’a girmiş, “çocuklardan ilk müslüman olan kişi” vasfını ka-

zanmıştır. 

Hz. Ali t, Mekke ve Medîne devirlerinde her an Peygamber Efendi-

miz’in yanında oldu. Hicret esnâsında Efendimiz’in yatağında uyuyarak müşrikle-

ri oyaladı ve Peygamber Efendimiz’e zaman kazandırdı. Allah Rasûlü’nün bırak-

tığı emânetleri sahiplerine teslim ettikten sonra Kuba’da Peygamber Efendimiz’e 

yetişti. 

                                                 
1 Hâkim, Müstedrek, III, 550/6044. 
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Hicret’in 5. ayında gerçekleştirilen Muâhât/Kardeşlik akdinde Rasûlullah 

Efendimiz r, Hz. Ali’yi kendisine kardeş olarak seçti. O bu iltifat ve lutuf karşı-

sında son derece duygulandı ve: 

“–Ben Allah’ın kulu, Rasûlullah’ın da kardeşiyim” diyerek sevinç gözyaş-

ları döktü. 

Ali t, hicrî 2. senenin son ayında Hz. Fâtıma c ile evlendi. Ona son de-

rece sevgi ve saygı duyardı. Hatta kendi annesi Hz. Fâtıma’ya, hanımı Hz. Fâtı-

ma’ya hürmet göstermesini ve ona kesinlikle ev dışı hizmetleri gördürmemesini 

tavsiye ederdi. (İbn-i Abdilber, el-İstîâb, IV, 374) 

Hz. Ali t, Peygamber Efendimiz’in devamlı yanında bulundu ve bütün 

cihat hareketlerine katıldı. Uhud’da ve Huneyn’de muhtelif yerlerinden yara aldı. 

Bedir’de sancaktardı. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı, hâkim noktaları 

tesbit ederek Nebiyy-i Ekrem r Efendimiz’e bildirdi. Bu mevkîleri işgal ederek 

Bedir’de mühim bir savaş harekâtını başarıya ulaştırdı. Bedir Gazâsı’nın başla-

masından önce, Kureyşliler ile teke tek dövüşen üç kişiden biriydi. Bu dövüşte, 

hasmı Velid bin Muğire’yi kılıcı ile öldürdüğü gibi zor durumda kalan Hz. Ubey-

de’nin yardımına koştu ve onun hasmını da öldürdü. 25 yaşlarında bir delikanlı 

olarak büyük kahramanlıklar gösterdi. Allah Rasûlü’nün arzusu üzerine, Bedir’de 

yapılan havuzdan bir kırba ile ashâb-ı kirâma su taşıdı. Burada kendisine “Al-

lah’ın Arslanı” lâkabı ile Bedir ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan, bir de deve 

verildi. 

Hicrî 3. sene Ramazan’ının ortasında oğlu Hasan (r.a) doğdu. 4. sene Şa-

ban ayının 5’inde de Hüseyin (r.a) doğdu. Daha sonra Muhassin isminde bir oğlu 

ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm isminde kızları oldu. 

Hz. Ali’nin “Zülfikâr” ismi verilen meşhur bir kılıcı vardı. Ucu iki çatallı 

olan bu kılıcı, Uhud’da gösterdiği üstün kahramanlık, cesâret ve fedâkarlık sebe-

biyle Rasûlullah Efendimiz r hediye etmişti. Münebbih bin Haccâc’a âit olan 

Zülfikâr, Bedir’de ganimet olarak alınmıştı.2 

Allah Rasûlü r, Hz. Ali’yi bazen Medîne’de yerine vekil bırakmış, bazen 

de kumandanlık, sancaktarlık, kadılık gibi vazifelerle muhtelif yerlere göndermiş-

tir. 

Hz. Ali t, ilk üç hâlife döneminde ne bir idârî vazîfe aldı, ne de yapılan 

savaşlara katıldı. Sadece Hz. Ömer’in Filistin ve Suriye seyahati esnâsında Medi-

ne’de askerî vâli olarak kaldı. Medine’de ikâmet edip dînî ilimlerle meşgul olmayı 

                                                 
2 İbn-i Sa’d, I, 485. 
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diğer vazifelere tercih etti. Kur’an ve hadis konusundaki derin ilmi sebebiyle hem 

Hz. Ebû Bekir t hem de Hz. Ömer t bilhassa fıkhî mes’elelerde ona mürâcaat 

etmişlerdir. 

Hz. Ömer t devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip âdeta İslâm 

devletinin fahrî baş kadısı olarak vazife yaptı. Hz. Ömer’in şehâdeti üzerine yine 

devlet başkanını seçmekle vazifelendirilen altı kişilik şûra heyetinde yer alıp, bu 

altı kişiden en sona kalan iki adaydan biri oldu. 

Hz. Osman t’ın hilâfeti döneminde idarî tavrından pek memnun olma-

makla birlikte İslâm devletinin muhtelif vilâyetlerinden gelen şikâyetleri hep ba-

canağı Hz. Osman’a bildirmiş ve ona hâl çareleri teklif etmişti. Hz. Osman’ı mu-

hasara edenleri uzlaştırmak için elinden gelen gayreti sarfetti. İsyancıları, teşebbüs 

ettikleri işten vazgeçirmek için ciddî îkaz ve nasihatlarda bulundu, ancak onların 

halifenin evini kuşatmalarına mâni olamadı. Hâdise ciddî boyutlara ulaştığında ise 

evlatları Hz. Hasan ile Hüseyin’i halifenin evinin önüne nöbetçi olarak gönderdi. 

Hz. Osman’ın şehâdetinden sonra hilâfeti Hz. Ali’ye teklif ettiklerinde, o 

bu teklifi Talha ve Zübeyr’e yöneltti. Çok ısrar edilmesi üzerine bey‘atı kabul et-

ti. 

Ancak onun devri, Allah’ın bir takdiri olarak son derece karışık geçti. 

Hilâfete geldiğinde hâlledilmesi gereken birçok problemle karşı karşıya kaldı. Bu 

karışıklıklar Cemel ve Sıffîn gibi iç çatışmaları doğurdu. Hz. Ali t, İslâm devleti 

bünyesindeki bu ihtilâfları gidermek için büyük fedakârlık ve gayretler gösterdi. 

Bu karışıklıklar esnâsında ikiye ayrılan ashâbın birbirine bakışı ise son de-

rece insaflıydı. Onlar birbirlerine; “Bunlar bize karşı taşkınlık eden kardeşleri-

mizdir.” diyorlardı.3 Her şeye rağmen yine de birbirlerine kardeş gözüyle bakabi-

liyorlardı.4 

Nihayet, Kûfe’de 40/661 yılında bir Hâricî olan Abdurrahman bin Mül-

cem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın tesiriyle iki gün 

sonra 19 veya 21 Ramazan’da (26 veya 28 Ocak’ta) şehid oldu. Bugün Necef diye 

bilinen Kûfe’ye defnedildi. 

 

Şemâili ve Ahlâkı 

                                                 
3 İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 535/37763. 
4 Bu hususta müslümanların sergilediği şaşırtıcı misaller için bkz. Prof. Dr. Ali Muhammed Muhammed es-

Sallâbî, Hz. Ali, trc. Şerafettin Şenaslan, İstanbul 2008, s. 632-635. 
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Ali bin Ebî Tâlib t, ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah 

gözlü olup sakalı sık ve geniş, saçları dökülmüştü. Yüzü güzeldi, gülümserken 

dişleri görünürdü. 

Kuvvetli bir vücut yapısı vardı. Omuzları geniş, elleri sertti. 

Hz. Ali t; âbid, kahraman, cesur, hayırda yarışan, takvâ sahibi ve son de-

rece cömertti. Onun; cömertliği, insanîliği ve Rasûlullah’a olan yakınlığıyla edin-

diği büyük manevî miras, kendisini asırlardır halk inançlarında dâsitânî bir kişili-

ğe büründürmüştür. 

Hz. Ali t, ölümden korkmayan bir cengâverdi. Ölümden neden korka-

caktı ki? Allah Rasûlü r onu Cennet’le müjdelemişti. Cennet’e gideceği kesin 

olan bir insan ölümden hiç korkar mı? Bu sebeple kiminle mübârezeye çıksa mut-

laka onu mağlup ederdi. 

O, ilim, takvâ, ihlâs, samîmiyet, fedâkârlık, şefkat, kahramanlık, şecaat ve 

İslâmı tebliğ gibi yüksek ahlâkî ve insânî vasıflar bakımından müstesnâ bir 

mevkîye sahipti. Cesaret ve şecaati ile gönüllerde yer edişi onun, “Haydar-ı 

Kerrâr” ve “Şâh-ı Merdân” sıfatlarıyla tanınmasını sağlamıştır. 

O, Kur’ân ve Sünnet’e tam anlamıyla bağlı idi. Dünya ve süslerinden ka-

çar, onun aldatıcı yaldızlarına aldanmazdı.  

Hz. Ali t, son derece kanaatkâr, zâhid ve kifayet miktarı dünyalıkla iktifâ 

eden bir şahsiyetti. O; Fâtıma c ile evlendikleri vakit yataklarının bir koyun deri-

sinden ibaret olduğunu bildirmektedir.5 

Hz. Ali t, çokça gözyaşı döküp muhâliflerinin îman ve hidâyetleri için 

dua edecek kadar hassas, takvâ sahibi ve kâmil bir mü’mindir. 

Her şeye ibretle bakar, uzun uzun tefekkür ederdi. Allah korkusundan 

yetîm bir çocuk gibi ağlar, hasta bir insan gibi tir tir titrerdi. İbâdeti çok sever, 

riyâzata devam ederdi. Az yemeyi, çok ve büyük işler yapmayı severdi. Dîni aziz 

tutar, yoksullara çok şefkat, merhamet ve muhabbet beslerdi. 

Hiç yalan söylediği, saçma sapan konuştuğu duyulmamış, eğreti bir iş yap-

tığı görülmemiştir. 

Ümmetin malını ümmete dağıtırken de son derece titiz davranır, kimsenin 

hakkına tecavüz etmezdi. Öylesine mütevazı giyinirdi ki görenler onu çok fakir 

zannederlerdi. Kendisini Kûfe’de görenler, kışın soğuğunda ince bir elbise ile 

câmiye gittiğini naklederler. 

                                                 
5 İbn-i Mâce, Zühd, 11. 
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Fazîletleri 

Hz. Ali t hiçbir zaman putlara, taşlara, ağaçlara secde ve ibadet etmemiş, 

onları tavaf etmemiş ve şeytanın yoluna gitmemiştir. İlk Müslümanlardandır. 

Enes bin Mâlik t anlatıyor: 

“Rasûlullah Efendimiz r pazartesi günü peygamber olarak gönderildi. Sa-

lı günü O ve Ali t namaz kıldılar.” (Tirmizî, Menâkıb, 20/3728) 

Hz. Ali t âhirette de önderdir. Kendisi şöyle buyurmuştur: 

“Ben, kıyamet günü Rahmân’ın huzurunda, insanlarla aramdaki husumet-

ler hakkında hüküm verilmesi için diz çökecek kişilerin ilki olacağım.” 

Bu sözü râvî Kays bin Ubâd şöyle izah eder: 

“«İşte, Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasım taraf!»6 âyet-i ke-

rimesi, Bedir günü mübâreze eden (harp öncesi teke tek savaşan) Hz. Hamza, Hz. 

Ali, Hz. Ubeyde y ile müşriklerden Şeybe, Utbe ve Velîd hakkında nâzil olmuş-

tur.”7
 

Şu âyet-i kerîmenin de bu iki grup hakkında nâzil olduğu rivâyet edilir: 

“Yoksa biz, îman edip de sâlih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat 

çıkaranlar gibi mi tutacağız? Veya Allah’tan korkan müttakîleri, yoldan çı-

kan fâcirler gibi mi sayacağız?” (Sâd, 28) (Alûsî, XXIII, 189) 

Şu âyet-i kerimelerin Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali y hakkında 

nâzil olduğu rivâyet edilmiştir: 

“…(Rasûlüm!) O ihlâslı ve mütevâzı insanları müjdele! Onlar öyle 

kimselerdir ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer; başlarına gelene sab-

rederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Al-

lah için) infak ederler.” (Hac, 34-35) (Kurtubî, XII, 40) 

Mukâtil şöyle der: 

“Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, yapmadıkları bir şeyden 

dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişler-

                                                 
6 Hac, 19. 
7 Buhârî, Meğâzî, 8; Tefsîr, 22/3; Müslim, Tefsîr, 34; İbn-i Mâce, Cihâd, 29; Taberânî, Kebîr, III, 164/2953. 
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dir”8
 âyet-i kerîmesi Hz. Ali t hakkında nâzil oldu. Bazı münafıklar onu incitmiş 

ve hoş olmayan şeyler söylemişlerdi. Âyet bunun üzerine nâzil oldu. (Vâhıdî, s. 377) 

Rasûlullah Efendimiz r, Hz. Ali’nin fazileti hakkında şöyle buyurmuşlar-

dır: 

“Ben kimin dostu (mevlâsı) isem, Ali de onun dostudur.” (Tirmizî, Menâkıb, 

19/3713) 

“Kim Ali’ye hakaret ederse bana hakaret etmiş olur.” (Ahmed, VI, 323) 

Hz. Ali t her namaz için abdest alırdı. (Kurtubî, [Mâide, 6]) 

Allah Rasûlü (s.a.v) çoğu seferde mübarek sancaklarını Hz. Ali’ye taşıt-

mışlar ve onu pek çok birliğin başına kumandan tayin etmişlerdir. Meselâ; 

Sefevân seferinde Rasûlullah r Efendimiz’in bağladığı beyaz sancağı Hz. 

Ali t taşıdı.9 

Bedir’e giderken Ukâb ismindeki bayrağı Hz. Ali t taşıdı.10
 

Bedir’den yedi gün sonra çıkılan Karkaratü’l-Küdr seferinde Allah 

Rasûlü r, beyaz sancağını Hz. Ali’ye taşıttı.11
 

Rasûlullah r, Uhud’a giderken Muhâcirlerin sancağını Hz. Ali’ye veya 

Mus’ab bin Umeyr’e verdi.12
 

Hicretin 4. senesi Rebîulevvel ayında yahûdi kabilesi Benî Nadîr üzerine 

gidilirken müslümanların sancağını Hz. Ali t taşıdı. 

Bedru’l-Mev‘id cihad birliğinin sancaktarı Hz. Ali t idi.13 

Allah Rasûlü r, Hayber Gazâsı’na çıkarken, beyaz sancağını Hz. Ali’ye 

verdi.14 

Mekke Fethi’ne giderken Muhâcirlerin bayraktarları Hz. Ali, Zübeyr bin 

Avvam, Sa‘d bin Ebî Vakkas y idi. (Vâkıdî, II, 819, 820) 

Huneyn’de Muhâcirlerin sancaktârı Hz. Ali t idi.15
 

                                                 
8 Ahzâb, 58. 
9 İbn-i Sa‘d, II, 9; İbnü’l-Esîr, Kâmil, II, 112. 
10 İbn-i Hişâm, II, 251; İbn-i Seyyid, I, 246; İbn-i Kesîr, Bidâye, III, 260. 
11 İbn-i Hişâm, II, 421; Vâkıdî, I, 182-183; İbn-i Sa‘d, II, 31; İbn-i Seyyid, I, 297. 
12 Vâkıdî, I, 215; İbn-i Sa‘d, II, 38-39; İbn-i Seyyid, II, 8; Semhûdî, Vefâü’l-vefâ, I, 283. 
13 Vâkıdî, I, 388; İbn-i Sa‘d, II, 59. 
14 İbn-i Hişâm, III, 378; Vâkidî, II, 649; İbn-i Sa‘d, II, 106. 
15 Vâkıdî, III, 897; İbn-i Sa‘d, II, 150. 
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Rasûlullah r, Sa‘d bin Bekir Oğulları’nın Hayber yahudilerine yardım 

etmek üzere Fedek’te toplandıklarını haber almıştı. Onlar bu yardımlarına karşılık 

Hayber’in hurma mahsûlünü alacaklardı. Hayber yahudileri bir yıldan beri Allah 

Rasûlü r ile çarpışma hazırlığı içinde idiler. Efendimiz r, Hz. Ali’yi hicretin 6. 

yılında Şaban ayında Fedek’te toplanan Benî Sa‘d kabîlesinin üzerine gönderdi.16
 

Görüldüğü gibi Hz. Ali’nin Rasûlullah r katında mühim bir yeri vardı.  

Hz. Ali demek, fazilet demektir; ferâgat demektir; iman, takvâ, adâlet, ih-

san, şefkat, iyilik, güzellik, sonsuz aşk ve muhabbet demektir. 

 

İlmî Şahsiyeti 

Mü’minlerin Emîri Hz. Ali t Allah’ın kelâmına çok büyük bir ehemmi-

yet verdiği için Kur’ân-ı Kerîm ve Kur’ân ilimleri husûsundaki ilmi derin idi. 

Rasûlullah r zamanında Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemişti. Onun şöyle dediği ri-

vâyet edilir: 

“Allah’a yemin olsun, hiçbir âyet yoktur ki onun hangi hususta, nerede 

ve kim hakkında indiğini; gece mi, gündüz mü; ovada mı, dağda mı nâzil oldu-

ğunu bilmeyeyim!”17 

Gerçekten de Hz. Ali t, İslâm’ın bize kadar gelmesinde büyük rolü olan 

sahâbîlerden biridir. Devamlı olarak Peygamber Efendimiz’in yanında bulunduğu 

için bütün İslâmî ilimlerde sahabenin ileri gelenlerindendir. İnsanları hakka ilet-

mek için büyük gayretler sarfetmiş ve hilâfet dönemi iç karışıklıklarla geçmesine 

rağmen İslâm’ın öğretilmesi ve öğrenilmesi hususunda büyük gayretleri olmuştur. 

Medine’de duruma hâkim olup yönetimi tam olarak eline aldıktan sonra 

öğretim için merkezde bir okul kurdu. Arapça gramerinin öğretilmesini Ebû Es-

ved ed-Düelî’ye, Kur’an okutma ve öğretme işini Abdurrahman es-Sülemî’ye, 

tabiî ilimler konusunda öğretmenlik vazifesini Kümeyl bin Ziyâd’a verdi. Arap 

edebiyatı konusunda çalışma yapmak üzere de Ubâde bin Sâmit ve Ömer bin 

Seleme’yi vazifelendirdi. Devlet yönetimi ve hizmetlerini; mâliye, ordu, teşrî ve 

kaza gibi bölümlere ayırarak yürütüyordu. 

Hz. Ali t, İslâm’ın bütün güzelliklerine vâkıftı. Çünkü o, Peygamber 

Efendimiz’in devamlı yanında bulunmuştu. Vahiy kâtibiydi, hâfız, müfessir ve 

muhaddisti. Ashâb-ı kiram arasında Kur’ân, hadis ve bilhassa fıkıh alanındaki en-

                                                 
16 Vâkıdî, I, 5; II, 530-531, 562; İbn-i Sa‘d, II, 89; İbnü’l-Esîr, Kâmil, II, 209. 
17 Prof. Dr. Ali Muhammed Muhammed es-Sallâbî, Hz. Ali, s. 45. 
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gin ilmiyle kendini kabul ettirmiş bir otoriteydi. Rasûlullah r Efendimiz’den ri-

vâyet ettiği hadislerin çoğu fıkha dâirdir ve 586 adettir. Ahkâmın nazariyâtından 

çok amelî keyfiyetine bakar: 

“İnsanlara anladıkları hadisleri söyleyiniz! Allah ve Rasûlü’nün tekzip 

edilmesini ister misiniz?” derdi. (Buhârî, İlim, 49) 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz ile çoğu zaman beraber bulunması sebebiyle, ri-

vâyet ettiği hadisler içinde Efendimiz’in şemâiline, ibâdet ve duâlarına dâir olan-

lar çoktur. Rasûlullah r zamanında yazdığı ve devamlı olarak kılıcının kınında 

taşıdığı bir “hadis sahîfesi” vardı. Bizzat kendisinin beyan ettiğine göre bu sahi-

fede, Allah’ın kitabındaki vahiylerden başka Ehl-i Beyt’e has husûsî bilgi ve tali-

matlar yoktu. Sadece zekâta ve diyete dâir hükümler, düşman elindeki bir esiri 

kurtarmanın yolları, bir kâfir için müslümanın öldürülemeyeceği, Medîne’nin Ha-

rem bölgesi sınırları gibi birkaç mühim mevzuya dâir hadisler mevcuttu. Hz. Ali 

t, Kur’ân-ı Kerîm ile bu sahîfeden başka Allah Rasûlü’nden husûsî bir tâlimât 

almadığını ve başka bir şey yazmadığını ısrarla ifade ederdi.18 

Ali t, Rasûlullah r daha hayattayken Kur’ân-ı Kerim’in tamamını ez-

berlemiş ve onun meselelerine hakkıyla vâkıf olan sayılı sahâbîlerden biriydi. Ta-

lebesi Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Hz. Ali’den daha güzel Kur’ân okuyan bi-

rini görmediğini ifade eder. 

Hz. Ali t, Yemen’de kadılık yapmıştır. Hz. Ömer t: 

“–En isâbetli hüküm verenimiz Ali idi” demiştir. (Buhârî, Tefsîr, 2/6) 

Bu sebeple ilk üç halîfe, mühim meselelerde Hz. Ali’nin fikrini almayı 

ihmal etmemişlerdir. 

Cifr ilminin Hz. Ali’ye nisbet edilmesi ise tamamen asılsız bir iddiadır. 

Fesahati ve üstün hitabeti ile tanınan Hz. Ali’nin güzel ve hikmetli sözleri 

kaynaklarda nakledilegelmiştir. 

Güvenilir hiçbir kaynakta Hz. Ali’nin herhangi bir eserinden söz edilmedi-

ği hâlde ona bir takım kitap ve divanlar nisbet edilmiştir. Yine kendisine pek çok 

söz izafe edilmektedir. Aşırı taraftarları, hadis ve tefsir ilimlerinde ona birçok gö-

rüş nisbet ettikleri için, onun sözlerine ihtiyatla yaklaşılmış, bu hususlarda kendi-

sinden güvenilir pek az rivayet kaynaklarımıza intikal edebilmiştir.19
 

 

                                                 
18 Buhârî, İlim, 39; Cihâd, 171; Cizye, 10, 17; Müslim, Edâhî, 43-45; Ahmed, I, 100, 102, 110, 118, 119. 
19 Yaşar Kandemir, “Ali” mad., DİA, II, 375. 
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Zühd Hayâtı 

Cüneyd-i Bağdâdî -kuddise sirruh- şöyle demiştir: 

“Allah kendisinden râzı olsun, Emîru’l-mü’minîn Hz. Ali t, eğer harpler-

le meşgul olmasaydı bizim bu Tasavvuf ilmimize dair pek çok incelikleri bize öğ-

retirdi. Çünkü o, kendisine ilm-i ledün verilmiş biriydi. İlm-i ledün Kur’ân’da Hı-

zır u’a has kılınmış bir ilimdir. Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: «Biz tarafı-

mızdan (min ledünnâ) ona bir ilim öğretmiştik.» (Kehf, 65).” 

Ashâb-ı kirâm içinde Emîru’l-mü’minîn Hz. Ali’nin mânâ, işâret, lafzî 

tevhîd, mârifet ve iman gibi hususlarda husûsî bir yeri, sûfîlerden ehl-i hakâyık 

olanlara örnek olacak güzel hasletleri vardır. 

Amr bin Hind, Hz. Ali’den şöyle nakleder: 

“İman kalpte beyaz bir ışıktır. İman arttıkça kalbin beyazlığı artar. İman 

kemâle erince kalp bembeyaz olur. Nifak ise kalpte siyah bir ışıktır. Nifak arttıkça 

kalbin siyahlığı artar. Nifak kemâle erince kalp simsiyah kesilir.” 

Hz. Ali’ye: 

“–İnsanların düştüğü ayıplardan en sâlim kalabilen kimdir?” diye sorul-

muştu. 

“–Aklını emir, günahlardan sakınmayı ve öğüdü dizgin, sabrı kumandan, 

takvayı azık, Allah korkusunu yoldaş, ölümü hatırlamayı arkadaş edinen kişi” ce-

vabını verdi. 

Bir kula akıl, ilim ve beyân (ifade kuvveti) birlikte verildiğinde o kul 

kemâl ehli sayılır. Rasûlullah r Efendimiz’in ashâbı bir müşkille karşılaştıkların-

da Hz. Ali’ye sorarlardı. O da onların müşkillerini çözüp hakikati beyân ederdi. 

Hz. Ali t birgün paraların saklandığı hazinenin önünde durdu ve: 

“–Ey sarı ve beyaz (altın ve gümüş) dünyalıklar, gidin benden başkasını 

kandırın!” dedi. 

Hz. Ali t ücretle çalışır ve kazandığı bir müdd hurmayı zaman zaman Al-

lah Rasûlü’ne azık olarak getirirdi. Birgün Hz. Ömer’e şöyle demişti: 

“–Eğer dostuna kavuşmak istiyorsan gömleğini yama, ayakkabını tamir et, 

emelini kısa tut ve doymayacak kadar ye!” 

Hz. Ömer t: 

“Ali olmasaydı Ömer helâk olurdu!” demiştir. 
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Hz. Ali t şehid edildiğinde oğlu Hasan t, Kûfe minberine çıkıp halka 

şöyle hitap etti: 

“Dün aranızdan bir adam ayrıldı. Evvel gelip geçen insanlar onu ilimde 

geçemediler, sonrakiler de ona ulaşamadılar. Rasûlullah (s.a.v) onu bir birliğin ba-

şında kumandan olarak gönderir ve kendisine sancağını verirdi. O da gittiği yeri 

fethetmeden gelmezdi. Kendisine tahsis edilen atâdan ayırdığı yedi yüz dirhemden 

başka ne altın ne de gümüş bıraktı. O parayı da ailesine bir hizmetçi temin etmek 

için hazırlıyordu.” (Ahmed, I, 199) 

Naklolunduğuna göre Hz. Ali t namaz vakti geldiğinde titrer ve rengi ki-

reç gibi olurdu. 

“–Sana ne oluyor, bu hâlin ne ey Mü’minlerin Emîri?!” diye soranlara: 

“–Allah’ın bize lûtfettiği emanetin vakti geldi. O emanet göklere, yere ve 

dağlara arzedildi de onlar korkup yüklenmekten kaçındılar. İnsanoğlu bu emaneti 

yüklendi.20 Üzerime aldığım bu emaneti edâ edip edemeyeceğimi bilemiyorum” 

derdi. 

Hz. Ali t der ki: 

“Ben ve nefsim, çoban ile koyunları gibiyiz. Nefsimi ne zaman bir tarafa 

toplamaya çalışsam öbür tarafa yayılmaktadır.” 

Dünya malını talep etmeyen ve istemeden gelen dünyalığı reddedip ondan 

kaçanların önderi Hz. Ali’dir. 

Hz. Ali t der ki: 

“Hayrın tamamı dört şeyde dürülüdür: Konuşmak, susmak, nazar ve hare-

ket. 

- Zikr-i ilâhî dâhilinde olmayan konuşma boştur. 

- Fikir ve tefekkürsüz susma hatâdır. 

- İbretle olmayan nazar gaflettir. 

- Allah’a kulluğa yöneltmeyen hareket, durgunluk ve gerilemedir. 

Konuşması zikir ve hayır, susması tefekkür, nazarı ibret, hareketi kulluk 

olan kişiye Allah rahmet eylesin! İnsanlar, böylelerinin elinden ve dilinden 

selâmette olurlar.”21 

                                                 
20 Ahzâb, 72. 
21 Ebû Nasr Serrâc Tûsî, el-Lüma‘/İslâm Tasavvufu, trc. H. Kamil Yılmaz, İstanbul 1996, s. 137-140. 
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MEKKE-İ MÜKERREME 
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Peygamber Efendimiz’in Yanında Yetişti / 1 

Nübüvvetten önce, Kureyş kabilesi şiddetli bir kıtlık ve açlığa dûçâr ol-

muştu. Allah Rasûlü’nün amcası Ebû Tâlib’in maddî durumu zayıf, âile efrâdı ise 

hayli kalabalıktı. Bu sebeple sıkıntı içindeydi. Fahr-i Kâinât Efendimiz r, diğer 

amcası Hz. Abbâs’a gidip: 

“–Amcacığım! Biliyorsun ki kardeşin Ebû Tâlib’in âilesi çok kalabalık. İn-

sanlar kıtlık ve açlığa mâruz kalmış, kıvranıp duruyorlar. Haydi, Ebû Tâlib’in ya-

nına gidelim ve kendisiyle konuşalım. Oğullarından birini ben yanıma alayım, bi-

rini de sen al! Böylece onun yükünü biraz hafifletmiş oluruz!” buyurdular. 

Efendimiz r çocukken Ebû Tâlib ona bakmıştı, şimdi ise Efendimiz ona 

yardımcı oluyordu. 

Abbâs t bu âlicenap teklifi kabûl etti ve berâberce Ebû Tâlib’in yanına 

vardılar: 

“–İnsanlar, içine düştükleri şu kıtlıktan kutuluncaya kadar evlâtlarından 

bazılarını yanımıza alıp bakmak sûretiyle yükünü hafifletmeyi arzu ediyoruz” de-

diler. Ebû Tâlib: 

“−Akîl’i bana bırakınız, diğerlerinden istediğinizi alabilirsiniz!” dedi. 

Bunun üzerine Fahr-i Kâinât r Efendimiz, (henüz beş yaşında olan)22 Hz. 

Ali’yi; amcası Abbâs da Câfer’i aldılar. Efendimiz’e peygamberlik lutfedilinceye 

kadar Hz. Ali, O’nun yanında yetişti. Sonra ona ilk îman edenlerden oldu. Efen-

dimiz’e tâbî olup ona tasdik etti. Câfer t ise müslüman oluncaya ve bakıma ihti-

yaç duymayıncaya kadar Hz. Abbâs’ın yanında kaldı. (Hâkim, III, 666-667/6463; İbn-i Hişâm, I, 

264) 

Mekke-i Mükerreme’nin üzerine çöken kıtlık ve açlık, Kureyş’e ızdırap 

verirken, Hz. Ali t için Allah’ın müstesnâ bir lutfu olmuştur. Cenâb-ı Hak onun 

hayrını dilemiş ve kendisine Fahr-i Kâinât r Efendimiz’in yanında yetişme nime-

tini bahşeylemiştir. 

 

                                                 
22 Tâhiru’l-Mevlevî, Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri, II, 128. 
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On Yaşındaki Müslüman / 2 

Hz. Ali -kerremallahu vecheh- Rasûlullah r ile Hz. Hatîce’nin namaz kıl-

dıklarını görmüş ve: 

“–Nedir bu?” diye sormuştu. Allah Rasûlü r: 

“−Bu, Allah’ın kendisi için seçtiği dînidir. Ben seni tek olan Allah’a îman 

ve ibâdet etmeye, hiçbir fayda ve zararı olmayan Lât ile Uzzâ’yı da inkâra dâvet 

ediyorum!” buyurdular. Hz. Ali t: 

“–Ben bu dîni şimdiye kadar hiç işitmedim! Babam Ebû Tâlib’e sormadan 

bir iş yapamam!” dedi. 

Rasûlullah Efendimiz r, o sıralar teblîğ faâliyetlerini gizliden gizliye 

devâm ettirdiği için:  

“−Ey Ali! Şâyet müslüman olmayacaksan sana bahsettiğim bu husûsu gizli 

tut, açığa vurma!” buyurdular. 

Hz. Ali t, o gece bekledi. Allah Teâlâ onun kalbine İslâm muhabbetini 

bahşetti. Sabahleyin Peygamber Efendimiz’in yanına gitti ve İslâm dîni hakkında 

suâller sordu. Aldığı cevaplar üzerine, Allah Rasûlü’nün buyruğunu hemen yerine 

getirip müslüman oldu. Babasından çekinerek, müslümanlığını bir müddet gizli 

tuttu. Hz. Ali t, bu sıralarda on yaşında idi. (İbn-i İshâk, s. 118; İbn-i Sa‘d, III, 21) 

Hz. Ali t şöyle der: 

“Rasûlullah r; Pazartesi günü peygamber gönderildi. Ben de, Salı günü 

müslüman oldum.” (Heysemî, IX, 102) 

Peygamber Efendimiz r namaz kılmak istediğinde, Hz. Ali t ile birlikte 

Mekke vâdilerine doğru çıkıp giderler ve insanlardan gizli olarak namazlarını ora-

larda edâ eder, akşam olunca da dönerlerdi. Allah’ın dilediği zamana kadar bu du-

rum böylece devâm etti.  

Ebû Tâlib, bir gün oğlu ve sevgili yeğeninin gizli gizli namaz kıldıklarına 

muttalî olunca, Rasûlullah r, çok sevdiği amcasını da İslâm’a dâvet ettiler. Ebû 

Tâlib ise bu dâvete şöyle cevap verdi: 

“−Ey kardeşimin oğlu! Benim, atalarımın dîninden ayrılmaya gücüm yet-

meyecek! Lâkin Sen gönderildiğin şey üzere devâm et! Vallahi ben hayatta oldu-

ğum müddetçe Sana kimse zarar veremeyecektir!” 

Hz. Ali’ye de:  
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“−Evlâdım! O, seni ancak hayır ve iyiliğe dâvet eder. Sen onun yoluna 

sımsıkı sarıl, ondan hiç ayrılma!” dedi. (İbn-i Hişâm, I, 265) 
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İlk Üç Kişi / 3 

Abdullah bin Mes’ûd t, Rasûlullah r Efendimiz’i ilk defa Hz. Hatîce 

ve Hz. Ali ile birlikte Kâbe’yi tavâf ederken gördüğünü ve bu esnâda Hz. 

Hatîce’nin tesettüre çok dikkat ettiğini söylemektedir. (Zehebî, Siyer, I, 463) 

Ufeyf el-Kindî t de, ticâret için Mekke’ye gelmiş ve Hz. Abbâs’ın evine 

misâfir olmuştu. O esnâda Rasûlullah r, Hz. Hatîce ve Hz. Ali’nin Kâbe’de na-

maz kıldıklarını görmüş, onlar hakkında mâlumât istemişti. Hz. Abbâs da onlar-

dan bahsettikten sonra: 

“−Vallahi ben yeryüzünde bu dîne inanan şu üç kişiden başka kimse bil-

miyorum!” demişti. 

Ufeyf t daha sonraları hidâyetle şerefyâb oldu. Ondan sonra artık hep 

şöyle hayıflanırdı: 

“−Âh ne olurdu, o zaman îmân edeydim de ikinci erkek mü’min ben 

olaydım! Onların dördüncüleri olmayı, ne kadar arzu ederdim!” (İbn-i Sa‘d, VIII, 18; 

İbn-i Hacer, el-İsâbe, II, 487) 
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Misâfirperverlik 

Ebû Zerr el-Ğıfârî t, hidâyete nâil oluşunu anlatırken, Hz. Ali’nin 

misâfirperverliğinden de bahsederek şöyle anlatır: 

“Ben Ğıfâr kabîlesinden bir kimseydim. «Mekke’de bir zât zuhûr etmiş, 

kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş» diye bir haber alınca, Allah Teâlâ 

daha o zaman gönlüme İslâm’ın muhabbetini düşürdü. Kardeşim Üneys’i bilgi 

almak üzere Mekke’ye gönderdim. Üneys Efendimiz’in sözlerini dinleyip geldi 

ve: 

“–Onu, güzel ahlâkı emrederken gördüm ve şiir olmayan bir sözü söyler-

ken işittim” dedi. Bu sözlerden tatmin olmadım. Hemen azığımı ve su tulumumu 

yüklenerek yola çıktım. Mekke’ye geldim. Peygamber Efendimiz’i tanımıyor, 

başkasına sormaktan da çekiniyordum. Mescid-i Harâm’da bekliyor, zemzem içe-

rek açlık ve susuzluğumu gideriyordum. 

O esnâda yanıma Hz. Ali t geldi ve: 

“−Herhâlde siz buraların yabancısısınız?” dedi. Ona: 

“−Evet!” dedim. 

“−Öyleyse bize misâfir olun!” dedi. 

Ali t ile birlikte gittim. Müşriklerin zorbalıkları ve estirdiği terör havası 

sebebiyle geliş sebebimi dahî soramadı. Sabah olunca Peygamber Efendimiz’i 

bulmak için tekrar Mescid-i Harâm’a gittim. Akşama kadar beklememe rağmen 

bir haber alamadım. Hz. Ali bana tekrar uğradı ve: 

“−Siz hâlâ gideceğiniz yeri öğrenemediniz mi?” dedi. Ben: 

“−Hayır” dedim. Ali t: 

“−Öyleyse gelin yine bize misâfir olun!” dedi. 

Evlerine vardığımızda: 

“−Senin hâlin nedir? Buraya niçin geldin?” diye sordu. Gizli tutacağına ve 

bana yol göstereceğine dâir söz aldıktan sonra: 

“−Bize ulaşan habere göre burada bir zât çıkmış, kendisinin peygamber 

olduğunu söylüyormuş. O’nunla buluşup konuşmak üzere geldim” dedim. 

“−Gelmekle çok iyi etmişsin! Bu zât Allah’ın Rasûlü’dür, hak peygamber-

dir. Sabahleyin beni takip et, girdiğim eve sen de gir! Ben senin için tehlikeli bir 
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şey görürsem, ayakkabımı düzeltiyormuş gibi duvara dönerim, sen de geçer gider-

sin” dedi. 

Nihâyet Peygamber Efendimiz’in huzûruna vardık… Bana İslâm’ı anlatın-

ca hemen müslüman oldum. Rasûlullah r müslüman olmama çok sevindi ve mes-

rûr bir çehreyle tebessüm etti… Bir müddet Peygamber Efendimiz’in yanında 

kaldım. Daha sonra: 

“−Ey Allah’ın Rasûlü! Bana ne yapmamı emredersin?” dedim. Rasûlullah 

r: 

“−Sana emrim gelince İslâm’ı kavmine teblîğ et! Ortaya çıktığımızı haber 

alınca yanıma gel!” buyurdular. 

O: 

“–Canımı elinde tutan zâta yemin olsun ki bu hakikati müşriklerin ortasın-

da haykıracağım!” dedi. 

Oradan çıkıp Mescid’e geldi. En yüksek sesiyle “Eşhedü en lâ ilâhe illallah 

ve enne Muhammeden Rasûlullah!” dedi. Müşrikler hemen başına çullanıp onu 

dövmeye başladılar. Yere düştü. O esnâda Abbâs (r.a) geldi, ticaret yollarının 

Gıfâr kabilesinden geçtiğini hatırlatarak onları durdurdu ve Ebû Zer (r.a)’ı ellerin-

den kurtardı. 

Ebû Zer (r.a) kabilesine döndü. Gıfâr’ın yarısı hemen, diğer yarısı da hic-

retten sonra Müslüman oldu.23 

                                                 
23 Bkz. Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr 33, Menâkıb 10; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 133; Ahmed, V, 174; Hâkim, III, 

382-385; İbn-i Sa‘d, IV, 220-225. 
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Dağlar Taşlar Selâm Dururdu 

Hz. Ali t şöyle anlatır:  

“Rasûlullah r ile birlikte Mekke’de idim. Berâberce Mekke’nin bâzı yer-

lerine gittik. Dağların ve ağaçların arasından geçiyorduk. Peygamber Efendi-

miz’in karşılaştığı bütün dağlar ve ağaçlar: 

«–es-Selâmü aleyke yâ Rasûlallah!» diyordu.” (Tirmizî, Menâkıb, 6/3626) 

Rasûlullah r:  

“Ben Mekke’de bir taş bilirim ki peygamber olarak gönderilmeden evvel 

bana selâm verirdi. Onun yerini şimdi de biliyorum” buyurmuşlardır. (Müslim, Fedâil, 

2) 

Allah Rasûlü’nün peygamber oluşunu, insanların ve cinlerin âsîleri hâriç, 

yer ve göklerdeki bütün mahlûkât bilir. (Ahmed, III, 310) 

Tâhiru’l-Mevlevî şöyle der: 

“Hz. Ebû Bekir’in evi hicrî 623 tarihinde, Yemen Meliki Nureddin bin 

Ömer bin Ali el-Mesʻûdî tarafından mescide çevrilmiştir ve hâlen Mekke’de ku-

yumcular çarşısında (bugün Hilton otelinin bulunduğu yerde) mâmur olup ziyâret 

edilmektedir. Bu evin sırasında Hacer-i Mütekellim, karşısında da Hacer-i Müt-

teke’ nâmıyla iki taş vardır ki birincisinin Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e selâm 

verdiği, ikincisine de Efendimiz (s.a.v)’in dayandığı rivâyet edilir.”24 

 

                                                 
24 Tâhiru’l-Mevlevî, Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri, sad. Abdullah Sert, İstanbul: Bahar Yayınları, 1974, 

II, 132. 
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Vahiy Geldiğinde… 

Hz. Ali veya Zübeyr bin Avvâm (r.a) şöyle demiştir: 

“Rasûlullah r Efendimiz bize hutbe îrâd edip de Cenâb-ı Hakk’ın üzeri-

mizdeki nimetlerini hatırlatıp eski milletlere olan azâbını dile getirirlerken, 

mübârek yüzlerinin endişeden nasıl değiştiğini görürdük. Sanki sabah erkenden 

baskına uğrayacak olan kavmine bu durumu ulaştıran haberci gibi heyecanlı olur-

lardı. Şayet Cebrâil u kendilerine yakında gelmişse, vahyin şiddeti üzerlerinden 

büsbütün gidene kadar tebessüm etmezlerdi.” (Ahmed, I, 167; Heysemî, II, 188) 
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Tatlı Dil, Yemek Yedirmek, Oruç ve Teheccüd 

Hz. Ali’nin rivâyetine göre Rasûlullah r: 

“–Cennet’te birtakım köşkler vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışların-

dan görülür.” buyurmuştu. 

Bunu işiten bir bedevî ayağa kalkıp: 

“–Bu köşkler kimler içindir ey Allah’ın Rasûlü?” diye sordu. 

Fahr-i Kâinât r Efendimiz: 

“–Sözünü güzel ve hoş söyleyen, tatlı dilli, yemek yediren, oruca devâm 

eden ve gece herkes uyurken kalkıp Allah için namaz kılan kimseler içindir!” bu-

yurdu. (Tirmizî, Birr, 53/1984; Ahmed, I, 155) 
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HİCRET 
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Emânetleri Teslim Et! 

Rasûlullah Efendimiz r, Medîne’ye hicret edeceği zaman, Hz. Ali’yi 

huzûr-u âlîlerine çağırdılar. Ona hicret hakkındaki ilâhî emri haber verdiler. Ar-

dından, üzerlerinde bulunan emânetleri yerlerine teslîm etmesi için onu kendisine 

vekil tâyin ettiklerini bildirdiler. Çünkü Mekke’de, kıymetli bir eşyâsı olup da 

sadâkatini, doğruluğunu ve emînliğini bildikleri için onu Rasûlullah r Efendi-

miz’e emânet etmeyen neredeyse hiç kimse yok gibiydi. 

Allah Rasûlü r, müşriklerin plânlarına karşı tedbîr olarak da: 

“–Ey Ali! Bu gece benim yatağımda sen yat! Şu hırkamı da üstüne ört! 

Korkma! Sana hoşlanmayacağın bir şey isâbet etmeyecektir!” buyurdular. (İbn-i 

Hişâm, II, 95, 98) 

Hz. Ali t büyük bir îman celâdetiyle, vücûduna inmeye hazır azgın mız-

rakların gölgesinde Efendimiz’in yatağına uzandı. Allah Rasûlü’nü öldürmek için 

hâne-i saâdete gelen gözü dönmüş müşrikler, örtünün altında Hz. Ali’yi görünce 

büsbütün öfkelendiler: 

“–Amcanın oğlu nerede ey Ali!?” diye bağırdılar. 

Hz. Ali t: 

“–Bilmiyorum, bir fikrim yok! Siz ona Mekke’den çıkıp gitmesini söyle-

diniz! «Bizden ayrıl, git!» dediniz. O da çıkıp gitti” dedi. 

Bunun üzerine müşrikler, Hz. Ali’yi azarladılar ve tartakladılar; hattâ 

Mescid-i Harâm’a götürüp bir müddet hapsettikten sonra serbest bıraktılar.25
 

Hz. Ali -kerremallâhu vecheh- bu imtihan karşısında ne zaaf gösterdi ne de 

korktu. Peygamber r Efendimiz’in kurtuluşu sebebiyle duyduğu sevinç, ona, çek-

tiği çile ve acıları hissettirmiyordu. Efendimiz’in bıraktığı emânetleri yerlerine 

ulaştırmak için hemen harekete geçti. Mekke sokaklarını dolaşıp vazifesini yerine 

getirdi. Rasûlullah r Efendimiz’den üç gün sonra ona kavuşmak üzere hicret yol-

culuğuna çıktı. 

                                                 
25 İbn-i Hişâm, II, 96; Ahmed, I, 348; V, 26-27; Hâkim, III, 5/4263; Ya’kûbî, II, 39. 
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Kuba’daki Kavuşma 

Rasûlullah r Efendimiz, Hz. Ali’ye, Kureyş müşriklerinin kendisine bı-

rakmış olduğu emanetleri sahiplerine iade edinceye kadar Mekke’de kalmasını 

emretmişti. O da, bu iş için Mekke’de üç gün üç gece kaldı. Mekke vâdisinde du-

rup: 

“–Kim Rasûlullah’a bir emanet bıraktıysa gelsin, ona emanetini teslim 

edeceğim!” diye seslendi. Emanetleri sahiplerine dağıttıktan sonra Medine yolunu 

tuttu. Bineği yoktu. Geceleri yürüdü, gündüzleri gizlendi. Gece karanlığında tek 

başına ıssız çöllerde Allah için hicret ediyordu. Rebiülevvel ayının ortalarına doğ-

ru Kuba’ya ulaştı.26
 

                                                 
26 Bkz. İbn-i Hişâm, II, 111; İbn-i Sa‘d, III, 22, Muhibbul-Taberî, Rıyâdu’n-nadra, II, 211; İbn-i Kesîr, Bidâye, 

III, 197; İbn-i Esîr, Üsdü’l-ğâbe, IV, 96; Halebî, II, 233. 
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Kimsesizlere Yakacak Odun 

Hz. Ali t şöyle anlatır: 

“Kuba’da kaldığım günlerde her gece bir adamın gelip müslüman bir dul 

kadının kapısını çaldığını, dışarı çıktığı zaman ona birşeyler verdiğini gördüm. Bu 

işten şüphelenerek kadının yanına vardım ve: 

«–Ey Allah’ın kulu! Her gece gelip senin kapını çalan bu adam kimdir?! 

Yanına çıktığında sana ne olduğunu anlayamadığım birşeyler veriyor. Hâlbuki sen 

kocası olmayan müslüman bir kadınsın?!» dedim. 

Kadın bana şöyle dedi: 

«–O, Sehl bin Huneyf’tir. Benim kimsesiz bir kadın olduğumu bildiği için 

gece karanlık bastırınca kavmine âit putlardan birini kırıp odunlarını yakmam için 

bana getirir!» 

Ali t, Irak’ta yanında vefât edinceye kadar Sehl t’in bu yaptığını hep 

anlatırdı.”27 

Hz. Ali t, bu gayretinden dolayı Sehl bin Huneyf t’i Irak’ta yanında 

vefât edinceye kadar kendinden hiç ayırmadı. Bu hâdiseden anlıyoruz ki müslü-

man dâimâ firâsetle hareket etmeli, etrâfında meydana gelen hâdiselere karşı dik-

katli olmalı ve çevresindeki insanları iyi seçmelidir. 

                                                 
27 İbn-i Hişâm, II, 111; Taberî, Târih, II, 249; İbn-i Seyyid, I, 192-193, İbn-i Kesîr, Bidâye, III, 197-198; Halebî, 

II, 233. 
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MEDÎNE-İ MÜNEVVERE 
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Sizi Yakın Bir Yere Taşımak İstiyorum 

Hz. Ali t ile Hz. Fâtıma c evlendiklerinde, Rasûlullah r, Hz. Ali’ye: 

“–Bir ev ara!” buyurdular. Hz. Ali t ev aradı ve Nebiyy-i Ekrem Efen-

dimiz’in hânesinden biraz uzak bir yerde bulabildi. Âilesini oraya yerleştirdi. Bir 

müddet sonra Rasûlullah r yanlarına varıp kızına: 

“–Sizi yakınımda bir yere taşımak istiyorum” buyurdular. Hz. Fâtıma c: 

“–Hârise bin Nûman t ile konuşsanız da biraz ileri taşınıp bize sizin ya-

nınızda bir yer açsa!” dedi. Âlemlerin Efendisi: 

“–Hârise bizim için daha önce de yerini değiştirmişti. Artık ona bir şey 

söylemekten hayâ ediyorum” buyurdular. 

Bu durum Hârise’nin kulağına ulaştığında, derhal evini taşıdıktan sonra 

koşarak Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in huzûruna çıktı ve şu muhteşem sözü söyle-

di: 

“–Yâ Rasûlallah! Fâtıma’yı yakınınıza taşımak istediğinizi duydum. İşte 

evlerim! Onlar Benî Neccâr evleri içinde size en yakın olanlardır. Şüphesiz ben ve 

malım Allah ve Rasûlü’ne âitiz. Vallahi yâ Rasûlallah, benden aldığın mâl, be-

nim için, yanımda bıraktığın maldan çok daha sevimlidir.” 

Fahr-i Kâinât Efendimiz r onun bu samîmiyetini tasdik ederek: 

“–Doğru söylüyorsun, Allah sana bereketini ihsân buyursun, seni bereketli 

kılsın!” buyurdular. Daha sonra Rasûlullah r, Hz. Ali ile kızı Fâtıma’yı Hâri-

se’nin odalarından kendisine en yakın olanına taşıdılar. (İbn-i Sa‘d, VIII, 22-23) 
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Allah Sizi Tertemiz Kılmak İstiyor 

Ahzâb Sûresi’nin şu âyet-i kerimesi nâzil olmuştu: 

“Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değil-

siniz. Eğer (Allah’tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir edâ 

ile konuşmayın! Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. 

Mâruf üzere, uygun, ciddî ve ağır başlı bir şekilde konuşun! Evlerinizde otu-

run, eski câhiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın! Namazı kılın, zekâtı 

verin, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin! Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece 

günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzâb, 32-33) 

Allah Rasûlü r, bundan sonra altı ay boyunca sabah namazına giderken 

Hz. Fâtıma ve Hz. Ali’nin kapısına uğrayıp: 

“–Namaza kalkın ey Ehl-i Beyt! «Allah sizden, sâdece günâhı gidermek 

ve sizi tertemiz kılmak istiyor»“ buyurdular. (Tirmizî, Tefsîr, 33/3206) 

Aynı şekilde, ebedî hayâtın en mühim sermâyelerinden biri olan teheccüd 

namazı için Rasûlullah r bazı geceler seher vaktinde Hz. Ali t ile Fâtıma’nın 

kapısını çalıp: 

“−Namaz kılmayacak mısınız?” buyurmuşlardır. (Buhârî, Teheccüd, 5; Ahmed, I, 77) 
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Hayâ Sâhibi 

Hz. Ali (r.a) şöyle buyurur: 

“Mezî ile müptelâ bir kimse idim. Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e sor-

sun diye Mıkdâd bin el-Esved’e söyledim. Sordu. Efendimiz (s.a.v): 

«‒Abdest almayı gerektirir.» buyurdular.” (Buhârî, İlim, 51) 

Herhangi bir sebeple kendisi sual sormaktan hayâ eden kişi, meselesini 

başkası vâsıtasıyla sordurabilir. 

Mezi, guslü gerektirmez. Ancak necis olduğu için kirlettiği yerleri yıkayıp 

abdest almak lâzımdır. 
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Harp 

Hz. Ali t diyor ki: 

Ben, harbi darbı seven bir adamdım. Oğlum doğduğu zaman ona Harb is-

mini vermiştim. Rasûlullah Efendimiz r geldiler ve:  

“–Bana oğlumu gösterin! Ona ne isim verdiniz?” buyurdular.  

“−Harb ismini koydum” dedim. 

“–Hayır, o Hasan’dır!” buyurdular.  

İkinci oğlum doğduğu zaman ona yine Harb ismini verdim. Rasûlullah 

Efendimiz r geldiler ve: 

 “–Bana oğlumu gösterin! Ona ne isim verdiniz?” buyurdular.  

 “−Harb ismini koydum” dedim. 

“–Hayır, o Hüseyin’dir!” buyurdular.  

Üçüncü oğlum doğduğu zaman ona da Harb ismini verdim. Rasûlullah 

Efendimiz r gelip: 

“–Bana oğlumu gösterin! Ona ne isim verdiniz?” buyurdular.  

 “−Harb ismini koydum” dedim. 

“–Hayır, o Muhassin’dir! Ben bu torunlarıma Hz. Harun’un oğulları olan 

Şebber, Şübeyr ve Müşebbir’in isimlerini koydum” buyurdular. (Ahmed, I, 98, 118; Hey-

semî, XIII, 52) 

Süryanîce olan bu isimler Hasan, Hüseyin ve Muhassin ile aynı mânaya 

gelmektedir. (Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 669-670) 
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Ehl-i Beyt 

Hz. Âişe c anlatıyor: 

Rasûlullah Efendimiz r, üzerinde siyah yünden nakışlı bir kumaş olduğu 

halde sabahleyin evden çıktılar. O sırada Hz. Hasan bin Ali v geldi, onu örtünün 

altına aldılar. Sonra Hz. Hüseyin t geldi, onunla beraber girdi. Sonra Hz. Fatıma 

c geldi, onu da örtünün altına aldılar. Sonra Hz. Ali t geldi onu da aldılar. Son-

ra da: 

“Ey Ehl-i Beyt Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz kılmak isti-

yor”28 âyet-i kerîmesini okudular. (Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 61) 

Ehl-i Beyt, bir evde yaşayan âile fertleri mânâsına gelir. Peygamber Efen-

dimiz’in âile fertlerinin tamâmını ifâde etmektedir. Bu mânâda Ehl-i Beyt; Rasûl-i 

Ekrem Efendimiz ve âilesi, Hz. Ali, Câfer, Akîl, Abbâs ve âileleridir. Peygamber 

Efendimiz’e salât ü selâm getirmek nasıl bütün mü’minler üzerine bir vecîbe ise 

Ehl-i Beyt’e hürmet ve muhabbetle bağlı bulunmak da bütün müslümanların 

vazîfesidir. Zâten her salli-bârik okuyuşumuzda bu vazifemizi yerine getiririz. (Ah-

med, VI, 323) 

Hz. Âişe (r.a) Vâlidemiz’in bu hadîs-i şerîfi rivâyet etmesi, “Sahâbîler, Hz. 

Ali’nin faziletlerini gizliyorlardı” diyen kimselerin yalanını ortaya çıkarmaktadır. 

Hz. Âişe (r.a), bir ictihad farkı sebebiyle Hz. Ali (r.a) ile savaştığı hâlde, onun ve 

âilesinin faziletlerini beyan eden hadîs-i şerîfleri rivâyet etmekten hiç çekinme-

miştir. Diğer ashâb-ı kirâm da öyledir. 

                                                 
28 Ahzâb, 33. 
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Ebû Türâb! 

Sehl bin Sa’d (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) bir gün ciğerpâresi Fâtımatü’z-Zehrâ 

(r.a)’nın hânesini teşrîf ettiler. Alî (r.a)’ı evde bulamadılar. Hz. Fâtıma’ya: 

«‒Amcanın oğlu nerede?» diye sordular. Fâtıma (r.a): 

«‒Aramızda bir şey geçti, birbirimize darıldık. O da gündüz uykusunu be-

nim yanımda uyumadı.» cevâbını verdi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) birine: 

«‒Bak bakalım o nerede?» buyurdular. O kişi gidip geldi ve: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, Mescid’de uyuyor.» diye haber getirdi. 

Rasûlullâh (s.a.v) Mescid’i teşrîf ettiler. Baktılar ki, Hz. Ali (r.a) yan tara-

fına yatmış, ridâsı bir yanından sıyrılmış ve vücûduna biraz toprak yapışmış. Bu-

nun üzerine Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v): 

«‒Ebû Türâb, kalk! Ebû Türâb, kalk!» diyerek onun üzerinden toprağı sil-

meye başladılar.” (Buhârî, Salât, 58, Edeb, 113) 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in, dâmâdı Alî’ye Ebû Türâb (toprak babası, 

toprağa bulanan kişi) künyesini vermesi, bir şakalaşma ve bu vesîleyle kendisini 

taltiftir. Hz. Alî’nin “Ebû Türâb” kadar hoşlandığı hiçbir isim yoktu. Zîrâ bu kün-

yeyi ona Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz vermişti. Biri kendisini: “Ebû Türâb!” 

diye çağırınca pek ziyâde sevinirdi. 
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Şehâdet Müjdesi 

Ammâr bin Yâsir t der ki: 

“Zü’l-Uşeyre Gazâsı’nda Ali bin Ebî Tâlib ile yol arkadaşı idik. Rasûlullah 

r Zü’l-Uşeyre’de konaklayınca, Müdlic Oğulları’ndan bazılarının su ve hurma 

üzerindeki çalışmalarına baktık. Hz. Ali t bana: 

«–Şu kavmin yanına varıp nasıl çalıştıklarına bir baksak olmaz mı?» dedi. 

Ben de: 

«–Gitmek istiyorsan gidelim» dedim. Birlikte gittik, yanlarına vardık ve 

yaptıkları işleri bir müddet seyrettik. Sonra üzerimize bir uyku çöktü. Ben ve Ali 

t, gidip küçük bir hurma ağacının altındaki yumuşak toprak üzerine uzanınca 

uyuyakaldık. Vallahi, Rasûlullah Efendimiz r yanımıza gelip ayağıyla dokunun-

caya kadar uyanamadık! Uyurken toza toprağa bulanmışız. Allah Rasûlü r, Ali 

bin Ebî Tâlib’i toza topraklara bulanmış görünce: 

«–Sana ne oldu Ebû Türâb?» diye sordular. Sonra da: 

«–Size insanların en haydudu ve en yaramazı olan iki kişiyi haber vereyim 

mi?» buyurdular. 

«–Evet, ey Allah’ın Rasûlü, haber verin!» dedik. Rasûlullah Efendimiz r: 

«–Biri, Sâlih (a.s) devesini öldüren Semud kavminin Uhaymir’idir. Diğeri 

de ey Ali, seni şöylece vuracak olandır!» buyurdular ve başının neresine vurulup 

sakalının nereye kadar kana boyanacağını gösterdiler.”29
 

                                                 
29 Bkz. İbn-i Hişâm, II, 236-237; Ahmed, IV, 263; Taberî, Târih, II, 261. 
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Rasûlullah (s.a.v) İle Nöbetleşe 

Rasûlullah Efendimiz r ashâbıyla birlikte Bedir’e doğru yola çıktıklarında 

deve sayısı yetersiz olduğundan bir deveye sırayla üç kişi biniyordu. Fahr-i Kâinât 

Efendimiz de, devesine Hz. Ali ve Ebû Lübâbe v ile nöbetleşe biniyordu. Yü-

rüme sırası Peygamber Efendimiz’e gelince arkadaşları: 

“–Yâ Rasûlallah! Lütfen siz binin! Biz sizin yerinize de yürürüz” dediler. 

Allah Rasûlü r ise: 

“–Siz yürümeye benden daha tahammüllü değilsiniz! Ben de sevap kazan-

ma husûsunda sizden daha müstağnî değilim!” buyurdular. (Ahmed, I, 422; Hâkim, II, 

100/2453; İbn-i Sa’d, II, 21) 

Bu sefer esnâsında Rasûlullah Efendimiz r, beyaz sancağını Mus’ab bin 

Umeyr’e verdi. İki siyah bayraktan Ukâb ismindekini Hz. Ali, öbürünü de Sa‘d 

bin Muâz v taşıyordu.30
 

 

                                                 
30 İbn-i Hişâm, II, 251; İbn-i Seyyid, I, 246; İbn-i Kesîr, Bidâye, III, 260; M. Âsım Köksal, İslam Tarihi, III, 283. 
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Mübâreze 

Bedir’de iki ordu karşı karşıya gelince Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid, 

Hz. Ali’nin ifâdesiyle, sadece Câhiliye gururu ve gayretiyle meydana çıkıp: 

“–Bizimle kim çarpışacak?” dediler. Onlara karşı, Ensar gençlerinden üçü 

çıktı. Rasûlullah Efendimiz r, müslümanlarla müşrikler arasındaki bu ilk savaşta, 

Ensâr’ın müşriklerle karşılaşmasını istemiyordu. Kureyş müşrikleri, karşılarına 

çıkan Ensâr’a: 

“–Siz kimlersiniz?” diye sordular. Ensar gençleri: 

“–Ensâr’danız!” dediler. Müşrikler: 

“–Bizim sizinle bir işimiz yok!” dediler. Utbe bin Rebia: 

“–Biz bunlarla çarpışmak istemiyoruz! Ey Muhammed! Sen kavmimizden, 

dengimiz olanları karşımıza çıkar! Biz, Abdulmuttalib Oğulları’ndan amcalarımı-

zın oğullarıyla çarpışacağız!” dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz r, Ensâr gençlerine saflarına dön-

melerini emrettikten ve kendilerine dua buyurduktan sonra: 

“–Kalkınız ey Hâşim oğulları! Bâtıl dâvâlarıyla Allah’ın nûrunu söndür-

meye gelenlere karşı Hak yolunda çarpışınız! Zaten Allah, Peygamberinizi de bu-

nun için göndermiştir. Kalk ey Ubeyde bin Hâris! Kalk ey Hamza! Kalk ey Ali!” 

buyurdular. 

İsimleri zikredilenler, bundan büyük bir şeref duyarak hemen kalkıp müş-

riklerin karşısına dikildiler. Onlar: 

“–Siz kimlersiniz? Konuşunuz da sizi tanıyalım, dengimizseniz sizinle 

çarpışalım!” dediler. 

“–Ben Ubeyde’yim!” 

“–Ben Hamza’yım!” 

“–Ben Ali’yim!” 

Bunun üzerine Utbe: 

“–Bize uygun ve denksiniz!” dedi. 

Müslüman kahramanların en yaşlısı olan Ubeyde t, Utbe ile, Hz. Hamza 

t, Şeybe ile, Hz. Ali t Velid bin Utbe ile karşılaştı. Hz. Hamza ile Hz. Ali v 

hasımlarını derhal öldürdüler. Hz. Ubeyde t ile Utbe ise, ayakta duramayacak 
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derecede birbirlerini yaraladılar. Hz. Hamza ve Hz. Ali v, Utbe’nin üzerine yü-

rüyüp ölümünü hızlandırdılar. Hz. Ubeyde’yi kucaklayıp İslâm karargâhına getir-

diler. Ubeyde’nin kesilen ayak bileğinden kan ve ilik akmakta idi. Hz. Ubeyde t, 

o hâlinde yanağını Peygamber r Efendimiz’in ayağının üzerine koyarak: 

“–Yâ Rasûlallah! Ben şehit değil miyim?” diye sordu. Rasûlullah Efendi-

miz r: 

“–Evet, şehitsin!” buyurdular. Ubeyde t: 

“–Vallahi Ebû Tâlib sağ olsaydı, söylediği söze kendisinden ziyâde benim 

lâyık olduğumu anlardı!” dedi ve Ebû Tâlib’in: 

“Biz onun çevresinde çoluğumuzu, çocuğumuzu unutacak derecede çarpı-

şıp yerlere serilmedikçe, onu size teslim edeceğimizi mi sanıyorsunuz?” mealin-

deki beytini okudu. Ubeyde t, Bedir’den dönülürken Safra’da vefat etti ve oraya 

defnedildi. 

 

Bir defâsında Rasûlullah r Nâziye’de konaklamıştı. Ashâb-ı kirâm: 

“–Çok güzel bir misk kokusu duyuyoruz!?” diyerek hayret ettiler. 

O zaman Allah Rasûlü r: 

“–Misk kokusu duyduğunuz için niye şaşıyorsunuz ki? İşte Ubeyde bin 

Hâris’in kabri oradadır!” buyurdular.31 

                                                 
31 Bkz. İbn-i Hişâm, II, 265; Vâkıdî, I, 68-70; İbn-i Sa‘d, II, 17; III, 50; Ahmed, I, 117; Beyhakî, Delâil, III, 71-

72; Zehebî, Megâzî, s. 36, 65; İbn-i Kesîr, Bidâye, III, 273-278; Heysemî, VI, 76; Taberî, Târih, II, 279; İbn-i 

Esîr, Kâmil, II, 125, Üsdü’l-ğâbe, III, 554-557; İbn-i Seyyid, I, 254-255; Hâkim, III, 188; Diyârbekrî, I, 278; İbn-

i Abdilberr, III, 1021. 
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İnsanların En Cesuru Kimdir? 

Hz. Ali t bir gün: 

“–Ey insanlar, insanların en cesuru kimdir bana söyleyin?” dedi. Onlar: 

“–Sizsiniz, ey Mü’minlerin Emîri!” dediler. Hz. Ali t: 

 “–Evet, ben kiminle mübârezeye çıktıysam hakkını vermişimdir, ancak siz 

bana insanların en cesurunu haber veriniz!” dedi. İnsanlar: 

“–Bilmiyoruz, kimdir?” diye sordular. Hz. Ali t şöyle dedi: 

“–Hz. Ebû Bekir’dir. Bedir’de Rasûlullah r Efendimiz için bir gölgelik 

yaptık ve: «Müşriklerden biri Peygamber r Efendimiz’e saldırmaya heveslenme-

sin diye kim onunla birlikte durur?» dedik. Vallahi hiç kimse buna yanaşmadı, an-

cak Hz. Ebû Bekir t kılıcını sıyırıp Efendimiz’in başında bekledi. Ona saldırma-

ya niyetlenen herkesin üzerine şâhin gibi atılıp hemen onu bertaraf etti. İşte insan-

ların en cesur ve en kahramanı Hz. Ebû Bekir’dir. 

Bir gün Rasûlullah r Efendimiz’i gördüm, Kureyşliler onu tutmuş, kimi 

keskin bir şeyle vurup yaralıyor, kimi itip kakıyor: 

«‒Sen ilâhları tek bir ilâh mı yaptın?!» diye son derece sert söz ve hareket-

lerle ona hakaret ediyorlardı. Vallâhi bizden kimse yanına yaklaşıp da kendisine 

yardım edemiyordu. Ancak Hz. Ebû Bekir t geldi ve hemen yardımına koştu; 

kimine vurdu, kimini yaraladı, kimini itip kaktı. Bir taraftan onları Efendimiz’in 

başından dağıtıyor, bir taraftan da: 

«‒Yazıklar olsun size! “Bir adamı «Rabbim Allâh’tır» diyor diye öldü-

recek misiniz?!”32» diyordu.” 

Hz. Ali t bunları anlattıktan sonra üzerindeki bürdeyi kafasına çekip ağ-

lamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra şöyle dedi: 

“‒Allah adına yemin ederek soruyorum, Firavun ehlinden, gizlice îman 

edip de Firavun ve avenesini îkâz eden mü’min kişi mi daha hayırlıdır yoksa Hz. 

Ebû Bekir mi?” 

İnsanlar susup cevap vermediler. Hz. Ali t şöyle devam etti: 

“‒Bana cevap ermeyecek misiniz? Vallâhi Hz. Ebû Bekir’in bir ânı, Fira-

vun ehlinin mü’mini gibi yeryüzü dolusu adamdan daha hayırlıdır. Çünkü o 

                                                 
32 Mü’min, 28. 
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mü’min îmânını gizliyordu, Hz. Ebû Bekir t ise îmânını îlân etmişti.” (Heysemî, IX, 

46-47) 

Firavun, Hz. Musa’yı öldürmeye karar verince, Firavun’un yakınlarından 

olup da îmânını gizleyen bir zât onu ve adamlarını îkâz etmişti. Hz. Ali’nin işâret 

ettiği âyet-i kerîmede bu durum şöyle haber verilir: 

“Firavun âilesinden olup, imanını gizleyen bir mü’min adam şöyle de-

di: Siz bir adamı «Rabbim Allah’tır» diyor diye öldürecek misiniz? Hâlbuki 

o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı 

kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği (azâbın) bir kısmı olsun 

gelip size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola eriş-

tirmez.” (el-Mü’min, 28) 
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Bir Avuç Kum 

Bedir Gazvesi günü Kureyş ordusu bir kum tepesinin ardından bütün haş-

metiyle çıktığında, Rasûlullah r kendisine gelen Cibrîl’in söylemesi üzerine Hz. 

Ali’ye: 

“–Bana vâdinin kumlarından bir avuç ver!” buyurdular. Hz. Ali’nin ver-

diği kumu müşriklerin yüzlerine doğru saçarak: 

“Yüzleri çirkinleşsin, kara olsun!” buyurdular. Orada bulunan bütün 

müşriklerin gözlerine bu kumdan doldu. 

O zaman müşrikler tarafında bulunan Hakîm bin Hizâm t daha sonra 

şöyle anlatır: 

“–Bedir günü gökten yere doğru gelen bir ses işittik. Sanki tasa çarpan 

kumların sesiydi. Meğer Allah Rasûlü r o kumları atmış… Neticede biz hezimete 

uğradık. İşte Allah Teâlâ’nın şu sözü bu hâdiseden bahsetmektedir: 

“Onları siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen 

atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu, mü’minleri güzel bir imtihana 

tabi tutmak için yapmıştı. Doğrusu O işitir ve bilir.” (el-Enfâl, 17)  

Peygamber Efendimiz’in attığı bu bir avuç kum bütün müşrik ordusunun 

gözlerine doldu ve ashâb-ı kirâm da üzerlerine yürüyüp onların kimini öldürmeye, 

kimini de esir etmeye başladılar. Müşriklerin bozguna uğraması, işte Peygamber 

Efendimiz’in bu bir avuç toprağı atmasıyla vuku buldu.33
 

 

                                                 
33 Bkz. Heysemî, VI, 84; Taberî, IX, 136; Vâhıdî, s. 237; Âlûsî, Rûhu’l-Maânî, IX, 184. 
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Yâ Hayyu Yâ Kayyûm 

Hz. Ali t anlatıyor: 

“Bedir Harbi başlayınca bir müddet savaştım. Sonra Rasûlullah r ne ya-

pıyor diye bakmak için hızla yanına vardım. Bir de baktım ki, Allah Rasûlü r 

secdeye kapanmış, durmadan: 

يُّ َيا ق ايُّومُ  يُّ َيا ق ايُّوُم، َيا حا  َيا حا

«Yâ Hayyu yâ Kayyûm, Yâ Hayyu yâ Kayyûm: Ey Hayy ve Kayyûm olan 

Allah’ım, Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım!» diye niyâzda bulunuyor, bundan 

başka bir şey söylemiyorlardı. 

Oradan ayrıldım, biraz daha savaştım ve tekrar geldim. Yine secde hâlinde 

aynı şekilde Allah’a yalvarıyorlardı. Savaşa tekrar döndüm. Bir müddet sonra tek-

rar geldiğimde Allah Rasûlü r aynı şekilde duâ ediyorlardı. Nihâyet Allah Teâlâ 

ona yardım ve fetih kapılarını açtı.”34
 

                                                 
34 Heysemî, X, 147; İbn-i Sa‘d, II, 26; I, 223; Beyhakî, Delâil, III, 49; İbn-i Kesîr, Bidâye, III, 275-276. 
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Sabaha Kadar Namaz ve Dua 

Hz. Ali (r.a), Müslümanların 17 Ramazan gecesini müşrik ordusunun kar-

şısında nasıl geçirdiklerini şöyle anlatır: 

“Bedir gecesi bizden herkes uyudu, ancak Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir 

ağaca doğru sabaha kadar namaz kılıp duâ ettiler, (ağladılar). O gün içimizde 

Mikdâd bin Esved’den başka atlı yoktu.” (Ahmed, I, 138, 125) 

 “Gece bize biraz yağmur yağdı. Ağaçların ve kalkanların altına girerek 

yağmurdan korunduk. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) geceyi Rabbine duâ ederek 

geçirdi. Şöyle niyâzda bulunuyorlardı: 

«Allah’ın, eğer bu topluluğu helâk edersen bir daha yeryüzünde Sana 

ibâdet edilmez!» 

Fecir doğunca: 

«‒Ey Allah’ın kulları, haydin namaza!» diye nidâ ettiler. İnsanlar ağaçların 

ve kalkanların altından geldiler. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bize namaz kıldırdı-

lar ve savaşa teşvik ettiler…” (Ahmed, I, 117) 

Allah Rasûlü (s.a.v) bekçilik yapıyor ve ordusunu dinlendiriyordu. 

“O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben ardı ardına 

gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurmuştu. 

Allah bunu sırf bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz tatmin olsun (sükûnet 

bulsun) diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah 

mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir. 

O vakit katından bir emniyet olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldı-

rıyordu; sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gider-

mek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için 

üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu.” (el-Enfâl, 9-11) 

Fahr-i Kâinât Efendimiz, kavlî duâsını en güzel şekilde yaptıktan sonra 

fiilî duâya da ehemmiyet vermiş ve düşmana karşı büyük bir şecaat ve kahraman-

lık misâli sergilemiştir. Hz. Ali t şöyle der: 

“Biz Bedir’de, Allah Rasûlü’ne sığınıyorduk. O gün kendileri, düşmana en 

yakın olanımız, insanların en cesur ve metânetli olanı idi.” (Ahmed, I, 86, 126) 
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Bedir’de Gösterilen Kahramanlıklar 

Bedir savaşı esnâsında kabilesi Ebû Cehil’i korumak için birkaç kişiyi 

onun kılığına sokmuştu. Hz. Ali t, Ebû Cehil gibi giydirilen Abdullah bin Mün-

zir’in üzerine yürüdü: 

“–Al bunu da, Abdulmuttalib’in oğlundan!” diyerek onu Ebû Cehil’in göz-

leri önünde öldürdü. Mahzum Oğulları bu sefer, Harmele bin Amr’ı Ebû Cehil gi-

bi giydirdiler. Hz. Ali t ona doğru vardı ve onun da işini bitirdi. Bunun üzerine 

Ebû Cehil ve adamları, Halid bin A‘lem’i Ebû Cehil gibi giydirmek istedilerse de 

Hâlid buna yanaşmadı. (Vâkıdî, I, 86-87) 

Hz. Ali t, Bedir’de müşriklerin başlarını vurup vurup düşürüyordu. (İbn-i 

Esîr, Üsdü’l-ğâbe, IV, 97) 
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Yanına Geleceğim! 

Hz. Ali’nin anlattığına göre, o gün vakit ilerleyince müslümanlarla müşrik-

lerin safları birbirine karıştı. Kum tepesinin üzerinde Sa‘d bin Hayseme t, bir 

müşrikle çarpışıyordu. Başına bir miğfer geçirip ata binmiş olan müşrik, nihaye-

tinde Hz. Sa‘d’ı şehit etti. Hemen atından indi. Hz. Ali’yi tanıdı. Ali t ise onu 

tanıyamamıştı. Müşrik: 

“–Ebû Tâlib’in oğlu! Çarpışmak için gel!” dedi. Hz. Ali t onunla çarpış-

maya niyetlenince, müşrik yüksekten aşağı inip Hz. Ali’ye doğru geldi. Hz. Ali 

t, orta boylu olduğu için, o da müşriğin yaptığı gibi yapmak istedi. Müşrik: 

“–Ey Ebû Tâlib’in oğlu, kaçıyor musun?” dedi. Hz. Ali t: 

“–Hayır! Yanına geleceğim!” dedi ve hazırlandıktan sonra geri döndü. 

Müşrik, yaklaşıp Hz. Ali’ye kılıcını vurdu. Ali t bu darbeyi kalkanıyla karşıladı. 

Müşriğin kılıcı kalkana saplanıp kaldı. 

Vurma sırası Hz. Ali’ye gelmişti. Kılıcı omzundan göğsüne doğru öyle bir 

çaldı ki müşriğin zırhını enlemesine biçiverdi! Müşrik titredi ve sarsıldı. Hz. Ali 

t onu öldürdüğünü sandı. O esnâda arkasından bir kılıcın parlayıp şakıdığını gö-

rünce hemen başını eğdi. Kılıcı parlatan zât: 

“–Al bunu da ben Abdulmuttalib’in oğlundan!” derken, müşrikin kellesi 

miğferiyle birlikte yere yuvarlandı. Ali t dönüp baktığında Hz. Hamza’yı gör-

dü. (Vâkıdı, I, 91-93) 
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Amcaoğlu 

Hz. Ömer t şöyle der: 

“–Bedir günü Âs bin Saîd’i arslan gibi toprakları eşerken gördüm. Öküzün 

boynuzu ile kaşındığı gibi kaşınıyor, yeri kazıyordu. Ben ondan uzak durdum. 

Amcasının oğlu Ali bin Ebi Tâlib t üzerine yürüyüp onu öldürdü!” (İbn-i Hişâm, II, 

277; İbn-i Abdilberr, II, 622) 
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Sus, Sesini Çıkarma! 

Hz. Ali t şöyle anlatır: 

“Abbas bin Abdulmuttalib’i Ensâr’dan kısacık boylu bir zât esir edip 

Rasûlullah r Efendimiz’in yanına getirince, Abbas: 

«–Yâ Rasûlallah! Vallahi beni bu adam esir etmedi. Beni insanların en gü-

zel yüzlüsü, başının saçı iki yana ayrılmış, kır bir ata binmiş, şu cemaat arasında 

göremediğim bir kimse esir etti!» dedi. Ensârî: 

«–Yâ Rasûlallah, onu ben esir ettim!» diye ısrar edince Allah Rasûlü r: 

«–Sus, sesini çıkarma! Allah seni şerefli bir melekle destekledi!» buyur-

du.”35 

Hz. Abbas’ı esir ettiğini söyleyen zât, Ensâr’dan Ebu’l-Yeser t olup, çe-

limsiz ve kısa boylu bir zât idi. Hz. Abbas ise iri yarı bir kişiydi. 

Ebu’l-Yeser Hz. Abbas’la karşılaştığında, o ayakta donup kalmış, öylece 

duruyordu. Ebu’l-Yeser ona: 

“–Rasûlullah r seni öldürmekten bizi nehyetti” deyince, Hz. Abbas t şu 

kadirşinâs cevâbı verdi: 

“–Bu, onun akraba hakkını ilk gözetmesi, onlara yaptığı ilk iyilik değil-

dir!” (İbn-i Sa‘d, IV, 12) 

                                                 
35 Ahmed, I, 117; Zehebî, Megâzî, s. 65; İbn-i Kesîr, Bidâye, III, 278; Heysemî, VI, 76. 
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Kalplerinden Kini Söküp Attık 

Ebû Cafer’e: 

“–Ali bin Hüseyin, «Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık; onlar 

artık kardeş olarak köşkler üzerinde karşı karşıya otururlar»36 âyet-i kerime-

sinin Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali y hakkında nâzil olduğunu söylüyor-

muş, ne dersiniz?” diye sordular. O: 

“–Evet, Allah’a yemin ederim ki bu âyet onlar hakkında nâzil oldu” dedi. 

Yanındakiler: 

“–Peki, bu âyette sözü edilen kin hangi kindir?” dediler. Şöyle cevap ver-

di: 

“–Câhiliye kinidir. Teymoğulları, Adiyoğulları ve Hâşimoğulları arasında 

câhiliye devrinde bir kin vardı. Müslüman olup Peygamber r Efendimiz’in dâve-

tine icabet ettikten sonra bu kini terkedip birbirlerini sevdiler. 

Bir gün Hz. Ebû Bekir belinden soğuk almış, hasta yatıyordu. Bunu du-

yan Hz. Ali t gelmiş, elini ısıtıyor, Hz. Ebû Bekir’in belini ovuyor (veya elini 

onun beline koyarak) ısıtmaya çalışıyordu. İşte bunun üzerine bu âyet-i kerime 

nâzil oldu.” (Vâhıdî, s. 282; Suyûtî, Lübâb, s. 141. Krş. İbn-i Kesîr, IV, 457) 

                                                 
36 Hicr, 47. 
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Uhud Meydanında 

Uhud Gazvesi’nde, çarpışmaya girmeden önce Hz. Hamza t devekuşu 

kanadından, Hz. Ali t beyaz yünden, Zübeyr bin Avvam t sarı bezden, Ebû 

Dücâne t kırmızı bezden, Hubab bin Münzir t yeşil bezden... kendilerine 

alâmet yapmışlardı. (Vâkıdî, I, 259) 

Harp, âdet olduğu üzere, yine mübâreze ile başladı. Allah’ın Arslanı Hz. 

Ali t, müşriklerin sancaktârı Talha bin Ebî Talha’yı bir vuruşta yere serdi. 

Talha herkese meydan okuyarak: 

“–Benimle çarpışmak için er meydanına kim çıkar? Ey Muhammed’in 

sahâbîleri! Siz bizi kılıçlarınızla öldürünce Allah’ın bizi Cehennem’e sokacağını, 

bizim kılıçlarımızla öldürüldüğünüzde ise sizi hemen Cennet’e koyacağını söylü-

yorsunuz! O hâlde, benim kılıcımla öldürülüp hemen Cennet’e girecek, yahut kılı-

cı ile beni öldürüp Cehennem’e gönderecek bir kimse yok mu?!” diye seslenmişti.  

Hz. Ali t: 

“–Varlığım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki ben de seni kılı-

cımla Cehennem’e göndermedikçe veya senin kılıcınla Cennet’e girmedikçe peşi-

ni bırakmayacağım!” dedi. 

Hemen Talha’nın karşısına geçip kılıcını başına hiddet ve şiddetle indirdi. 

Talha’nın başı çenesine kadar yarılıp ikiye ayrıldı. Talha yere düşünce, Rasûlullah 

Efendimiz r ve müslümanlar tekbir getirdiler.37
 

Sonra müşriklerin sancağını Kilab bin Ebî Talha aldı. Onu da Zübeyr bin 

Avvâm t öldürdü. Ondan sonra sancağı Ertat bin Şurahbil aldı. Onu da Hz. Ali 

t öldürdü. Bu sefer sancağı Şurayh bin Kariz aldı. O da öldürüldü, fakat kim ta-

rafından öldürüldüğü kesin olarak bilinemedi. Müşriklerin sancağını Şurayh’dan 

sonra, Abduddar Oğulları’nın Habeşli kölesi Suvab aldı. Kuzman vurup onun sağ 

elini kesti. Suvab sancağı sol eline aldı. Kuzman vurup sol elini de kesti. Bunun 

üzerine Suvab, sancağı kol ve pazularıyla tutmaya çalıştı, sonra da arkasına yıkılı-

verdi. Ölürken: 

“–Ey Abduddar Oğulları! Artık ben mâzur sayılır mıyım?” diyordu. Müş-

riklerin sancaktarları bu şekilde birer birer öldürülünce, yerde kalan sancağın ya-

nına kimse yaklaşamadı.38
 

                                                 
37 İbn-i Hişâm, III, 19; Vâkıdî, I, 225-226, İbn-i Sa‘d, II, 41; Taberî, Târih, III, 15. 
38 Vâkıdî, I, 228; Belâzurî, Ensâb, I, 55; Taberî, Târih, III, 17; İbn-i Esir, Kâmil, II, 154; İbn-i Seyyid, II, 11. 
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Rasûlullah r Yoksa Hayatın Mânâsı da Yok! 

Hz. Ali t şöyle anlatır: 

“Rasûlullah r, kılıçlar tarafından kuşatıldığı ve okların her taraftan onu 

hedef aldığı bir sırada, sadece Talha’nın onun önünde kendisini siper ve kalkan 

yaptığını gördüm. O esnâda ben bir tarafta müşriklerin birliklerinden birini üzeri-

mizden atmaya gayret ediyordum. Öbür tarafta Ebû Dücâne t, başka bir birlikle 

meşguldü. Sa‘d bin Ebî Vakkâs t da müşriklerden başka bir birlikle çarpışıyor-

du. 

Müşriklerden bir başka birlik daha gördüm. İçlerinde İkrime bin Ebû Ce-

hil bulunuyordu. Kılıcımı sıyırıp aralarına daldım. Çevremi sardılar. Onların ço-

ğunu kılıçtan geçirdim. Sonra, içlerine ikinci defâ daldım. Ecelim gelmediği için, 

vardığım gibi sapasağlam geri döndüm. Allah Y, takdir ettiği işi yerine getirir. 

Müslümanlar Peygamber r Efendimiz’in etrâfından dağılınca kendisini 

göremedim. Kendi kendime: 

«–Vallahi onu göremiyorum. Efendimiz kesinlikle savaştan kaçmaz, 

şehîdler arasında da yok! O hâlde Allah Teâlâ, ona karşı uygunsuz davrandı-

ğımız için bize gazab ederek Peygamber’ini insanlar arasından kaldırmış! Artık 

benim için, çarpışa çarpışa ölmekten daha hayırlı bir şey olamaz!» dedim. Kılı-

cımın kınını kırıp attım ve yalınkılıç müşriklerin üzerine yürüyüp onları dağıttım. 

Düşmanı dağıtınca, Peygamber r Efendimiz’in onların arasında kaldığını gör-

düm. Allah Rasûlü r onlarla kahramanca mücâdele ediyordu. 

O esnâda Zekvan bin Abdi Kays’ın ardından atlı biri koşuyor ve: 

«–Sen kurtulursan ben kurtulmayayım!» diyordu. Hemen ona yetişip atını 

üzerine sürdü ve: 

«–Al bunu benden! Ben İlac’ın oğluyum!» diyerek Zekvan’ı öldürdü. Ben 

de ona doğru koştum. Bacağına kılıçla vurup uyluğunun yarısını kestim. Sonra 

onu atından düşürdüm ve üzerine çöküp öldürdüm. O, Ahnes bin Şerik’in oğlu 

Ebü’l-Hakem idi.”39
 

 

                                                 
39 Vâkıdî, I, 256, 283; İbn-i Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, IV, 98, Heysemî, VI, 112; Ali el-Müttakî, IV, 111-112. 
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Elinden Tuttu 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz r, fâsık Ebû Âmir’in müslümanlara tuzak kur-

mak için Uhud meydanına kazdığı çukurlardan birine düşmüştü. Hz. Ali t, Allah 

Rasûlü’nün elinden tuttu, Talha bin Ubeydullah t da ayağa kaldırıp çukurdan çı-

kardı. 

Rasûlullah Efendimiz r, yanında Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Tal-

ha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Hâris bin Sımme ve müslümanlardan bir 

toplulukla y Uhud dağı eteğine yürüyerek gitti. Allah Rasûlü r ashâbıyla birlik-

te Uhud boğazında bulundukları esnâda, Hz. Ali t kalkanına Mihras suyundan 

doldurup Peygamber Efendimiz’e getirdi. Suyun rengi ve tadı bozuk olduğu ve bir 

koku hissedildiği için Efendimiz r ondan içmediler. O suyla yüzündeki kanlar 

yıkandı ve sudan başına döküldü.40
 

                                                 
40 İbn-i Hişâm, III, 34; Vâkıdî, I, 249, İbn-i Sa‘d, II, 48, Taberî, Târîh, II, 20; Beyhakî, Delâil, III, 215; İbn-i 

Esîr, Kâmil, II, 157; İbn-i Seyyid, II, 15; İbn-i Kesîr, Bidâye, IV, 35-36. 
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Kanı Dindirmek İçin 

Sehl bin Sa‘d t anlatıyor: 

“Rasûlullah Efendimiz r Uhud Harbi esnâsında yaralanınca Hz. Fâtıma 

c mübârek yüzlerinden kanı yıkamaya başladı. Hz. Ali t de Fâtıma’ya su dö-

küyordu. Hz. Fâtıma c suyun kanı gittikçe artırdığını görünce, bir parça hasır al-

dı; onu yakıp iyice kül hâline getirdikten sonra yaraya bastı. Böylece kan durdu.” 

(Buhârî, Cihâd 80, Meğâzî 24, Vudû’ 72; Müslim, Cihâd, 101) 
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At ve Deve Yarışları 

Rasûlullah Efendimiz r Hicrî 5. senede atlar ve develer arasında yarışlar 

yaptırdılar. Hz. Ali’ye: 

“–İnsanlar arasındaki şu at yarışını yönetmeye seni memur ettim” 

buyurdular. Hz. Ali t gidip Sürâka bin Mâlik’i çağırdı. Ona: 

“–Ey Sürâka! Peygamber Efendimiz’in bu yarışta bana tevdi ettiği 

vazifeye seni de ortak ettim. Yarış meydanına gidip yarışa girecek atları sırala! 

Sonra da insanlara: 

«–Meydan düzeltici, genç binici, at çulunu alıcı kim var içinizde?» diyerek 

üç kere seslen! Bu dâvetine kimse icabet etmezse, üç kere tekbir al, üçüncü 

tekbirle birlikte atları yarışa sal! Allah, kullarından dilediğini yarışta mes’ûd kılar” 

dedi. 

Hz. Ali t yarışın bitiş noktasında oturdu. Bitişe boydan boya bir çizgi 

çizdi. Çizginin iki tarafına karşılıklı iki kişi durdurdu.41
 

İslâm, insanları dâimâ faydalı işler yapmaya teşvik eder. İnsanda mevcut 

olan temâyülleri hep hayra yönlendirir. Aynı şekilde insan nefsinin eğlenme 

meylini de vatan savunmasına yardımcı olacak yarış ve eğitim faaliyetlerine 

yönlendirmiştir. Bu durum aynı zamanda müslümanların düşman karşısında 

dâimâ uyanık ve hazır bulunmaları gerektiğini de göstermektedir. 

Ancak şuna dikkat etmelidir ki, Allah Rasûlü r Efendimiz, bu yarışların 

kumara girmemesi için hassâsiyet göstermiş, gerekli tedbirleri almışlardır. 

Dolayısıyla bugünkü yarışları da kumar vasfından çıkarıp insanlara ve vatan 

müdâfaasına faydalı hâle getirmek gerekmektedir. Aksi takdirde İslâm’ın, kumar 

şeklindeki yarışları tasvib etmesi mümkün değildir. 

                                                 
41 Ebu’t-Tayyib, Ikdu’s-semîn, I, 249; Diyârbekrî, I, 468; Vâkıdî, II, 426; Beyhakî, Kübrâ, X, 22; Dârekutnî, IV, 

304, 305; Ali el-Müttakî, IV, 463. 
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Hendek 

Hendek savaşı esnâsında müşriklerin kumandanları, “Hendeğin şu dar 

yerinden kim atlayıp geçebilir?” diye birbirlerine sordular. İkrime bin Ebû Cehil, 

Nevfel bin Abdullah, Dırâr bin Hattab, Hübeyre bin Ebû Vehb, Amr bin Abd, 

atlayıp hendeği geçmeye hazırlandılar. Hendekle Sel‘ Dağı arasındaki çorak ve 

sert yerde hendeğin dar gediğine doğru atlarını dörtnala kaldırdılar. O dar yerden 

atlayıp hendeği geçmeye muvaffak oldular. Müşriklerin geçtiğini gören Hz. Ali 

t, müslümanlardan birkaç kişi ile acele gidip o gediği tuttu. 

Hendeği geçenlerden Amr bin Abd, Bedir savaşında ağırca yaralanmış 

olduğundan Uhud savaşında bulunamamıştı. Kendisinin kim olduğu bilinsin diye 

bir alâmet takmıştı. Rasûlullah Efendimiz r ve ashabından öcünü almadıkça 

koku sürünmeyi kendisine yasaklamıştı. Amr, Arapların namlı kahramanlarından 

ve yiğitlerindendi. Yüz kişiye bedel sayılırdı. Tepeden tırnağa kadar demir 

zırhlara bürünmüştü. Atının başını çekip: 

“–Benimle çarpışacak kim varsa çıksın meydana!” diye seslendi. 

Hz. Ali t fırlayıp ayağa kalktı ve: 

“–Acele etme! Ben senin davetine icabet ediyorum, bu konuda âciz de 

değilim! Her iyi niyet, basiret ve sadakat sahibi kişi, muhakkak düşmanına galebe 

çalmış ve kurtuluşa ermiştir. Ben de seni Zülfikar’ın bir darbesiyle devirip 

cenazeler ağıtçısı gibi başucuna dikileceğimi umuyorum!” diyerek Abd bin Amr’e 

doğru ilerledi. Amr: 

“–Sen kimsin?” diye sordu. Hz. Ali t zırha bürünmüştü. Gözlerinden 

başka bir yeri görünmüyordu: 

“–Ben Ali’yim!” dedi. 

“–Abdi Menaf’ın oğlu Ali mi?” 

“–Ben Ebû Tâlib’in oğlu Ali’yim!” 

“–Ey kardeşimin oğlu! Amcalarından, senden daha büyüğü yok mu? Ben 

senin kanını dökmek istemem! Çünkü senin baban benim dostum idi.” 

“–Vallahi ben senin kanını dökmek isterim!” 

Amr bu söze çok kızdı, kılıcını sıyırıp atını Hz. Ali’nin üzerine sürdü. 

Kılıcının yalını ateş gibi parlıyordu. Hz. Ali t: 

“–Ben seninle nasıl çarpışabileyim ki? Ben yayayım sen at üzerindesin. 

Atından aşağı in!” dedi. Amr bin Abd hemen atından yere atladı. Atının sinirlerini 
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kılıçla vurup kesti ve yüzüne de çarptıktan sonra Hz. Ali’nin karşısına gelip 

dikildi. Hz. Ali t ona: 

“–Ey Amr! Ben senin Kureyş’ten biriyle karşılaştığında onun iki veya üç 

dileğinden birisini kabul edip yerine getireceğin hakkında Allah’a söz verdiğini 

işittim, doğru mu?” diye sordu. Amr: 

“–Evet! Doğrudur!” dedi. 

“–Öyleyse ben seni Allah’a ve Rasûlü’ne imana ve İslâm’ı kabule dâvet 

ediyorum.” 

“–Bu bana gerekmez ey kardeşimin oğlu! Geç bunu, benden böyle birşey 

isteme!” 

“–Öyleyse bizimle çarpışmayı bırak, yurduna dön! Eğer Muhammed r’in 

işi yoluna girip kendisi düşmanlarına galebe çalarsa, sen bu hareketinle ona 

yardım etmiş olursun. Şayet düşmanları onu ortadan kaldırırsa, senin arzun onunla 

çarpışmadan yerine gelmiş olur.” 

“–Bu sözü Kureyş kadınları bile kesinlikle ağızlarına almazlar! Ben 

adağımı yerine getirecek güçte olduğum halde, onu yerine getirmeden nasıl dönüp 

giderim?! Ben adayacağımı adamış ve intikam almadıkça başıma yağ ve koku 

sürmeyi kendime yasaklamışım. Sen üçüncü dileğini söyle!” 

“–Öyleyse seni benimle çarpışmaya davet ediyorum!” 

Amr güldü ve: 

“–Doğrusu, Araplar içinde korkmadan benimle çarpışmak isteyecek bir 

kimse bulunabileceğini hiç zannetmezdim! Sen ne diye benimle çarpışmak 

istiyorsun ey kardeşimin oğlu? Vallahi ben seni öldürmek istemiyorum! Senin 

baban benim dostumdu. Sen geri dön, git! Sen genç bir yiğitsin, ben ancak 

Kureyş’in yaşlı ve olgunlarıyla çarpışmak isterim!” dedi. Hz. Ali t: 

“–Fakat ben seni öldürmek isterim!” deyince, Amr’ın kan beynine sıçradı. 

Birbirlerine saldırdılar. İlk saldıran Amr oldu. Hz. Ali’ye kılıçla şiddetli bir darbe 

indirdi. Hz. Ali t Amr’ın darbesini sığır derisinden yapılmış kalkanıyla karşıladı. 

Amr’ın kılıcı Hz. Ali’nin kalkanına saplandı ve kılıcın ucu Hz. Ali’nin başını 

yaraladı. 

Sıra Hz. Ali’ye gelmişti. Zülfikar’la Amr’ın boyun köküne öyle şiddetli bir 

darbe indirdi ki Amr’ın kellesi uçtu, gövdesi de yere düştü. Çığlıklar koptu. Hz. 

Ali “Allahu Ekber!” diye tekbir getirdi. Onun tekbirine uyarak müslümanlar da 

tekbir getirdiler. 
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Hz. Ali t Amr’ın işini bitirince, hendeği geçenlerden Dırâr ile Hübeyre 

Hz. Ali’nin üzerine yürür gibi olmuşlardı. Hz. Ali de onlara doğru yöneldi. Dırâr, 

Hz. Ali’nin yüzüne bakar bakmaz arkasını dönüp kaçmaya başladı. Sonradan 

Dırâr’a kaçmasının sebebi sorulduğunda: 

“–Ölümün hayali sûrete bürünüp bana görünmüştü!” dedi. 

Hübeyre, Hz. Ali t ile çarpışmaya yeltendi ise de Hz. Ali’nin bir kılıç 

darbesi zırhını delip vücûduna erişince o da dönüp kaçtı. Nevfel de kaçarken 

atıyla birlikte hendeğe düştü, boynu kırıldı. Müslümanlar onu hendeğin içinde taşa 

tuttular. Nevfel: 

“–Ey Arap topluluğu! Beni bundan daha güzel bir şekilde öldürseniz 

olmaz mı?” diye seslendi. Bunun üzerine Hz. Ali t hendeğin içine indi. Onu 

kılıçla vurup öldürdü. Nevfel, Peygamber r Efendimiz’i öldürmek için and içen, 

diş bileyen azılı müşriklerdendi. İkrime bin Ebû Cehil ise mızrağını atarak kaçıp 

kurtuldu. 

Harp meydanından kaçıp canlarını kurtaranlar, ordugâhlarına varınca Amr 

ile Nevfel’in nasıl öldürüldüğünü anlattılar. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri 

gevşediler ve ümitsizliğe düştüler. Ebû Süfyan, Fezâre kabilesinin kaçmasından, 

Gatafanların da dağılmasından korkmaya başladı: 

“–Bugün hiçbir fayda sağlayamadık, yerlerinize dönünüz!” dedi. 

Dağıldılar. Kureyşliler Akik’e, Gatafanlar da karargâhlarına döndüler. 

Hz. Ali t sağ kalan müşrik süvarilerini de hendeğe kadar kovaladı. 

Öldürdüklerinin eşyalarını almaya tenezzül bile etmedi. “Lâ ilâhe illallah 

Muhammedun Rasûlullah!” diyerek Efendimiz’in yanına döndü. 

Amr’ın kızkardeşi, Amr’ın ölüsünün soyulmamış olduğunu görünce: 

“–Onu ancak onun dengi ve eşiti olan şerefli bir kişi öldürmüştür!” 

dedikten sonra, kimin öldürdüğünü sordu. 

“–Ali bin Ebû Tâlib öldürdü!” dediler. Bunun üzerine kadın, söylediği 

beyitlerde: 

“–Eğer onu Ali’den başkası öldürmüş olsaydı, ona ebediyyen ağlar 

dururdum!” dedi.42 

                                                 
42 Bkz. Vâkıdî, II, 470-474; İbn-i Sa‘d, II, 68; İbn-i Hişam, III, 240-242; İbn-i Seyyid, II, 61-62; İbn-i Kayyım, 

Zâdu’l-mead, II, 131; Diyârbekrî, I, 486-487; Heysemî, VI, 135; Hâkim, III, 32, 33; Halebî, II, 641, 643; İbn-i 

Kesîr, Bidâye, IV, 106; Taberî, Târîh, III, 49; A. Zeynî Dahlan, Sîre, II, 7. 
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Kâtip 

Rasûlullah r muâhede ve musâlaha yaptığı zaman, bunlara âit yazıları 

umûmiyetle Hz. Ali’ye yazdırırdı. Hz. Ali t ayrıca şahıslarla ilgili yazıları ve 

mülk fermanlarını da yazardı.43 

Habbâb t şöyle anlatmaktadır:  

“Mütekebbir müşriklerden Akrâ bin Hâbis ile Uyeyne bin Hısn, Allah 

Rasûlü’nün yanına geldiler. O’nu Bilâl, Suheyb, Ammâr, Habbâb gibi fakir ve 

kimsesiz müslümanlar arasında otururken buldular. Çevresindeki bu zayıf müslü-

manları hor ve hakîr görerek Efendimiz’e: 

«–Bizim için bunlardan farklı bir meclis tahsîs etmeni isteriz. Böylece 

Araplar, bizim bunlardan üstün olduğumuzu anlasınlar. Biliyorsun ki, bize Arap 

kabîlelerinden birtakım elçiler ve heyetler gelir. Onların bizi bu kölelerle birlikte 

görmelerinden utanırız. Dolayısıyla, biz gelince onları yanından uzaklaştır. Senin-

le işimiz bittikten sonra yine istersen onlarla ayrıca otur» dediler.  

Allah Rasûlü r o müşriklerin hidâyetle şereflenmelerini ümîd ederek: 

«−Olur» buyurdular. Onlar ise:  

«–Olur demen yetmez! Bizim için bunu yazılı hâle getir» dediler. 

Bunun üzerine Allah Rasûlü r, Hz. Ali’yi çağırdılar, bir de yazdırmak 

için sayfa istediler. Biz bir köşede oturuyorduk. O esnâda Cebrâîl u şu âyet-i 

kerîmeleri getirdi: 

«Sabah-akşam Allah’ın rızâsını dileyerek Rablerine duâ edenleri sa-

kın yanından uzaklaştırma! Onların hesâbından sana hiçbir sorumluluk yok-

tur, senin hesâbından da hiçbir şey onlara âit değildir. Eğer onları uzaklaştı-

rırsan, zâlimlerden olursun! Biz, onların bir kısmını diğerleri ile: “Allah 

aramızdan bunlara mı lutfunu lâyık gördü?” desinler diye işte böyle imtihân 

ettik. Allah şükredenleri en iyi bilen değil mi? Âyetlerimize îmân edenler Sa-

na geldiklerinde: “Selâm sizlere! Rabbiniz, rahmet ve merhamet etmeyi vaad 

etmiştir” de!..» (En’âm, 52-54) 

Âlemlerin Efendisi r, antlaşmayı yazdırmak üzere eline aldığı sayfayı 

derhâl bir kenara bıraktılar ve bizi yanına çağırdılar. Huzûrlarına çıktığımızda bi-

ze: «Selâm sizlere! Rabbiniz, rahmet ve merhamet etmeyi vaad etmiştir» bu-

yuruyorlardı. O’na yaklaştık, hattâ o kadar yaklaştık ki dizlerimizi O’nun dizlerine 

                                                 
43 İbn-i Sa‘d, I, 267, 268, 272, 274, 285; İbn-i Abdilberr, İstiâb, I, 69, İbn-i Esîr, Üsdü’l-ğâbe, I, 62. 
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dayadık. Bu âyetlerin nüzûlünden sonra, biz eskiden olduğu gibi Efendimiz’in ya-

nında oturmaya devâm ettik. O da, istediği zaman yanımızdan kalkıp giderlerdi. 

Ne zaman ki: 

«Sabah-akşam rızâsını dileyerek Rablerine duâ edenlerle birlikte can-

dan sabret! Dünya hayâtının süslerini arzu edip de gözlerini onlardan ayır-

ma!..»44 âyet-i kerîmesi nâzil oldu, artık böyle davranmadılar. 

Bundan sonra biz daha titiz davranmaya başladık. Birlikte otururken 

O’nun kalkma vakti gelince, rahatça kalkıp gidebilmesi için biz hemen kalkıp ya-

nından ayrılırdık.” (Bkz. İbn-i Mâce, Zühd, 7; Taberî, Tefsîr, VII, 262-263) 

 

                                                 
44 Kehf, 28. 
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Hayır, Vallahi Silemem!  

Hudeybiye Musâlahası için yazı malzemesi hazırlanınca, Rasûlullah 

Efendimiz r anlaşmayı yazacak birini çağırmak istediler ve Evs bin Havlî’yi 

çağırdılar. Kureyşin temsilcisi Sühey bin Amr: 

“–Bunu amcanın oğlu Ali’den veya Osman bin Affân’dan başkası 

yazmasın!” dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz r Hz. Ali’yi çağırdılar ve ona: 

“–Yaz!” buyurdular: “Bismillahirrahmânirrahîm!” Süheyl hemen Hz. 

Ali’nin elini tutup: 

“–Ben bunu bilmiyorum! «Bismillah»ı anladık ancak «Bismillahi’r-

Rahmâni’r-Rahîm» nedir? Vallahi ben Rahman sözünün mâhiyetini bilmiyorum” 

dedi. Rasûlullah r: 

“–Öyleyse nasıl yazalım?” diye sordular. Süheyl: 

“–Sen bizim bildiğimiz şeyi, Sen’in de yazılarında yazdırageldiğin gibi 

«Bismikallahümme: Allah’ım! Senin isminle başlarım!» diye yazdır!” dedi. 

Süheyl ve arkadaşlarının Besmele’ye böyle itiraz etmeleri müslümanların 

canını sıktı: 

“–Vallahi biz Besmele’den başkasını yazmayız!” dediler. Süheyl: 

“–Öyleyse ben de kesinlikle sulh yapmam, işi olduğu yerde bırakırım!” 

dedi. Rasûlullah r: 

“–Bu «Bismikallahümme» de güzeldir!” buyurduktan sonra Hz. Ali’ye: 

“–Haydi, yaz” buyurdular: “Bismikallahümme!” Hz. Ali t öyle yazdı. 

Sonra Rasûlullah r: 

“–Yaz ey Ali!” buyurdular: “Bu, Muhammed Rasûlullah’ın Süheyl ile 

üzerinde anlaşmaya varıp imzaladığı barış yazısıdır.” 

Süheyl tekrar Hz. Ali’nin elini tuttu ve Peygamber Efendimiz’e: 

“–«Muhammed Rasûlullah» yazdırma! Vallahi biz Sen’in Rasûlullah 

olduğunu tasdik etseydik Sen’i Beytullah’ı ziyaretten men etmez, Sen’inle 

çarpışmaya kalkmazdık. «Muhammed bin Abdullah» diye kendinin ve babanın 

ismini yazdır!” dedi. Rasûlullah Efendimiz r: 

“–Öyle yazınız! Ben vallahi hem «Muhammed bin Abdullah»ım, hem de 
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«Rasûlullah»ım! Vallahi siz beni ne kadar yalanlasanız da ben hiç şüphesiz 

Rasûlullah’ım. Sulh metnine kendi ismimi ve babamın ismini yazdırmak benim 

peygamberliğime halel getirmez!” buyurdular. Sonra da: 

“–Ey Ali! «Rasûlullah» kelimesini sil de «Muhammed bin Abdullah» yaz!” 

buyurdular. 

Müslümanlar kendilerini tutamayıp Süheyl’e karşı seslerini yükselttiler. 

Bazıları ayağa kalkıp: 

“–Biz «Muhammed Rasûlullah»tan başkasını yazdırmayız!” dediler. 

Rasûlullah r eliyle onlara işaret ederek seslerini kısmalarını ve susmalarını 

söylediler, onlar da sustular. Hz. Ali t: 

“–Hayır, vallahi ben «Rasûlullah» kelimelerini silemem. Varlığım kudret 

elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki ben «Rasûlullah» sıfatını hiçbir zaman 

silemeyeceğim!” dedi. 

Allah Rasûlü r: 

“–Bana onun yerini göster!” buyurdular. Hz. Ali gösterince Rasûlullah 

Efendimiz r onu eliyle sildiler. Yerine «Muhammed bin Abdullah» yazdırdıktan 

sonra Hz. Ali’ye barış maddelerini yazdırmaya başladılar…45 

                                                 
45 Bkz. Buhârî, Sulh, 6; Meğâzî, 35; Şurût, 15; Müslim, Cihâd, 90-97; Ahmed, I, 342; III, 268; IV, 86-87, 291, 

325, 330; İbn-i Hişâm, III, 366; Vâkıdî, II, 608-611; İbn-i Sa‘d, II, 97; Beyhakî, Kübrâ, IX, 226, 227; Belâzurî, I, 

349-350; Taberî, Târih, III, 79-80. 
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Hicret Etmeyecek misin? 

Hz. Ali t Mekke’yi bir ziyaretinde amcası Abbâs’a: 

“–Amcacığım, hicret etmeyecek misin, Rasûlullah r Efendimiz’e katıl-

mayacak mısın?” diye onu hicrete teşvik etmişti. Hz. Abbâs t: 

“–Ben hâlen hicretten daha faziletli bir iş üzere değil miyim? Allah’ın evi-

ni haccetmeye gelenlere su ikrâm etmiyor muyum, Mescid-i Haram’ı imar edip 

onunla alâkalı vazifeleri yapmıyor muyum?” dedi. Bunun üzerine Tevbe Sûre-

si’nin 19-22. âyet-i kerimeleri nâzil oldu. 

Hz. Ali t hicret etmeyip Mekke’de ikameti tercih eden diğer müslüman-

lara da giderek: 

“–Hicret etmiyor musunuz, Allah’ın Rasûlü’ne katılmıyor musunuz?” 

dedi. Onlar: 

“–Biz burada kardeşlerimiz ve akrabalarımızla birlikte kendi meskenleri-

mizde ikâmet ediyoruz” dediler. 

Bu hâdise üzerine şu âyet-i kerimeler nâzil oldu: 

“Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı 

ve kardeşlerinizi (bile) dost edinmeyin! Sizden kim onları dost edinirse, işte 

onlar zalimlerin tâ kendileridir. De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeş-

leriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasın-

dan korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah’tan, 

Rasûlü’nden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah 

emrini getirinceye kadar bekleyin! Allah fâsıklar topluluğunu hidayete er-

dirmez.” (et-Tevbe, 23-24) (Vâhıdî, s. 248; Suyûtî, Lübâb, s. 124) 
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Arkana ve Sağına Soluna Bakmadan İlerle! 

Rasûlullah Efendimiz r Hayber Savaşı’nda şöyle buyurdular: 

“Bu sancağı, Allah’ı ve Rasûlü’nü seven, Allah’ın fethi kendisine nasip 

edeceği bir yiğide vereceğim.” 

Ömer t der ki: 

“Emirliği o günkü kadar hiçbir zaman arzu etmedim. Beni çağırır ümidiyle 

Rasûlullah’a kendimi göstermeye çalıştım durdum. Rasûlullah Efendimiz r Ali 

bin Ebû Tâlib’i çağırdılar. Sancağı ona teslim ederek şöyle buyurdular: 

“–Yürü, Allah fethi müyesser kılıncaya kadar sağa-sola bakınma!” 

Ali t derhal hareket etti, sonra durdu ve arkasına dönmeden (gözlerini 

hedeften ayırmadan) seslendi: 

“–Ey Allah’ın elçisi, onlarla ne (yapmaları) için savaşayım?” 

Peygamber Efendimiz r şöyle buyurdular: 

“–Onlarla, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 

Rasûlü olduğuna şehâdet getirmelerine kadar savaş. Bunu yaptıkları an, -dinin 

yasaklarını çiğnemedikçe- kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl he-

sapları(nı görmek ise) Allah’a aittir.” (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe 33. Bkz. Buharî, Fedâilü’l-

Ashâb 9) 
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Hayber’deki Kahramanlar 

Hayber yahudiler, müslümanlarla çarpışmak için kaleden ve duvarlardan 

geçerek dışarı çıktılar. Kaleden adamlarıyla birlikte ilk çıkan, Merhab’ın kardeşi 

Hâris oldu. Hâris, cesareti ve yavuzluğu ile tanınırdı. Hz. Ali t onunla çarpıştı 

ve vurup öldürdü. Başına kırmızı sarıkla tuğ yapmış bulunan Ebû Dücâne t de 

Hayber süvarilerinden Hâris ile karşılaştı ve onu öldürdü. 

Yahudi savaşçılarından Üseyr ve Âmir de, Hâris gibi başlarına tuğ yapmış-

lardı. Üseyr: 

“–Benimle çarpışacak kim var?” diye haykırıyordu. Muhammed bin 

Mesleme t ona doğru vardı. Birbirlerine kılıç vurdular. Muhammed bin Mesle-

me t onu öldürdü. 

Yâsir de yahudilerin yavuz savaşçılarındandı. Müslümanlardan kaçacak 

olanları toplayıp götürmek için yanında kısa bir mızrak taşıyordu. Hz. Ali t he-

men ona doğru vardı. Zübeyr bin Avvam t: 

“–Allah aşkına! Sen aramıza girme!” diye and verince Hz. Ali t geri dur-

du. Yâsir: 

“–Hayber halkı iyi bilir ki ben tepeden tırnağa kadar silahlanıp er meydan-

larında dolanan Yâsir’imdir!” diye recez söyleyerek övünüyordu. 

Zübeyr t de: 

“–Hayber halkı iyi bilir ki ben de güçlü, kuvvetli, hiçbir kavimden yüz çe-

virip kaçmaz, zaaf göstermez ulu bir kişiyimdir! Şan ve şereflerini koruyanların, 

hayırlı kişilerin oğluyumdur. Ey Yâsir! Kâfirlerin topluluğu seni aldatmasın! On-

ların topluluğu ağır ağır çekilip giden serap gibidir!” recezini okuyarak ona doğru 

vardı. Çarpıştılar. Zübeyr t, Yâsir’i vurup öldürdü. 

Âmir, iri ve uzun boylu bir adamdı. Üzerine iki kat zırh giymiş, demirlere 

bürünmüş: 

“–Karşıma çıkacak kim var?” diyerek haykırıyor, kılıcını sallayıp duruyor 

ve müslümanlara saldırmaya hazırlanıyordu. Hz. Ali t onu karşıladı. Bacakları-

na Zülfikâr’la vurup çökertti ve başını gövdesinden ayırdı. 

Merhab’a gelince, kendisi Himyer yahudilerindendi. Hayberliler içinde 

Merhab’dan daha cesaretli kimse yoktu. Kendisine mahsus kalenin başkanı ve 

kumandanı idi. Merhab, kardeşi Yâsir’in öldürüldüğünü görünce silahlanıp asker-
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leriyle birlikte kaleden dışarı çıktı. Üzerine iki kat zırh giymiş, iki kılıç kuşanmış, 

başına da iki kat sarık sarınmıştı. Başına aspur boyasıyla boyalı Yemen işi bir 

miğfer, onun üzerine de yumurta biçiminde taştan oyulmuş ikinci bir miğfer ge-

çirmişti. Merhab’ın karşısında, benim diyen en babayiğit adam bile dayanamazdı. 

Son derece kızıp köpürmüş erkek deve gibi idi. Kılıcını sallayarak: 

“–Hayber halkı iyi bilir ki ben gelip çatan harplerin kızıştığı zamanlarda 

tepeden tırnağa kadar silahlanmış, cesaret ve kahramanlığı denenmiş Mer-

hab’ımdır! Ben, kükreyerek geldikleri zaman arslanları bile kâh mızrakla, kâh kı-

lıçla vurup yere sermişimdir!” diyerek recez söylüyor ve övünüyordu. 

Hz. Ali t de: 

“–Ben öyle bir kişiyim ki, annem bana bana Haydar/Arslan ismini vermiş. 

Ben, ormanların heybetli arslanı gibiyimdir! 

Sizi tamamen ve çarçabuk tepeleyecek bir er kişiyimdir!” diye recez söy-

leyerek Merhab’ın karşısına durdu. 

Aslında Merhab, o gece rüyâsında kendisini bir arslanın parçaladığını 

görmüştü. Belki de Allah Teâlâ, Merhab’a rüyâsını hatırlatmak ve kalbine korku 

düşürmek için Hz. Ali’ye böyle bir recez söyletmişti. “Korkanın elinde silah ta-

şımaya mecâl kalmaz” denilmiştir. 

Hz. Ali t ile Merhab karşılaşıp birbirlerine kılıç vurdular. Hz. Ali t, 

Merhab’ın tepesine kılıçla öyle bir darbe indirdi ki, kılıç Merhab’ın siperlendiği 

kalkanını ve demirden miğferini kesti, başını ikiye ayırdı, tâ dişlerine kadar indi. 

Karargâhtakiler de kılıcın çıkardığı acı mâdenî sesi işittiler. Merhab, cansız olarak 

yere düştü. 

Hz. Ali t o gün yahudilerin önde gelen meşhûr simalarından sekizini öl-

dürdü. Müslümanlar da hücuma geçerek yahudilerden savaşan birçok kimseyi öl-

dürdüler. Geri kalanlar da bozguna uğrayarak kaçıp kalelerine sığındılar. Müca-

hidler de kaçan bu yahudileri takip ettiler.46 

                                                 
46 Bkz. Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 9; Cihâd 102, 143; Müslim, Fedâliü’s-Sahâbe, 33-34; Ahmed, I, 99, 111; II, 384, 

385; IV, 52; V, 333, 354-359; Hâkim, III, 38-39; Heysemî, V, 150; VI, 124, 150-153; Beyhakî, Sünen, IX, 132; 

Delâil, IV, 205-210; Vâkıdî, II, 653-657, 687 İbn-i Sa‘d, II, 110-112; İbn-i Abdilberr, İstiâb, II, 787; İbn-i Esîr, 

Kâmil, II, 219-220; İbn-i Seyyid, Uyûnu’l-eser, II, 133-135, İbn-i Kesîr, IV, 185-189; Zehebî, Megâzî, s. 339-

340; Diyârbekrî, II, 49-51, Halebî, II, 734-738; Süheylî, Ravdu’l-ünüf, VI, 560-566; Taberî, Târih, III, 93-94. 
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Gidin, Su Arayın! 

İmrân bin Husayn (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir defâsında Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’le birlikte yolculuk 

yapıyorduk. Gece gittik. Gecenin sonuna vardığımızda öyle bir uykuya dal-

dık ki, bir yolcu için bundan daha tatlısı olamaz. Ancak Güneş’in sıcağıyla 

uyanabildik. İlk uyanan falanca, sonra falanca, daha sonra da falanca oldu.47 

Sonra Ömer bin el-Hattâb (r.a) dördüncü olarak uyandı. 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) uyudukları vakit kendiliklerinden 

uyanıncaya kadar uyandırılmazlardı. Zîrâ biz, uykusu esnâsında O’na ne ol-

duğunu (vahiy mi geliyor yoksa başka bir hal mi ârız oluyor) bilemezdik. 

Ömer (r.a) celâdetli bir zât idi, uyanıp da herkesin başına geleni gö-

rünce yüksek sesle tekbîr almaya başladı. Devamlı tekbir getiriyor ve sesini 

yükseltiyordu. Nihâyet Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) onun sesinden uyandı-

lar. Efendimiz (s.a.v) uyanınca, ashâb-ı kirâm başlarına geleni arzederek 

şikâyetlendiler. Efendimiz (s.a.v): 

«‒Zararı yok (veya) bir şey olmaz, haydi yürüyün!» buyurdular. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) yola çıktılar. Biraz gittikten sonra ko-

nakladılar. Abdest suyu istediler. Abdest aldılar. Namaz için nidâ edildi 

(yâni ezan okundu). Efendimiz (s.a.v) insanlara namazı kıldırdılar. Namazı 

bitirip mübarek yüzlerini dönünce baktılar ki, biri kenara çekilmiş, cemâatle 

birlikte namazını kılmamış. 

«‒Ey fülân, herkesle birlikte namaz kılmana mâni ne idi?» diye sor-

dular. O da: 

«‒Bana cünüblük ârız oldu, su da yok!» dedi. 

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v): 

«‒O zaman şu yeryüzündeki temiz toprağı kullan, o sana yeter!» bu-

yurdular. 

Ondan sonra Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) Hazretleri yola revân oldu-

lar. Lâkin bu defâ da insanlar susuzluktan şikâyet ettiler. Efendimiz (s.a.v) 

                                                 
47 Râvî Ebû Recâ bu sahâbîlerin isimlerini zikrederdi, ancak daha sonraki râvî Avf o isimleri unuttu. 
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konakladılar ve bir sahâbî48 ile Hz. Alî -kerremallâhu vecheh- Hazretleri’ni 

çağırıp: 

«‒Haydi, gidin, su arayın!» emrini verdiler. 

Onlar da gittiler ve devesi üstünde iki büyük kırba arasına oturmuş 

bir kadına rast geldiler. Kadına: 

«‒Su nerede?» diye sordular. Kadın: 

«‒Dün bu saatte suyun başında idim. Adamlarımız (hâlâ orada su 

almak için) duruyorlar.» cevâbını verdi. 

«‒Öyleyse yürü!» dediler. 

«‒Nereye?» diye sordu. 

«‒Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in huzûruna!» dediler. 

«‒Şu sâbi’ (kavminin dînini bırakıp başka bir dîne giren) dedikleri 

zâtın yanına mı?» diye sordu. 

«‒İşte o senin kasteddiğin zâtın yanına. Haydi, yürü!» dediler. 

Kadını Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in huzûruna getirip arala-

rında geçen mâcerâyı anlattılar. 

Ashâb-ı kirâm kadına devesinden inmesini söylediler. Nebiyy-i Ek-

rem Efendimiz (s.a.v) bir kap istediler. Her iki kırbanın ağızlarından bu ka-

ba biraz su boşaltıp ağızlarını bağladılar. Kırbaların alt taraflarındaki (mus-

luk gibi olan) ağızlarını açtılar. İnsanlara: 

«‒Gelin hayvanlarınızı suvarın, kendiniz için su alın!» diye nidâ 

edildi. İsteyen hayvanı için, isteyen kendisi için su aldı. En sonunda da 

Efendimiz (s.a.v), gusül abdesti alması gereken sahâbîye bir kap su verip: 

«‒Haydi, git, guslet!» buyurdular. 

O kadın ayakta, şaşkın bir vaziyette suyunun başına gelenleri seyre-

diyordu. Allâh’a yeminler ederim ki, herkes su ihtiyâcını karşılayıp çekildi-

ği hâlde kırbalar bize ilk hâlinden daha dolu görünüyordu. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v): 

«‒Kadın için birşeyler toplayın!» buyurdular. 

                                                 
48 Râvî Ebû Recâ bu sahâbînin ismini zikrederdi, ancak daha sonraki râvî Avf onu unuttu. 
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Onun için Acve hurması, un, sevîk, buğday gibi şeylerden bir mikrat 

azık toplayıp bir çıkına koydular. Kadını devesine bindirip, çıkını da önüne 

yerleştirdiler. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) kadına: 

«‒Görüyorsun ki, senin suyundan hiçbirşey eksiltmedik, lâkin bize su 

verip suya kandıran Allah Teâlâ’dır!» buyurdular. 

Kadın, gecikmeli olarak kabilesine vardı. Onlar: 

«‒Ey fulâne, seni yolundan alıkoyan nedir?» diye sordular. Kadın: 

«‒Şaşılacak şey! Yolda iki kişi rastlayıp beni sâbi’ denilen şu zâtın 

yanına götürdüler. O da şöyle etti, böyle etti. Allah’a yemîn ederim ki bu 

zât (orta ve şahadet parmaklarını havaya kaldırıp, biriyle semâya, diğeriyle 

arza işaret ederek) ya şununla bunun arasındaki insanların en sihirbazıdır 

veya Allah’ın hak Rasûlü’dür!» dedi. 

Bundan sonra müslümânlar, o kadının bulunduğu yerin etrafındaki 

müşrikler üzerine baskın yaptıklarında, onun mensûb olduğu kabileye do-

kunmazlardı. Bir gün kadın kendi kabilesine: 

«‒Zannediyorum ki, bu insanlar size bilerek dokunmuyorlar. İslâm’a 

girmek ister misiniz?» dedi. 

Kavmi kadına itaat edip hep birlikte İslâm’a girdiler.” (Buhârî, Teyemmüm, 

6, Menâkıb, 25) 

Diğer bir rivâyette: 

“Efendimiz (s.a.v), mübârek ağızlarına su alıp boşalan suyun içine 

bıraktılar ve bu suyu tekrar tulumlara doldurdular”49 ziyâdesi vardır ki, tu-

lumların ağızlarının açılıp tekrar bağlanmasındaki hikmet bu ziyâde ile açı-

ğa kavuşuyor. Suda görülen o bereket, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in 

mübârek ağızlarından gelmiştir. 

 

 

                                                 
49 İbn-i Huzeyme, Sahîh, I, 59/113; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, I, 335, 386. 
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Allah’ım Ona Âfiyet Ver! 

Hz. Ali t şöyle anlatır: 

“Şiddetli bir ağrımın olduğu bir zaman Allah Rasûlü r yanıma uğramış-

lardı. O esnâda ben: 

«Allah’ım, ecelim geldiyse rûhumu alarak beni rahatlat, gelmediyse bu sı-

kıntıyı benden kaldır. Eğer bu bir imtihan ise bana sabretme gücü ver!» diyordum. 

Rasûlullah Efendimiz r: 

«–Ne dedin?» buyurdular. 

Ben de sözlerimi tekrarladım. Ayağıyla bana dokunarak tekrar: 

«–Ne dedin?» buyurdular. Ben sözlerimi yine tekrarladım. Bu sefer Allah 

Rasûlü r: 

«Allah’ım, ona âfiyet ver (veya) şifâ ver» diye dua buyurdular. 

O günden sonra o ağrıdan bir daha hiç şikâyetim olmadı.” (Ahmed, I, 83, 107) 
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Vefâkârlık Yarışı 

Kazâ Umresi dönüşü, Rasûlullah r Mekke’den çıkarlarken, Hz. Ham-

za’nın kızı Ümâme c peşlerine takıldı ve:  

“–Amcacığım, amcacığım!” diye seslendi. Hz. Ali onu alıp elinden tuttu 

ve Fâtıma c’ya:  

“–Amcanın kızını yanına al!” dedi. Medîne’ye gelince Ümâme’ye bakma 

husûsunda Hz. Ali, Zeyd ve Câfer t ihtilâfa düştüler. Hz. Ali t:  

“–O benim amcamın kızıdır!” diyordu. Câfer t:  

“–O hem amcamın kızı, hem de hanımım onun teyzesi!” diyordu. Zeyd t 

ise:  

“–O benim kardeşimin kızıdır!” diyordu. Zira Rasûl-i Ekrem Efendimiz 

onu Hz. Hamza t ile kardeş yapmıştı. Rasûlullah Efendimiz r, Ümâme’nin, 

teyzesinin yanında kalmasına hükmetti ve: 

“–Teyze anne makâmındadır!” buyurdular. Ardından Hz. Ali’ye yönele-

rek:  

“–Sen bendensin, ben de sendenim!”  

Hz. Câfer’e dönerek: 

“–Yaratılışın ve huyun bana ne kadar da benziyor.”  

Hz. Zeyd’e dönerek de:  

“–Sen bizim hem kardeşimiz, hem de mevlâmız (âzatlımız)sın!” buyurdu-

lar. Böylece her birine ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini aldılar.50
 

                                                 
50 Buhârî, Meğâzî 43, Sulh 6, Umre 3; Müslim, Cihâd, 90; Ebû Dâvûd, Talâk, 35; Ahmed, I, 98. 



 72 

Ehl-i Suffe Açlıktan Mîdelerine Taş Bağlarken  

Hz. Ali t şöyle buyurur: 

“Hz. Fâtıma c, babasına âilesinin en sevgili olanı idi. Değirmen çevirdiği 

için elinde, kırba ile su taşıdığı için boynunda yaralar oluşur, evin temizliğiyle 

meşgul olurken de üstü başı toz toprak içinde kalırdı. Bir ara Allah Rasûlü’ne bâzı 

köleler getirilmişti. Hz. Fâtıma’ya:  

«–Babana gidip bir hizmetçi istesen!» dedim. Hz. Fâtıma gitti, Peygamber 

Efendimiz’in, yanındaki bâzı kimselerle konuşmakta olduğunu gördü ve geri dön-

dü. Ertesi gün Rasûlullah r Fâtıma’ya gelerek:  

«–Kızım ihtiyâcın ne idi?» diye sordular. Fâtıma sükût edip cevap vermedi. 

Ben araya girip:  

«–Ben anlatayım ey Allah’ın Rasûlü!» deyip meseleyi anlattım. Bunun 

üzerine Rasûlullah Efendimiz r: 

“–Ey Fâtıma! Allah’tan kork! Allah’ın farzlarını edâ et! Âilenin işlerini 

yap! Yatağına girince otuz üç kere sübhânallah, otuz üç kere el-Hamdü lillah, 

otuz dört kere Allahu ekber, de! Böylece hepsi yüz yapar. Bu senin için hizmetçi-

den daha hayırlıdır.” buyurdular. Hz. Fâtıma c: 

«−Allah’tan ve Allah’ın Rasûlü’nden râzıyım!» dedi. Rasûlullah r ona 

hizmetçi vermedi.” (Ebû Dâvûd, Harac, 19-20/2988. Bkz. Buhârî, Ashâbü’n-Nebî, 9, Humus, 6; Nefekât, 6, 7; 

Deavât, 11)  

Hz. Ali t o günden sonra bu zikri hiç ihmâl etmediğini söylerdi. Bunu 

duyan biri, Hz. Ali’ye, hayatındaki en mühim hâdiselerinden biri olan Sıffîn Sava-

şı’nı hatırlatarak: 

“–Sıffîn gecesinde de mi okudun?” diye sordu. Hz. Ali t: 

“–Evet, Sıffîn gecesinde de okudum” cevabını verdi. (Müslim, Zikr, 80) 
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Sünnet’e Bağlılığı 

Hz. Ali t Peygamber Efendimiz’in Sünnet’ine bağlılıkta bir şâhika idi. 

Birgün kendisine: 

“–Kişi hacda kurban etmek üzere götürdüğü devesine binebilir mi?” diye 

sorulmuştu. Şöyle cevap verdi: 

“‒Bunda bir beis yoktur. Rasûlullah r yolda yürüyen kişilere rastladığın-

da onlara emrediyor onlar da Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in kurbanlık develerine 

biniyorlardı. Siz Peygamberiniz’in (s.a.v) Sünnet’inden daha üstün bir şeye it-

tibâ edemezsiniz!” (Ahmed, I, 121) 

Onun şu sözleri ne kadar ibretlidir: 

“Rasûlullah r Efendimiz’in ayağa kalktığını gördük biz de kalktık, 

oturduğunu gördük biz de oturduk.” (Ahmed, I, 83) 

Abdü Hayr der ki: 

“Hz. Ali’yi gördüm, abdest aldı ve mestlerinin üzerine meshetti. Sonra 

şöyle dedi: 

«–Rasûlullah r Efendimiz’in böyle yaptığını görmeseydim mestlerin altı-

nı meshetmenin daha doğru olduğunu düşünürdüm.” (Ahmed, I, 148, 95, 124) 
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Rasûlullah r Aslâ Yalan Söylemez! 

Hz. Ali t şöyle anlatır: 

Rasûlullah r beni, Zübeyr’i ve Mikdad bin Esved’i gönderip: 

“–«Ravdatu Hâh» denilen yere51 gidin; orada bir kadın bulacaksınız, ya-

nında bir mektup var. O mektubu alıp bana getiriniz!” buyurdular. 

Hemen atlarımıza atlayıp söylenen yere ulaştık. Baktık orada bir kadın var. 

Kadına: 

“–Yanındaki mektubu çıkar” dedik. 

“–Bende mektup filân yok” dedi. Devesini ıhdırıp bütün eşyalarını aradık, 

ancak mektubu bulamadık. Arkadaşlarım: 

“–Bu kadının yanında herhangi bir mektuba rastlayamadık” dediler. Ben: 

“–Siz biliyorsunuz ki Rasûlullah r aslâ yalan söylemez” dedim. Sonra 

kadına dönüp yemin ederek: 

“–Ya mektubu çıkarırsın, ya da elbiselerini çıkartır, üzerini ararız” dedim. 

Bu tehditten korkan kadın, saç örgülerinin arasına sakladığı mektubu çı-

kardı. Onu alıp Peygamber r Efendimiz’e getirdik. Mektup açıldı ve okundu, gö-

rüldü ki Hâtıb bin Ebî Beltaa’dan Mekke’deki bazı müşriklere yazılmış ve Pey-

gamber Efendimiz’in Mekke’yi fethe çıkmak üzere hazırlık gördüğünü onlara ha-

ber veriyor. Rasûlullah Efendimiz r: 

“–Bu nedir ey Hâtıb?” diye sordular. Hâtıb: 

“–Hakkımda hüküm vermede acele etmeyiniz ey Allah’ın Rasûlü! Ben 

Kureyş’tenim, fakat onlarla neseb bağım, akrabalığım yok.52 Yanınızdaki Muha-

cirlerin Mekke’dekilerle akrabalıkları var. Bu akrabalıkla Mekke’deki âilelerini ve 

mallarını korurlar. İstedim ki neseb yoluyla kaçırdığım fırsatı onlara böyle bir iyi-

lik yaparak telâfi edeyim de benimle olan akrabalık yerine geçsin. Bunu İslâm’dan 

sonra küfre râzı olduğumdan veya dinimden döndüğüm için yapmadım” dedi. 

Rasûlullah Efendimiz r: 

“–Muhakkak o ki size doğruyu söylemiştir” buyurdular. Hz. Ömer t: 

                                                 
51 Medine-i Münevvere’ye 12 mil mesafede bir yerin adıdır. 
52 Hâtıb, Yemen asıllı olup Mekke’de Zübeyr bin Avâmm’ın kabilesi olan Esed bin Abdü’l-Uzzâ Oğulları’nın 

halîfi idi. Yani onlarla anlaşmış, onların himayesinde Mekke’de hayatını devam ettirebiliyordu. (Kurtubî, XVIII, 35) 
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“–Ey Allah’ın Rasûlü, müsâade et de şu münafığın boynunu vurayım” de-

diyse de Efendimiz r: 

“–O, Bedir’de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehli-

nin hâllerine muttalî oldu ki onlar hakkında: «Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi 

affettim» buyurdu” dedi. 

Bu hâdise üzerine Cenâb-ı Hak şu âyet-i kerimeyi inzâl buyurdu: 

“Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızâmı kazan-

mak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sev-

gi göstererek ve gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin! Hâlbuki 

onlar, size gelen hakikati inkâr etmişlerdir. Rabbiniz Allah’a inandığınızdan 

dolayı Peygamber’i de, sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin saklı tut-

tuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa 

(onları dost edinirse) doğru yoldan sapmış olur.” (el-Mümtehine, 1)
53

 

Mektupta şunlar yazılıydı: 

“Ey Kureyş! Allâh’ın Rasûlü, sizin üzerinize öyle muazzam bir kuvvetle 

geliyor ki, gece karanlığı gibi korkunç olan bu ordu sel gibi akacaktır. Allâh’a 

yemin ederim ki, Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) üzerinize tek başına da gelse Allâh 

Teâlâ, O’nu size gâlip kılacak, vaadini yerine getirecektir. Şimdiden başınızın 

çâresine bakın!” (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, IV, 278) 

Aslında bu ifâdeler, ne gerçeğe aykırıydı ne de ihânetle doluydu. Fakat 

gizli kalması îcâb eden bir hakîkat düşmana ifşâ ediliyordu. 

                                                 
53 Bkz. Buhârî, Tefsîr, 60/1; Meğâzî, 46; Cihâd, 141; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 161; Tirmizî, Tefsîr, 60/3305; 

Ebû Dâvûd, Cihâd, 98/2650; Ahmed, I, 79-80, 105. 
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Çarpışanların En Hiddetli ve Şiddetlisi 

Huneyn’de ilk zamanlar müslümanlar bozguna uğrayıp pek çoğu kaçtığın-

da Hz. Ali t, Allah Rasûlü’nün etrafında sebat edenler arasındaydı.54
 

Hz. Abbas t der ki: 

“Rasûlullah r ile Huneyn harbinde bulundum. Ebû Süfyan bin Hâris ile 

ben, Peygamber Efendimiz’in ardına düştük. Kendisinden hiç ayrılmadık. 

Rasûlullah r, beyaz katırının üzerinde idiler. Düşmanla karşılaşınca, müslüman-

lar dönüp gerilediler. Rasûlullah r Efendimiz ise katırını kâfirlere doğru mah-

muzlamaya başladılar. Ben Peygamber Efendimiz’in katırının geminden tutuyor, 

koşmasına mânî oluyordum. Rasûlullah r bana: 

«–Ey Abbâs! Ashâb-ı Semüre’ye seslen!» buyurdular. Ben sesim çıktığın-

ca: 

«–Ey Ashâb-ı Semüre! Ey semüre ağacının altında Peygamber Efendi-

miz’e bey‘at etmiş olan sahabiler, neredesiniz?!’ diye haykırdım. 

Vallahi sesimi işittikleri zaman, ineğin yavrusuna dönüp geldiği gibi ko-

şarak yanımıza geldiler. Sonra: 

«–Ey Ensâr cemaati! Ey Ensâr cemaati!» dedim. Daha sonra da husûsî ola-

rak: 

«–Ey Benî Hâris cemaati! Ey Benî Hâris cemaati!» diye seslendim. Onlar 

hemen: 

«–Buyur! Buyur! Buyur!» diyorlar, bindikleri develeri geri çevirmek is-

tiyor, fakat buna güç yetiremiyorlardı. Bu sefer hemen sırtlarındaki zırhlarını 

çıkarıp develerin başına atıyorlar ancak develer yine de durmuyordu. En so-

nunda onlar da kılıç ve kalkanlarını alıp kendilerini develerinden aşağı atarak 

Peygamber r Efendimiz’in yanına koşuyorlardı.55
 

Sa‘d bin Ubâde t: 

«–Yetişin ey Hazreçliler! Yetişin ey Hazreçliler!» 

Üseyd bin Hudayr t da: 

«–Yetişin ey Evsliler! Yetişin ey Evsliler!» diyerek seslendiğinde, arıların 

beylerinin başına toplandığı gibi her taraftan gelen müslümanlar Hevâzinlerin üze-

                                                 
54 Heysemî, VI, 180, İbn-i Hacer, Metâlibu’l-âliye, IV, 252. 
55 İbn-i Hişâm, IV, 74; Vâkıdî, III, 898-899; Taberî, Târih, III, 128-129. 
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rine öfkeyle atılmaya başladılar. Peygamber r Efendimiz’in etrâfı, müslümanlar-

la çarpışan Hevâzin müşrikleri tarafından sarılmıştı. Hz. Osman, Hz. Ali, Ebû 

Dücâne ve Eymen bin Ubeyd y, Efendimiz’in önünde çarpışıyorlardı. O gün Hz. 

Ali t Peygamber Efendimiz’in önünde çarpışanların en hızlısı, en hiddetli ve 

şiddetlisiydi.56
 

Hz. Ali ile Ebû Dücâne v, kızıl tüylü bir devenin üzerinde, uzun mızrağı-

nın ucuna siyah bir bayrak takmış, Hevâzin ordusunun önünde müslümanlardan 

birçoğunu mızraklayan bir adamın peşine düştüler. Hz. Ali t adamın arkasından 

yetişip devesinin bacaklarına kılıçla vurunca deve arkasının üzerine çöküverdi. 

İkisi birlikte adama saldırdılar. Hz. Ali t onun sağ kolunu, Ebû Dücâne t de 

sol kolunu kesti. Hatta kılıçları birbiriyle tokuştu, ses çıkardı ve köreldi.57
 

 

                                                 
56 Bkz. Müslim, Cihâd, 76; Ahmed, I, 207; Abdurrezzak, V, 380; Heysemî, VI, 180; Zührî, Megâzî, s. 92-93; 

İbn-i Hişâm, IV, 74; Vâkıdî, III, 897-899, 902-904; İbn-i Sa‘d, II, 151; Taberî, Târih, III, 128-129; Beyhakî, 

Delâil, V, 120, 138-139; İbn-i Esîr, Kâmil, II, 264; İbn-i Seyyid, Uyûnu’l-eser, II, 192; Halebî, İnsânu’l-uyûn, 

III, 67. 
57 Bkz. İbn-i Hişâm, IV, 72, 74-75; Vâkıdî, III, 902; Taberî, Târih, III, 129. 
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Füls Putunun Yıkılışı  

Rasûlullah Efendimiz r Hicretin 9. senesinin Rebiülâhir ayında Hz. Ali’yi 

Ensâr’ın ileri gelenlerinden 150 kişilik askerî birlikle Tayy kabilesinin putu olan 

Füls’ü yıkmaya gönderdi. Baskın yapılacağı zaman, birliğin dağılıp her taraftan 

aynı anda baskın yapmasını emretti.58
 

Hz. Ali ve arkadaşları, Füls putunun yanına vardılar, onu yıkıp tahrip etti-

ler. Füls’ün deposunda Rebu, Mıhzem ve Yemânî adlarında üç kılıçla üç zırh bu-

lundu. 

Mücahidler, Tayy kabilesinin yurdundan ayrılarak Rekek’te konakladılar. 

Hz. Ali t orada kılıçları, örfe göre Safiyy (başkumandan hakkı) olarak Peygam-

ber Efendimiz’e ayırdıktan ve ganimetin beşte birini de çıkardıktan sonra ganime-

tin ve esirlerin beşte dördünü mücahidler arasında taksim etti. Hâtim âilesini bu-

nun hâricinde tuttu. Sonra Medine’ye geldiler.59
 

 

 

 

 

                                                 
58 Vâkıdî, III, 984-988; İbn-i Sa‘d, II, 164; İbn-i Seyyid, II, 207; İbn-i Kayyım, II, 227. 
59 Vâkıdî, III, 988; İbn-i Sa‘d, II, 164; İbn-i Seyyid, II, 207-208; İbn-i Esîr, Kâmil, II, 285; Ebu’l-Münzir, 

Kitâbu’l-esnam, s. 61-62; Taberî, Târih, III, 148. 



 79 

Hediye 

Hz. Ali t anlatıyor: 

“Allah Rasûlü r Efendimiz bana siyerâ denen yol yol sarı kalemli do-

kunmuş ipek kumaştan bir takım elbise hediye etmişlerdi. Ben onu giyip çıktı-

ğımda Rasûlullah r bundan hoşlanmadılar. Hoşnutsuzluklarını yüzlerinde görü-

yordum. Hemen dönüp bu ipek kumaşı başörtüsü yapmaları için akraba hanımlar 

arasında taksim ettim.”60
 

Müslim’in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: 

“Dûmetü’l-Cendel şefi Ükeydir, Peygamber Efendimiz’e ipek bir elbise 

hediye etti. Rasûlullah Efendimiz r onu Hz. Ali’ye verip: 

“–Bunu Fâtıma’lar arasında başörtüsü olarak taksim et!” buyurdular.” 
(Müslim, Libâs, 18) 

Fâtıma’lar şunlardır: 

1. Peygamber Efendimiz’in kızı ve Hz. Ali’nin hanımı Hz. Fâtıma c, 

2. Hz. Ali’nin annesi Hz. Fâtıma c, 

3. Hz. Hamza’nın kızı Fâtıma c, 

4. Akîl bin Ebî Tâlib’in hanımı Fâtıma bint-i Şeybe c. 

                                                 
60 Buhârî, Libâs, 30; Hibe, 27; Nafakât, 11; Müslim, Libâs, 19; Ebû Dâvûd, Libâs, 10/4043; Nesâî, Zînet, 85. 
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İpek Erkeklere Haramdır 

Hz. Ali t şöyle buyurur: 

“Allâh’ın Nebîsi r birgün sağ eline bir ipek, sol eline de bir altın alarak 

şöyle buyurdular: 

«–Bu ikisi, ümmetimin erkeklerine kesinlikle haramdır».” (Ebû Dâvûd, Libâs, 

11/4057; Nesâî, Zînet, 40) 
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Ateşten Bir Zincir 

Sevbân t anlatıyor: 

“Peygamber Efendimiz’in yanına Hind bint-i Hübeyre, elinde iri altın yü-

zükler olduğu hâlde gelmişti. Rasûlullah r bunu hoş görmediler. O da hemen 

oradan ayrılıp Rasûlullah’ın kerimeleri Fâtımatü’z-Zehrâ c’nın yanına girdi. 

Ona başından geçen hâdiseyi anlattı. Bunun üzerine Hz. Fâtıma c boynundaki al-

tın zinciri çıkarıp: 

«–Bunu bana Hasan’ın babası Hz. Ali t hediye etti» dedi. Zincir daha 

elinde iken Rasûlullah r yanlarına girdi ve şunu söyledi: 

«–Ey Fâtıma! İnsanların, “Rasûlullah’ın kızının elinde ateşten bir zincir 

var” demesi seni memnun eder mi?» buyurdular. Sonra oturmadan geri dönüp git-

tiler. 

Bunun üzerine Fâtıma c zinciri çarşıya gönderip sattırdı, parasıyla bir kö-

le satın aldı ve onu âzad etti. Bu durum Peygamber Efendimiz’e haber verilince: 

«–Fâtıma’yı ateşten kurtaran Allah’a hamdolsun!» buyurdular.” (Nesâî, Zinet 

39) 
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Müşrikler Kâbe’ye Yaklaşmasın! 

Rasûlullah Efendimiz r Mekke Fethi senesinde hac yapmadılar, sadece 

umre yapıp Medine’ye döndüler. 8. sene Müslümanlarla müşrikler birlikte haccet-

tiler. 9. sene olduğunda Allah Rasûlü r Hz. Ebû Bekir’i “Hac Emîri” tâyin ettiler. 

Ebû Bekir t Medîne’den çıkınca Berâe (Tevbe) Sûresi’nin baş tarafı 

nâzil oldu. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz r Hz. Ali ile Berâe Sûresi’nin baş tarafını 

gönderdiler ve bu âyetleri Kurban Günü insanlara îlân etmesini emrettiler. 

Hz. Ali t şöyle anlatır: 

“Hz. Ebû Bekir t Arafat’a geldi, orada hutbe okuduktan sonra bana: 

«–Kalk ey Ali, Rasûlullah’ın mesajını tebliğ et!» dedi. Kalktım ve Arafat 

ehline Berâe Sûresi’nin 40 âyetini okudum. Sonra Arafat’tan ayrıldık, Minâ’ya 

geldik, şeytanları taşladım, kurbanımı kestim, traş oldum ve oralarda anladım ki 

insanların bir kısmı Hz. Ebû Bekir’in hutbesinde hazır bulunmamış; hemen çadır-

ları dolaşmaya başladım ve çadırlarda olanlara Berâe sûresinin o kırk âyetini oku-

dum.” (Taberî, Tefsîr, X, 49) 

Hz. Ali t, bu âyetleri kendisi tebliğ ettiği gibi Hz. Ebû Bekir (r.a) ve 

onun gönderdiği müezzinler de muhtelif yerlerde yüksek sesle tekrar etmişlerdir. 

Ebû Hüreyre t de onlardan biriydi. (Buhârî, Salât, 10; Tefsîr, 9/2) 

Hz. Ali t şu dört maddeyi insanlara îlân etmek için gönderilmişti: 

1. (Herkes bilsin ki), Cennet’e ancak mü’minler girebilecektir. 

2. Kâbe, hiçbir zaman çıplak olarak tavâf edilmeyecek, (müşriklerin bu şe-

kilde ihdâs ettikleri bid’atlerine son verilecektir.) 

3. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Beytullâh’a yaklaşmayacaktır. 

4. Kimin Allâh Rasûlü (s.a.v) ile bir muâhedesi varsa, belirlenen müddet 

bitene kadar antlaşma maddeleri geçerli kalacaktır. (Bkz. Tirmizî, Hacc, 44/871; Ahmed, I, 

79) 

 



 83 

Kim Daha Hayırlı? 

Abduddâr Oğulları’ndan Talha bin Şeybe, Abbâs bin Abdülmuttalib ve 

Hz. Ali v karşılıklı olarak birbirlerine övündüler. Talha: 

“–Ben Kâbe’nin anahtarına sahibim, dilersem girer Kâbe’nin içinde yata-

rım” dedi. Abbâs t: 

“–Ben hacılara su ikrâm etme vazifesi olan sikâyet’in sahibiyim. Dilersem 

girer Mescid-i Harâm’da geceler, orada yatarım” dedi. Hz. Ali t ise: 

“–Doğrusu sizin ne söylediğinizi anlamıyorum! Ben insanlardan altı ay 

önce kıbleye doğru namaz kıldım ve pek çok defa Allah yolunda cihad ettim” de-

di. 

Bunun üzerine Allah Teâlâ şu âyet-i kerimeleri inzâl buyurdu: 

“Siz hacılara su ikrâm etmeyi ve Mescid-i Haram’ı tamir etmeyi, Al-

lah’a ve âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin yaptıkla-

rıyla bir mi tutuyorsunuz? Hâlbuki onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah 

zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İman edip de hicret edenler ve Allah 

yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katın-

da daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Rableri onlara, ta-

rafından bir rahmet ve hoşnutluk ile içinde kendileri için tükenmez nimetler 

hazırlanmış Cennetler müjdeler. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Şüphesiz 

ki Allah katında büyük mükâfat vardır.” (Tevbe, 19-22) 

Hz. Abbâs t: 

“–Öyle zannediyorum ki hacılara su ikrâm etme vazifesini bırakacağım” 

dedi, fakat Rasûlullah r ona: 

“–Hacılara su ikrâm etmeye devam ediniz! Hiç şüphesiz onda sizin için 

hayır vardır” buyurdular. (Taberî, Tefsîr, X, 68; Vâhıdî, s. 248) 
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Herşeyden Evvel Dîni Düşünmek 

Bir gün Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Hz. Ali’ye: 

“–Dikkat et! Muhakkak ki sen, benden sonra bir takım zorluk ve sıkıntılar-

la karşılaşacaksın!” buyurdular. 

Hz. Ali (r.a) hemen: 

“–O esnâda dînim selâmette olacak mı?” diye sordu. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz: 

“–Evet, dînin selâmette olacak!” buyurdular. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VI, 372/32117; 

Hâkim, III, 151/4677) 
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İnfaktaki Bereket 

Bir gün sâilin biri Hz. Ali’nin önünde durup bir şeyler istedi. Hz. Ali t, 

oğlu Hasan veya Hüseyin’e: 

“−Annene git, kendisine bıraktığım altı dirhemden birini al getir” dedi. 

Oğlu gitti, sonra geri döndü ve: 

“−Annem o altı dirhemi un almak için ayırdığını söyledi” dedi. Hz. Ali t: 

“−Bir kul, Allah’ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenme-

dikçe îmânı kâmil olmaz! Git, ona söyle, altı dirhemin tamamını göndersin” dedi. 

Hz. Hasan veya Hüseyin v gidip altı dirhemi getirdi ve babasına teslim et-

ti. O da bunları sâile verdi. Hz. Ali t daha evden içeri adımını atmamıştı ki de-

vesini satmak isteyen bir adam yanına geldi. Hz. Ali t: 

“−Deveni kaça satıyorsun?” diye sordu. 

“−Yüz kırk dirheme” 

“−Parasını bir müddet sonra vermek üzere onu kapıya bağla!” Adam deve-

yi bağlayıp gitti. Derken başka bir zât çıkageldi ve: 

“−Bu deve kimin?” diye sordu. Hz. Ali t: 

“−Benim” dedi. 

“−Onu satıyor musun?” 

“−Evet” 

“−Kaça?” 

“−İki yüz dirheme.” 

“−Peki, aldım gitti.” 

Adam iki yüz dirhemi verdi, deveyi aldı. Hz. Ali t, deveyi satın aldığı 

zâta yüz kırk dirhemi verdi, arta kalan altmış dirhemi de Hz. Fâtıma’ya getirip tes-

lim etti. Fâtıma c: 

“−Bu nedir?” diye sordu. 
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“−Bu, Allah Teâlâ’nın: «Her kim bir hasene ile gelirse ona o yaptığı iyi-

liğin on katı vardır»61 buyurarak peygamberi vâsıtasıyla bize vaad ettiği 

mükâfâttır” dedi. (Ali el-Müttakî, VI, 572-573/16976) 

                                                 
61 En’âm, 160. 
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Cennet Ehlinden Biri 

Câbir t anlatıyor: 

“Ensâr’dan bir hanım Allah Rasûlü r için yemek yapmış ve onu dâvet 

etmişti. Ashâb-ı kirâmdan bazılarıyla gittik. Orada otururken Rasûlullah Efendi-

miz r: 

«–Şimdi şu duvarın arkasından yanınıza Cennet ehlinden biri çıkıp gele-

cek!» buyurdular. 

Biraz sonra Hz. Ebû Bekir t çıkageldi. Peygamber Efendimiz’in verdiği 

müjdeyi ona söyleyip kendisini tebrik ettik. Biraz vakit geçtikten sonra Rasûlullah 

Efendimiz r: 

«–Şimdi şu duvarın arkasından yanınıza Cennet ehlinden biri çıkıp gele-

cek!» buyurdular. 

Bu sefer Hz. Ömer t geldi. Peygamber Efendimiz’in verdiği müjdeyi 

ona söyleyip kendisini tebrik ettik. Rasûlullah Efendimiz r tekrar: 

«–Şimdi şu duvarın arkasından yanınıza Cennet ehlinden biri çıkıp gele-

cek!» buyurdular. Baktım Allah Rasûlü r başını ridâsının içine koymuş: 

«Allah’ım, eğer istersen şu anda buraya Ali’yi getirirsin!» diye dua edi-

yorlardı. Bu dualarını üç defâ tekrar ettiler. Hemen o anda Hz. Ali t çıkageldi.” 

(Bkz. Ahmed, III, 331, 356; Hâkim, III, 146/4661. Bkz. Hâkim, III, 76/4443) 
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Hz. Mûsâ’ya Nisbetle Hz. Hârûn Gibi 

Rasûlullah r Tebük’e gidiyordu. Hz. Ali t onunla birlikte Seniyetü’l-

Vedâ’ya kadar gitti. Rasûlullah r ona: 

“–Burada (Medine’de) ya ben kalacağım, ya sen kalacaksın!” buyurdular. 

Hz. Ali’yi her iki ev halkının işleriyle meşgul olmak üzere Medine’de bı-

rakınca, o ağlayarak: 

“–Yâ Rasûlallah! Beni çocuklar ve kadınlar içinde vekil mi bırakıyorsun?” 

dedi. 

Rasûlullah r: 

“–Bana göre sen, Musa’ya göre Hârun gibi olmaya râzı değil misin? Şu 

farkla ki, benden sonra peygamber yoktur!” buyurdular. 

Hz. Ali t hemen geri dönüp öyle hızlı yürüdü ki, ayaklarının kaldırdığı 

tozların havaya yükseldiği görüldü. 

Münafıklar bu meseleyi bir fırsat bilerek fesat çıkarmaya kalkıştılar: 

“–Herhalde ona ehemmiyet vermediği için geri bıraktı! Muhakkak Ali’de 

hoşlanmadığı birşey görmüştür!” gibi birtakım laflar etmeye ve yaymaya başladı-

lar. Hz. Ali t bunları işitince silahını alıp yola çıktı. Cürüf’e indiği sırada Pey-

gamber Efendimiz’e yetişti. Rasûlullah r ona: 

“–Ey Ali! Seni buraya getiren nedir?” diye sordular. Hz. Ali t: 

“–Ey Allah’ın Peygamberi! Münafıklar senin bana değer vermediğini ve 

bir kusurum sebebiyle beni Medine’de bıraktığını söylüyorlarmış!” dedi. Rasûlul-

lah r tebessüm etti ve: 

“–Onlar yalan söylemişler! Ben seni geride bıraktıklarıma vekil tayin et-

tim. Sen hemen geri dön ve gerek benim ev halkım, gerek senin ev halkın içinde 

benim vekilim ol! Ey Ali! Bana göre sen, Mûsâ’ya göre Hârun gibi olmaya râzı 

değil misin? Ancak, benden sonra peygamber yoktur!” buyurdular. Hz. Ali t: 

“‒Evet, yâ Rasûlallah, öyledir!” dedi ve Medine’ye döndü.62 

                                                 
62 Bkz. Buhârî, Megâzî, 78; Ashâbu’n-Nebî, 9; Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 31; Ahmed, I, 170-173; İbn-i Hişâm, 

IV, 174; İbn-i Sa‘d, III, 24-25. 
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Nasıl Hüküm Verilir? 

Hz. Ali t şöyle anlatır: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) beni Yemen’e gönderdiler. Ben: 

“–Yâ Rasûlallah, ben genç biri olduğum hâlde onların arasında 

hükmetmem için mi gönderiyorsunuz? Ben, hükmetmek nedir bilmem ki!” dedim. 

Bunun üzerine Rasûlallah Efendimiz r mübarek eliyle sadrıma vurdular. 

Sonra da: 

“Allah’ım! Bunun kalbini doğruya hidâyet eyle, lisânını hak üzere sâbit 

kıl!” diye duâ ettiler. 

“–Ondan sonra iki kişi arasında hüküm verirken hiç tereddüt etmedim.” 

(İbn-i Mâce, Ahkâm, 1. Bkz. Ebû Dâvûd, Akdıye, 6/3582; Hâkim, III, 146/4658) 

Bu uğurlama esnâsında Rasûlullah Efendimiz r Hz. Ali’ye şu tavsiyede 

bulundular: 

“İki hasım önüne oturduklarında, birinciyi dinlediğin gibi ikinciyi de din-

lemedikçe kesinlikle hüküm verme! Böyle yapman, nasıl hüküm vereceğinin açıkça 

ortaya çıkması için daha münâsib bir davranıştır.” (Ebû Dâvûd, Akdıye, 6/3582; Ahmed, I, 

90, 111; İbn-i Sa‘d, II, 337) 
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Ah Ne Olurdu Daha Evvel Hicret Etmiş Olsaydım! 

Kâ‘b el-Ahbâr Hazretleri şöyle anlatır: 

“Hz. Ali t Yemen’e geldiği zaman, kendisiyle buluşup: 

«–Muhammed’in sıfatlarını bana anlatır mısın?!» dedim. Efendimiz’in 

sıfatlarından bahsedince tebessüm ettim. Bana: 

«–Niçin tebessüm ettin?» diye sordu. 

«–Onun sıfatları, bizim Mukaddes Kitab’ımızda haber verilenlere uyuyor 

da onun için tebessüm ettim. O bizim kitabımızda da, aynen senin anlattığın gibi 

tavsif edilmektedir» dedim. Hemen Peygamber Efendimiz’in nübüvvetini tasdik 

ve kendisine iman ettim. Âlimlerimizden bazılarını çağırdım. Kendilerine bir kitap 

çıkarıp: 

«–Bunu babam benim için mühürlemiş, kapamış ve “Bunu Yesrib’den 

(Medine’den) Hz. Peygamber’in çıktığını işitinceye kadar açma!” demişti» dedim. 

Peygamber r Efendimiz’in vefatlarına kadar Yemen’de müslüman olarak 

oturdum. Ebû Bekir t de vefat etti. Ömer bin Hattab t halife olunca Medine’ye 

geldim. Ah ne olurdu daha evvel hicret etmiş olsaydım!” (Vâkidî, III, 1083) 
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Yemen’den Mekke’ye Dönüş 

Hz. Ali t, Yemen’den dönerken Tâif’in Futuk karyesine geldiğinde, 

beraberindeki askerlerin ve beşte bir malların başına Ebû Râfî’yi bırakarak 

kendisi önceden Mekke’ye gitmek istedi ve aceleyle oradan ayrıldı. Peygamber 

Efendimiz’e ait zekât develeriyle Mekke’ye geldi. Hz. Fâtıma’yı, ihramdan 

çıkanlar arasında buldu. Hz. Fâtıma c boyalı elbise giymiş ve gözlerine de sürme 

çekmişti. Hz. Ali t onun bu durumundan hoşlanmadı. Hz. Fâtıma c ise: 

“–Bunu bana babam emretti!” dedi. Hz. Ali t, Hz. Fâtıma’yı bu 

yaptığından dolayı azarlamak ve onun Rasûlullah r adına söylediklerini sormak 

üzere Efendimiz’in yanına gitti. Hâdiseyi nakledince Rasûlullah r: 

“–Doğru söylemiş! Sen hacca niyetlenirken ne demiştin?” diye sordular. 

Hz. Ali t: 

“–«Allah’ım! Rasûlün neye niyetlendiyse, ben de ona niyetlendim!» 

dedim” dedi. Rasûlullah r: 

“–Ahsente: Çok güzel yapmışsın! Benim yanımda kurban var, sen de 

ihramdan çıkma!” buyurdular. Peygamber Efendimiz’in ve Hz. Ali’nin getirdiği 

kurbanların yekünü yüz oluyordu.63
 

                                                 
63 Bkz. Buhârî, Umre, 11; Müslim, Hacc, 147-148; İbn-i Mâce, Menâsık, 84; Dârimî, Menâsık, 34; Ahmed, III, 

320; İbn-i Hişâm, IV, 273-274; Vâkıdî, III, 1081. 
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Her Seneye Bir Kurban 

Rasûlullah r, hacda, yaşadığı her sene için bir deve olmak üzere altmış üç 

deveyi kendi eliyle kurbân ettikten sonra bıçağı Hz. Ali’ye verdiler. Geri kalanını 

da o kesti. Hz. Ali’yi de kurbana ortak etmişti. Allah Rasûlü r kesilen her deve-

nin etinden birer parça alınmasını emrettiler. Bunlar bir çömleğe konularak pişi-

rildi. Hz. Ali t ile birlikte ondan yediler. Daha sonra Rasûlullah r, Hz. Ali’ye 

develerin kalan etlerini, derilerini ve çullarını fakirlere dağıtmasını emrettiler.64
 

                                                 
64 Buhârî, Hac, 21, 70, 128; Müslim, Hac, 147-148; İbn-i Mâce, Menâsik, 84; Ahmed, I, 112; III, 321; Vâkıdî, 

III, 1108. 
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Efendimiz’in Hutbesi’ni İnsanlara Ulaştırıyordu 

Rasûlullah Efendimiz r, Mina’da ilk hutbesini 10 Zilhicce kurban günü 

irad buyurmuşlardı. Zilhicce’nin 12. günü teşrik günlerinin ortasına rastlayan 

Pazartesi günü kuşluk vaktinde Kasvâ’nın semerlenmesini emrettiler. Üzerine 

binip cemreler arasına gittiler ve orada durdular. Müslümanlardan, Allah’ın 

dilediği kadarı orada toplandı. 

Ebû Harre’nin amcası, Kasvâ’nın yularını tutuyor ve izdihama sebep 

olmamaları için insanları Peygamber r Efendimiz’in yanında uzaklaştırıyordu. 

İnsanların kimi oturuyor, kimi ayakta duruyordu. Hz. Ali t ise Efendimiz’in 

hutbesini insanlara ulaştırmak için önünde duruyordu.65
 

                                                 
65 Buhârî, Hac, 132; Ebû Dâvûd, Menâsık, 72/1956; Ahmed, III, 477; V, 72, 411. 
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Efendimiz’in Techiz ve Tekfini 

Rasûlullah r Pazartesi günü kuşluk veya zeval vaktinde (öğleye yakın) 

vefat etmişti. Kendisini yıkama, kefenleme ve defnetme işi ertesi güne kaldı. 

Peygamber Efendimiz’i ğasletmek üzere evde toplananlar, Efendimiz’in 

âile efrâdından Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsâme bin 

Zeyd, Peygamber Efendimiz’in azadlı kölesi Şükran (Salih) y Hazretleri idi. 

Bunlar, başkasını içeri almamak için kapıyı kilitlediler. Ensâr’dan bazıları 

dışarıdan: 

“–Biz Rasûlullah r Efendimiz’in dayılarıyız! İslâm’da belirli bir yerimiz 

de vardır!” diye seslendiler. Hz. Ebû Bekir t: 

“–Ey müslümanlar cemaati! Her kavmin kendi cenazelerine başkalarından 

ziyade öncelik hakkı vardır. Size onlar adına and veriyorum ki eğer içeri 

girerseniz onları Efendimiz’in hizmetinden alıkoyarsınız! Vallahi, çağrılandan 

başka hiç kimse içeri girmeyecek!” diye seslendi. Ensâr: 

“–Bizim içeri girmeye hakkımız var! Çünkü o bizim kızkardeşimizin oğlu! 

İslâm’da da belirli bir yerimiz var!” dediler. Hz. Ebû Bekir’le görüşmek istediler. 

Hz. Ebû Bekir t: 

“–Ensâr’ın Ali ve Abbas ile görüşmesi daha yerinde olur. Çünkü yanlarına 

ancak onların istediği kimseler girebilir!” dedi. 

Benî Avf bin Hazreclerden ve Bedir savaşına katılmış olan sahâbîlerden 

Evs bin Havlî, Hz. Ali’ye: 

“–Ey Ali! Allah aşkına Rasûlullah r Efendimiz’in hizmetinden bizi de 

nasiplendir!” diyerek yalvardı. Hz. Ali t ona: 

“–İçeri gir!” dedi. O da içeri girdi ve Efendimiz’in yıkanmasına yardımcı 

oldu. 

Rasûlullah r Efendimiz’i yıkamaya başlayacaklarında: 

“–Vallahi ne yapacağımızı bilmiyoruz! Ölülerimizin elbisesini 

soyduğumuz gibi Efendimiz’in elbiselerini de çıkaralım mı, yoksa elbisesi 

üzerinde bulunduğu hâlde mi yıkayalım?” dediler, anlaşmazlığa düştüler. O 

esnâda Cenâb-ı Hak onlara bir uyuklama verdi. Hepsi de uyuklayıp çeneleri 

sadırlarına düştü. Evin bir köşesinden, kim olduğunu anlayamadıkları birinin: 

“–Peygamberimizi üzerinde elbisesi olduğu hâlde yıkayınız! Onun 
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gömleğini çıkarmayınız!” diyerek seslendiğini işittiler. Hemen Efendimiz’i 

yıkamak üzere ayağa kalktılar. 

Peygamber Efendimiz’i yıkamak için Sa‘d bin Haysemelerin Kuba’daki 

Gars kuyusundan su getirildi. Zira Rasûlullah r o kuyunun suyunu sever ve 

içerdi. Evs bin Havlî testiyle su taşıyor, Hz. Abbas, Üsâme ve Şükran y 

Efendimiz’in gömleğinin üzerine su döküyordu. Fadl bin Abbas ile Üsâme v 

gözleri bağlı olarak Hz. Ali’ye su veriyorlardı. Hz. Ali de eline bir bez sarmış, 

gömlek üzerinden ovuşturarak Rasûlullah r Efendimiz’i yıkıyordu. 

Hz. Ali t Rasûlullah r Efendimiz’i bağrına bastı. Hz. Abbas’la oğulları 

Fadl ve Kusem de, bir yandan öbür yana çevirdiler. 

Rasûlullah r Efendimiz’i, gömleği üzerinde olduğu halde, su ve sidr ile 

üç kere yıkadılar. İlkinde yalnız tatlı su ile, ikincisinde su ve sidr ile, üçüncüsünde 

ise su ve kâfur ile yıkadılar. Sonra kuruladılar. Daha sonra da cenâzelere yapılan 

mûtad muâmeleleri yaptılar. 

Hz. Ali’nin yanında mis kokusu vardı. Efendimiz’in onunla kokulanmasını 

tavsiye etti. 

Hz. Âişe’nin bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz’i pamuktan 

dokunmuş sühûliye diye anılan üç parça beyaz Yemen bezine sardılar. Bunlar; 

izar, lifâfe gibi baştan ayağa kadar bedeni örten örtü, ridâ gibi yakasız, yensiz, 

etrafı dikişle bastırılmamış ve göğüs tarafı açılmamış gömlekten ibaretti.66 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Bkz. Buhârî, Cenâiz, 19; İbn-i Mâce, Cenâiz, 11; Ahmed, I, 260; VI, 93-118, 267; İbn-i Hişâm, IV, 341-343; 

Vâkıdî, III, 1120; İbn-i Sa‘d, II, 191, 276-285; Taberî, III, 97; Belâzurî, I, 257, 569-571, 596; Halebî, III, 476. 
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Bizi Ona kavuştur! 

Rasûlullah r Efendimiz’in cenâze namazı kılınacağı zaman Hz. Ali t: 

“–Hiç kimse «Peygamber Efendimiz’in üzerine imamsız cenâze namazı kı-

lınabilir mi?» diye şüphelenmesin! O sağ iken de vefâtında da imamınızdır!” dedi 

ve Peygamber Efendimiz’in hizâsında ayakta durarak: 

“Yâ Rasûlallah! Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketi Sen’in üzerine ol-

sun! 

Allah’ım! Biz onun, kendisine indirmiş olduğun şeyleri teblîğ ettiğine ve 

ümmetine nasîhatte bulunduğuna, Allah’ın dînini üstün kılıncaya ve en güzel 

şekilde tam olarak tebliğ edinceye kadar Allah yolunda savaştığına şehâdet ede-

riz!  

Allah’ım! Bizleri ona indirdiğin şeylere tâbî olan kimselerden eyle! On-

dan sonra da bize bu yolda sebat ver! Bizi ona kavuştur!” diye dua etti, cemaat 

de “Âmîn! Âmîn!” diye bu duaya gönülden katıldı. (İbn-i Sa‘d, II, 291) 

Rasûlullah r Efendimiz’i kabrine Hz. Ali, Fadl bin Abbas, Kusem bin 

Abbas ve Efendimiz’in azadlısı Şükran (Sâlih) y indiler. Evs bin Havlî, Hz. 

Ali’ye: 

“–Ey Ali! Allah aşkına! Rasûlullah’ın hizmetinden bizi de nasiplendir!” 

diye yemin etti. Hz. Ali t: 

“–İn öyleyse!” dedi. O da kabrin içine indi. Efendimiz’in kabrine Hz. 

Abbas ve Üsâme bin Zeyd’in indiği de rivayet edilir.67
 

                                                 
67 İbn-i İshak, s. 314-315; İbn-i Sa‘d, II, 301; İbn-i Abdi Rabbih, Ikdü’l-ferîd, IV, 254. 
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Hz. EBÛ BEKİR, Hz. ÖMER ve Hz. OSMAN DEVRİ 
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Hilâfete En Lâyık İnsan Ebû Bekir’dir 

Hz. Ebû Bekir t halife olduğunda ayağa kalkıp insanlara hitap etti. Sözü-

ne özür dileyerek başladıktan sonra şöyle devam etti: 

“–Vallahi ben hiçbir gün ve hiçbir gece kesinlikle idareciliğe hırslanma-

dım. Ona rağbet de etmedim! Allah Teâlâ’dan ne gizli ne de açık böyle bir şey is-

temedim! Lâkin insanların başıboş kaldığı o ortamda bir fitne çıkmasından kork-

tum. İdarecilikte benim için rahat yok ki! Boynuma öyle büyük bir iş yüklendi ki 

Allah Teâlâ’nın yardımı olmadan benim onu yapacak ne gücüm var ne imkânım! 

Şu anda benim yerimde idarecilik husûsunda insanların en kuvvetlisinin bulunma-

sını ne kadar isterdim!” 

Muhâcirler Hz. Ebû Bekir’in sözlerini ve özrünü gönülden kabullendiler. 

Hz. Ali ile Zübeyr v ise şöyle dediler: 

“–Biz ancak istişare toplantısında bulunamadığımıza kızdık. Biz de bili-

yoruz ki Hz. Ebû Bekir t, Rasûlullah r Efendimiz’den sonra bu işe insanla-

rın en fazla hak sahibi olanıdır. Zira o Efendimiz’in hicreti esnâsında gizlendiği 

mağaradaki yegâne arkadaşıdır. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de kendisinden 

“ikinin ikincisi” diye bahsetmiştir. Biz onun şerefini, büyüklüğünü biliyoruz. 

Rasûlullah r hayattayken ona, imamlığa geçip insanlara namaz kıldırmasını 

emretmiştir.” (Hâkim, III, 70/4422; Beyhakî, Kübrâ, VIII, 152)  

Hz. Ali t Peygamber Efendimiz’in techiz ve tekfiniyle meşgul idi. O ka-

rışıklıkta bir fitne çıkmasından korkan Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer v da ümmet-i 

Muhammed’i sakinleştirmek ve büyük fitnelerden korumak için hâlife seçimiyle 

meşgul oldular. Hz. Ali t bu istişare heyetinde bulunamadığı için biraz alındı, 

ancak kırgınlığı uzun sürmedi, bir müddet sonra gelip herkesin huzûrunda Hz. 

Ebû Bekir’e bey’at etti. Hattâ Hâkim’deki rivâyete göre bir gün sonraki umûmî 

beyʻatta beyʻat etti. (Hâkim, III, 80/4457) 
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Dînî ve Dünyevî Liderimiz 

Hz. Ali (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz son günlerinde birkaç gün hastalandılar. O 

günlerde namaza çağrıldıklarında: 

«–Ebû Bekir’e söyleyin, insanlara namazı kıldırsın!» buyururlardı. 

Efendimiz (s.a.v) vefât ettiğinde baktım ki namaz İslâm’ın alemi 

(sembolü), dînin özü ve temeli imiş! İşte o zaman, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in 

dînimiz için râzı olduğu kişiye biz de dünyamız husûsunda râzı olduk ve derhal 

Ebû Bekir (r.a)’e beyʻat ettik.” (İbn-i Abdi’l-Berr, İstîâb, III, 971/1633) 
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Ben Oradaydım! 

Hz. Ali (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Hz. Ebû Bekir’i öne geçirdiler, o da 

insanlara namaz kıldırdı. O zaman ben oradaydım, başka bir yerde değildim; 

sıhhatliydim, hasta değildim. Eğer beni öne geçirmek isteseydi bunu yapardı. Biz, 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in dînimiz için râzı olduğu kişiye dünyamız 

husûsunda râzı olduk.” (Ebû Nuaym, Fedâilü’l-Hulefâ, s. 151/190; İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, XXX, 265) 
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Allah Rasûlü’nün Sîreti Üzere 

Hz. Ali t bir gün minberin üstünde ayağa kalktı, Rasûlullah r 

Efendimiz’den bahsetti ve şöyle buyurdu: 

“Rasûlullah r vefat edince Hz. Ebû Bekir t halife oldu. Peygamber r 

Efendimiz’in ameli ile amel etti ve O’nun sîreti üzere yürüdü. Bu hâl üzereyken 

Allah -azze ve celle- Hazretleri onun rûhunu kabzetti. Sonra Hz. Ömer t hali-

fe oldu. O da Rasûlullah Efendimiz r ve Hz. Ebû Bekir’in amelleriyle amel etti 

ve onların sîreti üzere yürüdü. Tâ ki Allah -azze ve celle- Hazretleri rûhunu bu 

hâl üzere kabzedinceye kadar!” (Ahmed, I, 128) 
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Bizi Acı İçinde Bırakma! 

Hz. Âişe c şöyle anlatır: 

“Babam Arapların irtidad ettikleri günlerde kılıcını sıyırıp devesine 

binince, Ali bin Ebû Tâlib t yanına varıp devesinin yularını tuttu ve şöyle dedi: 

«–Sana Peygamber Efendimiz’in Uhud savaşı esnâsında söylediği sözü 

söylüyorum. O sana: “Sok kılıcını kınına da kendini tehlikeye atıp bizi acı içinde 

bırakma!” demişti. Vallahi, senin başına bir felaket gelecek olursa, bundan sonra 

artık İslâm temelli düzelmez!».”68
 

Hz. Ali efendimizin önceki halifelere olan muhabbetinin büyüklüğünü 

gösteren delillerden biri de Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve halîfelerin vefâtından 

sonra doğan çocuklarına Ebû Bekir, Ömer ve Osman isimlerini vermesidir.69 

Ondan sonra gelen Ehl-i Beyt de pek çok defâ evlatlarına bu büyük halîfelerin 

isimlerini vermişlerdir.70 

Diğer taraftan, Hz. Ali’nin neslinden gelen büyük İmamlar ve insanlar, 

Hz. Ebû Bekir’in ve diğer ashâbın neslinden gelen insanlarla evlenmişlerdir. Bu 

da onların arasında bir meselenin olmadığını gösterir. (Mollahâtır, Mekânetü’s-sahâbe, s. 1219-

1220) 

 

 

 

                                                 
68 İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, XXX, 316; Muhibbuddin et-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, I, 148; İbn Kesîr, el-

Bidâye, IX, 446; Demîrî, Hayâtü’l-hayvan, I, 70-71. 
69 Halil İbrâhim Mollahâtır, Mekânetü’s-sahâbe, Medîne-i Münevvere 1431, s. 1204. 
70 Ali Muhammed Muhammed es-Sallâbî, Sîratü Emîri’l-Mü’minîn el-Hasen ibn-i Ali bin Ebî Tâlib, Beyrut: 

Dâru’l-Mârife, 1430, s. 103. 
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Dinde Sebât 

Hz. Ali (r.a); “Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.”71 âyet-i 

kerîmesi hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Şükredenlerden maksat İslâm dîni üzere sâbit olanlardır. Ebû Bekir ve 

arkadaşları gibi… Hz. Ebû Bekir, şükredenlerin ve Allah dostlarının önderidir. 

Onların en çok şükredeni ve Allah’a en fazla sevgili olanıdır.” (Taberî, Câmiu’l-Beyân, VII, 

252) 

Hz. Ali (r.a), bu sözüyle, Hz. Ebû Bekir’in, Uhud’daki, Efendimiz’in vefât 

ettiği gündeki ve ridde hâdiseleri karşısındaki sebatkârlığına işaret etmektedir. 

 

                                                 
71 Âl-i İmrân, 144. 
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Rasûlullah’ın Vaadi 

Hz. Ali t, Allah Rasûlü’nün vefâtından sonra: 

“Peygamber Efendimiz’in kime bir vaadi veya borcu varsa bana gelsin!” 

diyerek nidâ ettirdi. 

Sağ olduğu müddetçe, her yıl adam gönderip kurban kesim günü Minâ’da 

böylece nidâ ettirmeye devâm etti. Bu tür bir taleple gelen herkese istediklerini 

verdi. Hz. Ali’den sonra Hz. Hasan t, ondan sonra da şehâdetine kadar Hz. Hü-

seyin t böyle yaptı. (Bkz. Buhârî, Kefâle, 3; İbn-i Sa‘d, II, 318) 
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Önce Efendimiz r’in Yakınlarına 

Hz. Ömer (r.a), Beytülmâl’e gelen ganimet mallarını insanlara taksim 

etmek istediğinde bu işi nasıl yapması gerektiği husûsunda ashâb-ı kirâm ile 

istişâre etti. Onlar da: 

“‒Kendinden başla!” dediler.  

Hz. Ömer (r.a): 

“‒Hayır!” dedi ve Peygamber Efendimiz’e en yakın olan kişiden başladı. 

Herkesten evvel ve en fazla Hz. Abbâs’a, daha sonra Hz. Ali’ye verdi… 

Efendimiz’e yakınlık derecesine göre insanlara öncelik verdi. (Ebû Yûsuf, Harâc, s. 55; İbn-

i Ebî Şeybe, Musannef, VI, 457) 
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Hz. Ali’ye Sor! 

Bir zât Hz. Ömer’e gelerek, aralarında geminin de bulunduğu muhtelif bi-

nek vasıtalarına binmek sûretiyle hacca gittiğini, ihrama nerede gireceğini sordu. 

Hz. Ömer t cevaben: 

“–Ali’ye sor!” dedi. 

O zâtın bütün ısrarlarına rağmen Hz. Ömer t bir şey söylemedi ve o ki-

şiyi Hz. Ali’ye yönlendirdi. O şahıs Hz. Ali’ye giderek aynı soruyu sordu. Hz. Ali 

t: 

“–Yolculuğa başladığın yerden ihrama gir!” dedi. 

Sual sâhibi aldığı bu cevabı kendisine aktardığında Hz. Ömer t: 

“–Onun söylediği gibidir” veya “Soruna cevap olarak Ali’nin söylediğin-

den başka bir şey bulamıyorum” dedi. (İbn-i Abdilberr, İstizkâr, XI, 81-82) 
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Onun Görüşünü Tercih Etti  

Hz. Ömer t, evine yabancı erkeklerin girip çıktığını haber aldığı bir ka-

dına haber gönderip yanına çağırtmıştı. Kadın hamile idi. Halife Hz. Ömer tara-

fından çağrıldığını duyunca şiddetli bir korkuya kapıldı ve çocuğunu düşürdü. Hz. 

Ömer t durumu istişare etmek için ashâb-ı kirâmı topladı. Hz. Ali t dışındaki-

ler Halife’nin toplum için muallim ve müeddib mevkiinde olduğu, dolayısıyla 

kendisine bir şey gerekmediği istikametinde görüş bildirdiler. Hz. Ali t ise düşü-

rülmesine sebep olduğu ceninin diyetini ödemesi gerektiğini söyledi. Hz. Ömer 

t, onun bu görüşünü tercih etti ve diyet ödedi. (Beyhâkî, Kübrâ, VI, 123) 

 



 108 

Rasûlullah r Efendimiz’den Hiç Ayrılmıyordu  

Şurayh bin Hâni’ şöyle anlatır: 

Hz. Âişe c vâlidemize mestler üzerine meshetme mevzuunu sordum. Ba-

na: 

“–Ali’ye sor, o bu husûsu benden daha iyi bilir. Zira o Rasûlullah r ile 

birlikte sefere çıkıyor, ondan hiç ayrılmıyordu” dedi. 

Ben de gidip bu konuyu Hz. Ali’ye sordum. Ali t bana şu îzâhı yaptı: 

“–Allah Rasûlü r şöyle buyurdu: 

«Yolcu abdest alıp ayaklarını yıkadıktan sonra mestlerini giyer ve üç gün 

üç gece hiç çıkarmadan abdest alırken ayaklarını yıkama yerine mestleri üzerine 

meshedebilir. Mukîm yani kendi evinde ve memleketinde olup yolcu hükümlerine 

dâhil bulunmayan ise bir gün bir gece mesheder, sonra tekrar ayaklarını yıkar».” 

(Ahmed, I, 96, 100, 113, 117, 120, 133, 146, 149) 
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Hz. Ali’nin Bir Bildiği Vardır! 

Hz. Ömer’e zinâ etmiş bir kadın getirildi. Recm edilmesini yani taşlanarak 

öldürülmesini emretti. Kadını recm etmek üzere götürürlerken Hz. Ali t ile kar-

şılaştılar. 

“–Bu nedir?” dedi. 

“–Bu kadın zinâ etti, Hz. Ömer t recm edilmesini emretti” dediler. 

Hz. Ali t kadını ellerinden aldı ve adamları geri gönderdi. Onlar da Hz. 

Ömer’in yanına döndüler. Hz. Ömer t: 

“–Niçin geri geldiniz?” diye sordu. 

“–Hz. Ali t bizi geri çevirdi” dediler. Hz. Ömer t: 

“–Hz. Ali t sizi bildiği bir şeyden dolayı geri çevirmiştir, yoksa böyle bir 

şey yapmazdı” dedi ve ona bir haberci gönderdi. Hz. Ali de biraz kızgın olarak 

geldi. Hz. Ömer t: 

“–Bunları niçin geri çevirdin?” diye sordu. Hz. Ali t: 

“–Sen işitmedin mi, Rasûlullah r şöyle buyurmuştu: 

«Üç kişiden kalem kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uykudakinden, büluğ 

çağına erinceye kadar çocuktan, akıllanıncaya kadar deli ve mecnûndan».” 

“–Evet, işitmiştim.” 

“–Bu kadın da falan kabilenin delisidir, onu recm ettirme!” dedi. 

Hz. Ömer de o kadından haddi düşürdü. (Ahmed, I, 154-155, 140. Bkz. Buhârî, Hudûd, 22) 
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Meleklerin Getirdiği Bereket 

Hz. Ali (r.a) bir gün şöyle buyurdu: 

“‒Vallahi Hz. Ömer’i Ramazan ayında Teravih namazını cemaatle kılma-

ya ben teşvik ettim!” 

Yanındakiler: 

“‒Bu nasıl oldu ey Mü’minlerin Emîri?” dediler. Şöyle devam etti: 

“‒Ona yedinci kat semâda bir hazîre olduğunu ve ona Hazîretü’l-Kuds 

dendiğini haber verdim. Orada, kendilerine Rûh -bir rivayette Rûhâniyyûn- deni-

len melekler vardır. Kadir Gecesi geldiğinde Rabbimizden dünyaya inmek için 

izin isterler. Cenâb-ı Hak da onlara izin verir. Uğradıkları ve içinde namaz kılınan 

her camiye ve yolda rastladıkları herkese dua ederler. Bu insanlar da meleklerden 

gelen berekete nâil olurlar. Ben bunları anlatınca Hz. Ömer: 

«‒Ey Ebü’l-Hasan! O hâlde insanları namaza teşvik edelim de berekete 

nâil olsunlar!» dedi ve Terâvih’in cemaatle kılınmasını emretti.” (Beyhakî, Şuab, V, 

278-279) 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Kadir Gecesi’ni idrâk edebilmek için Rama-

zan’ın son on gününde îtikâfa girerdi. 
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Hz. Ömer’in Kayınpederi 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a), bir kısım elbiseleri Medineli kadınlar arasında 

taksim etmişti, geriye güzel bir elbise kaldı. Yanındakilerden bazıları kendisine: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, bunu da senin zevcen olan, Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’in kızına ver” dediler. 

Bu sözle, Hz. Ali’in kızı Ümmü Gülsüm’ü kastediyorlardı. Ömer (r.a) ise: 

“–Ümmü Selît, buna daha çok hak sâhibidir. Zîra o Uhud Savaşı’nda bize 

kırbalarla su taşıyordu” dedi. 

Ümmü Selît, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e bey’at eden Ensâr kadınların-

dandı. (Buhâri, Megâzî 22, Cihâd 66) 
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Yerinde Olmak İsterdim 

İbn-i Abbâs v şöyle der: 

Hz. Ömer vefât ettiğinde, nâşı serîrin üzerine konulmuştu. Kaldırılmadan 

önce insanlar etrâfını çevirmiş duâ ediyor, namaz kılıyorlardı. Ben de içlerindey-

dim. Bir kişinin omzumu tutmasıyla irkildim. Baktım ki Hz. Ali t idi. Hz. Ömer 

için rahmet diledi ve duâ etti. Sonra da şöyle dedi: 

“–Senden sonra, yaptığı amellerin benzerini yaparak Allah’a kavuşmayı 

arzu ettiğim başka bir kimse kalmadı. Allah’a yemin ederim ki Allah’ın seni iki 

arkadaşınla birlikte kılacağını (kabirlerinizin yan yana olacağını ve Cennet’te be-

raber olacağınızı) biliyordum. Çünkü çoğu zaman Rasûlullah r Efendimiz’in: 

«–Ben, Ebû Bekir ve Ömer gittik; ben, Ebû Bekir ve Ömer girdik; ben, Ebû 

Bekir ve Ömer çıktık» buyurduklarını işitirdim.” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 6; Ahmed, I, 109, 112) 

Hz. Ömer t hançerlendiğinde Hz. Ali t şöyle demiştir: 

“–İsterdik ki kendi ömrümüzden vererek Hz. Ömer’in ömrünü uzatabile-

lim!” (Ebû Nuaym, Hilye, III, 199) 
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HİLÂFET DEVRESİ 
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Hz. Ömer’e Hiç Muhâlefet Etmedi 

Hz. Hasan (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Hz. Ali’nin Hz. Ömer’e muhâlefet ettiğini ve Kûfe’ye geldiğinde Hz. 

Ömer’in daha evvel yapmış olduğu bir şeyi (tesis ettiği bir sistemi) değiştirdiğini 

bilmiyorum.” (Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, I, 188; Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, II, 532) 
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Bize Has Bir Bilgi Yok! 

Yezîd bin Şerîk bin Târık şöyle anlatır: 

Hz. Ali (r.a)’ı minberde konuşurken gördüm ve: 

“–Hayır, iddialar doğru değildir. Vallahi bizim yanımızda Kur’ân-ı 

Kerîm’den ve şu Sahîfe’den başka okuduğumuz bir yazı yoktur.” buyurduğunu 

duydum. 

Bundan sonra o Sahîfe’yi açtı. Orada develerin yaşları ve yaralamayla 

alâkalı hükümler vardı. Yine bu Sahîfe’de Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle bu-

yuruyorlardı: 

“Ayr (Âir) dağından Sevr72 dağına kadar olan yerler Medine’nin haremi-

dir. Her kim orada Kitap ve Sünnet’e aykırı bir iş yapar veya bid’at çıkaran birini 

korursa, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onun üzerine olsun. Allah 

Teâlâ kıyamet gününde o kimsenin ibadetlerini ve tevbesini kabul etmeyecektir. 

Müslümanlardan birinin verdiği bir söz ve güvence, yaptığı bir antlaşma hepsini 

bağlar. Her kim bir müslümanın verdiği söz ve himayeyi dikkate almazsa, Al-

lah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onun üzerine olsun. Allah Teâlâ kı-

yamet gününde o kimsenin tevbesini ve ibadetlerini kabul etmeyecektir. Her kim 

kendi babası olmadığını kesinlikle bildiği birinin soyundan geldiğini ileri sürerse 

veya kendi efendisi olmayan birini efendi olarak kabul etmeye kalkarsa, Allah’ın, 

meleklerin ve bütün insanların lâneti onun üzerine olsun. Allah Teâlâ kıyamet gü-

nünde o kimsenin tevbesini ve ibadetlerini kabul etmeyecektir.” (Buhârî, Fedâilü’l-Medîne 

1, Cizye 10, 17, Ferâiz 21, İ’tisâm 5; Müslim, Hac 467, 468) 

Ebu Dâvud’da şu ziyade vardır: 

“Otu yolunmaz, av hayvanı ürkütülmez, yitik malını ancak onu ilan edecek 

olan alabilir. Hiç kimseye kıtal maksadıyla orada silah taşımak caiz olmaz. Ora-

dan ağaç kesilmez. Kişi devesini otlatabilir.” (Ebû Dâvûd, Menâsik 95-96/2035) 

                                                 
72 Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) tıpkı Mekke gibi Medine’nin de bir harem bölgesi bulunduğu-

nu söylemiş ve bu bölgenin Zülhuleyfe yakınlarındaki Ayr (veya Âir) dağıyla, Uhud dağının ku-

zeyindeki küçük Sevr dağı arasındaki bölge olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Helâl Gıdâ Hassasiyeti 

Hz. Ali’nin Bağdad yakınlarındaki Akerâ şehrine vâli tayin ettiği Sakîfli 

zât şöyle anlatır: 

Hz. Ali t bana: 

“–Öğle vakti yanıma gel!” demişti. Yanına vardığımda kapısında bekçi fa-

lan yoktu. İzin alıp içeri girdiğimde onu otururken buldum. Yanında bir tas, bir 

bardak da su vardı. Yardımcısından bir kese istedi. Kendi kendime: 

“Herhalde beni emîn olarak gördü de mükâfât olarak cevher falan verecek” 

dedim. Kesenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Ağzı da mühürlüydü. Hz. Ali 

t mühürü kırıp keseyi açınca içinde sevîk yani kavrulmuş un olduğunu gördüm. 

Biraz çıkarıp tasa döktü, üzerine de biraz su döküp içti. Aynısından bana da içirdi. 

Sabredemeyip: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Bunu Irak gibi bir yerde mi yapıyorsunuz?! Hâl-

buki Irak’ın yiyecekleri bundan daha çoktur!” dedim. Şöyle cevap verdi: 

“–Bunu cimriliğimden dolayı yapmıyorum. Yiyeceğimi kendime yetecek 

kadar alıyorum. Bunun bitip, benim haberim olmadan içine başka unun konma-

sından korkuyorum. Bundan dolayı yiyeceğimi sıkı sıkı koruyorum. Mideme 

helâl ve tıyb olmayan bir şeyin girmesini istemiyorum.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 82; İbnü’l-

Cevzî, Sıfatü’s-safve, I, 320) 
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Allah’ın Affını İstiyorsan, Sen De İnsanları Affet! 

Hz. Ali t, Mısır’a vâli tayin ettiği Mâlik bin Hâris’e bir emirnâme yaz-

mıştı. Orada geçen şu ifadeler hakikaten büyük bir insaniyet ve fazilet örneği ser-

gilemektedir: 

“İnsanlara, canavarın sürüye baktığı gibi bakma! Onlara karşı kalbinde 

sevgi, merhamet ve iyilik duyguları besle! Çünkü istisnasız bütün insanlar ya din-

de kardeşin ya da yaratılışta eşindir. İnsanlar hata edebilir, başlarına iş gelebilir. 

Düşenin elinden tut, kendin için Allah’ın affını istiyorsan, sen de insanları affet, 

onları hoş gör ve bağışla! Allah’a karşı asla kafa tutma! Affından dolayı asla piş-

manlık duyma! Verdiğin cezadan dolayı da sevinme!” 

“Seni yoksulluğa düşmekle korkutarak iyilik yapmana mâni olan cimriyi, 

büyük işler karşısında azmini kıracak korkağı ve gözünü hırs bürümüş kimseleri 

istişâre heyetine alma!” 

“Altından kalkamayacağını anladığın konuları Allah’a ve Rasûlü’ne hava-

le et! Allah’a havâle, O’nun kitabına; Rasûlü’ne havale de onun Sünnet’ine müra-

caat etmek demektir.” 

“Kendini beğenme, yüzüne karşı seni övenlere itibar etme! Yaptığın işleri 

insanların başına kakma, yaptığın işleri büyütme, onlara verdiğin sözden dönme! 

Başa kakmak iyiliği bitirir, mübalağa hakikati söndürür, sözünde durmamak ise 

Hâlık’ın da halkın da nefretini celbeder.”73 

“Diken tohumları ekilen bir tarladan, gül desteleri derlenemez.”74 

“Her ne kadar temiz bir niyetle ve insanların faydası için yaptığın bütün 

çalışmalar Allah rızâsı içinse de, sen yine de vakitlerinin en hayırlısını Allah ile 

kendi arandaki işler için ayır! Sırf Allah rızâsı için edâ edeceğin ibâdetlerin en 

mühimi de Allah’ın zâtına mahsus olan farzlardır. Gecende ve gündüzünde, be-

denindeki Allah’a âit kulluk hissesini ayır ve seni Yüce Rabbine yaklaştıran bu 

ibâdetleri her ne pahasına olursa olsun eksiksiz yerine getir!...” 

                                                 
73 Muhyiddîn Seydî Çelebi, Buhârî’de Yönetim Esasları, Haz. Doç. Dr. Mehmet Erdoğan, İstanbul 2000, s. 47-

54. 
74 Muhyiddîn Seydî Çelebi, Buhârî’de Yönetim Esasları, s. 32. 
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Mescid Dolusu Altından Daha Kıymetli Hadis-i Şerîf 

Âsım bin Damre anlatıyor: 

“Hz. Ali’ye Peygamber Efendimiz’in gündüz kıldığı nâfile namazları sor-

duk. 

«–Siz ona güç yetiremezsiniz» dedi. 

«–Olsun, sen bize anlat, gücümüz yettiği kadarını yaparız» dedik. Şöyle 

anlattı: 

«–Nebî r sabah namazını kılınca biraz bekler, Güneş biraz yükselince iki 

rekât namaz kılardı. Biraz daha yükselince dört rekât daha kılardı. Güneş tam te-

peden batıya doğru meyledince öğle namazından önce dört rekât, öğleden sonra 

da iki rekât kılardı. İkindi’den önce de dört rekât kılar, iki rekâtta bir mukarreb 

meleklere, nebîlere ve onlara tâbî olan mü’min ve müslümanlara selâm verirdi. İş-

te bu 16 rekât Peygamber Efendimiz’in gündüz kıldığı nâfile namazlardı. Bunlara 

hakkıyla devâm eden ne kadar azdır!” 

Habîb bin Ebî Sâbit, bu hadisi rivâyet eden Ebû İshâk’a: 

“–Ey Ebû İshâk, rivayet ettiğin bu hadis senin mescidin dolusu altından 

daha kıymetlidir” demiştir. (Ahmed, I, 85) 
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Ensâr’ı Sevmeyen Mü’min Değildir! 

Hz. Ali t, Allah Rasûlü r ile ashâbının İslâm’ı tebliğ uğruna yaptıkları 

muazzam fedâkârlıklarından bahsederek şöyle der: 

“Ensâr’ı sevmeyen mü’min değildir! Onların haklarını bilmeyen mü’min 

değildir. Allah’a yemin ederim ki onlar, atın yavrusunu itina ile beslediği gibi 

kılıçlarıyla, dilleriyle ve cömertlikleriyle İslâm’ı yücelttiler. Mekke’de Rasûlullah 

r, hac mevsimlerinde çıkıp hacca gelen câhilî Arap kabilelerini Allah’ın dinine 

davet ediyordu. Onlardan hiçbiri Peygamber Efendimiz’e icâbet etmedi ve onun 

dâvetini benimsemedi. Allah Rasûlü r, yorulmadan ve bıkmadan Mecenne ve 

Ukâz panayırlarına, Mina’da kabilelerin bulunduğu yerlere gidiyor, onlarla yüz-

yüze görüşüyordu. Bunu her sene tekrarlıyordu. Hatta bazı kabileler kendisine 

şöyle diyordu: 

«–Bizden ümid keseceğin vakit hâlâ gelmedi mi?» 

Bu da Peygamber Efendimiz’in onlara çokça giderek, «Beni muhâfaza 

ediniz de Allah’ın dinini tebliğ edeyim!» demesinden ve İslâm’ı tekrar tekrar 

anlatmasından ileri geliyordu. Bu durum Ensâr’dan bir kabilenin Allah’ın 

hidâyetine mazhar olmasına kadar devam etti. 

Rasûlullah r Ensâr’a İslâm’ı arzetti. Onlar kabul ettiler ve bu hususta sü-

ratle hareket ettiler. Peygamber Efendimiz’i bağırlarına bastılar, ona yardım ettiler 

ve sıkıntılarını gidermeye çalıştılar. Allah Teâlâ onlara hayırlı mükâfatlar versin! 

Biz Ensâr’ın memleketine vardık. Onlarla beraber evlerinde kaldık. Onlar bizi 

misâfir etmek için bazen kavga bile ederlerdi. Hatta bizim için kurâ çekiyorlar-

dı. Öyle ki daha sonraları biz onların mallarında tasarruf etmek hususunda onlar-

dan daha yetkili kılındık. Yani onların başına halife tayin edildik. Bundan dolayı 

da hiç rahatsız olmadılar. Sonra canlarını Peygamber’lerinin uğruna fedâ ettiler. 

Salât ve selâm Rasûlullah r Efendimiz’in ve onların üzerine olsun!”75
 

                                                 
75 Ebû Nuaym, Delail, s. 105; Kandehlevi, Hayatü’s-sahabe, Akçağ yayınları, I, 76-77. 
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Tevbe ve İstiğfâr Namazı 

Hz. Ali t şöyle der: 

“Ben Peygamber Efendimiz’den bir hadis duyduğumda, Allah Teâlâ bana 

o hadisten dilediği kadar istifade ettirirdi. (Yani onunla amel ederdim). Rasûlullah 

r Efendimiz’in ashâbından biri bana hadis rivâyet ettiğinde ondan yemin etmesi-

ni isterdim. Yemin ederse sözünü kabul ederdim. Bir defâsında Ebû Bekir t ba-

na bir hadis rivâyet etti. Şüphesiz Hz. Ebû Bekir t doğru söylerdi (Bu sebeple 

ona yemin ettirmezdim). Dedi ki: 

«–Rasûlullah r Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim: 

“Bir kul herhangi bir günah işlediğinde, kalkar, güzelce abdest alıp iki 

rekât namaz kılar ve Allah’a istiğfar ederse, Cenâb-ı Hak muhakkak o kulunu 

mağfiret buyurur.” 

Sonra Rasûlullah r veya Ebû Bekir t şu âyet-i kerimeyi okudular: 

“Onlar (müttakî mü’minler), bir kötülük yaptıklarında ya da kendile-

rine zulmettiklerinde, Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-

istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir 

de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân, 135)
76

 

Bu hadîs-i şerifin en güzel tatbik edildiği vakitler, seherlerdir. Zira seher ve 

fecir vakitleri, Hak dostları katında, “İstiğfâr ve dua vakti” olarak bilinir ve o 

bereketli zamanlara büyük bir îtinâ gösterilir.77 Bir mü’min seher vakti kalkıp iki, 

dört, altı, yani ne kadar gücü yeterse namaz kılıp Cenâb-ı Hakk’ın murâdı üzere 

istiğfâr ederse, affedileceği umulur. Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

ر   يَن بلاْْلَْسَحارل َواْلُمْسَتْغفل  

“Seher vakitlerinde istiğfâr ederler” (Âl-i İmrân, 17) 

َن اّلَْيلل َما يَْهَجُعونَ َكانُوا َقل   يَلا مل  . ُرونَ   َوبلاْْلَْسَحارل ُهْم يَْسَتْغفل  

“Onlar, geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfâr ederlerdi.” 
(Zâriyât, 17-18) 

                                                 
76 Ebû Dâvûd, Vitr, 26/1521; Tirmizî, Salât, 181/406; Tefsîr, 3/3006; Ahmed, I, 2. 
77 Heysemî, VII, 47; Mubârekfûrî, Tuhfetü’l-ahvezî, II, 473-474; İbn-i Hacer, Telhîsu’l-habîr, IV, 206. 
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Sıkıntıya Düştüğünde Okursun 

Hz. Ali t şöyle der: 

“Rasûlullah Efendimiz r, başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi 

öğrettiler: 

ُ  الّْلَ  هَ اللٰ  َْلٓ  يمُ  اْلَحلليمُ  اِّلٰ ل  ُسْبَحانَ  ،اْلَكرل ُ  َوتََباَركَ  اِّلٰ  اْلَعْرشل  َرّبُ  اِّلٰ
يمل  ل  ْلَحْمدُ اوَ  اْلَعظل ّٰ  ينَ اْلَعالَم   َرّبل  ِلل

«Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan 

Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, 

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur».” (Ahmed, I, 91, 92, 94) 
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Bineğe Binince Okunan Dualar 

Ali bin Rebîa şöyle anlatır: 

Bir gün Hz. Ali’ye binmesi için bir binek getirildi. Hz. Ali t ayağını eğe-

re koyunca “ ٰبلْسمل  اِّل” dedi. Hayvanın üzerine yerleşince de: 

ل  اَْلَحْمدُ  ّٰ رَ  ياّلَذ   ُسْبَحانَ  ِلل ا َوَما اذَ هٰ  لََنا َسّخَ ن   لَهُ  ُكّنَ ٓ . ينَ ُمْقرل  لَُمْنَقللُبونَ  َرّبلَنا ىاللٰ  اَوالّنَ

“Allah’a hamd olsun! «Bunu bizim hizmetimize veren (Rabbimizi) tes-

bih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rab-

bimize döneceğiz»78” dedi. 

Sonra üç defa “Elhamdülillâh”, üç defa “Allâhu Ekber” dedikten sonra şu 

duayı yaptı: 

ينَ  َظلَْمُت  قَدْ  أَْنَت  الّْلَ  هَ اللٰ  َْلٓ  ُسْبَحانََك  رْ  ْفسل  للي َفاْغفل

“Allah’ım, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim, senden başka ilâh 

yoktur, ancak sen varsın! Ben (günahlar işleyerek) kendime zulmettim, beni mağ-

firet eyle!” 

Hz. Ali t bunları söyledikten sonra tebessüm etti. Ben: 

“‒Niçin tebessüm ettiniz ey Mü’minlerin Emîri?!” diye sordum. Şöyle ce-

vap verdi: 

“‒Rasûlullah r Efendimiz’i gördüm, şu yaptıklarımı aynen yaptıktan son-

ra tebessüm etmişlerdi: 

«‒Niçin tebessüm ettiniz ey Allah’ın Rasûlü?» diye sordum. Şöyle buyur-

dular: 

«‒Rabbimiz, “Allah’ım, beni mağfiret eyle!” diyen kulundan çok hoşlanır 

ve: “Kulum, günahları benden başka kimsenin affedemeyeceğini bildi” buyu-

rur».” (Ahmed, I, 97, 115) 

                                                 
78 Zuhruf, 13-14.  
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Ben Sıradan Bir Müslümanım 

Hz. Ali’nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye Hazretleri anlatıyor: 

Ben, babam Hz. Ali’ye: 

“–Babacığım, Rasûlullah r Efendimiz’den sonra insanların en hayırlısı 

kimdir?” diye sordum. 

“–Hz. Ebû Bekir!” dedi. 

“–Sonra kimdir?” dedim. 

“–Hz. Ömer!” dedi. 

Bir daha sorduğumda “Hz. Osman!” demesinden korktum da: 

“–Sonra sen!” deyiverdim. Lâkin babam: 

“–Ben mi? Ben sıradan bir müslümanım” dedi. (Buharî, Ashâbu’n-Nebî, 5; Ebû Dâvûd, 

Sünnet, 7/4629) 

Hz. Ali Efendimiz, Hulefâ-i Râşidîn’den ve ashâbın seçkinlerinden olduğu 

hâlde büyük bir ahlâk nümûnesi sergileyerek tevâzu göstermiştir. 
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Ümmetin En Hayırlısı Ebû Bekir’dir 

Ebû Cuheyfe t şöyle der: 

“Hz. Ali’nin şöyle dediğini işittim: 

«–Dikkat edin, size Peygamber Efendimiz’den sonra bu ümmetin en hayır-

lısını haber vereyim mi? O Ebû Bekir’dir, Allah ondan râzı olsun!» 

Sonra şöyle dedi: 

«–Dikkat edin, Ebû Bekir’den sonra bu ümmetin en hayırlısını size haber 

vereyim mi? O Ömer’dir. Allah ondan râzı olsun!».” (Ahmed, I, 106, 110) 

Onlar birbirlerini seviyor ve birbirlerine yardımcı oluyorlardı. Beşer îcâbı 

aralarında bir anlaşmazlık çıkarsa, bunu büyütmüyor, affederek hemen unutuyor-

lardı. 
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İftirâ Etmiş Olur! 

Hz. Ali (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Biri beni Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’den üstün görürse ona iftirâ haddi 

tatbik ederek (80 sopa vururum).” (Ahmed bin Hanbel, Fedâilü’s-sahâbe, II, 83/49; İbn-i Abdi’l-Berr, 

İstîâb, III, 973/1633) 

Hz. Ali (r.a), üç halifeye taʻnda bulunduğu için İbn-i Sebe’nin 

öldürülmesini emretmiştir. (Araya girenler olmuş ve bu fitneci sürgüne 

gönderilmiştir.) Demek ki Hz. Ali’ye göre halifelere dil uzatanların hükmü 

ölümdür. (Mollahâtır, Mekânetü’s-sahâbe, s. 1212) 

Süfyân es-Sevrî şöyle der: 

“Kim Hz. Ali’nin hilâfette Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’den daha çok hak 

sahibi olduğunu iddia ederse, Hz. Ebû Bekir’i, Hz. Ömer’i, Muhâcirleri ve Ensâr’ı 

toptan hatâya düşmekle suçlamış olur. Böyle bir düşünceye sâhipken onun 

herhangi bir amelinin semâya yükseleceğini zannetmiyorum!” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 7/4630; 

İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, c. 44, s. 384) 
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Hasta Ziyareti 

Saîd bin Ilâka t diyor ki: 

Hz. Ali t elimden tutarak: 

“–Haydi, seninle Hasan’ın yanına gidip hastalığı sebebiyle kendisini 

ziyâret edelim!” dedi. 

Yanına vardığımızda Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’yi orada bulduk. Hz. Ali t 

ona: 

“–Ey Ebû Mûsâ! Hasta ziyâreti niyetiyle mi geldin yoksa normal bir ziya-

ret maksadıyla mı geldin?” diye sordu. Ebû Mûsâ t: 

“–Hasta ziyâreti için geldim” dedi. Bunun üzerine Ali t şöyle dedi: 

“–Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işitmiştim: 

«Bir müslüman, hasta olan bir müslüman kardeşini sabahleyin ziyârete gi-

derse, yetmiş bin melek akşama kadar ona rahmet okur, dua ve istiğfâr eder. Eğer 

akşamleyin ziyâret ederse, yetmiş bin melek onun için sabaha kadar rahmet okur, 

dua ve istiğfâr eder. Hastanın başına oturduğu zaman onu rahmet-i ilâhî kaplar. 

O kişiye Cennet’te bir meyve bahçesi ihsân edilir».”79
 

                                                 
79 Bkz. Tirmizî, Cenâiz, 2/969; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 3; İbn-i Mâce, Cenâiz, 2; Ahmed, I, 81. 
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Şeytana Uyma! 

Hz. Ali t şöyle anlatır: 

Bir râhip vardı, kendi hâlinde manastırında ibadet ederdi. Bir kadın süs-

lenip yanına gitti ve onu cilveleriyle aldattı. Râhip onunla zina etti. Kadın hâmile 

kalınca şeytan râhibe gelip: 

“–Onu öldür! İnsanlar bu yaptığını öğrenirse rezil rüsvâ olursun!” dedi. 

Râhip kadını öldürüp toprağa defnetti. İnsanlar araştırıp bu cinâyeti onun 

işlediğini öğrendiler. Hemen yakalayıp cezâlandırmak üzere götürdüler. Yolda yü-

rürken şeytan râhibe yaklaşarak: 

“–Ben bu kötülükleri sana süslü gösterip işleten kişiyim! Bana bir defa 

secde et seni bu belâdan kurtarayım” dedi. Râhip şeytana secde etti ancak şeytan 

onu bir kez daha aldatmıştı. Kendisinden uzaklaşıp gitti, ne onu ölümden kurtara-

bildi ne de bir faydası oldu. 

Cenâb-ı Hak, insanları şeytanın bu tür aldatmalarına karşı îkâz etmek için 

şu âyet-i kerimeyi inzâl buyurmuştur: 

“Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Şeytan insana 

«İnkâr et» der. İnsan inkâr edince de: «Ben senden uzağım, ben âlemlerin 

Rabbi olan Allah’tan korkarım» der.” (Haşr, 16) (Hâkim, II, 526/3801) 
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Müezzini İşiten Cemaate Gelmeli 

Hz. Ali t şöyle demiştir:  

“–Câmiye komşu olan kişinin namazı, ancak câmide (tam olarak) kabul 

edilir.” 

Yanındakiler Hz. Ali’ye: 

“–Câminin komşusu kimdir?” diye sordular. O da: 

“–Müezzinin sesini işiten herkes!” dedi. (Beyhakî, Kübrâ, III, 57) 
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Rasûlullah’ın En Çok Sevdiği İnsanlar 

Küleyb bin Şihâb anlatıyor: 

Bir defasında Ali bin Ebî Tâlib t, Kûfe Mescidi’nden seslerin yükseldi-

ğini duyunca ne olduğunu sordu. Kendisine: 

“–Birtakım kişiler Kur’ân okuyor ve öğreniyorlar” denildi. 

Hz. Ali t: 

“–Ne mutlu onlara! Onlar, Rasûlullah r Efendimiz’in nezdinde insanların 

en sevgilileri idiler” dedi. (Heysemî, VII, 162) 
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Vakıf - İnfâk 

Hz. Ali (r.a)’in Yenbu’da bir arazisi vardı. İçinden bol miktarda su çıktı. 

Ali (r.a) orayı fakirler için vakfetti.80 

                                                 
80 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432, s. 242. 
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Müttakîleri Cennet’e Götüren Binekleri 

Nu‘mân bin Sa‘d şöyle anlatır: 

“Hz. Ali’nin yanında oturuyorduk. Bize şu âyet-i kerimeyi okudu: 

ْحمٰ  اللَى ينَ اْلُمّتَق   نَْحُشرُ  يَْومَ  ا   نل الّرَ  َوْفدا

«O gün takvâ sahibi müttakî kulları huzûr-u Rahmân’a heyet hâlinde 

toplarız.» (Meryem, 85) 

Sonra da şöyle dedi: 

«–Hayır, vallahi, onlar yürüyerek getirilmeyecekler. Heyet huzûra yürüye-

rek götürülmez. Onlar insanların benzerini görmediği muhteşem binekler üzerinde 

huzûra çıkarılacaklardır. O bineklerin altın eğerleri vardır. Bunların üzerine binip 

Cennet’in kapısına kadar gider ve kapıyı çalarlar».” (Ahmed, I, 155) 

Bir sonraki âyet-i kerimeye göre günahkârlar da, susamış hayvan sürüleri-

nin suvarılmak üzere suya sevk edildikleri gibi, hor ve hakir bir şekilde itilip kakı-

larak Cehennem’e sürüleceklerdir. 
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Kendisi Taşımalı 

Hz. Ali t, aldığı bir dirhemlik hurmayı cübbesinin ucuna sarmış gidiyor-

du. Biri yetişip: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, sen bırak ben taşıyayım” dedi. O da: 

“–Hayır, çoluk çocuk sahibi kişinin, âilesinin ihtiyacını bizzat kendisinin 

taşıması daha münâsiptir” dedi. (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 551) 
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İslâm’ı Öğretip Anlatma Gayreti 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey îman edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan 

ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyur-

duğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.” (Tahrîm, 6) 

Hz. Ali t bu âyet-i kerimede geçen “Kendinizi ve âilenizi, yakıtı insan-

lar ve taşlar olan ateşten koruyun” cümlesini: 

“Kendinize ve âile efrâdınıza hayrı (yüksek değerleri, iyilik ve güzellikleri) 

öğretiniz!” şeklinde îzâh etmiştir. (Hâkim, II, 494/3826) 
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Toplumu İrşâd 

Ebû Vâil şöyle anlatır: 

“Hz. Ali t, İbn-i Abbâs Hazretleri’ni bir hac mevsiminde vazifelendir-

mişti. İbn-i Abbâs t hacılara Bakara veya Nûr sûrelerinin tefsîrini yaparak öyle 

bir hitabette bulundu ki, Rumlar, Türkler ve Deylemliler bunu dinleselerdi mutla-

ka müslüman olurlardı.” (İbn-i Kesîr, Tefsîr, I, 8) 
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Borçtan Kurtulmak İçin 

Mükâtep bir köle81 Hz. Ali’ye gelerek: 

“–Borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et!” demişti. O da: 

“–Peygamber Efendimiz’in bana öğrettiği duâyı ben de sana öğreteyim 

mi? Buna devâm ettiğin takdirde, üzerinde Sebir Dağı kadar borç olsa bile Allah 

Teâlâ onu ödemene yardım eder” dedi ve şu duâyı okudu: 

نلى بلَحََل  ُهمَّ اَللّٰ  وَ للَك َعْن َحرَ اْكفل ْن سل نلى بلَفْضللَك َعّمَ َك َواْغنل  اكَ امل

“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla 

beni Sen’den başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153) 

                                                 
81 Hürriyetine kavuşmak için efendisiyle belli bir miktar üzere anlaşan köle. 
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Âsî Kardeşlerimiz! 

Ashâb-ı kirâmın birbirine bakışı son derece insaflı idi. Hz. Ali’ye, kendisi-

ne karşı savaşan Cemel ehli hakkında: 

“‒Onlar müşrik midir?” diye soruldu. Ali (r.a): 

“‒Onlar şirkten kaçtılar.” buyurdu. 

“‒Onlar münâfık mıdır?” diye soruldu. Ali (r.a): 

“‒Münâfıklar Allah’ı zikretmezler, ancak pek az hatırlarlar. (Hâlbuki bun-

lar öyle değildir.)” buyurdu. 

“‒Öyleyse onlar nedir?” diye soruldu. Ali (r.a): 

“–Bunlar bize karşı taşkınlık eden kardeşlerimizdir.” buyurdu. (İbn-i Ebî 

Şeybe, Musannef, VII, 535/37763) 

Hz. Ali (r.a) kendisiyle savaşanlara müslüman muâmelesi yapmış: Kaçan-

ları, yaralıları ve esirleri öldürmemiş, mallarını ganimet olarak almamıştır. (Abdur-

razzâk, Musannef, X, 123/18590) 

Ashâb-ı kirâm arasında ictihad farklılığı olmuştu. Aradaki fitnecilerin kö-

rüklemesiyle bu durum istemeden savaşa kadar gitti. Hz. Ali (r.a) içtihadında isa-

bet ettiği için daha çok sevap aldı, karşısındakiler de samîmî ve ihlâslı oldukları 

için hatâlı ictihadlarından bir sevap kazandılar. 
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Hâricîler 

Ali (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Size Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den hadis naklettiğim zaman, semâdan 

yere düşmem bana, O’nun adına yalan söylemekten daha sevimli gelir. Sizinle 

aramızda cereyan eden bir şey hakkında konuştuğumuzda ise (durum farklıdır.) 

Çünkü harp hiledir. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim: 

«–Âhir zamanda öyle insanlar gelecek ki, yaşları genç, akılları kıt olacak. 

İnsanların sözlerinin en hayırlısını söyleyecekler (Kur’ân tilâvet edecekler), ancak 

okun hedefi delip geçtiği gibi İslâm’dan çıkıp gidecekler. Îmânları hançerelerin-

den aşağıya inmeyecek…».” (Buhârî, Menâkıb, 25; Müslim, Zekât, 154) 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Aranızda öyle bir grup ortaya çıkacaktır ki, namazınızı onların namaz-

ları, oruçlarınızı onların oruçları ve diğer amellerinizi de onların amelleri yanın-

da az göreceksiniz. Onlar Kur’ân okurlar, fakat okudukları boğazlarından aşağı 

geçmez. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar...” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 36) 
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Sünnet Kur’ân’ın Tefsîridir 

Hevâ ehli sapık fırkalardan bir grup Ali bin Ebî Tâlib (r.a) ile tartıştı. İbn-

i Abbâs (r.a) ona: 

“‒Ey Ebü’l-Hasen, Kur’ân-ı Kerîm veciz bir kitap olup pekçok mânâyı 

aynı anda ihtivâ ettiği için herkes kendi anlayışına göre delil getirebilir. Sen bir 

âyet okursun, onlar da başka âyetler okurlar. Onlarla Sünnet’ten delil getirerek tar-

tış! Zîrâ onlar Sünnet adına yalan söyleyemezler!” dedi.82 

Diğer bir rivâyete göre Ali bin Ebî Tâlib (r.a) İbn-i Abbâs (r.a)’yı 

Hâricîler’e göndermiş ve ona şöyle buyurmuştur: 

“‒Onlara git ve kendileriyle tartış! Ancak onlara Kur’ân’dan delil getirme! 

Zîrâ o çok yönlüdür. Onlarla, Sünnet’ten delil getirerek tartış!” (Süyûtî, Miftâhu’l-cenne, s. 

59) 

 

                                                 
82 Hatîb el-Bağdâdî, el-Fakîh ve’l-mütefakkıh, Dâru İbni’l-Cevzî, 1421, I, 560; Süyûtî, Miftâhu’l-cenne, el-

Medînetü’l-Münevvere, 1409, s. 59. 
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Kadere Îman 

Yahyâ bin Mürre anlatıyor: 

“Hz. Ali t halîfe iken geceleri nâfile namaz kılmak üzere mescide çıkar-

dı. Bir gece kendisini korumak için arkasından gittik. Namazı bitirince yanımıza 

geldi ve sordu: 

«–Burada oturmanızın sebebi nedir?» 

«–Seni koruyoruz.» 

«–Semâ ehlinden mi dünya halkından mı?» 

«–Dünya halkından.» 

Bunun üzerine Hz. Ali t şöyle dedi: 

«–Tahakkuk etmesine gökte hüküm verilmemiş hiçbir şey, yeryüzünde 

meydana gelmez. Her bir insana iki koruyucu melek verilmiştir. Bunlar o kimseyi, 

kaderinin tahakkuk ânına kadar himâye ederler. O an gelince de onu kaderiyle baş 

başa bırakırlar. Benim üzerimde Allah’ın koruması vardır, ecelim gelince bu ko-

ruma nihâyete erecektir. Bir kul kendisi için yazılan şeylerin muhakkak vukû bu-

lacağını, yazılmayanların ise asla meydana gelmeyeceğini bilmedikçe, îmânın ta-

dını alamaz!»” (İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, XLII, 552) 

Tevekkül etmeyip Allah’ı unutan ve her yaptığını kendinden bilen kimse-

ler, netîce îtibâriyle yine kaderleri ile yüzyüze geleceklerdir. Ancak Allah’ın 

rızâsını elde edememiş ve imtihanı kaybetmiş olarak! Tevekkül etmek ise insanı 

Yüce Rabbi’ne daha yakın kılacağı gibi dünya hayatını rahat ve sıkıntısız bir şe-

kilde geçirmesine de yardımcı olacaktır. 
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Karnımıza Taş Bağlardık 

Hz. Ali t bir gün şöyle demiştir: 

Rasûlullah r Efendimiz’le birlikte olduğumuz günleri hatırlıyorum da o 

günlerde açlıktan karnımıza taş bağladığımız olurdu. Bugün ise malımın zekâtı 

kırk bin dinara ulaşıyor.” (Ahmed, I, 159) 

Peygamber r Efendimiz zamanında insanlar, açlığın ızdırabını dindirmek 

için karınlarına taş bağlıyorlardı. 

Hz. Ali t bu sözünü, herhalde ganimetten kendisine çokça hisse düştüğü 

bir gün söylemiştir. Zira her zaman bu kadar çok malı olmuyordu. 



 141 

Sâdık Komşular 

Hz. Ali’ye: 

“‒Sana ne oldu ey Ebü’l-Hasen! Kabristana komşu oldun, oradan 

ayrılmıyorsun?!” diye soruldu. O da şu cevabı verdi: 

“‒Onlar sâdık komşular! Kötülük yapmıyorlar ve âhireti hatırlatıyorlar.” 
(İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 102/34514) 
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Ona Münâfıklar Kin Besler 

Hz. Ali t şöyle demiştir: 

“Tâneleri yaran, insanları yaratan Zât-ı Zülcelâl’e yemin ederim ki Ümmî 

Peygamber r, bana şu hususta ahid verdi: 

«Beni ancak mü’min olan sevecek ve bana ancak münâfık olan buğzede-

cektir».” (Müslim, İman 131; Tirmizî, Menâkıb, 20/3736) 

Ebû Saîd t şöyle der: 

“Biz Ensâr cemâati, münâfıkları ancak Hz. Ali’ye besledikleri kin ve nef-

retten tanırdık.” (Tirmizî, Menâkıb, 20/3717) 
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Yalan Söylemiş O Yalancılar! 

Âsım bin Damra şöyle anlatır: 

Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’a: 

“–Şîa yani Hz. Ali’yi sevmede aşırı gidenler onun öldükten sonra tekrar 

dünyaya döneceğini iddia ediyorlar” dedim. 

Hz. Hasan t şöyle dedi: 

“–Yalan söylemiş o yalancılar! Öyle olsaydı hanımları başkalarıyla ev-

lenmez, biz de mirasını taksim etmezdik.” (Ahmed, I, 148; Hâkim, III, 157/4700) 
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Allah Teâlâ Dostlarına Yardım Eder 

Kays bin Ebû Hâzim şöyle anlatır: 

“Medine-i Münevvere’de idim. Çarşıda dolaşırken Ahcâru’z-Zeyt denilen 

taşlık bölgeye vardım. Orada hayvanın üzerine duran bir adamın etrafına toplan-

mış kalabalık bir cemaat gördüm. Bineğin üzerindeki adam Hz. Ali’ye hakaretler 

ediyor, insanlar da etrafında onu dinliyordu. Birden yanlarına Sa‘d bin Ebî Vakkâs 

t geldi ve: 

«–Bu da nedir?» diye sordu. 

«–Bir adam gelmiş, Hz. Ali’nin aleyhine konuşuyor, ona hakaret ediyor» 

dediler. Sa‘d t ilerledi, hemen ona yol açtılar, adamın yanına kadar varıp: 

«–Be adam, ne diye Hz. Ali’ye hakaret ediyorsun? O ilk müslümanlardan 

değil mi? Rasûlullah r ile birlikte ilk namaz kılanlardan değil mi? Dünyaya karşı 

insanların en zâhidi değil miydi? İnsanların en âlimi değil miydi?» diye Hz. 

Ali’nin faziletlerini sayıp döktü ve en son: 

«–O Peygamber r Efendimiz’in damadı değil miydi? Gazvelerinde 

Rasûlullah Efendimiz’in bayrağını taşımaz mıydı?» diye sözünü bitirdi. 

Sonra kıbleye dönüp ellerini kaldırdı: 

«Allah’ım! Eğer şu adam senin velîlerinden birine hakaret ediyorsa, şu 

cemaate kudretini göstermeden onları buradan dağıtma!» diye niyâz etti. 

Vallahi biz daha oradan ayrılmadan adamın hayvanı hırçınlaştı, onu başı-

nın üzerine taşların içine fırlattı. Adamın kafası yarılıp beyni dışarı fırladı ve he-

men oracıkta ölüverdi.” (Hâkim, Müstedrek, III, 571/6121) 
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Kısa Bir Dua 

Hz. Ali t şöyle demiştir: 

“Rasûlullah r bana: 

نليُهّمَ اَللّٰ  ْدنلي اْهدل  َوَسّدل

«“Allah’ım! Beni hidâyete erdir ve her işini doğru yapan dürüst kulların-

dan eyle!” de» buyurdu.” (Müslim, Zikir 78; Ebû Dâvûd, Hâtem 4) 
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Efendimiz r’in Son Tavsiyeleri 

Hz. Ali’nin bildirdiğine göre, Efendimiz r vefâtı esnâsındaki son tavsiye-

lerinde şöyle buyurmuştur: 

“Namaza, özellikle namaza dikkat ediniz! Elinizin altında bulunanlar hak-

kında Allah’tan korkunuz!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 123-124/5156; İbn-i Mâce, Vasâyâ, 22) 
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Hikmetli Sözlerinden 

 Hz. Ali t şöyle demiştir: 

“Size Rasûlullah r’den bir hadîs, bir söz ve bir durum rivâyet edildiğin-

de, Allah Rasûlü’nün hidâyet, salâh ve takvâ îtibariyle bundan daha üstün ve 

daha ötede olduğunu bilin!” (Ahmed, I, 122) 

 “Her kim cuma günü Peygamber Efendimiz’e yüz kere salevât getirirse 

kıyâmet günü mahşer yerine yüzü çok güzel ve nûrlu olarak gelir. İnsanlar gıp-

tayla, «Bu adam acabâ hangi ameli işliyordu?» diye birbirlerine sorarlar.” (Bey-

hakî, Şuab, III, 212) 

 “İki nîmet vardır ki beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum: 

Birincisi, bir kimsenin, ihtiyâcını karşılayacağımı ümîd ederek bana gelmesi ve 

bütün samîmiyetiyle benden yardım istemesidir. İkincisi de, Allah Teâlâ’nın, o 

kimsenin arzusunu benim vâsıtamla yerine getirmesi yâhut kolaylaştırmasıdır. 

Bir müslümanın sıkıntısını gidermeyi, dünya dolusu altın ve gümüşe sâhip 

olmaya tercih ederim.” (Ali el-Müttakî, VI, 598/17049) 

 “Ey dünya! Bana kastın mı var, yoksa bana hasret misin?! Heyhât! 

Heyhât! Benden başkasını aldat! Seni dönüşü olmayan üç talâkla boşadım. Zira 

senin ömrün kısa, vaziyetin kötü, kıymetin azdır. Âh! Azık az, sefer uzun ve 

yol ıssız! Âh! Âh!” (İbn-i Abdi’l-Berr, el-İstîâb, III, 1108) 

 Hz. Ali t Sıffîn’den gelirken Kûfe dışındaki mezarlığa gelince, orada 

yatanlara hitâben şöyle seslendi: 

“Ey yalnızlık diyârının, ıssız yerlerin ve karanlık kabirlerin halkı! Ey top-

rağa serilmiş, gurbete düşmüş, yalnızlığa arkadaş olmuş, korkunç ve tenhâ yerlere 

sığınmış kişiler! Siz bizden önce yaşayıp gittiniz. Biz de ardınıza düştük, size 

ulaşmak üzereyiz. Bırakıp gittiğiniz evleri şimdi eller tuttu. Hanımlarınızı başkala-

rı nikâh etti. Mallarınız paylaşıldı bitti. Bunlar bizim tarafta olup bitenler. Âh! 

Keşke bir de sizin tarafta olup bitenleri öğrenebilseydik!” 

Sonra yanındakilere dönerek şöyle buyurdu: 

“Allah’a yemin ederim ki, onların konuşmalarına izin verilseydi: 

«En hayırlı azık Allah korkusudur» derlerdi.”83
 

 “Nîmetin tamamına erişmek, İslâm üzere ölmektir.”84 

                                                 
83 Bakara, 197. İbn-i Abdirabbih, el-Ikdü’l-ferîd, III, 236-237. 
84 Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 201, [Bakara, 150]. 
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 “Kardeşlerimden birkaç kişiyi toplayıp onlara bir veya iki kap yemek ye-

dirmem, bana çarşıya çıkıp bir köle âzâd etmekten daha sevgili gelir.” (Buhârî, el-

Edebü’l-müfred, no: 566) 

 “Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Âhiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her 

birinin kendine has evlâtları (tâlipleri) vardır. Siz âhiretin evlâtları olun, dün-

yanın evlâtlarından olmayın! Bugün amel işleme günüdür, hesap yoktur. Ya-

rın ise hesap vardır, amel işleme imkânı yoktur.” (Buhârî, Rikâk, 4) 

 “Dünyanın dokunuşu yumuşak fakat zehiri öldürücüdür.” (Râzî, Mefâtîh, [Âl-i 

İmrân, 185]) 

 “İnsanlara anlayacakları şekilde konuşunuz ve anladıkları şeyleri söyle-

yiniz! Anlamadıkları hususları da bırakın. Siz, Allah ve Rasûlü’nün yalanlan-

masını ister misiniz?” (Buhârî, İlim, 49) 

 “İnsanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanırlar.” (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, II, 312/2795) 

 “Kabir amel-i sâlih sandığıdır. Ölüm ânında sana hakîkatin haberi gelir, 

gerçeği anlarsın.” (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, II, 388/3209) 

 Bir defasında Hz. Ali’ye:  

“–Ya Emîre’l-Mü’minin, sana bekçilik yapalım?” dediler. Şöyle buyurdu: 

“–Kişinin bekçisi ecelidir.”85
 

 Hz. Ali t, Bakara Sûresi’nin 201. âyetinin umûmî mânâsının yanısıra 

şöyle de tefsir edilebileceğini ifâde etmiştir:  

“Âyette zikredilen «  ٓ ْنَيا فلي تلَنااٰ  اَرّبََن َحَسَنةا  الّدُ » “Rabbimiz bize dünyada iyi-

lik ver” kısmı “Rabbimiz bize dünyada sâliha kadın ver”, « َرةل اْْلٰ  َوفلي َحَسَنةا  خل » 

“Âhirette de iyilik ver” kısmı “Âhirette de hûru’l-ıyn (Cennet hûrileri) ver”, 

« َنا الّنَارل  َعَذاَب  َوقل » “Bizi Cehennem azâbından koru” kısmı ise “Bizi kadınların 

hîle ve tasallutundan muhâfaza buyur!” anlamındadır.” (Ali el-Kârî, Mirkât, VI, 265) 

 “Eğer Rasûlullah r Efendimiz’in « ابل ذَ عَ الْ  نَ مل  ة  عَ طْ قل  رُ فَ لّسَ اَ  : Yolculuk azâp-

tan bir parçadır»86
 beyânı olmasaydı, ben « اَ لّسَ قَ رُ  قل طْ عَ ة   مل نَ  الّسَ فَ رل: Cehennem 

azabı yolculuktan bir parçadır» derdim.”  

 “Yağmur duasına çıktığınızda: 

                                                 
85 İmam Şârânî, et-Tabakâtü’l-kübrâ, trc. Abdülkâdir Akçiçek, İstanbul 1968, I, 67. 
86 Buhârî, Umre, 19. 



 149 

1) Allah’a hamd ediniz, O’nu lâyık olduğu üzere senâ ediniz! 

2) Peygamber r Efendimiz’e salât ü selam getiriniz! 

3) Allah’tan mağfiret dileyiniz! 

Çünkü yağmur duasına çıkmak istiğfardır, Allah’tan mağfiret dilemektir.” 
(Abdurrezzak, Musannef, III, 88) 

 “Dikkat edin! Ben Cennet gibi insanı hayrette bırakan başka bir şey 

görmedim, onu isteyen insanlar uyuyorlar, geceleri teheccüde kalkıp ibadet etmi-

yor, uykularından fedâkârlıkta bulunup Allah yolunda koşturmuyorlar. Cehenem 

de aynı şekilde beni hayrette bırakıyor, ondan kaçtığını söyleyen insanlar da yine 

uykularından vazgeçemiyorlar!” (Bâkıllânî, İ’câzü’l-Kur’ân, s. 144) 

 “Aklı eren hiç bir müslümanın Bakara Sûresi’nin son âyetlerini oku-

maksızın uyuyacağını zannetmiyorum. Çünkü bu âyetler Arş’ın altında bulu-

nan bir hazineden indirilmişlerdir.” (Ali el-Müttakî, Kenz, no: 4065) 

  “Yüce Allah, âlimlerden öğretmeleri husûsunda söz almadıkça câhiller-

den öğrenmelerine dâir söz almadı.” (Kurtubî, [Âl-i İmrân, 187]) 

 “Gerçek âlim, insanları Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen, 

mâsiyete düşmelerine musâade etmeyen, Allah’ın mekrinden emin kılmayan ve 

insanları Kur’an’dan başka şeye rağbet ettirmeyen kimsedir. Fıkıhsız, ince an-

layıştan uzak yapılan ibadette, verâ olmayan fıkıhta, tefekkür edilmeden yapı-

lan kıraatte hayır yoktur.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 77; İbrâhîm Canan, XV, 24) 

  “Kim, işitmiş olduğu bir aksırık esnâsında: 

ل  اَْلَحْمدُ  ّٰ  انَ كَ  امَ  اٍل حَ  ّلل كُ  ىلَ عَ  ينَ اْلَعالَم   َرّبل  ِلل

«Vukû bulan her hâl üzere Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun!» 

derse, hiçbir zaman diş ve kulak ağrısı çekmez.” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 926) 

 “Ey ilim sahipleri, ilminizle amel ediniz! Çünkü asıl âlim, bildiğiyle amel 

eden ve ilmi ameline uygun düşendir. Bazı insanlar gelecek, ilim öğrenecekler 

ancak gırtlaklarından aşağı geçmeyecek, yaptıkları bildiklerine, içleri de dışla-

rına uymayacak. Halkalar hâlinde oturup birbirlerine karşı ilimleriyle övünecek 

ve üstünlük taslayacaklar. Hatta biri arkadaşına, kendisini bırakıp başkasının 

yanına oturduğu için kızacak. İşte onların bu meclislerindeki amelleri Allah’a 

yükselmez.” (Dârimî, Mukaddime, 34) 

 “Beni en çok endişelendiren iki tip adamdır: Hayâsız âlim ile câhil sofu!” 

(Bursevî, Rûhu’l-Beyân, [Âlu İmrân, 80]) 
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 “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, İslâm’ın sadece ismi, 

Kur’an’ın yalnız resmi (yazısı) kalacak. Onlar, mescidlerini maddî olarak îmar 

ederler, lâkin Allah Teâlâ’nın zikri bakımından harap halde bırakırlar. O zaman 

insanların en şerlisi âlimlerdir, fitne onlardan çıkar ve tekrar onlara döner.” (Bur-

sevî, Rûhu’l-Beyân, [Nisâ, 143]) 

 “Allah, bana ayıplarımı gösteren kişiye rahmet eylesin!”87 

 “Zenginlerin, Allah katındaki mükâfâtı taleb ederek tevâzu göstermeleri 

ne güzeldir. Bundan daha güzeli ise fakirlerin, Allah’a tevekkül ederek zengin-

lere karşı müstağnî davranmalarıdır.”88 

 “Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün 

lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad ü figan et-

me!” (Neysabûrî, Mecmau’l-Emsâl, II, 454) 

 “Mal, nefsî arzuların hammaddesidir.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “Mahrûmiyet, minnet altında kalmaktan daha hayırlıdır.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “İnsanlar bilmedikleri şeylerin düşmanıdır.” (Neysabûrî, II, 454) 

  “Kim kendinden râzı olursa ona kızan çok olur.” (Neysabûrî, II, 453) 

 “Dikkat edin! Canınızın karşılığı ancak Cennet’tir. O hâlde canınızı an-

cak Cennet karşılığında satınız!” (Neysabûrî, II, 453) 

 “Küçük musibetleri büyüten insanı Allah büyükleriyle imtihan eder.” (Ney-

sabûrî, II, 453) 

 “Âdemoğlunun övünecek neyi var ki?! Evveli nutfe, sonu cîfe, kendi rız-

kını temin edemiyor, başına gelen ölümü defedemiyor.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “Kim hak ile güreşirse sırtı yere gelir.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “Takvâ ahlâkın reisidir.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “Otururken veremeyen kalkınca da veremez.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “Kim bir şeyi ister ve peşine düşerse onun tamamını veya bir kısmını el-

de eder.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “Kimin üzerinde Allah’ın nimetleri artarsa insanların ona ihtiyaçları da 

artar. Allah için bu ihtiyaçları karşılayan kişi nimetlerin devam ve bekâsını 

sağlamış olur. Böyle yapmayan ise o nimetleri zevâl ve fenâya mâruz bı-

rakmış olur.” (Neysabûrî, II, 454) 

                                                 
87 Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, trc. Tahsin Yazıcı, İstanbul 1973, I, 450. 
88 Ebu’l-Fadl Neysabûrî, Mecmau’l-Emsâl, Beyrut, ts., II, 453. 
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 “Kim sözünün de amelleri arasında sayılacağını bilirse az konuşur, sade-

ce kendisini ilgilendiren mühim mevzularda söz söyler.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “İffet fakirliğin ziyneti, şükür de zenginliğin ziynetidir.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “Mü’minin sevinci ve tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.” (Ney-

sabûrî, II, 454) 

 “Öğrenmeye çalışan câhil, âlim gibidir. Kendini geliştirmeyen, düzenli 

bir çalışması olmayan tembel âlim de câhil gibidir.” (Neysabûrî, II, 454) 

 “Arzu sıkıntıların anahtarıdır, hased de boş yorgunluğun bineğidir.” (Ney-

sabûrî, II, 454) 

 “Gönderdiğin elçi, senin aklının tercümânıdır. Yazdığın yazı ise seni an-

latan en beliğ hatiptir.” (Neysabûrî, II, 455) 

 “Nasîb, kendisine gelmeyene de gider.” (Neysabûrî, II, 455) 

 “Ümidler basiretli insanların bile gözlerini kör eder.” (Neysabûrî, II, 455) 

 “Amel-i sâlih gibi ticaret, sevap gibi kâr, tevfîk yani Allah’ın yardımı gi-

bi fayda, tevâzu gibi ahlâk, ilim gibi şeref, şüphelilerden uzak kalmak gibi 

vera, hüsn-i ahlâk gibi Allah’a yakınlık, farzları edâ gibi kulluk ve ibadet, 

tedbir gibi akıl, birlik ve beraberlik gibi insanı kendini beğenmekten uzak 

tutan başka bir haslet yoktur.” (Neysabûrî, II, 455) 

 “Tûl-i emel sahibi olan kimsenin amelleri kötüleşir.” (Neysabûrî, II, 455) 

 “Kalbi yakîn üzere olup da uyumak, şüphe içinde kılınan namazdan daha 

hayırlıdır.” (Neysabûrî, II, 455) 

 “Kişinin alıp verdiği nefesleri eceline doğru attığı adımlarıdır.” (Neysabûrî, II, 

455) 

 “Akıl kemâle erdikçe söz azalır.” (Neysabûrî, II, 455) 

 “Kişinin kıymeti himmetinin yüksekliği nisbetindedir.” (Neysabûrî, II, 455) 

 “Nükteli ve hikmetli söz ve davranışlarla ruhlarınızı dinlendirin! Zira be-

denlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur.” (Hatîb, el-Câmî, II, 129; İbn-

i Abdi’l-Berr, Câmiu beyâni’l-ilmi ve fadlih, I, 433/659) 

  “Dili tatlı olanın kardeşi çok olur.” 

 “Özrü tekrar etmek, günahı hatırlatır.” 

 “Sızlanmak, sabretmekten daha yorucudur.” 

 “Belâ esnâsında sızlanmak, sıkıntıyı daha da artırır.” 
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 “En büyük düşman, hilesi en gizli olandır.” 

 “Cimrilik, bütün kötülükleri ve ayıpları kendinde toplayan bir vasıftır.” 

 “Şehvetin kölesi olan kimse, bir insana köle olandan daha zelildir.” 

 “En büyük fakirlik, ahmaklıktır.” 
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ARKA KAPAK YAZISI 

Bir gün Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Hz. Ali’ye: 

“–Dikkat et! Muhakkak ki sen, benden sonra bir takım zorluk ve sıkıntılar-

la karşılaşacaksın!” buyurdular. 

Hz. Ali (r.a) hemen: 

“–O esnâda dînim selâmette olacak mı?” diye sordu. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz: 

“–Evet, dînin selâmette olacak!” buyurdular. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VI, 372/32117; 

Hâkim, III, 151/4677) 

 


