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Takdim 

ْلاَْلَحمْْ ّٰ ْاْلَاَلَم ُْدِْلل ٍدَْْب ِّل ََلُمَْعلَىَْبُسوللَنَُْمَحّمَ ََلُةَْوالّسَ يَنَْوالّصَ
ينَْىْاَْٰوَعلْٰ ْأَْجَمال هل َْوَصْحبل  للهل

Muhterem Okuyucumuz! 

Peygamber Efendimiz (s.a.v), sohbet geleneğine Erkam bin Ebi’l-Erkam 

el-Mahzumî’nin evinde başladı. Efendimiz’in sohbetleri neticesinde bu ev 

“Dâru’l-Erkam” olarak tanındı. Sahabî, sahabî ismini bu sohbetlerde aldı. 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e arkadaş oldu, refakatçi oldu, dost oldu. İslâm’ı 

çağlara taşıma iradesi bu sohbetlerde oluşturuldu. 

Erkam Yayınları kurulduğu günden bu güne “Asr-ı Saâdet”in daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacak eserlere öncelik verdi. O saadet asrını hepimizin daha iyi 

anlaması gerekiyordu. Çünkü anlaşıldığı ve uygulandığı kadar müslümanlar izzete 

ve şerefe ulaşacaklardı. 

Aziz Okuyucumuz! 

Bu kitabımızda size Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a)’ın hayatından muhtelif 

hâtıralar sunuyoruz. Hz. Ebû Bekir’in hayatı, başından sonuna kadar yaşanan 

hadiselerle güvenilir kaynaklardan süzülerek anlatılıyor. Kitabın tamamını 

okuduğunuzda Hz. Ebû Bekir (r.a)’in sanki gözünüzün önünde canlanacağına 

eminiz. 

Hz. Ebû Bekir (r.a) daha iyi tanınmalıdır. Çünkü O ve Hz. Ömer (r.a) 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in ifadesiyle “Kendisinden önceki peygamberler 

hariç Cennet’in efendileri”dir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) onun için 

muhtelif zamanlarda; “Sen sıddîksın”, “Sen atîksin (Cehennem’den kurtarılmış)”, 

“Ebû Bekir Cennette’dir” buyurmuşlardır. O ümmetin en büyüğüdür. 

Yine O, Kur’ân-ı Kerîm’deki 14 âyetin inmesine sebep olan ve yine 

Rabbimizin tavsifiyle “İkinin İkincisi”dir. 

Hz. Ebû Bekir’i (r.a) ne kadar anlatsak azdır. Ne kadar anlatırsak 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i de o kadar anlatmış oluruz. Çünkü Peygamber 

Efendimiz’i en iyi anlayan insan odur. 

“111 Hâtıra” serisi Hulefâ-i Râşidîn’den sonra diğer ashâb-ı kirâm ile de 

devam edecektir. 

Çalışmalarımızın Âhiret’te onların şefaatlerine vesile olması ümidiyle... 

Y. Selman Tan 

15.09.2015 
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Hz. Ebû Bekir’in Kısaca Hayâtı 

İsmi Abdullah’tır.1 Atası Mürre bin Kâ’b’da, Rasûl-i Ekrem (s.a.v) 

Efendimiz’in nesebiyle birleşir. Babası, “Ebû Kuhâfe” künyesiyle meşhurdur. 

Annesi Ümmü’l-Hayr Selmâ bint-i Sahr’dır. 

Ebû Bekir (r.a), Peygamber Efendimiz’den iki sene sonra Mekke’de 

doğmuştur. 

Kureyş içinde zengin, doğru sözlü, dürüst ve cömert bir kimse olarak 

tanınırdı. Akrabasını ziyaret eder, onları kollayıp gözetir, yoksullara ve darda 

kalanlara yardım eder, misafirlere ikramda bulunurdu. Kureyş’in diyet işlerine 

bakar ve kan davalarını karara bağlardı. Bu hususta onun verdiği karara herkes 

uyardı. Çünkü kendisini tanıyan insanlar ona itimad ederlerdi. 

Ensâb İlmi’nde zirve idi. Kureyş’in ve diğer Arap kabilelerinin 

neseplerini, mühim şahsiyetlerini ve önemli olaylarını teferruatına varıncaya kadar 

bilirdi. 

İslâm’dan önceki 38 yıllık hayatında içki kullanmamış, putlara tapmamış, 

nezih bir hayat yaşamıştır. Allah Rasûlü (s.a.v), peygamber olduğunu 

bildirdiğinde, O’na hemen iman etmiştir. Erkeklerden ilk müslüman o’dur.  

Hz. Ebû Bekir (r.a), müslüman olduktan sonra Allah Rasûlü’nü (s.a.v) her 

hususta destekler, kuvvetli Ensâb ilmi sâyesinde çeşitli kabile mensuplarıyla 

kolayca tanışmasına yardımcı olurdu. Mekke’de gönülleri, Kur’ân tilavetiyle 

yumuşatarak İslâm’a ısındırırdı. Çünkü o, yufka yürekli, yumuşak huylu, halim-

selim bir insandı. Şefkât ve merhametinin çokluğu sebebiyle “Evvâh” lakâbıyla 

anılır ve herkes tarafından sevilirdi.2 

Bilgili ve hoş sohbet olduğu için pek çok husûsta insanlar yanına gelir, 

görüşlerinden istifâde ederlerdi. O da uygun gördüğü kimseleri Allah’a ve İslâm’a 

dâvet ederdi. Onun delâletiyle Zübeyr bin Avvâm, Osman bin Affân, Talha bin 

Ubeydullah, Sa’d bin Ebi Vakkâs, Abdurrahmân bin Avf gibi pek çok sahâbî 

müslüman olmuştur.3 

Ebû Bekir (r.a), güzel ahlâk sâhibi, doğru ve dürüst bir tüccardı. Mâlî 

imkânları ve sosyal itibarı oldukça yüksekti. Müslümanların dar zamanlarında, 

bilhassa Mekke devrinin ilk yıllarında İslâm’a giren ve bu sebeple işkencelere 

mâruz kalan köleleri sahiplerinden büyük paralarla satın alıp âzâd ederdi. Allah 

Rasûlü’nün gazvelerinde en büyük mâlî yardımları dâima o yapardı. Fahr-i Kâinât 

(s.a.v) Efendimiz’e peygamberlik geldiğinde 40 bin dirhem servete mâlikti. 

                                                 
1 Nesebi Abdullah b. Osman b. Âmir b. Ömer b. Kâ’b b. Sa’d b. Teym b. Mürre b. Kâ’b b. Lüey b. Galib el-

Kureşî et-Teymî şeklindedir. 
2 İbn-i Sa‘d, III, 171. 
3 İbn-i Kesir, el-Bidâye, III, 80. 
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Malının büyük bir kısmını İslâm uğrunda infâk etti, kalan 5 bin dirhemi de hicret 

esnâsında yanına alarak yola çıktı. 

O, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in herhangi bir seriyye ile gönderdiği ve 

hac emîri tayin ettiği günler hâriç Rasûl-i Ekrem Efendimiz’den hiç ayrılmadı: 

Bedir’de zafer elde edilip herkes ganimet toplamaya koyulduğunda Hz. 

Ebû Bekir (r.a), birkaç kişiyle birlikte herhangi bir saldırı ihtimâline karşı 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanındaydı. 

Uhud’da, savaşın başından sonuna kadar Efendimiz’in yanındaydı. En zor 

anlarda Allah Rasûlü’nü koruyan on dört sahâbîden biri Ebû Bekir (r.a) idi. 

Rasûlullah (s.a.v), miğferinden birkaç halkanın şakaklarına batmasıyla 

yaralandığında ilk koşan yine Hz. Ebû Bekir (r.a) oldu. 

Hendek’te elbisesiyle toprak taşıdı. 

Huneyn’de, savaş müslümanların aleyhine döndüğü esnâda Ebû Bekir 

(r.a) birkaç kişiyle birlikte Allah Rasûlü’nün yanındaydı. Savaştan sonra 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) kendisine ve âilesine düşen esirleri serbest 

bıraktığını ilan ettiğinde Hz. Ebû Bekir (r.a) hemen ayağa kalktı ve kendi âilesine 

düşen esirlerin de serbest olduğunu bildirdi. 

Medîne’de kıtlığın hüküm sürdüğü bir sene Allah Rasûlü (s.a.v) Cuma 

hutbesi okurken şehre bir kervanın geldiği duyulmuştu. Herkes ihtiyacını 

karşılamak için ona koştu, Hz. Ebû Bekir (r.a) yine on iki sahâbî ile birlikte Allah 

Rasûlü’nün yanında kaldı. 

Her zaman: 

“Vallahi Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yakınlarını kollamak, benim için, 

kendi yakınlarımı koruyup gözetmekten daha sevimlidir!” buyururdu. (Buhârî, 

Ashâbu’n-Nebî, 12 Meğâzî, 14) 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), hasta oldukları son günlerinde, imamlığa 

ısrarla Hz. Ebû Bekir’i geçirdiler ve kendileri de onun arkasında namaz kıldılar. 

İslâm’ın ilk halifesi olan ve iki seneyi aşkın bir müddet bu vazîfeyi yürüten 

Hz. Ebû Bekir (r.a), ridde olayları denilen dinden dönme fitnelerini fevkalâde bir 

dirâyetle bastırdı. Böylece İslâm devletinin dağılmasını engellediği gibi fetihlerin 

devamını da sağlamış oldu. 

Hz. Ebû Bekir (r.a) halîfe olunca, ashâb-ı kirâmdan kendisine yardımcı 

olmalarını taleb etti. Ebû Ubeyde (r.a) Beytülmâl işlerine yardımcı oldu, Hz. 

Ömer (r.a) kadılık vazifesini üstlendi. Ancak ashâb-ı kirâm, Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’in terbiyesiyle insanlığın en fazîletli toplumu hâline gelmişti. Bu 

sebeple, bir sene geçerdi de iki kişi bir dâvâ için mahkemeye gelmezdi. Hz. Ali 
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(r.a) da Hz. Ebû Bekir’e kâtiplik ve müşâvirlik yaptı.4 

Kur’ân-ı Kerîm onun hilafeti döneminde toplanıp bir araya getirildi. 

Ebû Bekir (r.a) ahâlînin dînî eğitimine çok ehemmiyet verir, bizzat kendisi 

de bununla meşgul olurdu. Abdullah ibn-i Ömer’in haber verdiğine göre Ebû 

Bekir (r.a), mekteplerde çocuklara öğretir gibi, minberde onlara Teşehhüd’ü öğ-

retirmiş.”5
 

Hilafeti esnâsında kısacık bir zaman dilimine pek çok mühim hizmetler 

sığdırdı. Bu yönüyle onun hilâfeti, “az zamanda çok iş yapmak” husûsunda darb-

ı mesel olarak kullanıldı. 

 

Vefâtı 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e tâbî olmak ve onu izlemekteki hassasiyeti 

ile ashâb arasında temâyüz eden Hz. Ebû Bekir (r.a), hicrî 13 senesinde Medine-i 

Münevvere’de 63 yaşında vefat etti ve pek sevdiği Rasûl-i Ekrem (s.a.v) 

Efendimiz’in yanına defnedildi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) gibi 63 yaşında vefât etmişti. O gün tarih 22 

Cemâziyelâhir 13 (23 Ağustos 634) idi. Son sözleri şu âyet-i kerîmedeki niyâz 

olmuştu: 

ن۪  اِلح ۪ ىَواَْلِحْقن۪  ُمْسِلًما ىَتَوفَّ  ينَِ۪بالصَّ
“…(Allâh’ım!) Canımı müslüman olarak al ve beni sâlihler zümresine 

ilhâk eyle!” (Yûsuf, 101)
6 

İbn-i Ömer Hazretleri’ne göre Hz. Ebû Bekir (r.a)’in vefâtına sebep olan 

şey, onun Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in vefâtından duyduğu derin üzüntüdür. 

Hakîkaten o, Fahr-i Kâinât Efendimiz’in vefâtına o kadar üzülmüştü ki, mübârek 

vücudu eriye eriye iyice zayıfladı ve nihâyet vefât etti.7 

 

Fazîletleri 

Ebû Bekir (r.a), Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in en samimi dostu, yâr-

ı ğâr’ı (mağara arkadaşı), kayınpederi, veziri,8 müsteşârı ve ilk halifesidir. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e olan emsalsiz sadâkati, tam güveni ve bağlılığı 

sebebiyle “Sıddîk” unvanını almıştır. 

                                                 
4 Bkz. Taberî, Târîh, Beyrut 1387, III, 426; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, Beyrut 1417, II, 263. 
5 İbn-i Ebî Şeybe, Musannef (Hût), I, 260/2990. 
6 Kevserî, Muhammed Zâhid, İrğâmu’l-Merîd, İstanbul 1328, s. 23. 
7 Hâkim, III, 66/4410; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 81. 
8 Tirmizî, Menâkıb, 16/3680. 
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Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Hz. Ebû Bekir (r.a)’in fazîletlerini pek çok 

hadîs-i şerîflerinde beyân buyurmuşlardır. Onlardan bir kısım şöyledir: 

“Ümmetim içinde ümmetime karşı en merhametli olan kişi, Ebû Be-

kir’dir…” (Tirmizî, Menâkıb, 32/3790-3791) 

“(Cennet’te) aşağıda olanlar, yüksek derecelere sahip olanları, sizin 

semânın ufkunda doğan bir yıldızı görmeniz gibi görecekler. Ebû Bekir ve Ömer 

onlardandır, hattâ daha fazîletlidirler.” (Tirmizî, Menâkıb, 14/3658; İbn-i Mâce, Mukladdime, 

11; Ahmed, III, 26, 98) 

Fahr-i Kâinât Efendimiz, Hz. Ebû Bekir’e hitâben şöyle buyurmuşlardır: 

“Sen, Cennet’teki Kevser Havuzu’nun başında ve mağarada benim arka-

daşımsın!” (Tirmizî, Menâkıb, 16/3670) 

Allah Rasûlü (s.a.v) bir gün Mescid’e girmişlerdi. Bir tarafında Hz. Ebû 

Bekir (r.a) diğer tarafında da Hz. Ömer (r.a) vardı. Efendimiz (s.a.v) onların elle-

rini tutmuş, şöyle buyuruyorlardı: 

“Kıyâmet günü biz böyle diriltileceğiz.” (Tirmizî, Menâkıb, 16/3669) 

Hz. Ali (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den sonra insanların en hayırlısı Hz. Ebû 

Bekir’dir. Hz. Ebû Bekir’den sonra insanların en hayırlısı Hz. Ömer’dir.” (İbn-i 

Mâce, Mukaddime, 11/106; Ahmed, I, 110, 127) 

İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

“Biz Peygamber (s.a.v) Efendimiz zamanında insanları hayır derecelerine 

göre sıralar, Hz. Ebû Bekir’in en hayırlımız olduğunu, sonra Ömer bin Hattâb’ın, 

sonra da Osmân bin Affân’ın geldiğini söylerdik. Allah hepsinden râzı olsun!” 

(Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 4) 

 “Biz Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) zamanında şöyle derdik: Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz insanların en hayırlısıdır, sonra Ebû Bekir (r.a), sonra da Ömer (r.a) ge-

lir. Ali bin Ebî Tâlib’e üç nimet lûtfedilmiştir ki onlardan birinin bile bende olma-

sı, bana, (dünyanın en kıymetli varlığı olan) kızıl develere sahip olmaktan daha 

sevimli gelirdi: 

1. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onu kızıyla evlendirmiş ve bu izdivaçtan 

çocukları olmuştur, 

2. Efendimiz (s.a.v) son günlerinde Mescid’e açılan kapıları kapattırmış, 

Hz. Ali’nin kapısı açık kalmıştır, 

3. Efendimiz (s.a.v) Hayber Günü sancağı ona vermiştir.” (Ahmed, II, 26) 
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Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin babası Muhammed Bâkır (r.a) şöyle 

buyurmuştur: 

“Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in faziletini bilmeyen, Sünnet-i Seniyye’yi 

de bilemez.” (Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, I, 27; Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, II, 534) 

Yine ona: 

“‒Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer (r.a) hakkında ne düşünüyorsun?” diye 

sordular. Şu cevâbı verdi: 

“‒Onları dost bilirim ve kendileri için istiğfâr ederim. Âilemden, onları 

dost edinmeyen bir kişi bile görmedim!” (Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, I, 27; Dehlevî, 

İzâletü’l-hafâ, II, 534) 

İmâm Mâlik (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Selef-i sâlihîn evlâtlarına, bir sûre veya bir sünnet ezberletir gibi Hz. Ebû 

Bekir ve Hz. Ömer’in muhabbetini tâlim ederlerdi.” 

Âyet-i kerîmeleri ve Peygamber Efendimiz’in sözlerini en iyi Ebû Bekir 

(r.a) anlardı.9  

Ebû Bekir (r.a), güzel konuşan bir hatip idi. Onun tesirli konuşmaları 

fesâhat ve belâğat bakımından olduğu kadar muhtevâ îtibarıyla da yüksek bir 

seviyeye sâhipti. 

 

Şemâili 

Hz. Ebû Bekir (r.a), lisânı fasîh, yüzü parlak, cismi nahif, uzuna yakın orta 

boylu, vücûdu hafifçe öne doğru meyilli bir zât idi. Kuruca ve zayıf yüzlü, gözleri 

çukur, bakışları keskin, yumru alınlı, seyrek sakallı ve gür saçlı idi. Cildi ince, göz 

pınarları derin, yüzü nurlu, alnı ve yüzü sarıya çalan beyazlıkta ve açık idi. Güzel 

ve ince yüzlüydü. Sakalının üst kısmı hafif olup kına ve benzeri şeylerle süslerdi. 

Bedeninin zayıflığına rağmen kuvvetli ve cesur bir şahsiyetti. 

Allah aşkı ve korkusu ile Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in muhabbeti 

sebebiyle devamlı mahzun idi. 

Kur’ân-ı Kerîm ahkâmını çok iyi bilen, ahlâk-ı hamîde sâhibi, son derece 

müttakî, iffetli, âdil ve insaflı bir şahsiyetti. 

Fıtraten halim selim olup, engin bir şefkat ve merhamete sahipti. Bununla 

birlikte vazîfe ve mes’ûliyet hususunda zerre kadar müsâmaha göstermezdi. 

Ebû Bekir (r.a), fikirlerinin isâbetliliği, muâmelâtındaki doğruluk, 

tecrübesinin genişliği, nefsine hâkimiyeti, hayırseverliği ve samîmiyeti ile 

                                                 
9 Bkz. Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 3; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 2; Ebû Dâvûd, Melâhim, 17/4338; Tirmizî, Tefsîr 

22/3171, Menâkıb 15/3659; Nesâî, Cihâd 1. 
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bilinirdi. 

Sevimli, hoşsohbet, uysal, muâmelesi ve ahlâkı güzel bir kimseydi. 

İnsanlar onunla kolayca tanışır ve hemen kendisine ısınırdı. Hem câhiliye hem de 

İslâm döneminde kimseye üstünlük taslamamıştı. Mütevâzi, vakûr, cömert ve 

âlicenap bir kimseydi.10 

 

 

                                                 
10 Ramazanoğlu Mahmûd Sâmî, Hz. Ebû Bekir Sıddîk, s. 115-119; Sarıçam, Hz. Ebû Bekir, s. 81-82. 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEKKE-İ MÜKERREME



 11 

Ebû Bekir’in Müslüman Olmasına Çok Sevindi 

Hz. Ebû Bekir (r.a), nübüvvetten önce Peygamber Efendimiz’in dostu idi. 

Çocukluğundan beri onun güzel ahlâkına, sadâkatine ve emînliğine şâhitti. Güzel 

ahlâkı sebebiyle hiç yalan söylememiş bir kimsenin, Cenâb-ı Hakk’a karşı aslâ ya-

lan söylemeyeceği kanaatinde idi. Bu sebeple Allah Rasûlü (s.a.v) onu İslâm’a 

dâvet ettiğinde hiç tereddüt göstermeden icâbet etti. 

Hiçbir şey Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i, Hz. Ebû Bekir’in müslüman 

oluşu kadar sevindirmedi. Ebû Bekir (r.a) müslüman olduğu zaman, hiç çekinme-

den müslümanlığını açıkladı ve diğer insanları da her fırsatta İslâm’a dâvet etme-

ye, hakîkate yakın olanları Allah Rasûlü’ne yönlendirmeye başladı.11
 

Meselâ Mekke sâkinlerinden Hâlid ibn-i Saîd (r.a), korkulu bir rüyâ gör-

müştü. Geniş bir ateşin kenarında duruyor, babası da onu ateşin içine iterek dü-

şürmek için uğraşıyordu. Çok zor bir durumda olup selamete çıkamadığı bir anda 

iki kuvvetli el belinden sıkıca tutup kendisini ateşe düşmekten kurtardı. Bu ellerin 

sahibi kimdir diye merakla baktığında Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i gördü. Deh-

şet içinde uykudan uyandı. Korkusu hâlâ geçmemişti. Kendi kendine: 

“–Vallahi bu sâdık bir rüyâ olsa gerek!” dedi. 

Hz. Ebû Bekir’in yanına giderek rüyâsını ona anlattı. Rüyâ tâbiri hususun-

da maharet sahibi olan Ebû Bekir (r.a) ona şu tavsiyede bulundu: 

“–Hakkında hayırlı olmasını temennî ederim. İşte Rasûlullah (s.a.v) orada! 

Hemen gidip O’na tâbi ol! Eğer O’na teslim olur, İslam’a girer ve yanında bulu-

nursan, seni ateşe düşmekten muhafaza eder...” 

Bu sözler üzerine Hâlid (r.a), Allah Rasûlü’ne gitti ve İslâm’ı kabul etti. 

Rasûlullah (s.a.v), Hz. Hâlid’in müslüman oluşuna çok sevindi.12
 

                                                 
11 İbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 78, 80-81. 
12 İbn-i Sa’d, IV, 94; Hâkim, III, 277. 
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Bir Hür ve Bir Köle! 

Amr ibn-i Abese es-Sülemî (r.a) şöyle anlatıyor: 

Ben câhiliye devrindeyken, halkın sapıklık üzere bulunduğunu ve doğru 

bir yolda olmadığını biliyordum. Çünkü onlar putlara tapıyorlardı. Derken 

Mekke’de bir kişinin mühim haberler getirdiğini duydum. Bineğime atlayıp derhal 

o zâta geldim. Bir de baktım ki, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) gizlenmiş, 

Mekkeliler onun aleyhinde cür’etkar bir vaziyette… Onunla görüşmenin yolunu 

aradım, Mekke’de kendisine ulaştım ve: 

“–Sen kimsin?” dedim. 

“–Ben peygamberim” cevabını verdi. 

“–Peygamber ne demek?” dedim. 

“–Beni Allah gönderdi” dedi. 

“–Ne ile gönderdi?” dedim. 

“–Hısım ve akrabayı gözetmek, putları kırmak, Allah’ı bir tanımak, O’na 

hiçbir şeyi şirk koşmamak üzere gönderdi” buyurdu. 

“–Sana bu hususta yardımcı olacak kimse var mı?” dedim. 

“–Bir hür ve bir de köle” cevabını verdi. 

O gün yanında mü’minlerden sadece Hz. Ebû Bekir ile Bilâl (r.a) vardı. 

Ben: 

“–Sana ben de tâbî olup yardım etmek için yanında kalmak istiyorum” 

dedim. 

“–Sen bugün, o dediğin şeyi yapamazsın! Benim hâlimi ve ortalığın 

durumunu görmüyor musun? Şimdi sen âilene dön! Ne zaman benim meydana 

çıktığımı duyarsan, yanıma gel!” buyurdular. 

Ben âilemin yanına döndüm. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Medine’ye 

hicret ettiler. Ben hâlâ âilemin yanındaydım. O’ndan haber sorup duruyordum. 

Derken Medinelilerden bir kaç kişi yanıma geldi. 

“–Medine’ye gelen o zât ne yaptı?” diye sordum. 

“–Halk ona koşuyor; kavmi onu öldürmek istemiş, başaramamış” cevabını 

verdiler. Bunun üzerine Medine’ye gelip Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzuruna 

çıktım ve: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, beni tanıdınız mı?” dedim. 
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“–Evet, Mekke’de sen benimle görüşmüştün” buyurdular. 

Ben de: 

“–Evet!” dedim. (Müslim, Müsâfirîn, 294) 

Kimsenin müslüman olmaya cesaret edemediği zor günlerde Hz. Ebû 

Bekir (r.a) hiç tereddüd etmeden Sevgili Peygamberimiz’in yanında yer almış, 

bütün zorlukları sabırla karşılamıştır. 
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Müşriklerden Kaçıyorlardı  

Abdullah bin Mes’ud (r.a) şöyle buyurur: 

“Erginlik çağına yaklaşmış bir çocuktum ve müşriklerden Ukbe bin Ebi 

Muayt’ın koyunlarını güdüyordum. Bir gün Rasûlullah (s.a.v) ile Ebû Bekir (r.a) 

yanıma geldiler, müşriklerden kaçıyorlardı. Bana: 

«‒Delikanlı! Yanında bize içirebileceğin süt var mı?» diye sordular. Ben 

de: 

«‒Ben kendisine güvenilerek mal emânet edilen bir emânetçiyim, bu 

sebeple size süt içiremem!» dedim. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v): 

«‒Henüz koça gelmemiş (hiç kuzulamamış) bir koyun var mı?» buyurdular. 

Ben de: 

«‒Evet, var» dedim ve henüz bir yaşını doldurmamış bir koyunu onlara 

götürdüm. 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) onu tuttular; mübarek elleriyle 

memesini meshedip dua edince, koyunun mememleri sütle doldu. Ebû Bekir (r.a) 

O’na oyuk bir taş getirdi. Efendimiz (s.a.v) de ona süt sağıp içtiler. Sonra Ebû 

Bekir (r.a) da içti. Ondan sonra da ben içtim. Daha sonra Peygamber Efendimiz 

(s.a.v) koyunun memesine «Büzül!» diye emrettiler, o da büzülüp eski hâlini aldı. 

Bu hâdiseden sonra Efendimiz (s.a.v)’e varıp: 

«‒Bu sözlerden bana öğret!» dedim. O da: 

«‒Sen, Allah Teâlâ tarafından öğrenmeye muvaffak kılınacak bir 

delikanlısın!» buyurdular. Mübârek ağızlarından yetmiş sûre aldım. Onlar 

hakkında kimse benimle münâzaa edemez (çekişemez).” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, I, 

462, 379, Ebu Ya’la el-Mevsılî, Müsned (Esed) VIII, 402-403, nr, 4985) 
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Kalk Ey Ebû Bekir, Ben Şehâdet Ederim ki… 

Kureyşliler kendi aralarında konuşup: 

“Muhammed’in arkadaşlarından her biri için birimize vazîfe verelim, 

onunla konuşsun ve dininden vazgeçirmeye çalışsın.” dediler. 

Ebû Bekir (r.a) için Talha’yı vazîfelendirdiler. Talha, Hz. Ebû Bekir’e 

geldi, onunla konuştu. Ebû Bekir (r.a) kendisine: 

“–Beni neye çağırıyorsun?” diye sordu. 

Talha: 

“–Lât ve Uzzâ’ya ibâdete çağırıyorum.” dedi. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Lât nedir?” diye sordu. 

Talha: 

“–Rabbimizdir” diye cevapladı. 

Ebû Bekir: 

“–Peki, Uzzâ (ve diğer putlar) nedir?” diye sordu. 

Talha: 

“–Allah’ın kızlarıdır.” cevâbını verdi. 

Hz. Ebû Bekir (r.a) bu sefer: 

“–Peki, anneleri kim?” diye sorunca Talha durakladı ve cevap veremedi. 

Yanındakilere: 

“–Yahu şu adama cevap versenize!” dediyse de onlar da susup bir şey 

söyleyemediler. 

Bunun üzerine Talha (r.a): 

“–Kalk ey Ebû Bekir; ben şehâdet ederim ki yegâne ilâh Allah Teâlâ’dır ve 

Muhammed O Allah’ın Rasûlü’dür.” dedi. (Süyûtî, Lübâbu’n-Nukûl, II, 106-107, ez-Zuhruf, 37) 

Hz. Ali (r.a), Ebû Bekir (r.a)’ı gıyâbında medhederek şöyle buyurmuştur: 

“Sen, şiddetli kasırgaların bile yerinden hareket ettiremediği, kuvvetli 

sarsıntıların bile yok edemediği yüce bir dağ gibiydin!” (Ebû Nuaym, Mârifetü’s-sahâbe, 

Riyâd, 1419, I, 264) 
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“Rabbim Allah’tır” Dediği İçin Öldürecek Misiniz? 

Urve bin Zübeyr (r.a) anlatıyor: 

Abdullah bin Amr bin Âs’a: 

“–Müşriklerin Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e yaptığı eziyetlerin en 

şiddetlisini bana haber verebilir misin?” diye sordum. 

Şunları anlattı: 

“–Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Kâbe’nin avlusunda namaz kılarken, Ukbe 

bin Ebî Muayt geldi, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in omzundan tutarak elbisesini 

boynuna dolayıp şiddetle sıkarak Allah Rasûlü’nü boğmaya çalıştı. O esnâda Ebû 

Bekir (r.a) gelerek omzundan tutup onu Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in başından 

defetti ve: 

«–Bir kişiyi, “Rabbim Allah’tır” dediği için öldürecek misiniz? 

Hâlbuki O, Rabbinizden size apaçık mûcizeler ve deliller getirmiştir!» (Mü’min, 

28) dedi.” (Buhârî, Tefsir, 40/1; Ashâbu’n-Nebî, 5; Menâkıbu’l-Ensâr, 29) 
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Siz’e Eziyet Etmesinden Korkuyorum! 

Ebû Leheb’in karısı Ümmü Cemîl, Allah Rasûlü’ne ezâ ve cefâ etmekte 

kocasından geri kalmaz, her gece dikenli ağaç dallarını büyük bir demet yapar, 

boynuna bağlar, geceleyin ayağına batması için Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in ge-

çeceği yollara atardı.13 

Onların bu zulümleri sebebiyle haklarında Tebbet Sûresi nâzil olmuştu. 

Bunu işiten Ümmü Cemîl, eline büyükçe bir taş alarak velveleyle Peygamber 

Efendimiz’i aramaya çıktı. “Müzemmem (yerilmiş insan), biz ona direndik, dinin-

den uzaklaştık ve emrine isyân ettik!” diyerek gidiyordu. Allâh Rasûlü (s.a.v), o 

esnâda Hz. Ebû Bekir ile birlikte Mescid’de oturuyorlardı. Sonra Kur’ân okumaya 

başladılar. 

Ebû Bekir (r.a), onun geldiğini görünce Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e: 

“−Yâ Rasûlallâh! Geliyor, Siz’i görmesinden korkuyorum!” dedi. 

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v): 

“−O beni göremez!” buyurdular ve Kur’ân okumaya devam ettiler. 

Tıpkı, “Kur’ân okuduğun zaman Biz, Sen’inle âhirete inanmayanların 

arasına görünmez bir perde çekeriz.”14 âyet-i kerimesinde buyrulduğu gibi ol-

du. Kadın gelip Ebû Bekir’in karşısında durdu, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i gö-

remedi. 

“–Ey Ebû Bekir, duydum ki arkadaşın beni hicvetmiş!” dedi. O da: 

“–Hayır, şu Beyt’in Rabbi’ne yemin olsun ki O seni hicvetmedi!” dedi. 

Ümmü Cemil de: “Kureyş bilir ki ben onların efendilerinin kızıyım” diye-

rek dönüp gitti.15 

 

                                                 
13 Bkz. İbn-i Hişâm, I, 376; Kurtubî, XX, 240. 
14 el-İsrâ, 45. 
15 Bkz. Humeydî, Müsned, I, 323, no: 325; İbn-i Hişâm, I, 378-379; Kurtubî, XX, 234. 
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Allah’ın Himâyesi Bana Kâfîdir! 

İslâm, insanlar arasında hızla yayılıyor, bunu endişeyle izleyen Mekkeli 

müşrikler ise ne yapacaklarını bilemiyor, çılgına dönüyorlardı. Müslümanlara revâ 

gördükleri zulüm, işkence, baskı ve eziyetleri günden güne artırıyorlardı. 

Mekke’de hayat tahammül edilemez bir hâl almıştı. Bunun üzerine diğer 

müslümanlar gibi Hz. Ebû Bekir (r.a) de hicret etmek üzere Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’den izin istedi ve kendisine izin verilince de Habeşistan’a doğru yola 

çıktı. 

Bir-iki gün yol gittikten sonra Kâre kabîlesinin reisi İbn-i Değine ile karşı-

laştı. İbn-i Değine: 

“−Ey Ebû Bekir! Senin gibi bir zât ne yurdundan çıkar ne de çıkarılır. Val-

lahi sen kavminin ve kabîlenin zînetisin! İyilik yapar, akrabâlarını koruyup göze-

tirsin. İşini görmekten âciz olanların yükünü taşırsın! Geri dön, sen benim 

himâyemdesin.” dedi. 

Hz. Ebû Bekir (r.a) de İbn-i Değine ile birlikte Mekke’ye geri döndü. 

Mekke’ye girdiklerinde, İbn-i Değine himâyesini bütün Kureyşlilere îlân etti. 

Buna karşılık Kureyşliler, İbn-i Değine’ye bâzı şartlar ileri sürdüler: 

“−Ebû Bekir’e söyle, Rabbine ibâdetini evinde yapsın. Orada istediği ka-

dar namaz kılsın, Kur’ân okusun, fakat evinden başka yerde açıktan namaz kılıp 

Kur’ân okuyarak bizi rahatsız etmesin(!). Çünkü biz onun rakik ve duygulu sesiy-

le, kadın ve çocuklarımızı yeni dîne meylettirmesinden endişeleniyoruz.” dediler.  

İbn-i Değine müşriklerin bu isteklerini Hz. Ebû Bekir’e söyledi. O da 

muvâfakat etti. Evinin önünde bir namazgâh yaptı. Orada namaz kılıp Kur’ân 

okumaya başladı. Ebû Bekir (r.a), rikkat-i kalbiyye sâhibi, yufka yürekli bir zât 

olduğu için Kur’ân-ı Kerîm’i okurken hüzünlenir, gözyaşlarına mânî olamazdı. 

O, Kur’ân-ı Kerîm okurken müşriklerin çocukları ve kadınları başına 

toplanıp hayran hayran dinlemeye başladılar. Bu hâl müşrikleri korkuttu. Bunun 

üzerine İbn-i Değine’ye mürâcaat ederek, ondan Hz. Ebû Bekir’e mânî olmasını 

veya üzerindeki himâyesini kaldırmasını istediler. O da: 

“–Ey Ebû Bekir! Ya evinde oturup sesini çıkarma ya da benim 

himâyemden çıktığını îlân et.” dedi. 

Bunun üzerine Ebû Bekir Sıddîk (r.a), Allah’a tevekkül ve teslîmiyetini 

gösteren şu muhteşem cevâbı verdi: 

“–Himâyeni sana iâde ediyorum. Bana Allah’ın himâyesi kâfîdir.” (Buhârî, 

Menâkıbu’l-Ensâr, 45; İbn-i Hişâm, I, 395-396) 
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İbn-i Değıne’nin saydığı bu vasıflar Hz. Hatîce’nin ilk vahiy geldiği 

günlerde Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e: 

“–Sen akrabanı görür gözetirsin. İşini görmekten âciz olanların yükünü 

taşırsın. Yoksula verir, hiç kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafiri 

ağırlarsın. Hak yolunda karşılaştıkları musîbet ve felâketlerde halka yardım 

edersin!” diye zikrettiği16 güzel vasıflarla aynıdır. 

Aynı şekilde Hudeybiye musâlahası yapıldığında Hz. Ömer (r.a) 

Peygamber Efendimiz’e: 

“–Biz hak üzere, düşmanlarımız da batıl üzere değiller mi? Niçin bu 

anlaşmayı kabul ediyoruz?” dediğinde Allah Rasûlü (s.a.v) ona bir cevap vermişti. 

Hz. Ömer (r.a) daha sonra Hz. Ebû Bekir’e giderek aynı şeyleri söyledi. Hz. Ebû 

Bekir (r.a)’in verdiği cevap da Peygamber Efendimiz’in cevabıyla aynı idi. (Buhârî, 

Şurût, 15, 1; Hac, 106; Muhsar, 3; Meğâzî, 35) (Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, III, 46) 

Bu da Hz. Ebû Bekir Sıddîk’in Rasûlullah (s.a.v) Efendimizle ne derece 

aynîleştiğini ve O’nun ahlâkına büründüğünü gösterir. (Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, III, 28) 

Ebû Bekir (r.a) dînini rahat yaşayabilmek için her şeyini terk ederek hicret 

etmek istedi lâkin Cenâb-ı Hak onun Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le beraber 

olmasını murâd eyledi ve yoldan geri çevirdi. 

 

                                                 
16 Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1; Menâkıbü’l-Ensâr, 45; Kefâlet, 3; İbn-i Hişâm, I, 395-396; İbn-i Sa’d, I, 195. 
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Benim Maksadım Allah Rızâsı 

Ebû Bekir (r.a), müslüman olup da işkencelere mâruz kalan köleleri büyük 

meblağlar ödeyerek satın alır ve hürriyetlerine kavuştururdu. Servetini bu şekilde 

harcamasından memnun kalmayan babası Ebû Kuhâfe ona: 

“–Oğlum, sen hep zayıf ve güçsüz köleleri satın alıp âzâd ediyorsun. 

Madem köle âzâd edeceksin şöyle güçlü kuvvetli köleler satın al da önünde durup 

başına gelebilecek tehlike ve kötülüklere karşı seni korusunlar!” dedi. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Babacığım, benim böyle davranmakta yegâne maksadım Allah’ın 

rızâsıdır. Ben onları âzâd etmekle ancak Allah katındaki mükâfâtı istiyorum” dedi. 

Hz. Ebû Bekir’in bu ve benzeri cömertliklerini medhetmek üzere şu âyet-i 

kerîmeler nâzil oldu: 

“Malını Allah yolunda harcayıp takvâya sarılan ve o en güzel olan şeyi 

(kelime-i tevhidi, Allah’ın sözünü) tasdik eden kimseyi Biz de en kolay yola 

muvaffak kılarız.” (el-Leyl, 5-7)
17 

                                                 
17 Bkz. İbn-i Hişâm, I, 341; Taberî, XXX, 279, [el-Leyl, 5-7]; Hâkim, II, 572-573/3942; Suyûtî, Lübâbu’n-

Nukûl, II, 198. 
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Allah Fakire Sabrı, Zengine Yedirmeyi Emretti! 

Hz. Ebû Bekir (r.a), yoksul müslümanlara yemek yedirir, onları doyururdu. 

Bir gün Ebu Cehil ona: 

“–Ey Ebû Bekir, Allah’ın bu yoksul kimseleri doyurabileceğine inanıyor 

musun?” dedi. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Evet.” dedi. 

Ebu Cehil: 

“–O hâlde neden onlara yedirip açlıklarını gidermiyor?” diye sordu. 

Hz. Ebû Bekir (r.a): 

“–Allah Teâlâ bir kısım insanları fakirlikle, bir kısmını da zenginlikle 

imtihan eder. Fakirlere sabretmeyi, zenginlere de yedirmeyi emreder.” dedi. 

Ebû Cehil: 

“–Vallahi ey Ebû Bekir, sen olsa olsa büyük bir sapıklık içindesin. Sen 

sanıyor musun ki Allah’ın bunları doyurmaya gücü yettiği hâlde bir şey vermiyor 

da onlara sen yemek yediriyorsun?” hezeyânını savurdu. 

Bunun üzerine şu âyet-i kerîme nâzil oldu: 

“Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz, 

denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah’ın dilediği takdirde 

doyurabileceği kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir 

sapıklık içindesiniz.” (Yâsîn, 47) (Kurtubî, XV, 26) 

Ebû Bekir (r.a), imtihan dünyasının mantığını çok iyi kavramıştı. Allah’ın 

rızası istikametinde sâlih ameller işliyor ve böylece pek çok ilâhî lutuflara mazhar 

oluyordu. Nitekim onun fazileti hakkında buna benzer birçok âyet-i kerimenin 

nâzil olduğu rivayet edilir. 
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Yakînî Îman 

Müşrikler; İranlıların, Rumları mağlup etmelerini isterlerdi. Çünkü 

kendileri de onlar gibi puta tapan kimselerdi. Müslümanlar ise kitap ehli 

olduklarından Rumların İranlılara galip gelmelerini istemekte idiler. Müşrikler, 

Rumların mağlup olduğunu Ebû Bekir’e söylediler. Ebû Bekir (r.a) de bunu 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e söyledi. Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v): 

“–Dikkat edin, Rumlar muhakkak galip gelecekler!” buyurdular. 

Ebû Bekir (r.a) bunu müşriklere söyledi. Bunun üzerine onlar da: 

“–Seninle bizim aramızda bir müddet tayin et, şayet biz bahsi kazanırsak 

şu ve şu kadar deve bizim olacak, eğer siz kazanırsanız şu ve şu kadar deve sizin 

olacak!” dediler. 

Hz. Ebû Bekir (r.a) beş senelik bir müddet tayin etti. Fakat Rumlar bu 

zaman zarfında galip gelemediler. Hz. Ebû Bekir (r.a) bu durumu Nebiyy-i Ekrem 

(s.a.v) Efendimiz’e bahsetti. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de: 

“–Bu zamanı on seneye kadar uzatsaydın!” buyurdular. 

Zirâ âyette geçen “Bid’” kelimesi, on’dan aşağı sayıları ifade eder. 

Bundan sonra Rumlar galip geldiler. İşte Allah Teâlâ’nın şu sözlerinde 

bahsedilen hâdise budur: 

“Elif. Lâm. Mîm. Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir 

yerde mağlûbiyete uğradılar. Hâlbuki onlar, bu mağlûbiyetten sonra birkaç 

yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün 

mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım 

eder.” (er-Rûm, 1-4)  

Râvî Süfyân Sevrî (r.a) şöyle der: 

“İşittiğime göre Rumlar, Bedir günü İranlılara galip gelmişler.” (Tirmizî, Tefsîr, 

30/3193, 3194; Ahmed, I, 276; Kurtubî, XIV, 3) 

Bu hâdise, bahse girmenin haram kılınmasından evvel idi. Cenâb-ı 

Hakk’ın verdiği haber doğru çıkınca pek çok kişi müslüman oldu. (Tirmizî, Tefsîr, 30/ 

3194) 

Peygamberliğin 8. senesinde İranlılar, Rumları (Bizans’ı) mağlup 

etmişlerdi. Rumların şehirlerini yakıp yıkarak İstanbul’a kadar ilerlemişler ve 

Bizans imparatorunu ağır tazminat ödemeye mecbur bırakmışlardı. İranlılar 

putperest olduğu için, Mekkeli müşrikler onların gâlibiyetine çok sevindiler. Ehl-i 

kitâb olan Rumların yenilmeleri ise, müslümanları mahzûn etti. Çünkü ehl-i kitap 
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olan yahudi ve hristiyanlar, her ne kadar dinlerini bozmuş da olsalar 

müslümanlara putperestlerden daha yakındırlar. Allah’a îmân eden kimseler, puta 

tapanlara ve ateistlere karşı aynı yerde dururlar. 

Allah Teâlâ, yukarıdaki âyetlerde gelecekten haber vererek iki büyük 

müjdeyle mü’minleri sevindirmişti: Hem İslâm’a daha yakın olan Rumların 

putperestleri yeneceğini hem de aynı vakitlerde müslümanların müşriklere karşı 

zafer kazanacağını bildiriyordu. O günlerde hiç kimse ne müslümanların ne de 

Rumların üç-beş sene gibi kısa bir sürede düşmanlarını yeneceğini hayal bile 

edemiyordu. Lâkin durum Cenâb-ı Hakk’ın haber verdiği gibi oldu. Rumlar hiç 

beklenmedik bir şekilde birdenbire kuvvetlenerek İranlıları ağır bir hezîmete 

uğrattılar. Herakliyus 624’te Azerbaycan’a kadar ilerlediğinde müslümanlar da 

Bedir zaferini kazandılar. Rumlar 627’de en büyük darbeyi vurarak nihaî 

zaferlerini kazanırken, müslümanlar da fetihlerin anahtarı ve feth-i mübîn olarak 

isimlendirilen Hudeybiye Sulhü’nü gerçekleştirdiler. 

İşte Hz. Ebû Bekir (r.a), Allah ve Rasûlü’ne olan yakînî imanı ve tam 

teslîmiyeti sayesinde daha dünyadayken bir defa daha kazanmış oldu. 

Kur’ân-ı Kerîm’in verdiği bu haber, mü’minlerin, beldelerinin haricindeki 

siyâsî gelişmeleri izlemelerinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermektedir. 
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Sünnet’imden Yüz Çeviren Benden Değildir! 

Ashâb-ı kirâmdan bâzıları bir gün muhterem vâlidelerimize sorarak Allah 

Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in ibâdetlerini öğrenmek istemişlerdi. Onlar da 

gördüklerini anlattılar. Efendimiz’in îtidâl üzere yapmış olduğu ibâdetlerini az 

gören bu kimseler kendi kendilerine: 

“–Allâh’ın Rasûlü nerede, biz neredeyiz? Onun geçmiş ve gelecek 

günahları bağışlanmıştır.” dediler. İçlerinden biri: 

“–Ben ömrümün sonuna kadar, bütün gece uyumaksızın namaz 

kılacağım.” dedi. Bir diğeri: 

“–Ben de hayâtım boyunca gündüzleri oruç tutacağım, oruçsuz gün 

geçirmeyeceğim.” dedi. Üçüncü sahâbî de: 

“–Ben de sağ olduğum müddetçe kadınlardan uzak kalacak, asla 

evlenmeyeceğim.” diye söz verdi. 

Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v) onların yanına geldiler ve 

kendilerine şu îkazlarda bulundular: 

“–Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Sizi uyarıyorum! Allâh’a yemin ederim 

ki, ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve O’na en hürmetkâr olanınızım. Fakat 

ben bâzen oruç tutuyor, bâzen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor hem de 

uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Benim Sünnet’imden yüz çeviren kimse, 

benden değildir.” (Buhârî, Nikâh, 1) 

Başka bir rivâyette Hz. Ebû Bekir’in de böyle düşünenler arasında olduğu 

nakledilir. (Vâhidî, s. 207-208 [el-Mâide, 197]; Ali el-Kârî, el-Mirkât, I, 182-183) 

Hz. Ebû Bekir (r.a), dini yaşama husûsunda büyük bir azim ve gayrete 

sahipti. Ancak Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ruhbanlığa müsaade etmeyerek, 

ashâbından kendi Sünnet’ini takip etmelerini istediler. 
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Rabbinin Makâmından Korkana… 

Hz. Ebû Bekir (r.a) bir gün kıyâmeti, mîzânı, cenneti, cehennemi, melek-

lerin saf saf dizilişini, göklerin dürülmesini, dağların savruluşunu, güneşin dürül-

mesini ve yıldızların saçılmasını hatırlayarak bunlar üzerinde derin bir tefekküre 

daldı. Sonra da Allah korkusuyla: 

“–Şu yeşillikler gibi bir yeşillik olmayı ve bir hayvanın gelerek beni yiyip 

yok etmesini ne kadar isterdim!” dedi. 

Bunun üzerine: 

“Rabbinin makâmında durup hesap vermekten korkan kimseye iki 

cennet vardır.” (er-Rahmân, 46) âyet-i kerîmesi nâzil oldu. (Süyûtî, Lübâbu’n-Nukûl, II, 146; Alûsî, 

XXVII, 117) 
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Atîk! 

Hz. Ebû Bekir’in kızı, Allah Rasûlü’nün zevce-i pâki ve mü’minlerin an-

nesi Âişe (r.anhâ) şöyle anlatır: 

“Babam Ebû Bekir (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanına gelmişti. 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

«–Sen atîkullâhsın yani Allah’ın ateşten âzâd ettiği kimsesin!» buyurdular. 

İşte o gün, Atîk diye isimlendirildi.” (Tirmizî, Menâkıb, 16/3679) 

Hz. Ebû Bekir (r.a) o gün Atîk sıfatını da kazanmış oldu. Yani Cehen-

nem’den âzâd edilen, kurtulan… Büyük bir müjdeye nâil oldu. 
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Cennete İlk Girecek Kimse 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) birgün: 

“–Cebrâîl (a.s) yanıma gelerek elimden tuttu ve bana ümmetimin gireceği 

Cennet kapısını gösterdi” buyurdular. 

Hz. Ebû Bekir (r.a) hemen atılıp: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! O esnâda Siz’inle birlikte olup o kapıya bakmayı ne 

kadar isterdim!” dedi. 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

“–Ey Ebû Bekir, şunu iyi bil ki ümmetimden Cennet’e ilk girecek kişi sen-

sin!” buyurdular. (Ebû Dâvûd, Sünnet, 8/4652) 

Hz. Ebû Bekir (r.a), Cennet’le müjdelenen bahtiyar sahâbîlerin başında ge-

liyordu. 
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Bunlar Sana Söylenecek 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e şu âyet-i kerîmeler vahyedilmişti: 

“Ey huzûra kavuşmuş nefis! Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak 

Rabbine dön! (Sâlih) kullarımın arasına katıl ve Cennet’ime gir.” (el-Fecr, 27-30) 

O esnâda Hz. Ebû Bekir (r.a) de Allah Rasûlü’nün yanında bulunuyordu. 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, bu ne kadar güzel!” dedi. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de Hz. Ebû Bekir’e şu emsalsiz müjdeyi ver-

diler: 

“–Bu sözler sana söylenecek!” (İbn-i Kesîr, Tefsîr, IV, 545; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 57) 
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Yâ Rasûlallâh! Saçlarınız Ağarmaya Başladı! 

Hz. Ebû Bekir (r.a), Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i bütün dikkat ve titizli-

ğiyle tâkip eder, O’nun üzerine titrerdi. Birgün O’nda bir değişiklik fark etti ve 

hayretle: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, saçlarınız ağarmaya başladı, (zayıfladınız)!” dedi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Beni, Hûd, Vâkı’a, Mürselât, Amme yetesâelûn ve İze’ş-Şemsü küvvirat 

sûreleri ihtiyarlattı!” buyurdular. (Tirmizî, Tefsir, 56/3297) 

Bu sûrelerdeki istikâmet üzere dosdoğru bir hayat sürmeyi emreden âyet-

lerle kıyametin dehşetini ve önceki milletlerin başına gelen belâları gözler önüne 

seren sahneler, Peygamber Efendimiz’i ihtiyarlatmıştı. Ümmetine çok düşkün 

olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), kendisinden ziyade bizleri düşünerek 

endişeleniyorlardı. 
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Sıddîk 

Hz. Âişe (r.a) şöyle anlatır: 

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) geceleyin Mescid-i Aksâ’ya götürül-

düklerinde sabahleyin bunu insanlara anlatmaya başladılar. Bunun üzerine, O’na 

daha evvel iman edip tasdik eden insanlardan bazıları irtidat ettiler. Müşriklerden 

bazıları hemen bu haberi Ebû Bekir (r.a)’e ulaştırdılar ve: 

«–Arkadaşını yine tasdik edecek misin? O geceleyin Beyt-i Makdis’e gö-

türüldüğünü söylüyor!» dediler. 

«–Bunu söylediler mi?» dedi. 

«–Evet!» dediler. 

«–Eğer öyle olduğunu söyledilerse mutlaka doğrudur.” dedi. Müşrikler: 

«–Yani O’nun gece Beyt-i Makdis’e gidip sabah olmadan tekrar buraya 

geldiğini tasdik ediyor musun?!» dediler. 

Ebû Bekir (r.a): 

«–Evet! Ben O’nu, inanılması bundan daha zor olan hususlarda bile tasdik 

ediyorum. Sabah akşam kendisine semadan haber geldiğini söylüyorlar da onu bi-

le tasdik ediyorum!» dedi. 

Bu sebeple Ebû Bekir es-Sıddîk diye isimlendirildi.” (Hâkim, III, 65/4407) 
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HİCRET
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Hayırlı Bir Yol Arkadaşı 

Hz. Âişe (r.a) şöyle anlatır: 

“…Peygamber Efendimiz (s.a.v), müslümanlara: 

«–Sizin hicret edeceğiniz yurdunuz bana gösterildi; iki kara taşlık arasın-

da hurmalıkları olan bir şehir!» buyurdular. İki kara taşlık diye bahsedilen yerler 

iki «harre»dir. 

Bunun üzerine bir kısım Müslümanlar Medine’ye hicret ettiler. Habeşis-

tan’a hicret edenlerin çoğu da Medîne’ye döndüler. Ebû Bekir (r.a) de Medine’ye 

hicret etmeye hazırlandı, fakat Rasûlullah (s.a.v) ona: 

«‒Yavaş ol! Bana da (hicret için) izin verilmesini ümîd ediyorum!» bu-

yurdular. 

Ebû Bekir (r.a): 

«‒Babam Size fedâ olsun, bunu ümîd ediyor musunuz?» diye sordu. 

Rasûlullah (s.a.v): 

«‒Evet» buyurdular. 

Bunun üzerine Ebû Bekir (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlikte hic-

ret etmek için yola çıkmayıp Mekke’de kaldı. Yanında bulunan iki bineği dört ay 

boyunca Semür ağacı yaprağıyla besledi. 

Bir gün biz zevâl vaktinin ilk saatinde (en sıcak zamanda) Ebû Bekir’in 

evinde oturuyorduk. Ev halkından biri Hz. Ebû Bekir’e: 

«‒İşte Rasûlullah (s.a.v), başını bir örtüyle sarmış, daha evvel hiç gelme-

diği bir vakitte bize geliyor!» dedi. 

Ebû Bekir (r.a): 

«‒Babam, anam O’na fedâ olsun! Vallahi bu saatte onu buraya getiren 

mutlaka mühim bir iştir!» dedi. 

Rasûlullah (s.a.v) geldiler, izin istediler. Kendisine içeri girme izni verildi. 

Bunun üzerine evimize girdiler ve Ebû Bekir’e: 

«‒Yanında bulunanları dışarı çıkar!» buyurdular. 

Ebû Bekir (r.a): 

«‒Babam Size fedâ olsun ey Allah’ın Rasûlü, onlar sizin ehlinizdir.» dedi. 

Rasûlullah (s.a.v): 

«‒Bana (Mekke’den Medine’ye) çıkmaya izin verildi.” buyurdular. 
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Ebû Bekir (r.a) hemen: 

«‒Ben de beraber miyim, babam Size fedâ olsun ey Allah’ın Rasûlü!» de-

di. 

Rasûlullah (s.a.v): 

«‒Evet!» buyurdular. 

Ebû Bekir (r.a): 

«‒Babam Size fedâ olsun ey Allah’ın Rasûlü, şu iki bineğimden birini 

alın!» dedi. 

Rasûlullah (s.a.v): 

«‒Ancak bedeliyle alırım!» buyurdular. 

Biz onların sefer hazırlıklarını hemen yaptık, deriden bir dağarcığa azık 

koyduk. Esmâ bint-i Ebî Bekir (r.a), kuşağından bir parça yırtıp dağarcığın ağzı-

nı bağladı. Bu sebeple «Zâtu’n-Nitâk» veya «Zâtu’n-Nitâkayn: İki kuşaklı» diye 

isimlendirildi. 

Sonra Rasûlullah (s.a.v) ile Ebû Bekir (r.a) Sevr Dağı’ndaki bir mağaraya 

ulaştılar ve orada üç gece gizlendiler. Ebû Bekir’in oğlu Abdullah (r.a) geceyi on-

ların yanında geçirirdi. Abdullah mahâretli, çabuk kavrayan, akıllı bir gençti. Se-

her vakti Rasûlullah ile Ebû Bekir’in yanından çıkar, Mekke’de gecelemiş gibi 

Kureyş ile sabahlardı. Rasûlullah (s.a.v) ile Ebû Bekir (r.a) hakkında Kureyş müş-

riklerinin tuzak ve hilelerini dinleyip iyice ezberler, karanlık basınca bu haberleri 

onlara getirirdi. Ebû Bekir’in âzadlısı Âmir bin Füheyre (r.a), (o civarda) bol süt-

lü sağmal koyunlardan bir sürü otlatır ve gece biraz ilerleyince o sürüyü Rasûlul-

lah (s.a.v) ile Ebû Bekir’in yanına getirirdi. Onlar da sağıp taze süt içerek geceler-

lerdi. O süt, kendi sağmallarının sütü idi ve içine kızgın taş konularak ısıtılmış (ve 

biraz pişirilmiş) idi. Nihayet fecrin karanlığında Âmir bin Füheyre (mağaranın 

önüne gelir), sağmal koyunlara seslenir, tekrar otlatmaya götürürdü. Orada kaldık-

ları üç gece boyunca hep böyle yaptı. 

Rasûlullah (s.a.v) ile Ebû Bekir (Mekke’de iken) Dîl Oğulları’ndan yol kı-

lavuzluğunda maharetli bir kişi tutmuşlardı. Bu zât hâlâ Kureyş kâfirlerinin dîni 

üzere idi. Fakat ona güvenmiş ve bineklerini teslim etmişlerdi. Üç gece sonra sa-

bahleyin develeriyle birlikte Sevr Mağarası’na gelmesini söylemişlerdi. 

Rasûlullah (s.a.v) ve Ebû Bekir (r.a) ile birlikte Âmir bin Füheyre (r.a) ve 

kılavuz da gitti. Kılavuz onları sahil yolundan götürdü.” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45. 

Bkz. Buhârî, Büyû’, 57; Heysemî, VI, 53) 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 
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يَن َكَفُروا لُِيْثِبُتوَك اَْو َيْقُتلُوَك اَْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر َواِْذ َيْمُكُر بَِك الَّذ  
 ينَ ُه َخْيُر الَْماِكر  َوالل   هُ الل  

“Hani bir vakit o kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri ve-

ya sürüp çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken 

Allah da karşılığını kuruyordu. Öyle ya Allah tuzakların hayırlısını kurar.” 

(el-Enfâl, 30) 
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Sevincinden Ağladı 

Âişe (r.a) şöyle anlatır: 

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in sabah veya akşam Ebû Bekir’in evi-

ne gelmediği çok nadir idi. Medîne’ye hicretlerine izin verildiğinde ise bize öğle 

vakti âniden çıkıp geldiler. Geldikleri Hz. Ebû Bekir’e haber verildi. Ebû Bekir 

(r.a): 

«–Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bu saatte mutlaka mühim bir iş için 

gelmişlerdir!» dedi. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz içeri girdiklerinde Hz. Ebû Bekir’e: 

«–Yanındakileri dışarı çıkar!» buyurdular.  

Ebû Bekir (r.a): 

«–Ey Allah’ın Rasûlü, bu ikisi benim kızlarım!» dedi. 

Hz. Âişe ve Hz. Esmâ’yı kastediyordu. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz: 

«–Biliyor musun, Medine’ye çıkmama izin verildi!» buyurdular. 

Ebû Bekir (r.a): 

«–Ben de Siz’inle birlikte olmak istiyorum ey Allah’ın Rasûlü!» dedi. 

Efendimiz (s.a.v) de: 

«–Tamam, sen de benimle gelebilirsin!» buyurdular. 

Ebû Bekir (r.a): 

«–Yâ Rasûlallah! Yanımda iki binek devesi var. Onları hicret için hazırla-

dım. Birini Siz alın!» dedi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«–Onu bedeliyle aldım!» buyurdular.” (Buhârî, Büyû, 57) 

Diğer rivayette Hz. Âişe vâlidemiz şöyle anlatır: 

“Allah Rasûlü (s.a.v) içeri girince, babam oturduğu yerden kalkıp yerini 

O’na verdi…  

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben de Siz’e arkadaşlık edecek miyim?” dedi. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz: 
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“–Evet, beraberiz!” buyurdular. 

Bunun üzerine Ebû Bekir (r.a) sevincinden hüngür hüngür ağlamaya baş-

ladı. Vallahi o güne kadar, bir kimsenin sevinçten ağlayabileceğini hiç tahmin et-

mezdim.” (İbn-i Hişâm, II, 97-98) 

Efendimiz (s.a.v) tedbirli davranarak âdetleri hâricinde öğle vakti gelmiş-

lerdir. Zira insanlar o vakitten sıcaktan kaçarak evlerine sığınır, kaylûle yaparlar-

dı. 

Gelirken mübârek başlarına bir şey sararak yüzlerini kapatmışlardır. Zira 

müşrikler O’nu şehîd etmeye karar vermişlerdi. Demek ki Efendimiz (s.a.v) büyük 

bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını biliyorlardı, bu sebeple tanınmamak için 

bürünmüşlerdi. 

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.”18 

 

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

II, 132. 
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Üzülme! Allah bizimle Beraber! 

Müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiklerinde endişeye kapılan Hz. Ebû 

Bekir, Allah Rasûlü’ne hitâben: 

“–Ben öldürülürsem, nihâyet bir tek kişiyim, ölür giderim. Fakat Sana bir 

şey olursa, o zaman bir ümmet helâk olur.” diyordu.  

Peygamberimiz ayakta namaz kılıyor, Hz. Ebû Bekir (r.a) de gözcülük ya-

pıyordu. Efendimiz’e: 

“–Şu kavmin Sen’i arayıp duruyorlar. Vallahi ben kendim için endişelen-

miyorum. Fakat sana zarar vermelerinden korkuyorum.” dedi.  

Rasûl-i Ekrem (s.a.v), yâr-ı ğâr’ına:19 

“–Ey Ebû Bekir, mahzun olma! Hiç şüphesiz Allah bizimle beraberdir!” 

buyurdular. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 223-224; Diyârbekrî, I, 328-329) 

Bu tablo Hz. Ebû Bekir (r.a) için en büyük bir şeref levhasıdır. Çünkü 

Cenâb-ı Hak bu ânı Kur’an-ı Kerim’de zikrederek ebedîleştirmiş ve onun Allah 

Rasûlü’ne yardımcı olduğunu ilan etmiştir: 

“Eğer siz O’na (Rasûlullah’a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); 

O’na Allah yardım etmiştir: Hani, kâfirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebû 

Bekir ile birlikte Mekke’den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; O, ar-

kadaşına: Üzülme, Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah 

O’na (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, O’nu sizin görmediğiniz bir ordu 

ile destekledi ve kâfir olanların sözünü alçalttı. Allah’ın sözü ise zaten yüce-

dir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.” (et-Tevbe, 40) 

                                                 
19 Yâr-ı ğâr: Mağara dostu mânâsına gelir ve Rasûlullah (s.a.v) ile Hz. Ebû Bekir’in hicret esnâsında Sevr Ma-

ğarası’ndaki beraberliklerini anlatır. Zamanla samîmî dostluklar için kullanılan bir darb-ı mesel hâline gelmiştir. 
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Üçüncüleri Allah Olan İki Kişi 

Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a) şöyle buyurur: 

Hicret yolculuğunda biz Rasûlullah (s.a.v) ile mağaradayken, tepe-

mizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Eğer şunlardan biri eğilip aşağıya bakacak ol-

sa mutlaka bizi görür!” dedim. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: 

“–Sus ey Ebû Bekir! Üçüncüleri Allah olan iki kişi(yi sen ne zanne-

diyor ve haklarında neler düşünüyorsun!” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45; Tefsîr, 9/9, 

Ashâbu’n-Nebî, 2, Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 1) 

Maiyyet sırrı… Allah ile beraber Allah’a hicret… 
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Efendimiz (s.a.v) Sütü İçince Rahatladım 

Berâ (r.a) şöyle anlatır: 

Ebû Bekir Sıddîk (r.a), babamdan on üç dirheme bir semer satın aldı ve: 

“–Berâ’ya söyle de onu bizim eve götürüversin!” dedi.  

Babam: 

“–Hayır! Müşrikler peşinizde sizi ararken Rasûlullah (s.a.v) ile Mekke’den 

Medîne’ye nasıl hicret ettiğinizi anlatıncaya kadar olmaz.” dedi.  

Bunun üzerine Ebû Bekir (r.a) hicret yolculuğunu şöyle anlattı: 

“–(Mağaradan ayrıldık ve) yola çıktık. O gece ve ertesi gün yürüdük. Öğle 

olunca bir gölge bulabilir miyim diye çevreye göz attım. Baktım ki yakında bir 

kaya görünüyor ve biraz gölgesi var. Hemen gölgenin olduğu yeri düzelterek 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) için oraya bir yaygı serdim. 

«–Buyurun yâ Rasûlallah! Biraz istirahat edin!» dedim. 

Nebî (s.a.v) istirahate çekildiler. Sonra herhangi bir gelen var mı diye etra-

fı süzdüm, bir de baktım ki bir koyun çobanı, koyunlarını kayaya doğru sürüyor. 

O da benim gibi gölge arıyor. 

«–Sen kimin çobanısın?» diye sordum, Kureyş’ten bir isim söyledi. Bah-

settiği kişiyi tanıyordum. 

«–Koyunlarda süt var mı?» dedim, “Evet” dedi. 

«–Peki, bize biraz süt sağabilir misin?» dedim, “Tabii, hay hay!” dedi. Bu-

nun üzerine sürüden bir koyun yakaladı. Ona, ellerini ve koyunun memesini iyice 

silip temizlemesini söyledim. Ellerini birbirine vurarak temizledi. Bir miktar süt 

sağıp bana verdi. Yanımda Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) için bir matara taşıyor-

dum, ağzını da bezle kapatmıştım. Ondan sütün üstüne su dökerek alt tarafını bi-

raz soğuttum. Sonra da onu Rasûlullah (s.a.v)’in yanına getirdim. Efendimiz uy-

kudan uyanmışlardı. Kendilerine takdim ederek: 

«–Buyrun yâ Rasûlallah, için!» dedim. 

Efendimiz (s.a.v) sütü içti, ben de böylece biraz rahatladım…” (Buhârî, 

Ashâbu’n-Nebî, 2; Ahmed, I, 2) 

“Sonra yolumuza devam ettik. Müşrikler peşimizde hâlâ bizi arıyorlardı.” 
(Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45) 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in rahat etmesi ve doyması, Hz. Ebû Bekir 

için en büyük bahtiyarlık ve sürûr vesîlesiydi. 
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Ebû Bekir (r.a) Endişeyle Sağa Sola Bakıyordu 

Sürâka bin Cu’şum (r.a) şöyle anlatır: 

“(Hicret kâfilesi Mudlic Oğulları sınırından geçtiği esnâda) Kureyş kâfirle-

rinin etrafa saldıkları elçileri bize geldi. Mekkeliler Rasûlullah (s.a.v) ile Ebû Be-

kir (r.a)’den her birini öldüren veya esîr eden kimse için ayrı ayrı mükâfat koyu-

yorlardı. 

Kavmim Mudlic Oğulları’nın meclislerinden birinde oturuyordum. Onlar-

dan biri gelip biz otururken başımızda durdu ve: 

«‒Ey Sürâka! Biraz önce sâhilde karaltılar gördüm. Öyle zannediyorum ki 

onlar Muhammed ve ashâbıdır!» dedi. 

O gördüğü karaltıların onlar olduğunu hemen anladım ve ona: 

«‒Gördüklerin onlar değil. Sen, şimdi önümüzden geçen falan ile falanı 

görmüşsün! Kaybettikleri (develerini) arıyorlar.» dedim. 

Sonra bir müddet daha orada kaldıktan sonra kalktım, eve gidip cariyeme, 

atımı alıp çıkarmasını ve tepenin arkasında beni beklemesini emrettim. Ben de 

mızrağımı alarak evimin arka tarafından çıktım. Mızrağın demir ucunu aşağı çe-

virdim, üst tarafını da aşağıya doğru eğdim. Atımın yanına varıp üstüne bindim ve 

hızlandırdım. Seri bir şekilde gidiyordu. Nihayet Rasûlullah (s.a.v) ile arkadaşla-

rına yaklaştım. Bu esnada atım sürçtü ve beni yere attı. Hemen kalkıp elimi ok 

torbasına uzattım. Okları çıkarıp, “Muhammed’le sahâbîlerine zarar verir miyim, 

veremez miyim?” diye fal baktım. Hoşlanmadığım netice (yânî zarar veremeyece-

ğim hususu) çıktı. Buna rağmen yine atıma bindim, fal oklarının âsî gelerek seri 

bir şekilde onlara yaklaştım. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Kur’ân okuyuşunu 

işitmeye başladım. O hiç sağına soluna bakmıyordu. Ebû Bekir (r.a) endişeyle sa-

ğa sola bakıp duruyordu. 

O esnâda atımın iki ön ayağı yere battı, dizlerine kadar gömüldü. Ben de 

attan düştüm. Hayvanı kalkmaya zorladım, uğraştı ve zorla çıkardı ama neredeyse 

ayaklarını kurtaramayacaktı. Hayvan doğrulunca ayaklarının battığı yerden 

semâya doğru ateş dumanı gibi bir toz yükselip dağıldı. Hemen fal oklarını çek-

tim, yine hoşlanmadığım şey çıktı. Bunun üzerine onlara nidâ ederek emân dile-

dim. Durdular. Hemen atıma binip yanlarına vardım. Onlara ulaşmama mânî olan 

şeylerle karşılaşınca, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mutlakâ gâlip geleceği ve 

dîninin yayılacağı gönlüme düştü. O’na: 

«‒Kavmin Sen’in başına diyet koydular» dedim. İnsanların onlara neler 

yapmak istediklerini tek tek haber verdim. Kendilerine yol azığı ve eşyası vermeyi 
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teklif ettim fakat benden bir şey almadılar ve istemediler. Yalnız Rasûlullah 

(s.a.v): 

«‒Bizimle alâkalı bilgileri sakla!» buyurdular. 

O’ndan benim için bir emânnâme yazmasını istedim. Hemen Âmir bin 

Füheyre’ye emretti, o da bir deri parçasına yazdı. Sonra Rasûlullah Efendimiz 

(s.a.v) yollarına devam ettiler.” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45) 
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Rehberimdir! Bana Yol Gösteriyor! 

Ebû Bekir (r.a), ticâret maksadıyla zaman zaman Şam’a gidip geldiği için 

pek çok kişiyle tanışırdı. Hicret yolculuğu esnâsında da tanıdığı kimselerle karşı-

laşmışlardı. Onlar: 

“–Ey Ebû Bekir! Şu önündeki zât kimdir?” diye Fahr-i Kâinât Efendimiz’i 

sorduklarında Ebû Bekir (r.a): 

“−Kılavuzumdur! Bana yol gösteriyor!” diyerek temkîn ve tedbîri elden 

bırakmıyordu. Bu sözüyle de aslında: 

“O bana en hayırlı yolu gösteriyor, hidâyet rehberimdir!” demek istiyor-

du.20
 

                                                 
20 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45; Ahmed, III, 211; İbn-i Sa’d, I, 233-235. 
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Devamlı Ayakta İdi 

Urve bin Zübeyr (r.a) şöyle anlatır: 

“Rasûlullah (s.a.v) yolda müslüman bir kâfile içinde Zübeyr bin Avvâm ile 

karşılaştı. Bunlar Şam’dan dönmekte olan tacirlerdi. Zübeyr (r.a), Rasûlullah 

(s.a.v) ile Ebû Bekir (r.a)’a beyaz elbiseler giydirdi. 

Medine’de müslümânlar, Rasûlullah (s.a.v)’in Mekke’den yola çıktığını 

işitmişlerdi. Her sabah Harre mevkiine çıkıp, öğlenin şiddetli sıcağı geri dönmeye 

mecbur edinceye kadar Efendimiz (s.a.v)’i bekliyorlardı. Yine bir gün uzun müd-

det bekledikten sonra dönmüşlerdi. Onlar evlerine girince yahûdîlerden biri, bir iş 

için kalelerinden birinin üzerine çıkmıştı. O esnâda Rasûlullah (s.a.v) ile ashâbı-

nın, beyazlar içinde serapları yararak geldiklerini gördü. Yahûdi, kendine hâkim 

olamayarak yüksek sesle: 

«‒Ey Arab cemâati! İşte, çok ehemmiyet verdiğiniz ve beklediğiniz zât!» 

diye haykırdı. 

Müslümanlar hemen fırlayarak silâhlarına sarıldılar ve harrenin (kara taşlı-

ğın) ortasında Rasûlullah (s.a.v)’i karşıladılar. Rasûlullah (s.a.v) sağa doğru mey-

lederek arkadaşlarıyla birlikte (Kubâ’da) Amr bin Avf Oğulları’nda konakladı. 

Bu hâdise Rabîu’l-Evvel ayının bir Pazartesi gününe tesadüf etmişti. 

Ebû Bekir (r.a) insanlara doğru ayakta duruyor, Rasûlullah (s.a.v) Efendi-

miz ise sükût edip oturuyorlardı. Ensâr’dan oraya gelip de Rasûlullah (s.a.v)’i da-

ha evvel görmeyenler, Ebû Bekir’e hürmetlerini arzetmeye başlamışlardı. Rasûlul-

lah Efendimiz’e Güneş vurup Ebû Bekir (r.a) elbisesiyle O’nun üzerine gölgelik 

yapınca, insanlar hangisinin Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) olduğunu anladılar. 

Rasûlullah (s.a.v), Amr bin Avf Oğulları’nda on küsur (on dört21) gün mi-

safir kaldılar. Bu esnâda “Takvâ üzerine tesis edilen mescid” inşâ edildi ve 

Rasûlullah (s.a.v) içinde namaz kıldı. 

Daha sonra Rasûlullah (s.a.v) bineklerine bindiler. İnsanlar yanında yürü-

yorlardı. Medine’ye vardıklarında devesi, (bugünkü) Mescidü’r-Rasûl’ün olduğu 

yerin yanına çöktü. O zamanlar Müslümanlardan bir grup orada namaz kılıyorlar-

dı. Daha evvel Es’ad bin Zürâre’nin himâyesinde bulunan Süheyl ve Sehl isimli 

iki yetîm çocuğa âid hurma kurutma yeriydi. Devesi oraya çökünce Rasûlullah 

(s.a.v): 

«‒Burası inşâallah bizim menzilimiz!» buyurdular. 

                                                 
21 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 46. 
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Rasûlullah (s.a.v), bu iki genci davet edip, burayı mescid yapmak için 

kendisine satmalarını istediler. Gençler: 

“‒Hayır, burayı Size karşılıksız veriyoruz ey Allah’ın Rasûlü!» dediler. 

Rasûlullah (s.a.v), onlardan hibe olarak almayı kabul etmediler, ücretini 

ödeyerek satın aldılar. Sonra oraya mescid bina ettiler. Mescid’in inşâsı esnâsında 

Rasûlullah (s.a.v) de ashâbıyla birlikte kerpiç taşımaya başladılar. Kerpiç taşırken 

şu beyitleri okuyorlardı: 

رَ َ، َهَذا احِلَماُل الَ ِحَ   َهَذا أَبَ ،ُّ رَب ََّنا َوَأَطَهَ،  اَل َيب َ

 

 َوالُمَهاِجَرهْ فَاَرَحِم األََنَصاَر   ِإنَّ اأَلَجَ، َأَجُ، اآلِي،ََه  ُهمَّ اَلل   

Taşıdığımız bu yük, Hayber’den getirilen dünyevî yükler gibi değildir 

Ey Rabbimiz bu yük daha hayırlı ve daha temizdir. 

 

Ey Rabbim, asıl mükâfat âhiret mükâfatıdır 

Ensâr’a ve Muhâcirler’e merhamet eyle! 

Rasûlullah (s.a.v), müslümanlardan ismi bana verilmeyen bir kişinin şiirini 

okuyorlardı.” 

Hadîsin râvîsi İbn-i Şihâb ez-Zührî (r.a) şöyle der: 

“Hadislerde, Rasûlullah (s.a.v)’in bu beyitten başka tam olarak okuduğu 

başka bir beyit bize ulaşmadı.” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45) 

Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz, yüksek tevâzuları sebebiyle arkadaşların-

dan farkı görünmek istemezlerdi. Bu sebeple bazı sahabîler ilk bakışta hangisinin 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz olduğunu anlayamamışlardı. 
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Allah Rasûlü’nün Terkisinde 

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle anlatır: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Medine’ye geldiği zaman, Medine’nin üst 

tarafında22 Amr bin Avf Oğulları denilen bir mahallede konakladı. Onların arasın-

da on dört gün ikâmet etti. Sonra (dayıları) Neccâr Oğulları kabilesinin ileri gelen-

lerine haber gönderdi. Onlar da kılıçlarını kuşanarak geldiler. 

Hâlâ gözümün önündedir; Rasûlullah (s.a.v) bineğine bindi, Ebû Bekir 

(r.a) ’ı terkisine aldı, Benî Neccâr’ın ileri gelenleri de etraflarını kuşattılar, o vazi-

yette Ebû Eyyûb (r.a) ’ın avlusuna kadar geldiler. 

Rasûlullah (s.a.v) ilk zamanlar vakit nerede girerse orada namazını kılardı, 

davar ağıllarında da namaz kıldığı olurdu. Sonra Mescid’in inşâ edilmesini emretti 

ve Neccâr Oğulları’nın ileri gelenlerine haber gönderdi, onlar da geldiler. Efendi-

miz (s.a.v) : 

«‒Ey Neccâr Oğulları! Şu bahçenizin bedelini bana söyleyiniz!» buyurdu-

lar. 

Onlar da: 

«‒Hayır, vallâhi, onun bedelini biz ancak Allah Teâlâ’dan istiyoruz!» de-

diler. 

O bahçede size söylediğim şu şeyler vardı: Orada müşrik kabirleri, çukur-

lar, tümsekler, harâbeler ve hurma ağaçları vardı. Rasûlullah (s.a.v) emir buyurdu-

lar müşrik kabirleri açılıp başka yere nakledildi, çukurlar, tümsekler ve harâbeler 

düzeltildi, hurma ağaçları da kesildi. 

Hurma ağaçlarını Mescid’in kıble tarafına dizdiler, iki tarafını da taşla ör-

düler. 

Sahâbîler recez söyleyerek o kayaları taşımaya başladılar. Rasûlullah 

(s.a.v) de onlarla beraberdi. Şöyle diyorlardı: 

ُ، اآَل مَّ هُ اَلل    َ، ِإالَّ َيب َ  ُمَهاِجَرهَْ۪والَْ۪نَصاَر فَاَنُصِ، اأَلَ  ِي،ََه إِنَُّه الَ َيب َ

«Allâh’ım! Âhiret hayrından başka hayır yoktur. Sen, Ensâr ile Muhâcir-

ler’e yardım eyle!».” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 46; Müslim, Mesâcid, 9) 

Burada, “Câmi”nin İslâm toplumu ve İslâm devleti için ne kadar ehemmi-

yetli olduğunu görüyoruz. Zîrâ İslâm’ın akidesi, nizâmı ve âdâbı burada öğretile-

                                                 
22 Medine’nin Necd cihetinden Tihâme’ye doğru gelen köy ve mâmûrelerine Âliye, Tihâme cihetinden Medi-

ne’ye doğru olanlarına Sâfile denir. (Mu’cemu’l-Büldân) 
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cektir. Müslümanlar her gün beş defa câmide görüşerek birbirlerini tanıyacak, 

kardeşlik bağları kuvvetlenecek, İslâmî şuuru kazanacaklar ve yardımlaşma 

imkânı bulacaklardır. 
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Allah’ın Bereketiyle Buyurun! 

“…Efendimiz (s.a.v) Kubâ’daki ikâmetinden sonra Ensâr’a (yâni dayıları 

olan Neccâr Oğulları’na) haber gönderdi. Onlar Peygamber Efendimiz’e ve Ebû 

Bekir’e gelerek selâm verdiler: 

«‒Emîn bir şekilde develerinize bininiz, emrinize âmâdeyiz!» dediler. 

Bunun üzerine Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) ile Ebû Bekir (r.a) deve-

lerine bindiler. Ensâr da silahlı vaziyette etraflarını sardılar. Medine’de: 

«‒Allah’ın Nebîsi geldi, Allah’ın Nebîsi geldi! (Sallallâhu aleyhi ve sel-

lem)» diye îlân edildi. 

Medîneliler, Efendimiz (s.a.v)’i görebilmek için yükseklere çıkıyor, uzanıp 

bakıyor ve: 

«‒Allah’ın Nebîsi geldi, Allah’ın Nebîsi geldi!» diyorlardı. 

Allah Rasûlü (s.a.v) yürümeye devâm ettiler, Ebû Eyyûb’un evinin yanın-

da konakladılar. Orada akrabalarıyla konuşuyorlardı. O esnâda Abdullah bin 

Selâm O’nu işitti. Abdullah, ailesine âit bir hurmalıkta onlara hurma topluyordu. 

Aceleden topladığı hurmalarla birlikte gelip Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’i 

bir miktar dinledi. Sonra âilesine döndü. 

Nebiyyullâh (s.a.v): 

«‒Akrabalarımızdan kimin evi en yakın?» diye sordular. 

Ebû Eyyûb (r.a): 

«‒Benim ey Allah’ın Nebîsi! Şu evim, şu da kapım!» diye gösterdi. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Öyle ise haydi git de bizim için istirahat edecek yer hazırla!» buyurdu-

lar. 

Ebû Eyyûb (r.a), Peygamber Efendimiz’e ve Hz. Ebû Bekir’e hitaben: 

«‒Buyurun, Allah’ın bereketiyle kalkın gidelim» dedi. 

Nebiyyullâh (s.a.v) eve gelince, Abdullah bin Selâm da geldi ve şunları 

söyledi: 

“‒Şehâdet ederim ki, Sen Allah’ın Rasûlü’sün ve hiç şüphesiz Sen hakkı 

getirdin. Yahudiler benim kendilerinin seyyidi ve seyyidlerinin oğlu olduğumu, 

onların en âlimleri ve en âlimlerinin oğlu olduğumu bilirler. Onları çağır da, müs-

lüman olduğumu öğrenmeden evvel onlara beni sor. Zira onlar benim müslüman 
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olduğumu öğrenirlerse, hakkımda, bende bulunmayan şeyleri söyler, iftira eder-

ler» dedi. 

Nebiyyullâh (s.a.v) onlara haber gönderdi. Onlar da gelip Efendimiz’in 

huzur-i âlîlerine girdiler. Rasûlullah (s.a.v): 

«‒Ey yahûdî cemâati, size yazıklar olsun! Allah’tan korkun! Kendisinden 

başka ilâh olmayan Allah’a yemîn ederim ki, siz benim gerçekten Allah’ın Rasûlü 

olduğumu ve size hak dîni getirdiğimi çok iyi biliyorsunuz. Artık müslüman olun!» 

buyurdular. 

Yahudiler, Nebiyyi-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz için: 

«‒Biz onu bilmiyoruz» dediler. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek sözlerini üç defa tekrarladılar. Son-

ra: 

«‒Abdullah bin Selâm’ın sizin aranızdaki mevkii nasıldır?» diye sordular. 

Yahudiler: 

«‒O bizim seyyidimiz ve seyyidimizin oğludur; en âlimimiz ve en âlimi-

mizin oğludur» dediler. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒O müslüman olursa ne dersiniz?» diye sordular. 

Yahudiler: 

«‒Hâşâ, Allah onu bundan uzak tutsun! O aslâ müslüman olmaz!» dediler. 

Efendimiz (s.a.v) yine: 

«‒O müslüman olursa ne dersiniz?» diye sordular. 

Yahudiler yine: 

«‒Hâşâ, Allah onu bundan uzak tutsun! O aslâ müslüman olmaz!» dediler. 

Efendimiz (s.a.v) üçüncü defa: 

«‒O müslüman olursa ne dersiniz?» diye sordular. 

Yahudiler ısrarla: 

«‒Hâşâ, Allah onu bundan uzak tutsun! O aslâ müslüman olmaz!» dediler. 

Bu sefer Allah Rasûlü (s.a.v): 

«‒Ey İbn-i Selâm, onların yanına çık!» buyurdular. 

Abdullah (r.a), saklandığı yerden çıkarak: 
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«‒Ey yahûdî cemâati! Allah’tan korkun! Kendisinden başka ilâh olmayan 

Allah’a yemîn ederim ki, siz O’nun gerçekten Allah’ın Rasûlü olduğumu ve hak 

dîni getirdiğini çok iyi biliyorsunuz!» dedi. 

Yahudiler: 

«‒Yalan söyledin!» dediler. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), yahûdîleri yüksek huzûrların-

dan dışarı çıkardılar.” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 45) 
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Hummâ Hastalığı 

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:  

“Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye geldiği vakit Ebû Be-

kir ile Bilâl (radıyallahu anhümâ) hummâ hastalığına yakalandılar. Ben yanlarına 

gittim:  

«–Ey babacığım, dedim. Kendini nasıl hissediyorsun? Ey Bilâl sen nasıl-

sın?» diye sordum. Ebû Bekir (r.a) hastalığı şiddetlenince: 

«Her insana âilesi içinde “sabahın hayırlı olsun” denir. 

Hâlbuki ölüm ona ayakkabısının bağından daha yakındır» derdi.  

Bilal (r.a) da hummâsı biraz hafifleyince ağlamaklı sesini yükselterek 

(Mekke’ye hasretini ifade eden şu beyitleri terennüm ederdi): 

«–Bilmem ki! Mekke vadisinde, etrafımı izhir ve celil otları sarmış vazi-

yette bir gece daha geçirebilecek miyim? 

Mecenne suyuna ulaşacağım bir gün daha gelecek mi? 

(Mekke’nin) Şâme ve Tafîl dağları bana bir kere daha görünecek mi?» 

Sonra Bilal (r.a) şöyle beddua etti: 

«Allah’ım, bizi yurdumuzdan çıkarıp bu vebâlı diyara süren Şeybe bin 

Rebîa, Utbe bin Rebîa ve Ümeyye bin Halef’e lânet et!» 

Ben gidip vaziyeti Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e haber verdim. Şöyle dua 

buyurdular: 

«Allah’ım bize Medine’yi sevdir, tıpkı Mekke’yi sevdiğimiz gibi, hatta da-

ha fazla! Onun havasını sıhhatli kıl! Onun sâ’ını, müdd’ünü hakkımızda bereketli 

eyle! Onun hummâsını Cuhfe’ye naklet!23».” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 46, Fedâilü’l-

Medine, 11, Merdâ, 8, 22, 43; Müslim, Hacc, 480; Muvatta’, Câmi’ 14) 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), ashabının hicret şeref ve sevabına tam olarak 

nâil olabilmelerini arzu eder ve şu niyâzda bulunurdu: 

“Allah’ım! Ashâbımın (Mekke’den Medine’ye) hicretini tamamla! Onları 

ökçeleri üzere geri döndürüp hicretlerini yarım bırakma!” (Buhârî, Cenâiz, 36, Menâkı-

bu’l-Ensâr, 49; Müslim, Vasıyyet, 5) 

                                                 
23 Cuhfe o vakit şirk diyarı idi. Ehlinin yahûdi olduğu da söylenir. Müslümanlar aleyhine kâfirlere yardım etme-

lerinden korkuluyordu. Efendimiz (s.a.v) onlara beddua ederek hastalıkla meşgul olup Müslümanlar aleyhine 

çalışmaya fırsat bulamamalarını istemiş, Cenab-ı Hak da duasını kabul buyurmuştur. Zamanımızda Râbiğ diye 

isimlendirilir. 
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Allah ve Rasûlü’nün Sözlerini En İyi O Anlardı 

İbn-i Abbâs (r.a) anlatıyor: 

“Rasûlullah (s.a.v) Mekke’den çıkarıldığı zaman Hz. Ebû Bekir (r.a) şöyle 

dedi: 

«–Onlar Peygamberlerini kendi şehrinden çıkardılar. Artık onlar mutlaka 

helâk olacaklardır.» 

Bunun üzerine şu âyet-i kerîme nâzil oldu: 

“Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin, karşı ko-

yarak savaşmalarına izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette 

kâdirdir.” (el-Hac, 39) 

Hz. Ebû Bekir (r.a) der ki: 

“Bu âyet nâzil olunca anladım ki, (müşriklerle) savaş olacak.” (Tirmizi, Tefsir, 

22/3171; Nesâî, Cihad 1) 

Hz. Ebû Bekir (r.a), Allah’ın âyetlerini, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in 

sözlerini ve hâdisâtın akışını anlama husûsunda ashabın en önde geleni idi. 
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Önce Sağdakine 

Enes b. Mâlik’in anlattığına göre onların Kubâ’daki evinde şöyle bir hâdi-

se cereyân etmiştir: 

Rasûlullah (s.a.v) evlerinde oturuyor, sağında bir bedevi, solunda Hz. Ebû 

Bekir (r.a) ve karşısında da Hz. Ömer (r.a) bulunuyordu. 

Peygamber Efendimiz’e süt ikrâm etmek için hemen bir koyun sağdılar. 

Süte biraz su kattılar ve Rasûlullah’a takdim ettiler. Efendimiz sütü içince, Hz. 

Ömer süt kabının önce bedeviye verilmesinin Hz. Ebû Bekir’i gücendireceğini dü-

şünerek: 

“–Yâ Rasûlallah! Sütü yanı başınızda duran Ebû Bekir’e verseniz?!” dedi. 

Fakat Rasûl-i Ekrem Efendimiz Hz. Ömer’in dediğini yapmadılar. Sütü 

bedeviye verdiler. Sonra da:  

“–el-Eymene fe’l-eymen: Önce sağdakine, sonra onun sağındakine” bu-

yurdular. 

Bir başka rivayete göre ise üç defa: 

“–el-Eymenûne: Sağdakilere, sağdakilere, sağdakilere!” buyurdular. 
(Buhârî, Eşribe 14, 18; Müslim, Eşribe 124, 126; Ebû Dâvûd, Eşribe 19; Tirmizî, Eşribe 19)  



 54 

Şefkatli Baba 

Hz. Âişe (r.anhâ) humma hastalığına yakalanmıştı. Bunun üzerine babası 

Hz. Ebû Bekir (r.a) onu ziyâret etti ve: 

“–Kızım, nasılsın?” diye hatırını sorduktan sonra yanağından öptü. (Ebû 

Dâvud, Edeb 146-147/5222; Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr 45) 

Ebû Bekir (r.a), “Mü’minlerin annesi” diye hitab ettiği kızını çok sever, 

zaman zaman ziyaret eder ve hediyeler gönderirdi. 
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Allah’ın Katındaki Daha Hayırlıdır 

Câbir (r.a) anlatıyor: 

“Biz Peygamber Efendimiz ile birlikte namaz kılarken yiyecek maddesi 

taşıyan bir kervan geldi. Cemaatte bulunanlar, (hüküm süren kıtlık ve ihtiyaçları 

sebebiyle) kervanı karşılamaya koştular. Câmide on iki kişi kaldı. Hz. Ebû Bekir 

ve Ömer (r.a) da kalanlar arasındaydı. Bu durum üzerine şu âyet nâzil oldu: 

“Onlar bir ticâret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona 

giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah katındaki lutuflar, eğlenceden 

ve ticâretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Cuma, 11) 

(Tirmizî, Tefsir, 62/3311. Krş. Buharî, Tefsir, 62/2, Büyü 6, Cum’a 38; Müslim, Cum’a 36) 

Hz. Ebû Bekir (r.a) için Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanında 

bulunmaktan daha büyük bir haz yoktu. O’nunla birlikte olmayı her şeye tercih 

ederdi. 
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Allah Va’dini Mutlaka Yerine Getirecektir! 

Hz. Ömer (r.a) şöyle anlatır: 

“Bedir günü Rasûlullah (s.a.v) müşriklere baktı, onlar bin kişiydiler. 

Ashâbı ise üç yüz on dokuz kişi idi. Hemen kıbleye yönelip, ellerini kaldırdı. 

Rabbine sesli olarak şöyle yakarmaya başladı: 

«Ey Allah’ım! Bana olan va’dini yerine getir. Allah’ım! Bana zafer ihsân 

et! Ey Allah’ım! Eğer ehl-i İslâm’ın bu topluluğunu helâk edersen artık yeryüzün-

de Sana ibâdet edecek kimse kalmayacak!» 

Ellerini kaldırmış bir vaziyette tazarru ve niyazlarına öylesine devâm etti 

ki ridâsı omuzundan düştü. Bunu gören Ebû Bekir (r.a), yanına gelerek ridâsını 

aldı, omuzuna attı ve yaklaşıp: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Rabbin’e olan niyâzın kâfidir! Allah Teâlâ sana 

olan va’dini mutlaka yerine getirecektir!” dedi. 

O esnâda Aziz ve Celil olan Allah Teâlâ şu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu: 

«Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, “Ben peş-

peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim” diyerek duanızı kabul bu-

yurmuştu.» (el-Enfâl, 9) 

Gerçekten Hak Teâlâ Hazretleri o gün mü’minlere meleklerle yardım etti.” 

(Müslim, Cihâd, 58. Krş. Buhârî, Megâzî, 4) 

Akabinde Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«Yakında o cemiyet bozulacak, onlar arkalarını dönüp kaça-

caklardır.»24 âyetini okuyarak çadırdan dışarı çıktılar.” (Buhârî, Meğâzî, 4)  

Hz. Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

“Bu âyet Mekke’de nâzil olduğu zaman kendi kendime; «Acabâ hangi ce-

maat bozguna uğratılacak? Kime galebe çalınacak?» demiştim. Bedir günü gelip 

de Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in bu âyeti okuduğunu duyunca, hezîmete uğra-

yacağı bildirilen topluluğun Kureyş müşrikleri olduğunu anladım. Âyetin tefsîrini 

o gün öğrendim.” (İbn-i Sa’d, II, 25; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 312) 

 

                                                 
24 el-Kamer, 45. 
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İnsanların En Kahramanı Kimdir? 

Hz. Ali (r.a) bir gün: 

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

“–Sizsiniz, ey Mü’minlerin Emîri!” dediler. Hz. Ali (r.a): 

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

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

“–Bilmiyoruz, kimdir?” diye sordular. Hz. Ali (r.a) şöyle dedi: 

“–Hz. Ebû Bekir’dir. Bedir’de Rasûlullah (s.a.v) için bir gölgelik yaptık 

ve: «Müşriklerden biri Peygamber Efendimiz’e saldırmaya heveslenmesin diye 

kim onunla birlikte durur?» dedik. Vallahi hiç kimse buna yanaşmadı, ancak Hz. 

Ebû Bekir (r.a) kılıcını sıyırıp Efendimiz’in başında bekledi. Ona saldırmaya ni-

yetlenen herkesin üzerine şâhin gibi atılıp hemen onu bertaraf etti. İşte insanların 

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

Bir gün Rasûlullah (s.a.v) 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 (r.a) 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?!”25» diyordu.” 

Hz. Ali (r.a) bunları anlattıktan sonra üzerindeki bürdeyi kafasına çekip 

ağlamaya 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 kişi26 mi daha hayırlıdır yoksa Hz. 

Ebû Bekir mi?” 

İnsanlar susup cevap vermediler. Hz. Ali (r.a) 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 

mü’min îmânını gizliyordu, Hz. Ebû Bekir (r.a) ise îmânını îlân etmişti.” (Heysemî, 

IX, 46-47) 

                                                 
25 el-Mü’min, 28. 
26 el-Mü’min, 28. 
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Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Sırrını İfşâ Edemezdim! 

Hz. Ömer (r.a), kızı Hafsa’nın dul kaldığı zamandan bahisle der ki: 

“Osman ibn-i Affân ile karşılaştım ve ona Hafsa’dan söz ederek «İstersen 

kızımı sana nikâhlayayım» dedim. Osman (r.a): 

«–Hele bir düşüneyim» dedi. 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra karşılaştığımızda, «Şimdilik evleneme-

yeceğim.» dedi. 

Sonra Ebû Bekir’e rastladım. Ona da:  

«–İstersen sana kızım Hafsa’yı nikâhlayayım» dedim. O ise sustu; ağzını 

açıp bir söz dahi söylemedi. Bu sebeple ona, Osman’dan daha fazla gücendim. 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hafsa’ya, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) talip 

oldular. Ben de kızımı kendilerine nikâhladım. O sıralarda Ebû Bekir’le karşılaş-

tığımızda bana: 

«–Kızınla evlenmemi istediğinde sana cevap vermediğim için bana gü-

cenmiş olabilirsin?!» dedi. Ben: 

«–Evet!» dedim. 

Ebû Bekir (r.a) şunları söyledi: 

«–Bana bu konuyu açtığında sana cevap vermeyişimin sebebi, Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’in Hafsa ile evlenmekten bahsetmiş olmasıdır. Onun için cevap 

vermedim. Elbette ki Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sırrını ifşâ edemezdim. Şa-

yet Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v), Hafsa ile evlenmekten vazgeçseydi, o 

zaman teklifini kabul ederdim.»” (Buhârî, Nikâh 33, 36, 46, Megâzî 12; Nesâî, Nikâh 30) 
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Buna Benzer Hâller Bizde de Oluyor! 

Vahiy kâtiplerinden olan Hanzale (r.a) şöyle anlatır: 

Bir gün Hz. Ebû Bekir (r.a) beni (ağlarken) gördü ve: 

“‒Neyin var ey Hanzale?” diye sordu. Ben de büyük bir teessür ve endişe 

içinde: 

“–Hanzala münâfık oldu!” dedim. 

“–Sübhânallah! Sen ne söylüyorsun?” deyince: 

“–Biz, Rasûlullah (s.a.v)’in yanında iken öyle bir hâle geliyoruz ki, bize 

cennet ve cehennemi hatırlatarak öğüt verdiğinde âdetâ Cenâb-ı Hakk’ı, cennet ve 

cehennemi gözümüzle görüyormuş gibi oluyoruz. Rasûlullah (s.a.v)’in huzûr-i 

âlîlerinden çıkıp çoluk-çocuğumuz ve dünyevî maîşetimizle meşgul olmaya dalın-

ca, içinde bulunduğumuz hissiyâtın çoğunu kaybediyor, Efendimiz’in nasihatleri-

ni unutuyoruz.” dedim. 

Hz. Ebû Bekir (r.a): 

“–Vallahi, buna benzer hâller bizde de oluyor.” dedi.  

Bunun üzerine ikimiz kalkıp doğru Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in 

huzûruna vardık ve durumu kendisine arz ettik. Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz 

şöyle buyurdular: 

“–Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, siz benim yanımdaki 

ve zikir esnâsındaki hâlinizi devamlı muhâfaza edebilseydiniz; melekler, yatakla-

rınızın üzerinde ve yollarda (yani gece gündüz) sizinle musâfaha eder, sizi tebrik 

ederlerdi. (Üç defa tekrarlayarak): 

Ey Hanzale! Bazen öyle, bazen de böyle olur!” (Müslim, Tevbe, 12-13) 

Diğer rivâyetlerde Hanzale (r.a)’in ağlayarak Hz. Ebû Bekir (r.a)’in yanına 

varıp hâlini şikâyet ettiği ifade edilmektedir. (Tirmizî, Kıyâmet, 59/2514; İbn-i Mâce, Zühd, 28; 

Ahmed, IV, 178) 
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Onlar İçin Pek Büyük Mükâfât Vardır  

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Kendilerine yara isabet ettikten sonra yine Allah’ın ve Rasûlü’nün 

dâvetine icâbet edenler, bilhassa da içlerinden ihsân ve takvâ sâhipleri için 

pek büyük mükâfât vardır.” (Âl-i İmrân, 172) 

Hz. Âişe (r.a), Zübeyr’in oğlu Urve’ye: 

“‒Ey kız kardeşimin oğlu! Baban Zübeyr ile deden Ebû Bekir, bu âyette 

bildirilen bahtiyar mü’minlerdendir” demiş ve şöyle devam etmiştir: 

“‒Uhud günü Rasûlullah (s.a.v) sıkıntılar çekip yaralandığı ve müşrikler 

de geri dönüp gittikleri vakit Allah Rasûlü (s.a.v) onların tekrar Medine üzerine 

dönmelerinden endîşe ettiler. Ashâb-ı kirâma: 

“‒Onların peşinden kim gider!” buyurdular. 

Hemen onlardan yetmiş kişi bu dâvete icâbet etti ki, içlerinde Hz. Ebû Be-

kir (r.a) ile Zübeyr (r.a) de vardı.” (Buhârî, Megâzî 25) 
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Yani Biz Siz’den Sonraya mı Kalacağız? 

Rasûlullah (s.a.v) birgün Uhud şehîdlerine uğradı ve: 

“–Onların (îman ve sadâkatlerine) şehâdet ederim.” buyurdu.  

Ebû Bekir (r.a):  

“–Ey Allah’ın Rasûlü, biz onların kardeşleri değil miyiz? Onlar nasıl müs-

lüman oldularsa biz de öyle müslüman olduk, onların cihâd ettiği gibi biz de cihâd 

ettik!” dedi.  

Rasûl-i Ekrem Efendimiz şu cevâbı verdi: 

“–Evet, (söylediğiniz husûslar doğru), ancak benden sonra ne gibi 

bid’atler çıkaracağınızı bilemiyorum.” 

Hz. Ebû Bekir (r.a) ağladı, ağladı ve: 

“–Yani biz Siz’den sonraya mı kalacağız yâ Rasûlallah?” (diye kederlen-

di). (Muvatta’, Cihâd, 32) 

Çünkü Hz. Ebû Bekir (r.a)’in en büyük korkusu Rasûlullah (s.a.v)’den ayrı 

kalmaktı. 
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Bu Sizin İlk Bereketiniz Değil! 

Ümmü’l-mü’minîn Âişe (r.a) şöyle buyurur: 

“Seferlerinin birinde Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlikte yola çıkmış-

tık. Beydâ veya Zâtü’l-Ceyş’e vardığımızda, (kardeşim Esmâ’dan ödünç aldığım) 

gerdanlığım kopup kayboldu. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) gerdanlığın aranması 

için o mahalde beklediler. İnsanlar da O’nunla berâber beklediler. Hâlbuki bir su 

başında değillerdi. Bazı insanlar, Hz. Ebû Bekir Sıddîk’a gelip: 

«‒Âişe’nin yaptığını gördün mü? Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i de, diğer 

insanları da yollarından alıkoydu. Onlar bir su başında değiller, kimsenin yanında 

da su yok!» dediler. 

Babam Ebû Bekir (r.a) benim yanıma geldi. O esnâda Rasûlullah Efendi-

miz (s.a.v) de uyumuş, mübârek başını dizime koymuştu. Ebû Bekir (r.a) bana: 

«‒Sen, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i de, diğer insanları da yollarından 

alıkoydun. Onlar bir su başında değiller, kimsenin yanında da su yok!» dedi. 

Ebû Bekir (r.a) beni azarladı ve bunun yanında bazı şeyler de söyledi. Eli 

ile de böğrüme vurmaya başladı. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mübârek başı di-

zimde olduğu için hiç kıpırdamadım. Sabah olunca Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 

kalktılar. Hiç su yoktu. Allâh Azze ve Celle Hazretleri teyemmüm âyetini27 inzâl 

buyurdu. Herkes teyemmüm etti. Üseyd bin Hudayr (r.a): 

«‒Ey Ebû Bekir hânedânı, bu sizin ilk bereketiniz değildir!» dedi. 

Üzerine bindiğim deveyi kaldırdığımızda gerdanlığı altında bulduk.” (Buhârî, 

Teyemmüm, 1, 2, Ashâbu’n-Nebî, 5, 30) 

Üseyd bin Hudayr (r.a), Hz. Âişe vâlidemize dua ederek şu hakîkati de 

beyân etmiştir: 

“Allah Teâlâ seni hayırla mükâfatlandırsın! Vallâhi senin başına hoşlan-

madığın hangi iş gelse, Allah (c.c) mutlaka onda senin ve bütün mü’minler için 

bir hayır ve ferahlık yaratmıştır.” (Buhârî, Teyemmüm, 2; Ebû Dâvûd, Tahâret, 121/317; Ahmed, 

VI, 57) 

Üseyd (r.a), İkinci Akabe gecesi Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından 

Evs kabilesi üzerine nakîb (temsilci) tâyîn edilen sahâbîdir. Gerdanlığı yollarda 

aramaya giden sahâbîlerin başında idi. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 121/317; Ahmed, VI, 57) 

 

                                                 
27 el-Mâide, 6. 
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Allah’ın Beni Affetmesini Çok İsterim 

Ebû Bekir (r.a), akrabalarından Mıstah isimli bir fakire devamlı yardımda 

bulunurdu. Hz. Âişe vâlidemize ağır iftiraların atıldığı İfk Hâdisesi’nde onun da 

müfterîlerin arasında yer aldığını görünce, bir daha ona infakta bulunmayacağına 

dâir yemin etti. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak şu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu: 

“İçinizden fazîletli ve servet sâhibi kimseler, akrabâya, yoksullara, Al-

lah yolunda hicret edenlere (mallarından) vermeyeceklerine dâir yemin etme-

sinler; affetsinler, bağışlayıp geçsinler. Allah’ın sizi affetmesini istemez misi-

niz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.” (en-Nûr, 22) 

Bunun üzerine Ebû Bekir (r.a): 

“–Evet, vallâhi Allah’ın beni affetmesini çok isterim!” diyerek Mıstah’a 

yine önceki gibi infak etmeye devam etti ve: 

“–Vallâhi ona yaptığım yardımı bir daha aslâ kesmem!” dedi. (Buhârî, Meğâzî, 

34; Müslim, Tevbe, 56; Taberî, Tefsîr, II, 546) 
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İlâhî Emirler Karşısında Titizlik 

Bir defâsında Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştu: 

“Allah Teâlâ kibirlenip büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde sü-

rüyen kimsenin kıyamet gününde yüzüne bakmaz.” 

Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir (r.a): 

“–Yâ Rasûlallah! Dikkat etmediğimde benim de elbisemin eteği yerde sü-

rünüyor” diye endişesini dile getirdi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Şüphesiz sen bunu büyüklük taslamak için yapmıyorsun!” buyurdular. 

(Buhârî, Libâs 2, Ashâbu’n-Nebî 5; Müslim, Libâs 43-44; Ebû Dâvûd, Libâs 25) 

Ebû Bekir (r.a), Allah’ın emirlerine muhalif davranmaktan son derece kor-

kardı. 



 65 

Seni de Aramıza Kattık! 

Ebû Bekir (r.a) bir gün Fahr-i Kâinât Efendimiz’in huzuruna girmek için 

izin istediği sırada, kızı Âişe’nin Hz. Peygamber’e karşı yüksek sesle konuştuğu-

nu duydu. İçeri girince kızını tokatlamaya kalkışarak:  

“−Allah Rasûlü’ne karşı nasıl sesini yükseltirsin.” dedi.  

Rasûlullah (s.a.v), Hz. Ebû Bekir’e mâni oldu. O da öfkeyle dışarı çıktı. 

Ebû Bekir (r.a) ayrılınca Efendimiz, Hz. Âişe’ye: 

“–Gördün mü, seni babanın elinden nasıl kurtardım!” buyurdu. 

Hz. Ebû Bekir birkaç gün sonra tekrar Allah Rasûlü’nün huzuruna çıkmak 

için izin istedi. İçeri girdiğinde Rasûlullah (s.a.v) ile kızının barıştıklarını görünce:  

“−Beni savaşınıza karıştırdığınız gibi barışınıza da dâhil edin!” dedi. 

Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi de: 

“–Kabul ettik, seni aramıza kattık.” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Edeb, 84/4999) 
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Ebû Bekir’in Âilesi Et Göndermişti 

Hz. Âişe -radıyallahu anhâ- şöyle anlatıyor: 

“Babam Ebû Bekir’in âilesi bize bir gece koyun paçası göndermişti. Allah 

Rasûlü eti tuttu ben kestim veya ben tutmuştum da O kesmişti.” 

Dinleyenlerden birisi: 

“–Bunu lambasız olarak karanlıkta mı yapıyordunuz?” diye sordu. 

Hz. Âişe (r.a) şöyle cevap verdi: 

“–Yanımızda lâmbaya koyacak yağımız olsaydı şüphesiz onu katık yapar 

yerdik. Bir ay geçerdi de Muhammed (s.a.v)’in âilesi yiyecek bir ekmek bulamaz, 

ocaklarında tencere kaynamazdı.” (Ahmed, VI, 217; İbn-i Sa‘d, I, 405) 

Hz. Ebû Bekir (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i ve âilesini kendine ve 

âilesine tercih ederdi. Eline bir şey geçtiğinde öncelikle onlara ikram etmek ister-

di. 
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Ben Seni Görseydim… 

Hz. Ebû Bekir (r.a), ilk müslümanlardan olup Allah Rasûlü (s.a.v) Efendi-

miz’den hiç ayrılmamasına ve her şeyini O’nun yolunda fedâ etmesine rağmen oğlu 

Abdurrahman henüz müslüman olmamıştı. Bedir ve Uhud savaşlarında düşman saf-

larında yer aldı. Babası kendisiyle savaşmak istedi ancak Rasûlullah (s.a.v) buna 

mâni oldular. Abdurrahman, Hudeybiye Sulhü’nden sonra mütâreke günlerinde müs-

lüman oldu ve Fetih’ten evvel hicret etti. Sahâbî oldu, İslâm’ını güzelleştirdi, şecaa-

tiyle meşhur oldu ve müslümanlara faydalı olan takdire şâyan işler yaptı. 

Yemâme’nin fethinde bulundu, Müseyleme’nin yakın arkadaşı Muhakkem ibn-i Tu-

feyl’i bir surun gediğinde öldürerek Müslümanların oradan kaleye girmesine ve Mü-

seyleme’ye ulaşmasına zemin hazırladı. Şam’ın fethinde bulundu. Müslümanların 

büyüklerinden ve efendilerinden idi. Hiç yalan söylediği duyulmamıştır. Yezid’e 

beyʻat etmemiş, Mekke’ye giderek orada vefat etmiştir.28 

Müslüman olduktan sonra bir gün babasıyla sohbet ederken dedi ki: 

“–Bedir savaşında bana iyice yaklaşmıştın (seni kolayca öldürebileceğim bir 

fırsat yakalamıştım), fakat senden uzaklaşıp gittim, seni öldürmedim.” 

Ebû Bekir (r.a) ise ona: 

“–Şayet orada sen bana yaklaşsaydın ben senden uzaklaşıp gitmezdim” de-

di.29 

Bu onun en büyük faziletlerinden biridir. Kalbindeki imanın büyüklüğü se-

bebiyle Allah yolunda kınayanın kınamasına aldırmamış, gözü Allah ve 

Rasûlü’nden başka bir şeyi görmemiştir. 

Bazı müfessirlere göre “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -

babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa- Allah’a ve Rasûlü’ne 

düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin…”30 âyetinin “oğulları” kısmına 

Hz. Ebû Bekir de dâhildir.”31 

 

                                                 
28 İbn Kesîr, el-Bidâye, XI, 328-331; Sallâbî, Ebû Bekir es-Sıddîk, s. 22. 
29 İbn Asâkir, Târîhu Dımeşk, XXX, 128; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 36. 
30 el-Mücâdele 58/22. 
31 Beğavî, Meâlimü’t-Tenzîl, VIII, 63; İbn Kesîr, Tefsîr, VIII, 54. 
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Kardeşlerim! Yoksa Sizleri Gücendirdim mi? 

Hudeybiye Sulhü yapıldıktan sonraydı. Bir gün Ebû Süfyân, aralarında 

Selmân-ı Fârisî, Suheyb-i Rûmî ve Bilâl-i Habeşî’nin de bulunduğu bir gurup 

müslümanın yanından geçti. Onu gören bu müslümanlar: 

“–Allah’ın kılıcı Allah’ın düşmanını haklamadı.” dediler. 

Bunu duyan Ebû Bekir (r.a): 

“–Bu sözü Kureyş’in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz?” dedi. 

Sonra da Peygamber (s.a.v)’in yanına gelerek bu hâdiseyi anlattı. 

O zaman Rasûl-i Ekrem (s.a.v): 

“–Ebû Bekir! Bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücen-

dirdiysen, Rabbini de gücendirdin demektir” buyurdular.  

Ebû Bekir (r.a) hemen o yoksul müslümanların yanına gelerek: 

“–Kardeşlerim! Yoksa sizleri gücendirdim mi?” diye sordu. 

Onlar: 

“–Hayır, sana gücenmedik. Allah seni bağışlasın, kardeş!” dediler. (Müslim, 

Fedâilü’s-Sahâbe, 170) 

İslâm’a hizmet için koşan Allah dostlarına karşı son derecede uyanık ol-

mak ve onları asla incitmemek icab eder. Çünkü Allah Teâlâ, dostlarına düşman-

lıkta bulunanlara harp îlân edeceğini bildirmiştir. Böylesine ağır bir ihtâr da sâde-

ce iki husûsta vârid olmuştur: 

- Fâiz yemek (el-Bakara, 279), 

- Allah dostlarına düşmanlık etmek (Buhârî, Rikak 38). 
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Rasûlullah (s.a.v)’in Önüne Geçmem Uygun Olmazdı 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Amr ibn-i Avf Oğulları arasında bir kavga 

çıktığını duydular. Aralarını bulmak için bir grup sahâbî ile birlikte oraya gittiler. 

Onları barıştırmak için bir müddet orada kaldılar. 

Bu arada namaz vakti gelmişti. Bilâl (r.a), Hz. Ebû Bekir’e: 

“–Ebû Bekir! Rasûlullah (s.a.v) gelemedi. Namaz vakti de girdi. İmam 

olup namaz kıldırır mısın?” diye sordu. 

Hz. Ebû Bekir de: 

“–Peki, istersen kılalım.” dedi. 

Hz. Bilâl ezan okudu, Ebû Bekir (r.a) öne geçip tekbir aldı, müslümanlar 

da ona tâbi oldular. 

Derken Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) geldiler; safların arasından öne geçti-

ler. Bunun üzerine cemaat (Peygamber Efendimiz’in geldiğini imama haber ver-

mek için) el çırpmaya başladı. 

Ebû Bekir (r.a) namaz kılarken başını çevirip sağa sola bakmazdı. Cemaat 

durmadan el çırpınca dönüp bakmak zorunda kaldı. Yanında Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’i görüverdi. Rasûlullah (s.a.v), ona yerinde kalması için işaret ettiler. 

Fakat Ebû Bekir (r.a) ellerini kaldırarak Allah’a hamd etti ve arkadaki safa girin-

ceye kadar geri gitti. O zaman Rasûlullah (s.a.v) de öne geçerek namazı kıldırdı-

lar. Namaz bitince, cemaate dönerek şunları söylediler: 

“–İnsanlar! Namazda bir durum meydana gelince niçin el çırpmaya baş-

ladınız? El çırpmak kadınlara mahsustur. Namazda bir durumla karşılaşan kimse 

«Sübhânallah» desin...” 

Sonra Hz. Ebû Bekir’e dönerek: 

“–Ebû Bekir! Yerinde kal diye işaret ettiğim halde niçin namazı kıldırma-

dın?” diye sordular. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Ebû Kuhâfe’nin oğluna Rasûlullah (s.a.v)’in önüne geçip namaz kıldır-

mak yakışmazdı” cevabını verdi. (Buhârî, Ezân 48, Amel fi’s-salât 3, 16, Sehv 9, Sulh 1, Ahkâm 36; Müs-

lim, Salât 102) 
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Cennet Ehlinin Efendileri 

Hz. Ali (r.a) şöyle anlatıyor: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzur-i âlîlerinde idim. O esnâda Ebû Hz. 

Bekir ve Ömer (r.a) göründüler. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«–Şu ikisi, nebîler ve rasuller hâriç, geçmiş ve gelecek bütün Cennet ehli-

nin olgun yaşta olanlarının efendileridir. Ey Ali, bu husûsu, (hayatta oldukları 

müddetçe) onlara haber verme!».” (Tirmizî, Menâkıb, 16/3665; İbn-i Mâce, Mukaddime, 11) 
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Onlara Allah ve Rasûlü’nü Bıraktım!  

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Tebük seferine çıkacak orduya yardıma teş-

vik ederek infakta bulunanlara Cenâb-ı Hakk’ın çok büyük ecirler ihsân edeceğini 

vaad buyurdular. Hâlbuki o sırada Medîne’de dehşetli bir kıtlık yaşanıyordu. Buna 

rağmen zengin-fakir bütün ashâb-ı kirâm, büyük bir azim ve îman vecdi içinde 

dünyânın bütün fânî menfaat düşüncelerini bertarâf edip ulvî bir infâk ve fedâkâr-

lık yarışına girerek orduyu techîze koştu. 

Hz. Ömer (r.a) şöyle anlatır: 

“Rasûlullah (s.a.v) bize tasaddukta bulunmamızı emretmişti. O günlerde 

malım da vardı. Kendi kendime, «Ebû Bekir’i geçersem ancak bugün geçebilirim» 

dedim ve malımın yarısını getirdim. 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

«–Ehline ne bıraktın?» buyurdu. 

«–Şu getirdiğim kadar da onlara bıraktım» dedim. 

Hz. Ebû Bekir de elinde bulunan malın tamamını alıp getirdi. 

Rasûlullah (s.a.v): 

«–Ebû Bekir, çoluk çocuğuna ne bıraktın?» buyurdu. 

«–Onlara Allah ve Rasûlü’nü bıraktım» cevâbını verdi. 

Onun bu muhteşem cevabını işitince kendi kendime: 

«Vallahi onu hiçbir hususta kesinlikle geçemem!» dedim.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 

40/1678; Tirmizî, Menâkıb, 16/3675) 
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Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i Görürüm Ümidiyle! 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle anlatıyor: 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), hiç âdeti olmayan ve kimsenin kendisini dı-

şarıda görmediği bir vakitte evlerinden çıkmışlardı. Hz. Ebû Bekir (r.a) hemen 

yanlarına geldi. Efendimiz (s.a.v): 

“−Bu saatte buraya gelmenin sebebi nedir ey Ebû Bekir!” diye sordular. 

O da: 

“−Rasûlullah (s.a.v)’i görür, mübârek yüzüne bakar ve kendisine selâm 

veririm ümidiyle çıkmıştım!” dedi. 

Fazla vakit geçmeden Hz. Ömer (r.a) çıkageldi. Rasûlullah Efendimiz 

(s.a.v) ona: 

“−Bu saatte buraya gelmenin sebebi nedir ey Ömer!” buyurdular. O da: 

“−Açlık ey Allah’ın Rasûlü!” dedi. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“−Ben de biraz açlık hissediyorum” buyurdular. 

Birlikte Ebü’l-Heysem et-Teyyihân el-Ensârî’nin evine gittiler. Ebü’l-

Heysem (r.a), hurması ve koyunları bol olan bir kişi idi, hizmetçisi yoktu. Evde 

kendisini bulamadılar ve hanımına: 

“−Efendin nerede?” dediler. Hanım: 

“−Bize tatlı su getirmeye gitmişti” dedi. 

Biraz beklediler, Ebü’l-Heysem (r.a) sırtındaki su kırbasıyla çıkageldi. 

Hemen kırbasını yere koydu, bir taraftan Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e sarılıyor, 

bir taraftan da «Annem babam Size fedâ olsun yâ Rasûlullah!» diyordu. Sonra on-

ları bahçesine götürdü ve altlarına bir yaygı serdi. Hurma ağaçlarından birinin ya-

nına varıp bir dal kopardı ve aziz misafirlerinin önüne koydu. Allah Rasûlü 

(s.a.v): 

“−Sadece olgunlarından getirseydin yeterliydi!” buyurdular. Ebü’l-

Heysem (r.a): 

“−Ey Allah’ın Rasûlü! Yaş, kuru hangisinden arzu ederseniz seçip yiye-

bilmeniz için böyle yaptım” dedi. 

Hurmalardan yediler, tatlı sudan içtiler. Rasûlullah (s.a.v): 
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“−Canımı kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki bunlar, kıyamet 

günü size sorulacak olan nimetlerdendir: Serin gölge, tâze ve güzel hurma ve so-

ğuk su…” 

Ebü’l-Heysem (r.a) muhterem misâfirlerine yemek hazırlamak için kalktı. 

Rasûlullah (s.a.v): 

“−Sakın hâ sütlü bir hayvan kesme!” buyurdular. 

Ebü’l-Heysem (r.a) bir oğlak kesti, hazırlayıp getirdi ve hep birlikte yedi-

ler. Rasûlullah (s.a.v): 

“−Hizmetçin var mı?” diye sordular. Ebü’l-Heysem (r.a): 

“−Hayır” dedi. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“−Bize esir getirilirse yanımıza uğra!” buyurdular. 

Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz’e iki esir getirilmişti, üçüncüsü 

yoktu. Ebü’l-Heysem, Efendimiz’in yanına geldi. Rasûlullah (s.a.v) ona: 

“−İkisinden birini seç!” buyurdular. Ebü’l-Heysem (r.a): 

“−Ey Allah’ın Rasûlü, benim için siz seçiveriniz!” dedi. Rasûlullah (s.a.v): 

“−İstişare edilen kimse güvenilir olmalıdır, (bildiği şeyi gizleyerek kendi-

siyle istişâre eden kişiye ihânet etmemeldir). Şunu al, zira onu namaz kılarken 

gördüm. Ona iyi davran!” buyurdular. 

Ebü’l-Heysem (r.a) hanımına gitti ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sö-

zünü ona nakletti. Hanımı: 

“−Rasûlullah (s.a.v)’in hizmetçiye iyi davranman husûsundaki tavsiyesini 

hakkıyla yerine getirebilmen için onu âzâd etmen gerekir” dedi. Ebü’l-Heysem 

(r.a) de: 

“−O hürdür” dedi. 

 Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“Allah’ın gönderdiği her peygamber ve devlet idarecisinin iki nevi sırdaşı 

ve yardımcısı vardır: Biri daima ona iyiliği emredip kötülükten sakındırır, biri de 

devamlı ona güçlük çıkarıp işini bozmak için uğraşır. Kim kötü sırdaş ve yardım-

cıdan korunmuş olursa gerçekten her türlü kötülükten korunmuş olur.” (Tirmizî, 

Zühd, 39/2369; Hâkim, IV, 145/7178; Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 256. Krş. Müslim, Eşribe, 99, 140) 
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Sıcak Bir Gündü 

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Hz. Ebû Bekir ile birlikte, sıcak bir günde, 

bahçesini sulamakta olan Medine’li sahâbîlerden, Ebü’l-Heysem’in yanına uğra-

mışlardı. Her ikisi de ona ayrı ayrı selâm verdiler. Sahâbî Allah Rasûlü’nün o sı-

cakta dışarıda bulunmasına üzülmüş olmalı ki: 

“–Anam, babam sana fedâ olsun, yâ Rasûlallah! Hava da çok sıcak!” dedi.  

Belli ki Rasûl-i Ekrem çok susamıştı. Soğuk suyu da pek severdi. Bu se-

beple sahâbîsine: 

“–Bu gece eski kırbada soğumuş suyun varsa getir; yoksa eğilip şu dere-

den içeriz” buyurdular.  

Sahâbî de: 

“–Kırbada soğutulmuş suyum var, buyurun!” diyerek çardağa doğru gitti. 

Rasûl-i Ekrem (s.a.v) ile Hz. Ebû Bekir de arkasından yürüdüler. Misafirlerini sa-

dece su ile ağırlamak istemeyen sahâbî, onlar çardakta dinlenirken, bir bardağa 

soğuk su koyup üzerine bir koyundan süt sağdı; sonra da onu aziz misafirlerine ik-

ram etti. (Bkz. Buhârî, Eşribe 14, 20. Bkz. Ebû Dâvûd, Eşribe 18; İbn Mâce, Eşribe 25) 
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İzin Ver ve Onu Cennet’le Müjdele! 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a) bir gün evinde abdest alıp dışarı çıkarken kendi 

kendine: 

“Bugün Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den hiç ayrılmayacağım; hep O’nun 

yanında bulunacağım” dedi. Sonra Mescid’e gidip oradaki sahâbîlere Peygamber 

Efendimiz’in nerede olduğunu sordu. Onlar da: 

“–Şu tarafa doğru gitti” dediler. 

Ebû Mûsâ (r.a) hâdisenin devamını şöyle anlatır: 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in gittiği yeri sora sora nihayet Eris Kuyu-

su’nun bulunduğu bahçede olduklarını öğrendim. Ben de bahçe kapısının yanına 

oturdum. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bana kapıyı korumamı emrettiler. Tuvalet 

ihtiyacını giderip abdest aldılar. Ben de kalkıp yanlarına vardım. Baktım ki Eris 

Kuyusu’nun kenarındaki taşların üzerine, kuyu ağzındaki bileziğin tam ortasına 

oturmuş, baldırlarını açarak ayaklarını kuyuya sarkıtmışlar. Kendilerine selâm 

verdikten sonra geri dönüp kapının yanına oturdum. Kendi kendime: “Bugün 

Rasûlullah (s.a.v)’in kapıcısı olacağım” dedim. 

O esnâda Ebû Bekir (r.a) gelerek kapıyı çaldı. 

“–Kim o?” diye sordum. 

“–Ebû Bekir” dedi. 

“–Biraz bekle!” dedikten sonra Allah Rasûlü’nün yanına vardım ve: 

“–Yâ Rasûlallah! Ebû Bekir geldi, huzura girmek için izin istiyor?!” de-

dim. 

“–İzin ver ve onu Cennet’le müjdele!” buyurdular.  

Geri dönüp Ebû Bekir’e: 

“–İçeri gir, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) seni Cennet’le müjdeliyor” de-

dim. 

Ebû Bekir (r.a) içeri girdi. Allah Rasûlü’nün sağ tarafına geçip onun yanı-

na, kuyunun ağzındaki taşın üzerine oturdu ve tıpkı Rasûlullah (s.a.v) gibi baldır-

larını açarak ayaklarını kuyuya sarkıttı. 

Ben de geri dönüp yerime oturdum. Evden çıkarken abdest almakta olan 

kardeşim arkamdan yetişecekti. Onu düşünerek kendi kendime: “Eğer Allah Teâlâ 

falanın hayrını dilerse onu buraya getirir” dedim. O sırada birinin kapıyı ittiğini 

gördüm. 
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“–Kim o?” diye sordum. 

“–Ömer ibn-i Hattâb” dedi. 

“–Biraz bekle” dedikten sonra Rasûlullah (s.a.v)’in yanına giderek selâm 

verdim ve: 

“–Ömer geldi, huzura girmek için izin istiyor” dedim. 

“–İzin ver ve onu Cennet’le müjdele!” buyurdular.  

Hz. Ömer’in yanına dönerek: 

“–Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) içeri girmene izin verdi ve seni Cennet’le 

müjdeledi” dedim. 

Ömer (r.a) içeri girdi. Rasûlullah (s.a.v)’in sol tarafına geçerek kuyunun 

ağzındaki taşın üzerine oturdu ve ayaklarını kuyuya sarkıttı. 

Ben de dönüp kapının yanına oturdum. Kardeşimi düşünerek kendi kendi-

me: “Eğer Allah Teâlâ falanın hayrını dilerse onu buraya getirir” dedim. Bu sırada 

biri gelip kapıyı itti. 

“–Kim o?” diye sordum. 

“–Osman ibn-i Affân” dedi. 

“–Biraz bekle” diyerek Fahr-i Kâinât Efendimiz’in yanına gittim ve onun 

geldiğini haber verdim. 

“–İzin ver ve başına gelecek belâ ile birlikte onu Cennet’le müjdele!” bu-

yurdular. 

Geri döndüm ve: 

“–İçeri gir, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) başına gelecek belâ ile birlikte se-

ni Cennet’le müjdeliyor” dedim. 

Osman (r.a) müjdeyi duyunca Allah’a hamd etti, sonra da: “Allah yardım-

cım olsun!” dedi. İçeri girdi. Kuyu bileziğinde oturacak yer kalmadığını görünce, 

onların karşılarında bir başka yere oturdu. 

Saîd ibn-i Müseyyeb (r.a) şöyle der: 

“Ben bu oturuş şeklini onların kabirlerine yordum.” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 5, 6, 

Edeb 119, Fiten 17, Ahbâru’l-Âhâd 3; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe 29; Tirmizî, Menâkıb 18) 
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Müslümanlara Âit Meseleleri Konuşurlardı 

Ömer (r.a) şöyle der: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) müslümanlarla alâkalı bir mesele hakkında 

Hz. Ebû Bekir ile gece geç vakitlere kadar konuşurlardı, ben de onlarla beraber 

olurdum.” (Tirmizî, Salât, 12/169) 

Ebû Bekir (r.a), Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in vezîri, müşâviri ve 

en büyük yardımcısıydı. 

Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz, müslüman olmak ve İslâm’ı öğrenmek 

üzere gelen heyetlerle, Mescid’deki bir direğin yanında görüşürlerdi. Bu sebeple 

ona “Üstüvânetü’l-Vüfûd: Elçiler Sütunu” ismi verildi. 

Ebû Bekir (r.a) teşrîfât işlerinden sorumluydu. Medîne-i Münevvere’ye 

gelen heyetleri ve misâfirleri karşılar, onlara ön bilgiler verir, Allah Rasûlü’nün 

yanında nasıl davranmaları gerektiğini öğretirdi. Misafirlerin hizmetlerini Efen-

dimiz’in âzâd ettiği Sevbân (r.a) yapar, Bilâl (r.a) de yemek işlerini tanzim eder-

di. Heyetlere bazen ekmekle et, bazen ekmekle süt ikram edilirdi.32 

                                                 
32 Bkz. Kettânî, I, 348. 
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Ebû Bekir ve Ömer de İnanıyor 

Bir gün Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdular:  

“Bir çoban sürüsünü otlatırken, kurt koşarak gelip sürüden bir koyun kap-

tı. Çoban kurdun peşine düştü ve koyunu ondan kurtardı. Ancak kurt, çobana dö-

nüp bakarak: 

«Bu koyunlara “yırtıcı hayvanlar günü”nde (fitne zamanında), onlara 

benden başka çobanın olmadığı zamanda kim bakacak?» dedi.”  

Bunun üzerine insanlar: 

“–Sübhânallah! (Kurt konuşur mu?)” diye hayrete ettiler. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Buna ben inanıyorum, Ebû Bekir ve Ömer de inanıyor!” buyurdular. 

Hâlbuki o esnâda Ebû Bekir ve Ömer orada değillerdi. (Buhari, Ashâbu’n-Nebî, 8, 

Hars 4, Enbiya 50; Müslim, Fedailu’s-Sahâbe 13) 

Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer’in Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) katında 

farklı bir mevkileri vardı. Zira onların imanları ve hizmetleri çok farklı bir boyut-

taydı. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le devamlı berâber olan ashab arasında, edeb-

lerinden dolayı O’nun nûr cemâlini doyasıya seyredebilenler pek azdı. Hattâ soh-

bet esnasında, Hz. Ebû Bekir ve Ömer (r.a) haricindeki sahabîler hep önlerine ba-

karlar, Allah Rasûlü ile sadece bu iki sahâbî gözgöze gelebilirdi. Onlar Muhterem 

Efendimiz’in nur cemâline bakıp tebessüm ederler, Âlemlerin Sultanı Efendimiz 

de onlara iltifat edip tebessüm buyururlardı. (Tirmizî, Menâkıb, 16/3668) 
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Cennet’in Bütün Kapılarından Çağrılan Bahtiyar 

Bir gün Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“–Allah yolunda çift sadaka veren kimse, Cennet’in muhtelif kapılarından: 

«–Ey Allah’ın sevgili kulu! Buraya gel, burada hayır ve bereket vardır» 

diye çağrılır. 

Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücâhidler cihad kapısından, 

oruçlular Reyyân kapısından, sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından 

Cennet’e davet edilirler.” 

Her zaman farklı ola Ebû Bekir (r.a), burada da farkını göstererek: 

“–Anam babam sana fedâ olsun ey Allah’ın Rasûlü! Gerçi bu kapıların bi-

rinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur, lâkin bu ka-

pıların hepsinden birden çağrılacak kimseler de var mıdır?” diye sordu. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Evet, vardır. Senin de o bahtiyârlardan olacağını ümit ederim” buyur-

dular. (Buhârî, Savm 4, Cihâd 37, Bed’u’l-Halk 9, Ashâbu’n-Nebî 5; Müslim, Zekât 85, 86) 

Çünkü Ebû Bekir (r.a), Allah Teâlâ’nın râzı olduğu bütün sâlih amellere ve 

hayır işlerine koşardı. Zâten ona, her hayır işine en önde ve erkenden koştuğu için 

“Ebû Bekir: Erken davranan, önde giden” lâkabının verildiği rivayet edilir. 
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Sâkin Ol Ey Uhud! 

Bir gün Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Os-

man (r.anhüm) ile birlikte Uhud Dağı’na çıkmışlardı. O esnâda dağ sarsılmaya 

başladı. Âlemlerin Efendisi (s.a.v) mübârek ayaklarıyla yere vurup şöyle buyurdu-

lar: 

“–Sâkin ol ey Uhud! Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddîk ve iki şehîd 

var!” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 6; Tirmizî, Menâkıb, 18/3703; Nesâî, Ahbâs, 4) 

Uhud Dağı, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz kendisine çıktığı için sarsıldı. Zi-

ra bu, onun için çok büyük bir şerefti. Nasıl olmasın ki?! Onun üzerine İmâmü’l-

Enbiyâ ve’l-Mürselîn -salevâtullâhi ve selâmühû aleyhi ve aleyhim ecmaîn- çık-

mıştı. Sonra Efendimiz (s.a.v) mübarek ayağıyla vurup sâkin olmasını emrettikle-

rinde hemen sâkinleşti. Uhud’un sarsılması, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e olan 

muhabbet ve şevkini ızhar etmek içindi, sâkinleşmesi de O’nun emrine itaat 

içindi. Gayet açıktır ki bunda insanlar için büyük bir ders vardır. Cansız ve akılsız 

dediğimiz varlıklar, nebâtat ve hayvanlar böyleyse, onlardan muhabbet ve itaat 

zuhur ediyorsa -ki bu ikisi birbirinden hiç ayrılmaz-, biz insanların nasıl olması 

lâzımdır! Üstelik Kur’ân-ı Kerîm’de ve Sünnet-i Seniyye’de muhabbet ve itaati 

emreden ve bunlara teşvik eden pekçok nas mevcutken… 

Hasan Basrî Hazretleri şöyle buyurur: 

“Ey Müslümanlar! Bir odun parçası bile, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e 

kavuşma şevkiyle inliyor. Peki, O’na kavuşmayı arzu eden insanların, O’na daha 

fazla iştiyak duymaları îcâb etmez mi?” (İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd ve’r-Rakâik, s. 361-362/1021) 
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Seni Melek Müdâfaa Ediyordu! 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ashâb-ı kirâmın arasında otururken, bir adam 

geldi ve Hz. Ebû Bekir’e hakâretler ederek onu üzdü. Ancak Ebû Bekir (r.a) sükût 

etti, adama cevap vermedi. Adam ikinci sefer aynı şekilde hakaret ederek eziyet 

verdi. Ebû Bekir (r.a) yine sükût etti. Adam üçüncü sefer de hakaret edince Hz. 

Ebû Bekir (r.a) adama hak ettiği cevâbı verdi. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) kalkıp yürüdüler. 

Ebû Bekir (r.a) hemen arkasından yetişerek: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, yoksa bana darıldınız mı?” diye sordu. 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

“–Hayır” buyurdular. Sonra da şöyle devâm etti: 

“–Lâkin semâdan bir melek inmiş, o adamın sana söylediklerini yalanlı-

yor, senin adına ona cevap veriyordu. Sen karşılık verip intikamını alınca melek 

gitti, onun yerine şeytan geldi. Bir yere şeytan gelince ben orada durmam!” (Ebû 

Dâvûd, Edeb, 41/4896) 

Demek ki bir Müslüman, şeytanın olduğu yerlerde durmayacak… 
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Bereketlenen Yemek 

 Ebû Bekir es-Sıddîk’ın oğlu Abdurrahman (r.a) şöyle anlatır: 

Suffe Ashâbı fakir kimselerdi. Bir keresinde Nebî (s.a.v) şöyle buyurdu-

lar: 

“–İki kişilik yemeği olan (suffe ashâbından) bir üçüncüsünü; dört kişilik 

yemeği olan da beşincisini ve hatta altıncısını evine götürsün!” 

Yahut buna benzer bir tavsiyede bulundular. 

Ebû Bekir (r.a), onlardan üç kişiyi evine getirdi. Nebiyy-i Ekrem Efendi-

miz (s.a.v) de on kişiyi alıp götürdüler. 

Ebû Bekir (r.a), bana: 

“–Ben Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in yanına gideceğim. Gelinceye kadar 

misafirlerin hizmetinde bulun, yemeklerini yedirmiş ol!” diye tembihte bulundu.  

Misafirlere yemek getirip, “Buyurunuz” dedim. Onlar: 

“–Bu evin sâhibi nerede?” dediler. 

“–Siz buyurun, yiyin!” dedim. 

Onlar: 

“–Evin sâhibi gelinceye kadar biz yemeyeceğiz” dediler. 

“–Yemeğinizi lutfen yiyiniz. Eğer babam geldiğinde siz yemek yememiş 

olursanız, bana kızar” diye ısrar ettimse de misafirleri yemeye ikna edemedim.  

Babam Ebû Bekir (r.a), akşam yemeğini Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) 

Efendimiz’in evinde yedi. Yatsı namazı kılınıncaya kadar orada kaldı. Gece-

nin hayli ilerlemiş bir vaktinde eve döndü. Bana fenâ halde çıkışacağını bildi-

ğim için o gelince hemen bir yere gizlendim. 

“–Misafirlere ne yaptınız?” diye sordu. Durumu haber verdiler. Bunun 

üzerine: 

“–Abdurrahman!” diye bana seslendi. Cevap vermedim. Sonra yine: 

“–Abdurrahman!” diye bağırdı. Ben yine ses vermedim. Bu defa: 

“–Be hey anlayışsız herif! Sesimi duyuyorsan, Allah aşkına çık ortaya!” 

dedi. 

Ben de yanına gelip: 
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“–Benim kusurum yok, istersen misafirlere sor!” dedim. 

Misafirler: 

“–Abdurrahman doğru söylüyor, bize yemek getirdi, lâkin biz yemedik” 

dediler. Bunun üzerine: 

“–Demek beni beklediniz! Ben de bu gece bu yemeği yemeyeceğim işte!” 

diye yemin etti. Onlar: 

“–Allaha yemin ederiz ki sen yemezsen, biz de yemeyiz” dediler. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Allah iyiliğinizi versin! Size ne oluyor ki, yemeğimizi kabul etmiyor-

sunuz? Haydi, buyurun yemeğe!” dedi. 

Yemek geldi, babam elini koydu, besmele çekti, “Kızgınlığımdan ötürü 

başta ettiğim yemin şeytandandır” deyip yemeği yedi, misafirler de yediler. 

Allah’a yemin ederim ki, bizim her el uzattığımız lokmanın altından ye-

mek daha artıyordu. Nihayet misafirler doydular. Yemek de ilk getirildiğinden 

daha fazla bir hâlde ortada duruyordu. Ebû Bekir (r.a) yemeğe baktı, olduğu gibi 

duruyordu. Hanımına hitâben: 

“–Bu ne hal, ey Benî Firâs’ın kızı!” dedi. O da: 

“–Gözümün nûuruna yemin ederim ki, yemek şimdi öncekinden üç misli 

fazladır!” dedi.  

Babam yemeğin geri kalanını Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e gönderdi. 

Allah Rasûlü (s.a.v) bu yemekten yediler. Kalan yemek orada sabaha kadar durdu. 

Biz müslümanlarla bir topluluk arasında sözleşme vardı. Sözleşmenin süresi bitti-

ği için o topluluk Medine’ye gelmişlerdi. İçlerinden sözcü olarak on iki kişi ayır-

dık. Her biri ile beraber kaç kişinin bulunduğunu Allah bilir. İşte onların hepsi o 

yemekten yediler. (Bkz. Buhârî, Mevâkît 41, Menâkıb 25, Edeb 87-88; Müslim, Eşribe 176, 177) 
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Ebû Bekir ile Birlikte Geldiler 

İtbân ibn-i Mâlik (r.a) şöyle anlatır: 

Kendi kabilem olan Sâlim Oğulları’na imamlık yapıyordum. Benim evim-

le onlar arasında bir vâdi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman o vâdiyi geçip 

mescidlerine gitmek benim için çok zor oluyordu. Bu sebeple Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’in huzur-i âlîlerine çıktım ve şöyle dedim: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Gözlerim iyi görmüyor. Yağmur yağdığı zaman 

vâdi taşıyor, benim için onu geçmek çok zor oluyor. Evimi teşrif edip bir yerinde 

namaz kılsanız! Ben sizin namaz kıldığınız yeri namazgâh edinmek istiyorum.” 

Rasûlullah (s.a.v): 

“–İnşaallah bu isteğini yerine getiririm” buyurdular.  

Ertesi sabah, güneş yükseldiği bir vakitte Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), 

Ebû Bekir (r.a) ile birlikte bana geldiler. İçeri girmek için izin istediler, verdim. 

İçeri girdiler, daha oturmadan: 

“–Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?” buyurdular. 

Namaz kılmalarını istediğim yeri gösterdim, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 

orada tekbir alıp namaza durdular. Biz de arkasında saf bağladık. İki rekât namaz 

kıldırıp selâm verdiler, biz de selâm verdik. Namazı bitirince Allah Rasûlü’ne, 

kendisi için hazırlanmış olan Hazîre isimli yemeği ikram ettik. Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’in bizde olduğunu duyan mahalle halkının erkeklerinden bir grup geldi. 

Evde epeyce insan toplandı… (Buhârî, Salât 45, 46, Ezân 4, 154, Teheccüd 33, Meğâzî, 12, 13, Et’ime 15; 

Müslim, Îmân 54, 55, Mesâcid 263, 264, 265) 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) nerede ise Ebû Bekir (r.a) da oradaydı. 
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Allah’ı Zikredenler, Hayrın Tümünü Alıp Götürdüler 

Ashâb-ı kirâmdan bir zât Peygamber Efendimiz’e gelerek: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, hangi cihâdın ecri daha büyüktür?” diye sordu.  

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Allah Teâlâ’yı en çok zikreden kimsenin cihâdı!” buyurdular. 

Sahâbî: 

“–Hangi oruçlunun ecri daha büyüktür?” diye sordu.  

Efendimiz: 

“–Allah Teâlâ’yı en çok zikreden kimsenin orucu!” buyurdular. 

Bundan sonra sahâbî, namaz kılanlar, zekât verenler, hacca gidenler ve 

sadaka verenler için de aynı soruyu tekrarladı. Fahr-i Kâinât Efendimiz bunların 

hepsine de: 

“–Allah Teâlâ’yı en çok zikreden kimseninki!” buyurdular. 

Bunun üzerine Ebû Bekir (r.a), Hz. Ömer’e: 

“–Yâ Ebâ Hafs! Allah’ı zikredenler, hayrın tümünü alıp götürdüler!” dedi. 

Bunu duyan Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v) onlara doğru yöneldiler ve: 

“–Evet, öyledir!” buyurdular. (Ahmed, III, 438; Heysemî, X, 74) 
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İpe Sıkıca Yapıştı ve Semâya Yükseldi 

Sahâbîlerden biri Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e gelerek şu rüyâyı anlattı: 

“Bu gece rüyâmda buluta benzer bir şey gördüm, ondan yağ ve bal yağı-

yordu. İnsanlar da ellerini açıp bu yağmurdan almaya çalışıyorlardı. Azıcık alan 

da vardı, çokça alabilen de. Derken arzdan semâya kadar uzanan bir ip gördüm. 

Siz o ipe yapışıp çıktınız. Sizden sonra birisi ona tutundu, o da çıktı. Sonra bir di-

ğeri yükseldi, sonra bir diğeri daha ipe tutundu, ama ip koptu. Onun için ipi ekle-

diler, o da yükseldi. 

Hz. Ebû Bekir (r.a) öne çıkarak: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, Anam babam sana fedâ olsun, müsâade buyurursa-

nız bu rüyâyı ben tâbir edeyim!” dedi.  

Rasûlullah (s.a.v): 

“−Pekâlâ, tâbir et!” buyurdular.  

Hz. Ebû Bekir (r.a) şunları söyledi: 

“–O buluta benzeyen gölgelik, İslâm’dır. Ondan akan bal ve yağ 

Kur’ân’dır; Kur’ân’ın (bal gibi) halâveti ve (yağ gibi) yumuşaklığıdır. İnsanların 

bundan avuç avuç almaları Kur’an’dan kiminin çok, kiminin az istifâde etmesidir. 

Arzdan semaya inen ip ise, Siz’in getirdiğiniz hakikattir. Siz buna yapışmışsınız, 

Allah Teâlâ o sebeple Siz’i yüceltecektir. Siz’den sonra bir adam daha ona yapışa-

cak ve onunla yücelecek, ondan sonra biri daha ipe yapışıp o da yücelecek. Ondan 

sonra biri daha yapışır, fakat ip kopar, ancak onun için ip bağlanır, o da yapışıp 

yükselir. Ey Allah’ın Rasûlü, anam babam Siz’e fedâ olsun, doğru tabir edip et-

mediğimi haber veriniz!” 

Allah Rasûlü (s.a.v) şu cevabı verdiler: 

“−Tabirinin bir kısmında isabet, bir kısmında hata ettin!”… (Buharî, Ta’bir, 47; 

Müslim, Rü’ya, 17) 

Bu rüyâda Hz. Ebû Bekir de vardı, lâkin onun bundan haberi var mıydı, bi-

linmez! 
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Gökten İnen Terâzi 

Ebû Bekre (r.a) anlatıyor: 

“Rasûlullah (s.a.v) bir gün: 

«–İçinizde rüyâ gören var mı?» diye sual buyurdular. 

Cemaatten biri: 

«–Evet, ben bir rüyâ gördüm» dedi ve şöyle anlattı: 

«–Sanki gökten inmiş bir terâzi vardı. Siz ve Ebû Bekir tartıldınız, Siz, 

Ebû Bekir’den ağır geldiniz. Ebû Bekir’le Ömer de tartıldı, Ebû Bekir ağır geldi. 

Sonra Ömer’le Osman tartıldı, Ömer ağır bastı. Sonra terâzi kaldırıldı» dedi. 

Bu rüyâyı dinleyen Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mübarek yüzlerinde 

memnuniyetsizlik görüldü.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 8/4634; Tirmizî, Rüyâ, 10/2287. Krş. Ebû Dâvûd, 

Sünnet, 8/4636; Heysemî, IX, 96; İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 183-184) 

Hz. Osman’dan sonra fitnelerin başlayacak ve bir müddet sonra nübüvvet 

hilâfetinin sona erecek olması Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i üzmüş olmalı.  
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Bütün Sâlih Amellere Koşardı 

Birgün Allah Rasûlü (s.a.v) sahabeden yanında bulunanlara: 

“–İçinizde bugün kim oruçludur?” diye sordular.  

Ebû Bekir (r.a): 

“–Ben oruçluyum, ya Rasûlallah” dedi. 

Efendimiz (s.a.v): 

“−Bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti?” buyurdular. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Ben, yâ Rasûlallah” dedi. 

Peygamberimiz (s.a.v): 

“–Bugün kim bir yoksul doyurdu?” diye sordular.  

Ebû Bekir (r.a): 

“–Ben, yâ Rasûlallah” dedi.  

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v): 

“–Bugün bir hasta ziyaretinde bulunanınız var mı?” diye sordular.  

Yine Ebû Bekir (r.a): 

“–Ben, ey Allah’ın Rasûlü” dedi.  

Bunun üzerine Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“–Kim bu sâlih amelleri bir araya getirirse, o mutlaka Cennet’e girer.” 
(Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 12) 
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Onun Yerine Kimse Oturmazdı 

Ashâb-ı kirâm Hz. Ebû Bekir’in Allah Rasûlü (s.a.v) nezdindeki mevkiini 

bilirlerdi. Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in meclisinde sahâbiler sırayla oturur ve 

meclis halka şeklinde teşekkül ederdi. Ebû Bekir (r.a) henüz meclise gelmediği 

zaman onun halkadaki yeri boş kalır, hiç kimse oraya oturmazdı. Ebû Bekir (r.a) 

gelince oraya oturur ve Allah Rasûlü’nü dikkatle dinlerdi. (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 58) 



 90 

Arkadaşımı Bana Bırakır mısınız?! 

Ebu’d-Derdâ (r.a) anlatıyor: 

Ben Rasûlullah (s.a.v)’ın yanında oturuyordum. Derken, Ebû Bekir (r.a) 

elbisesinin eteğini tutarak çıkageldi. Öyle ki, telaştan dizleri açılmış durumdaydı. 

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v) onu bu halde gördüklerinde: 

“–Arkadaşınız biriyle tartışmış olmalı!” buyurdular. 

Ebû Bekir (r.a) selam verdi ve: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Ömer ile aramızda bir hâdise oldu. Sonra da pişman 

oldum. Beni affetmesini taleb ettim, kabul etmedi. Bunun üzerine Siz’e geldim!” 

dedi. 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

“–Ey Ebû Bekir! Allah seni affetsin!” buyurdular ve bunu üç kere tekrar-

ladılar. 

Ömer (r.a), davranışından pişman olmuştu. Hemen Hz. Ebû Bekir’in evine 

varıp: 

“–Ebû Bekir evde mi?” diye sordu. “Hayır!” cevabını alınca, o da doğru 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in yanına geldi ve selam verdi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) gazaplanmış, mübârek yüzleri renkten renge 

giriyordu. Bu hâl, Hz. Ebû Bekir’i korkuttu. Derhal diz çökerek: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Bu meselede hata benim, ben haksızlık ettim” dedi.  

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ashâb-ı kirâma hitâben: 

“–Allah Teâlâ, beni size peygamber olarak gönderdi. Size İslâm’ı tebliğ 

ettiğim zaman hepiniz bana, «Sen yalancısın» dediniz. Ebû Bekir ise, «Doğru söy-

ledin» dedi ve bana canıyla, malıyla yardımcı oldu. Artık arkadaşımı bana bırakır 

mısınız?” buyurdular ve bu sözü iki veya üç defa tekrar ettiler. 

Bundan sonra Hz. Ebû Bekir’e hiç eziyet edilmedi. (Buharî, Ashâbu’n-Nebî, 5, Tefsir, 

7/3) 
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Peygamber Efendimiz’le Oturuyorlardı 

İbn-i Mes’ûd (r.a) anlatıyor: 

“Allah Rasûlü (s.a.v), Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer ile birlikte oturuyorlar, 

ben de yakınlarında namaz kılıyordum. Namazı bitirip oturunca, Allah’a hamd ü 

senâda bulundum, sonra da Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e salât u selâm getirdim. 

Daha sonra kendim için duâ ettim. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bu tarzımı beğenmiş olacak ki: 

«–İste, istediğin verilecek! İste, istediğin verilecek!» buyurdular.” (Tirmizî, 

Cum’a 63/593) 
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 Hayırda Hep En Önde 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Hz. Ebû Bekir’le Ömer’in arasında Abdul-

lah ibn-i Mes’ûd (r.a)’ın yanına gelmişlerdi. Abdullah (r.a) namaz kılıyordu. Nisâ 

Sûresi’ni okumaya başladı. Muttasılan hepsini okudu. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz 

(s.a.v): 

“–Kim Kur’ân’ı, nâzil olduğu gibi tazecik okumak isterse, İbn-i Ümmi 

Abd’in kırâatıyla okusun!” buyurdular. 

Sonra Abdullah (r.a) biraz ilerleyip duâ etmeye başladı. Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz de üç defa: 

“–İste! Ne istersen sana verilecek!” buyurdular. 

Abdullah’ın istediği şeyler arasında şu cümleler de vardı: 

يًمَْيَْرتَدَُّْْلْْإليَمَنًَْأَْسأَلَُكْْإلّنليُْْهمَّْاَللّْٰ ّيلَكَْْوُمَراَفَقةَْْيَْنَفدَُْْلَْْونَال دٍْْنَبل ةْلْأَْعلَىْفليrُْْمَحّمَ  اْلُخْلدْلَْجّنَ

“Allah’ım, senden zayıflayıp yok olmayan bir iman, tükenmeyen bir ni-

met ve Huld cennetinin en yüksek mertebesinde Nebiyy-i Ekrem’in Hz. Mu-

hammed Mustafâ (s.a.v) Efendimiz’le birlikte olmayı istiyorum!” 

Ömer (r.a) hemen Abdullah’ın yanına varıp onu müjdelemek istedi ancak 

Hz. Ebû Bekir’in kendisini geçtiğini gördü. Ona: 

“–Bunu da mı yaptın! Zâten sen hayırda hep en önde koştun!” dedi. (Ahmed, 

I, 445; Hâkim, III, 358/5386) 
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Hac Emîri 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Mekke Fethi senesinde hac yapmadılar, sade-

ce umre yapıp Medine’ye döndüler. 8. sene Müslümanlarla müşrikler birlikte hac-

cettiler. 9. sene olduğunda Allah Rasûlü (s.a.v) Hz. Ebû Bekir’i “Hac Emîri” tâyin 

ettiler. 

Ebû Bekir (r.a) Medîne’den çıkınca Berâe (Tevbe) Sûresi’nin baş tarafı 

nâzil oldu. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Hz. Ali ile Berâe Sûresi’nin baş ta-

rafını gönderdiler ve bu âyetler Kurban Günü insanlara îlân etmesini emrettiler. 

Hac için yola çıkanlar Arc mevkiinde iken Ebû Bekir (r.a) “es-Salâtu hay-

run mine’n-nevm: Namaz uykudan hayırlıdır” diye çağrıda bulundu. Bir müddet 

sonra da tekbir getirmek üzere doğruldu. Bu esnâda arkadan bir deve sesi geldi. 

Bunu işiten Ebû Bekir (r.a) namaza başlamadı. 

“–Bu ses, Rasûlullah (s.a.v)’in devesi Ced’â’nın sesi. Mutlakâ Allah 

Rasûlü’ne hac konusunda yeni bir emir gelmiştir. Belki de gelen Rasûlullah 

(s.a.v)’in kendisidir, bu durumda namazı birlikte kılarız!” diye sevindi. 

Bir müddet sonra Efendimiz’in devesi ile Ali (r.a) çıkageldi. Ebû Bekir 

(r.a) ona: 

“–Hac emîri olarak mı geldin, yoksa elçi olarak mı?” diye sordu. 

Ali (r.a): 

“–Elçi olarak geldim, Rasûlullah (s.a.v) benimle Berâe sûresini gönderdi. 

Onu hac mahallerinde insanlara okuyup tebliğ edeceğim” dedi… 

Ebû Bekir (r.a) hac esnâsında yer yer insanlara hutbeler okudu, haccın rü-

kunlarını anlattı, ardında da Ali (r.a) kalkıp Berâe (Tevbe) sûresini okuyup tebliğ 

etti. (Nesâî, Menâsiku’l-Hac, 187) 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur: 

“Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a) (9. Sene yapılan) Hac’da Kurban günü birçok 

münâdîlerle birlikte Minâ’da: «Artık bu seneden sonra hiçbir müşrik hac, hiçbir 

uryân (çıplak) Beyt’i tavâf etmesin!» diye ilâna beni de gönderdi… 

Alî (r.a) de bizimle berâber Kurban günü Minâ’daki insanlar arasında: 

«Bu seneden sonra hiçbir müşrik hac, hiçbir uryân Beyt’i tavâf etmesin!» 

diye (yüksek sesle) ilân etti.” (Buhârî, Salât, 10; Tefsîr, 9/2) 

Hz. Ali (r.a) şöyle anlatır: 

“Hz. Ebû Bekir (r.a) Arafat’a geldi, orada hutbe okuduktan sonra bana: 
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«–Kalk ey Ali, Rasûlullah’ın mesajını tebliğ et!» dedi. Kalktım ve Arafat 

ehline Berâe sûresinin 40 âyetini okudum. Sonra Arafat’tan ayrıldık, Minâ’ya gel-

dik, şeytanları taşladım, kurbanımı kestim, traş oldum ve oralarda anladım ki in-

sanların bir kısmı Hz. Ebû Bekir’in hutbesinde hazır bulunmamış; hemen çadırları 

dolaşmaya başladım ve çadırlarda olanlara Berâe sûresinin o kırk âyetini oku-

dum.” (Taberî, Tefsîr, X, 49) 

Hz. Ali (r.a), bu âyetleri kendisi tebliğ ettiği gibi Hz. Ebû Bekir (r.a) ve 

onun gönderdiği müezzinler de muhtelif yerlerde yüksek sesle tekrar etmişlerdir. 

Ebû Hüreyre (r.a) de onlardan biriydi. (Buhârî, Tefsîr, 9/2) 

Hz. Ali (r.a) ayrıca şu dört maddeyi insanlara îlân etmek için gönderilmiş-

ti: 

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) 

Berâe Sûresi’nin baş tarafı putperestlik ve onun tâbîleriyle ayrılmayı ifade 

ediyordu. Müşriklerin haccetmesi yasaklandı ve onlara harp ilan edildi. Ancak an-

laşmalı olanlara, anlaşma müddetlerince mühlet verildi. Süresiz olarak anlaşma 

yapmış olanlara ise 4 ay mühlet verildi. Hiç anlaşması olmayan müşriklere de Ha-

ram Aylar çıkıncaya kadar mühlet verildi. Bu müddetlerin nihâyete ermesiyle 

müşrikler Müslümanlarla harp hâlinde olacaklardı. (Taberî, Tefsîr, X, 66, 74) 
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Göz ve Kulak Gibidirler 

Bir gün Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Hz. Ebû Bekir ile Ömer’i görmüşler-

di. 

“–Bu ikisi kulak ve göz gibidir!” buyurdular. (Tirmizî, Menâkıb, 16/3671) 

Yani müslümanları bir vücut gibi düşünürsek onlar kulak ve göz mesabe-

sindedirler. Onların dindeki yeri de aynı şekildedir. Bir de onlar kulak ve göz gibi 

izzetli, şerefli ve kıymetlidirler. Hakkı işitip ona tâbî olmaya çok hırslıdırlar. İçle-

rindeki ve dış dünyadaki Allah Teâlâ’nın açık âyetlerine devamlı hayranlıkla ba-

karlar, onlar üzerinde derin derin tefekkür edip nice ibretler alırlar. 
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Beni Bulamazsan Ebû Bekir’e Uğra!  

Bir kadın, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e gelerek bir hususta kendisiyle 

konuşmuştu. Allah Rasûlü (s.a.v), kadına daha sonra tekrar gelmesini söylediler. 

Kadın: 

“–Ya Siz’i bulamazsam!” dedi. 

Kadın bu sözüyle sanki Fahr-i Kâinât Efendimiz’in bu arada vefat etmiş 

olabileceğini kastediyordu. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle cevap verdiler: 

“–Eğer beni bulamazsan Ebû Bekir’e uğrarsın!” (Buhârî Ahkâm 57, Ashabu’n-Nebî 5, 

İ’tisâm 24; Müslîm, Fedailu’s-Sahâbe 10; Tirmizî, Menâkıb, 16/3676)  
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Benden Sonra Bu İkisine Tâbî Olun! 

Huzeyfe (r.a) şöyle anlatır: 

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in huzur-i âlîlerinde oturuyorduk. Bi-

ze: 

«–Aranızda daha ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Benden sonra şu ikisi-

ne tâbî olun!» buyurdular ve Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer’e işâret ettiler.” (Tirmizî, 

Menâkıb, 16/3663) 
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Halîfeliği Ebû Bekir’e Vasiyet Etmeyi Düşündüm 

Birgün Hz. Âişe (r.a)’nın başı ağrımış ve: 

“‒Vay başım!” demişti. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de şaka yaparak: 

“‒Eğer sen ölür de ben hayâtta kalırsam, senin için mağfiret diler, duâ 

ederim!” buyurdular. 

Bunun üzerine Âişe (r.a): 

“‒Vay başıma gelenler! Vallahi öyle zannediyorum ki, sen benim ölmemi 

istiyorsun! Eğer ben ölürsem, hemen o günün akşamına hanımlarından birine gü-

veyi girersin!” dedi. 

Hz. Âişe vâlidemizin bu sözü üzerine Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) 

şöyle buyurdular: 

“‒Âişe! Endişelenme! Asıl ben «Vay başım!» diyorum. Hattâ Ebû Bekir’e 

ve oğluna haber gönderip halîfeliği Ebû Bekir’e vasiyet etmeyi düşündüm. Böyle-

ce bâzılarının halîfelik hakkındaki dedikodularını ve bu hususta arzusu olanların 

temennîlerini kesmek istedim. Fakat sonra; «Allah Teâlâ, halîfeliği hak etmeyen 

birine vermez; mü’minler de halîfeliğe lâyık olmayan birini ondan uzak tutarlar. 

Veya Allah Teâlâ, lâyık olmayan kişiyi hilâfetten uzaklaştırır, mü’minler de hak 

etmeyen kişiyi o makâma seçmezler.» diye düşünüp bundan vazgeçtim.” (Buhârî, 

Merdâ 16, Ahkâm 51; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe 11) 

Bu ve benzeri rivâyetler, Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti hususunda tartışmaya 

mahal bırakmayacak derecede açık ve katʼî delillerdir. 
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Rasûlullah (s.a.v) Meşgul ise Ebû Bekir’e Giderdi 

Hicretin dokuzuncu senesinde Sakîf kabîlesinin temsilcileri gelmişti. 

Tâif’te oturan bu kabîle, Rasûlullah’a gelme ve İslâm’a girme husûsunda en sona 

kalmışlardı. Dört bir yandan müslümanlarla çevrilip yapacak bir şeyleri kalmayın-

ca Medîne yollarına düşmüşlerdi. 

İçlerinde Osmân bin Ebi’l-Âs isminde bir delikanlı vardı. Aralarında yaş 

bakımından en gençleri olduğu için onu geride, hayvanlarının yanında bırakmış-

lardı. Temsilciler Allah Rasûlü’nün yanından dönüp eşyâlarının yanına varır ve 

öğle sıcağında uykuya dalarlardı. Osmân (r.a) da bu fırsattan istifâde ederek he-

men Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanına gelir, O’na dînî sorular sorar, Kur’ân-ı 

Kerîm dinler ve öğrenirdi. Böylece Allah Rasûlü’nden bâzı sûreleri okuyup ezber-

lemişti. Arkadaşları arasında Kur’ân-ı Kerîm’e iştiyâkı en fazla olan o idi. 

Temsilci arkadaşlarından önce gizlice bey’at edip müslüman olan Osmân 

(r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i meşgûl bulduğu zaman, ya Ebû Bekir’e ya da 

Übey bin Ka’b’a gider, soracağını sorar, okumak istediğini okurdu. Onun bu hâli, 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in hoşuna gider ve kendisini severlerdi. Sakîf temsil-

cileri yurtlarına dönmek istediklerinde: 

“–Yâ Rasûlallah! İçimizden birini bize imam (önder) tâyin et!” dediler. 

Allah Rasûlü (s.a.v) de, yaşca en gençleri olmasına rağmen Osmân (r.a)’ı 

onlara imam tâyin ettiler. (İbn-i Hişâm, IV, 185; İbn-i Sa’d, V, 508. Krş. Ahmed, IV, 218) 

Osman bin Ebi’l-Âs (r.a) şöyle anlatır: 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanına kabilemizin temsilcisi olarak 

gelmiştik. Arkadaşlarımın içinde Kur’ân’ı öğrenme hususunda en gayretli 

olan bendim. Bakara sûresini öğrenerek onlara üstünlük sağlamıştım. (Bu 

hasletim sebebiyle) Rasûlullah (s.a.v) bana şöyle buyurdu: 

“–En küçükleri olmana rağmen seni arkadaşlarının başına emîr 

tâyin ettim. Kur’ân’a temiz olmadığın müddetçe dokunma!” (Heysemî, I, 277) 
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Ebû Bekir’i Dost Edinirdim! 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) şöyle buyurur: 

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) (son hastalığında) hutbeye çıkıp: 

«‒Allâh Teâlâ bir kulunu dünyâ ile kendi katında olan (âhiret nimetleri) 

arasında muhayyer bıraktı. O da Allah katında olanları tercih etti!» buyurdular. 

(Bu söz üzerine) Ebû Bekir (r.a) ağlamağa başladı. Ben kendi kendime: 

«Allâh Teâlâ’nın, bir kulu dünyâ ile kendi katında olan (âhiret nimetleri) 

arasında muhayyer bırakmasında, onun da Allah katında olanları ihtiyâr etmesinde 

ne var ki, bu güngörmüş yaşlıyı böyle ağlatıyor?» diye düşündüm. Meğer muhay-

yer bırakılan o kul Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in kendileri imiş! Meğer Ebû Be-

kir es-Sıddîk (r.a) hepimizden daha bilgili imiş! 

Rasûlullâh (s.a.v) Hz. Ebû Bekir’in ağladığını görünce şöyle buyurdular: 

«‒Ey Ebû Bekir, ağlama! Sohbet (yâni arkadaşlık) husûsunda da, mâlını 

bezletme husûsunda da insanların bana en fazla ihsanda bulunanı Ebû Bekir’dir. 

Ümmetimden birini kendime halîl (dost) edineydim Ebû Bekir’i edinirdim. Lâkin 

İslâm yüzünden (hâsıl) olan kardeşlik ve sevgi, (şahsî dostluktan efdaldir.) Mes-

cid’de Ebû Bekir’in kapısından başka kapatılmadık hiçbir kapı kalmasın!».” 
(Buhârî, Salât, 80; Ashâbu’n-Nebî, 3; Menâkıbu’l-Ensâr 45, Müslim, Fedâilu’s-Sahabe 2; Tirmizî, Menakıb, 

15) 

“Halîl”, dost demektir. Meveddet ve mahabbet de aynı mânâda ise de, 

dostlukta, sevilenden başka hiçbir kimseye ve hiçbir şeye mahabbete yer bırakma-

yacak derecede mahabbetin istilâsı altında bulunmak gibi bir ihtisâs mânâsı vardır. 

Dostluk, ortaklık kabul etmeyen bir nevi mahabbettir ki, Peygamber Efendimiz 

(s.a.v) bunu Rabb-ı A’lâ’sına tahsis etmişlerdir. Gerçi bu nevi mahabbet bütün 

peygamberlerde vardır. Fakat Halîlullah lakâbı Ebü’l-Enbiyâ ile Hâtemü’l-

Enbiyâ’ya hâstır. 
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Yerinde Kal! 

Esved (r.a) şöyle anlatır: 

Hz. Âişe (r.a)’nın yanında idik. Namaza devâm etmekten ve ona tâzim 

göstermekten bahsettik. O da şöyle dedi: 

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in vefatına sebep olan hastalığı esnâsında, 

bir namaz vakti gelmişti. Ezan okundu. Efendimiz: 

«–Ebu Bekir’e söyleyin, halka namaz kıldırsın!» buyurdular. 

«–Ebû Bekir yufka yürekli bir kimsedir, senin yerinde namaza duracak 

olursa (ağlamaktan) halka namaz kıldıramaz.» denildi. 

Efendimiz (s.a.v) sözünü tekrar ettiğinde yine aynı şeyleri söylediler. 

Üçüncü defâ tekrar ettiler ve şöyle buyurdular: 

«–Siz Yusuf’la uğraşan kadınlar gibisiniz! Ebû Bekir’e emredin insanlara 

namaz kıldırsın!»  

Ebû Bekir (r.a) çıktı ve namaza durdu. Allâh Rasûlü (s.a.v) kendilerinde 

bir hafiflik hissettiler. İki kişinin yardımı ile camiye çıktılar. Şu anda ağrıdan yer-

de sürünen ayaklarını görür gibiyim. Ebû Bekir (r.a) geri çekilmek istedi. Ancak 

Allâh Rasûlü (s.a.v) ona: 

«Yerinden ayrılma!» diye işaret buyurdular. Sonra Rasûlullâh Efendimiz 

(s.a.v) Hz. Ebû Bekir’in yanına getirildi ve oraya oturdular.” 

Hadisin râvilerinden olan Â’meş’e: 

“–Rasûlullâh namaz kılıyor, Ebû Bekir ona tâbî oluyor ve cemaat de Ebû 

Bekir’e uyuyordu öyle mi?” diye sorulduğunda başı ile “Evet” dedi. 

Ebû Muâviye de şu cümleyi fazla olarak rivâyet eder: 

“Ebû Bekir’in soluna oturdular, Ebû Bekir (r.a) namazı ayakta kıldırıyor-

du.” (Buhârî, Ezân, 39) 
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O’nun Karşılığını Allah Verecektir! 

Vefâ âbidesi Peygamber Efendimiz (s.a.v), Ensâr ve Muhâcirlerin İslâm 

uğrunda yaptığı fedâkârlıkları zaman zaman yâdeder ve onları medhederlerdi. 

Ancak onların içerisinde Hz. Ebû Bekir’in ayrı bir yeri vardır. Allah Rasûlü 

(s.a.v), ona olan minnettarlığını şöyle ifâde ederlerdi: 

“Bize iyiliği dokunan herkese bunun karşılığını ayniyle veya daha 

fazlasıyla ödemişizdir. Ancak Ebû Bekir müstesnâ!.. Onun o kadar çok iyiliği 

olmuştur ki onun mükâfaatını Kıyâmet Günü Allah Teâlâ verecektir. Bana Ebû 

Bekir’in malı kadar kimsenin malı faydalı olmamıştır. Eğer kendime bir halîl 

(dost) edinseydim, mutlaka Ebû Bekir’i edinirdim. (Kendini kasdederek) 

Haberiniz olsun, arkadaşınız halîlullâh’tır, yani Allah Teâlâ’nın dostudur.” (Tirmizî, 

Menâkıb, 15/3661) 
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Sâdece Ebû Bekir’in Kapısı Açık Kalsın! 

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) vefâtı ile hitâma eren hastalığı esnâsında 

(mübârek) başını bir bez ile bağlamış olduğu halde Mescid’e çıkıp minbere otur-

dular. (Orada) Allâh’a hamd ü senâ ettikten sonra şöyle buyurdular: 

«‒İnsanlar içinde nefsi ve malı îtibâriyle benim üzerimde Ebû Bekir bin 

Ebî Kuhâfe’den ziyâde iyilik ve ihsânı olan hiç kimse yoktur. İnsanlar içinden bir 

halîl edineydim, Ebû Bekir’i kendime halîl edinirdim. Lâkin İslâm yüzünden olan 

dostluk ve kardeşlik daha efdaldir. Ebû Bekir’in kapısından başka bu Mescid’deki 

kapıların hepsini tarafımdan kapatınız!».” (Buhârî, Salât, 80) 

Peygamber Efendimiz’in mescidi, Mü’minlerin Annelerinden her birine 

tahsis edilen hücreler ve büyük muhâcirlerin evleri ile çevrili idi. Bunların her bi-

rinden Mescid’e açılan küçük bir kapı vardı. İşte Hz. Ebû Bekir’in kapısından 

başka kapatılmaları emredilen kapılar, bu husûsî küçük kapılar idi. Sahâbîler bu 

istisnâyı, onun halîfe olması gerektiğini gösteren işâretlerden biri olarak kabul 

etmişlerdir. Nitekim Allah Rasûlü (s.a.v), odasının kapısından çıktığında hemen 

Mescid’e girmiş oluyorlardı. Kendisinden sonra Halîfe olacak olan Hz. Ebû Be-

kir’in de aynı şekilde yapması için onun kapısını açık bıraktılar. 

 



 104 

Ben ve Malım, Yalnızca Sen’in İçin Değil miyiz? 

Bir gün Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):  

“–Ebû Bekir’in malından istifâde ettiğim kadar başka hiç kimsenin malın-

dan faydalanmadım!” buyurdular. 

Bunun üzerine Ebû Bekir (r.a) ağlamaya başlayarak: 

“–Ben ve malım, yalnızca Sen’in için değil miyiz yâ Rasûlallah!” dedi. (İbn-

i Mâce, Mukaddime, 11) 

Böylece, kendisini her şeyiyle Allah ve Rasûlü’nün yoluna adadığını gös-

terdi. 
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Allah Rasûlü’nü Sürûra Garkeden Manzara 

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in hastalığı şiddetlendiği zaman, cemaate 

namazı Ebû Bekir (r.a) kıldırıyordu. Pazartesi günü, cemaat saf saf dizilip namaza 

durduğu esnâda Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v) hücre-i saâdetlerinin perdesini aç-

tılar, ayakta bize bakıyorlardı. Mübârek yüzleri sanki Mushaf yaprağı gibi (nurlu 

ve anlamlı) idi. Sonra tebessüm ettiler. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i bu hâlde 

görmenin sevinciyle neredeyse namazı bozacaktık. 

Ebû Bekir (r.a) derhal arka safta namaz kılmak üzere geri çekilmeye baş-

ladı. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in namaza geldiğini zannetmişti. Ancak Allah 

Rasûlü (s.a.v) bize işaret ederek namazı tamamlamamızı söylediler ve perdeyi in-

dirdiler. Bu, Allah Rasûlü’nü son görüşümüz oldu. Âlemlerin Sultanı Efendimiz 

(s.a.v) o gün vefât ettiler.” (Buhârî, Ezân 46, 94, Amel fi’s-Salât 6, Megâzî 83; Müslim, Salat 98; Nesâî, Ce-

naiz 7) 

Bu hâdise 12 Rabîulevvel Pazartesi sabah namazında yaşanmıştı. Efendi-

miz (s.a.v) yine kendilerinde bir hafiflik hissetmişlerdi. Ancak bedenî tâkatleri 

cemaate çıkmaya yetmedi. Bunun üzerine oda kapısının perdesini kaldırdılar ve o 

esnâda Hz. Ebû Bekr’in imamlığında sabah namazı kılan sevgili ashâbını son kez 

seyrettiler. Onları yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz hâlinde görmekten mem-

nun kalarak sürûr içinde tebessüm buyurdular. Sanki onlara vedâ ediyorlardı. Bir 

taraftan şiddetli hastalığın acısını çekerken diğer taraftan da geride sâlihlerden 

oluşan bir cemaat bırakmanın ve Yüce Rabbimiz’in risâletini îfâ etmenin sürûru 

içindeydiler. 

Âişe vâlidemiz (r.a) şöyle buyurur:  

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) ashâbının namaz kılışını tebessüm ederek iz-

liyorlardı. Allâh Rasûlü’nü hiçbir vakit bu kadar sevinçli bir hâlde görmemiştim!” 

(İbn-i Hişâm, IV, 331) 
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Vâh Benim Peygamberim! 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in vefâtı üzerine müslümanlar Mescid’de ağ-

lamaya başladılar. Hz. Ömer (r.a): 

“–Hiç kimsenin «Muhammed (s.a.v) öldü!» dediğini duymayayım! Yoksa 

kılıcımla boynunu vururum! Rasûlullah (s.a.v), Hz. Mûsâ’nın bayıldığı gibi ba-

yılmıştır!” diyerek konuşup duruyordu. Öyle ki çok konuşmaktan ağzı köpürmüş-

tü. 

Ebû Bekir (r.a), acı haberi alınca hemen atına binip Medîne’ye geldi. Pey-

gamber Efendimiz’in yüzünü açtı. Sonra üzerine kapandı, ağlayarak mübârek alın-

larından öptü ve: 

“‒Vallahi, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) vefât etmiş! İnnâ lillahi ve innâ 

ileyhi râciûn. (Bizler Allah’a âidiz, Allah’ın kullarıyız ve yine O’na dönücüleriz!) 

Anam babam, Sana fedâ olsun! Vallahi Allah Sana ölüm acısı iki kere tattırmaya-

cak! Sen bir kere ölmüş ve mukadder olan ölüm geçidini geçmiş bulunuyorsun! 

Bundan sonra Sen’in için bir daha ölmek yoktur! Vâh benim peygamberim!” dedi. 

Sonra eğilip mübârek yüzlerinden öptü. Başını kaldırdıktan sonra: 

“‒Vâh benim dostum!” dedi ve eğilip mübârek alınlarından öptü. Tekrar: 

“‒Vâh benim güzîdem, seçkinim!” dedi ve yine mubarek alınlarından öp-

tü. Sonra da: 

“‒Sen sağ iken de güzeldin, vefâtından sonra da güzelsin! Sen’in sağlığın 

da vefâtın da ne güzel!” diyerek Allah Rasûlü (s.a.v)’in mübârek yüzlerini örttü ve 

dışarı çıktı. 

Ömer (r.a), hâlâ Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in vefât etmediği yönündeki 

konuşmasını sürdürüyordu. Ebû Bekir (r.a) ona: 

“–Otur artık ey Ömer!” dedi. 

Ömer (r.a) onu dinlemedi. Ebû Bekir (r.a), sözünü iki üç kere tekrarladı ve 

konuşmaya başladı: 

“‒Allah Teâlâ, Rasûlü’ne daha aranızda iken vefât haberini vermişti. Sizle-

rin de (eceliniz gelince) öleceğinizi haber vermiştir. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 

vefât etmiştir! Sizlerden de hiç kimse sağ kalmayacaktır. Kim Muhammed’e tapı-

yor ise bilsin ki, Muhammed (s.a.v) vefât etmiştir. Kim de Allah’a ibâdet ediyor-

sa, hiç şüphesiz Allah Hayy’dır, ölümsüzdür. Allah Teâlâ: 

«Muhammed, bir Rasûl’dür. O’ndan önce de rasûller gelip geçmiştir. 

Şimdi O, ölür veya öldürülürse, ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye (eski di-
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ninize) mi döneceksiniz? Kim, böyle geri dönerse, elbette ki Allah’a hiçbir şe-

kilde zarar vermiş olmaz. Allah Teâlâ, şükür ve sebât edenlere mükâfat vere-

cektir.»33
 buyurmuştur.” 

İnsanlar bu âyet-i kerimeyi işitince Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in vefât 

ettiğine artık iyice kanaat getirdiler. Öyle bir feryat kopardılar ki, acı yüklü sesleri 

Arş’a yükseldi… 

İnsanlar o derece şaşkınlığa düşmüşlerdi ki, Ebû Bekir (r.a) okuyuncaya 

kadar, bu âyetin nâzil olduğunu bilmiyor gibiydiler.  

Hz. Ömer (r.a) şöyle der:  

“Vallahi o güne kadar bu âyeti sanki hiç işitmemiş gibiydim! Onu Ebû Be-

kir’den dinleyince dehşet içinde kaldım. Ayaklarım beni tutmaz olmuştu. Dizleri-

min bağı çözüldü ve bulunduğum yere yığılıverdim.”34
 

                                                 
33 Âl-i İmrân, 144. 
34 Bkz. Buhârî, Meğâzî, 83; Abdürrezzâk, V, 436; Heysemî, IX, 32; İbn-i Sa’d, II, 266–272. 
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Onlar Vefât Ettikleri Yere Defnedilirler 

İmâm Mâlik (r.a) anlatıyor: 

Bana ulaştığına göre, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Pazartesi günü vefat et-

tiler ve salı günü de defnedildiler. Ashâb-ı kiram cenaze namazını (cemaat halinde 

değil) münferiden kıldı, hiç kimse imamlık yapmadı. 

Bir kısmı, “Minberin yanına defnedilsin” dedi. Bazıları da, “Bakî Kabris-

tanı’na defnedilsin” dedi. 

Bu esnâda Ebû Bekir (r.a) geldi ve: 

“–Allah Rasûlü’nün, «Peygamberler vefât ettikleri yere defnedilirler» bu-

yurduklarını işitmiştim” dedi. 

Hz. Ebû Bekir’in îkâzı üzerine hemen orada mezar kazıldı. 

Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’i yıkayacaklarında gömleğini çıkarmak is-

tediler. Hâtiften, “Gömleği çıkarmayın!” diye bir ses işitildi. Bunun üzerine 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i gömleği üzerinde olduğu hâlde yıkadılar.” (Muvatta’, 

Cenâiz, 27) 
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Üç Kamerin En Hayırlısı 

Hz. Âişe (r.anhâ) anlatıyor: 

“Rüyâmda hücreme üç ayın düştüğünü gördüm. Rüyâmı babam Hz. Ebû 

Bekir’e anlattım. Sükût etti, cevap vermedi. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) vefat 

edip de odama defnedilince babam: 

«–İşte (rüyânda gördüğün) üç aydan biri ve en hayırlısı!» dedi.” (Muvatta’, 

Cenâiz, 30; Hâkim, III, 62/4400) 

Hz. Âişe (r.a) (son günlerinde) hasta olmuştu. İbn-i Abbâs (r.a) onu ziya-

rete geldi ve şöyle dedi: 

“−Ey mü’minlerin annesi! (Eğer vefât edersen), Rasûlullah (s.a.v) ve Ebû 

Bekir (r.a) gibi iki sağlam ve güvenilir öncünün yanına gidiyorsun. (Ne mutlu sa-

na! Artık endîşe etme, ferah ol!)” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 30) 
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Allah’a ve Rasûlü’ne İtaat Ettiğim Müddetçe 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz vefât ettiklerinde, Ensâr ve Muhâcirler, 

Sakîfe’de Hz. Ebû Bekir’e bey’at ettiler. Bir gün sonra umûmî bir bey’at daha ol-

du ve peygamberlerden sonra insanlığın en hayırlısı olan Hz. Sıddîk (r.a) insanlara 

şöyle hitâb etti: 

“Ey insanlar! En iyiniz olmadığım hâlde sizin başınıza halîfe seçilmiş bu-

lunuyorum. Şâyet vazîfemi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz. Yanlış hareket 

edersem bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk, emîn bir şahsiyet olmanın göster-

gesidir. Yalan ise hıyânettir. Zayıf olanınız hakkını alıncaya kadar benim yanımda 

en kuvvetlinizdir. Güçlü olanınız da kendisinden hak sâhibinin hakkını alıncaya 

kadar benim nazarımda en zayıfınızdır. 

Bir millet Allah yolunda cihâdı terk ederse zillete dûçâr olur. İnsanlar ara-

sında kötülük yayılırsa Allah o millete umûmî bir belâ verir. Allah’a ve Rasûlü’ne 

itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Şâyet Allah’a ve Rasûlü’ne isyan eder-

sem bana itaat etmeniz söz konusu olamaz. Haydi, namaza kalkınız, Allah’ın 

rahmeti üzerinize olsun.”35
 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in vefâtından bir ay sonraki bir hutbesinde ise 

Ebû Bekir (r.a) şöyle buyurdu: 

“Hoşlanmadığım hâlde hilâfet vazifesine getirildim. Vallahi, benim yerime 

bir başkasının bu vazîfeyi deruhte etmesini ne kadar isterdim! Dikkat edin! Size, 

Rasûlullah (s.a.v) gibi davranmamı beklerseniz, benim buna gücüm yetmez! Zira 

O, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine vahiy ikrâm ettiği ve vahiyle yanlışlardan mâsûm 

kıldığı bir zât idi. Ben ise normal bir insanım, herhangi birinizden daha hayırlı da 

değilim. Beni murâkabe edin, istikâmet üzere olursam bana tâbî olun, ayağım ka-

yarsa beni düzeltin!”36 

Sakîfe’deki toplantı ve Hz. Ebû Bekir’e halîfe olarak bey’at edilmesi hâdi-

sesini anlatan sahih rivâyetler gözden geçirildiğinde açıkça ortaya çıkar ki bu top-

lantı uzun sürmemiştir, orada Muhâcirler ile Ensâr arasında uzun münâkaşalar, 

hilâfeti elde etmek için yarış ve mücâdele olmamış, sert sözler söylenmemiş, teh-

ditler savrulmamış ve orada toplananların birbirlerine elleriyle müdâhale ettiği bir 

arbede yaşanmamıştır. Bu tür şeyler, muâsır müelliflerin naklettiği bazı zayıf ri-

vâyetlerin çizdiği bir tablodur. Onlar, bu târihî ve ulvî toplantının arı duru ve pâk 

yüzünü çirkinleştirmeye çalışıyorlar. O toplantıda hilâfet makâmının ve İslâm 

devletinin geleceği, her türlü lâkaytlık ve nefsânî heveslerin üstüne yükselen mu-

                                                 
35 Bkz. İbn-i Sa’d, III, 182-183; Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 69, 71-72; Abdurrazzâk, Musannef, XI, 336; 

Hamîdullah, İslâm Peygamberi, II, 1181. 
36 Bkz. İbn-i Sa‘d, III, 212; Ahmed, I, 13; Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 71. 
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azzam bir kararlılık ve ulvî duygularla, büyük bir mes’ûliyet şuuru içinde tâyin 

edilmiştir.37 

 

 

                                                 
37 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432, s. 51. 
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Zor Anlar 

Hz. Âişe (r.a) der ki: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) vefat edince Araplar irtidad etti, nifak ka-

bardı. Babam Hz. Ebû Bekir’in üzerine çöken yük sabit dağların üzerine çökseydi, 

muhakkak onlar ufacık kalırlardı.” (Taberânî, Sağîr, II, 101) 

Ebû Hüreyre (r.a): 

“Eğer Ebû Bekir (r.a) olmasaydı, Muhammed (s.a.v)’in vefatından sonra 

ümmet-i Muhammed helak olurdu!” demiştir. (Süheylî, Ravdu’l-ünf, VII, 591) 

Hz. Ebû Bekir (r.a) irtidâd edip de sonra tekrar İslâm’a dönenlerin hiçbi-

rini fetihlere katmadı. Onları silahtan arındırdı. Çünkü daha yakın zamanda irtidat 

ettikleri için onlara güvenmiyordu. Bir de onlara ihtiyâcı olmadığını göstermek 

sûretiyle kendilerini cezâlandırıyordu. Diğer taraftan bunların İslâmî fetihlerin 

önünde görünmelerini istemiyordu. Zîrâ onlar, yeni fethedilen bölgelerin halkına, 

güzel bir “müslüman asker” modeli sergileyemezlerdi.38 

 

                                                 
38 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432, s. 356. 
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Ayaklarım Allah Yolunda Tozlansın! 

Arap Yarımadası’ndaki kabileleri tek tek hükmüne boyun eğdiren Rasûlul-

lah Efendimiz (s.a.v), Mü’te Seferi ve Tebük Gazvesi’yle, İslâm’ın, kuzeydeki 

gücünü sağlamlaştırmış ve Şam diyârının fethine bir giriş yapmışlardı. Bundan 

sonra Allah Rasûlü (s.a.v), aynı hedefe göndermek üzere Medine ve civârındaki 

kabilelerden bir ordu kurmuşlar ve kumandanlığına da Üsâme bin Zeyd’i (r.a) ge-

tirmişlerdi. Üsâme (r.a) o esnâda on dokuz, yirmi yaşlarındaydı. Hz. Ömer (r.a) 

de bu orduda bulunuyordu. Ordu henüz hendeği geçmemişti ki Allah Rasûlü 

(s.a.v) vefat ettiler. 

Ashâb-ı kiram, bazı karışıklıkların çıkmasından korkarak bu ordunun Me-

dine’de kalmasını istediler. Ancak Ebû Bekir (r.a) ne pahasına olursa olsun Allah 

Rasûlü’nün hazırladığı ve göndermek istediği bir orduyu mutlakâ sefere çıkaraca-

ğını ve O’nun tâyin ettiği kumandanı aslâ değiştirmeyeceğini beyân etti. 

Ebû Bekir (r.a) Medine’den çıkıp ordunun yanına gitti. Onları yola çıkardı 

ve bir müddet yanlarında yürüyerek uğurladı. Hz. Ebû Bekir (r.a) yaya yürüyor, 

genç kumandan Üsâme (r.a) ise at sırtında gidiyordu. Abdurrahman bin Avf 

(r.a) da Hz. Ebû Bekir’in bineğini çekiyordu. Bu durumdan rahatsız olan Üsâme 

(r.a): 

“–Ey Rasûlullah’ın Halifesi! Yâ siz de binin ya ben de ineyim!” dedi. 

Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir (r.a) şunları söyledi: 

“–Vallahi ne sen ineceksin, ne de ben bineceğim. Şu ayaklarımı bir müd-

det Allah yolunda tozlandırsam ne zararım olur? Çünkü Allah Teâlâ, kendi yolun-

da cihâda çıkan gâzinin her adımına yedi yüz sevap yazar, onu yedi yüz derece 

yükseltir ve yedi yüz hatasını da siler.” 

Sonra Sıddîk (r.a), genç kumandanı Üsâme’den Hz. Ömer’e müsâade ede-

rek Medîne’de kendisine yardımcı bırakmasını ricâ etti. Üsâme (r.a) de ona izin 

verdi.39
 

Daha sonra işler biraz yoluna girince Hz. Ebû Bekir (r.a), İslâm dâvetinin, 

beşeriyeti zulüm ve azgınlık ateşinden ve Allah’tan başka şeylere kulluktan kur-

tarma hedefini gerçekleştirmek üzere Şâm ve Irâk diyârlarına fetih orduları gön-

derdi. Zîrâ Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyordu: 

“Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar 

onlarla savaşın! (İnkâra) son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını 

çok iyi görür.” (el-Enfâl, 39. Krş. el-Bakara, 193) 

                                                 
39 Bkz. Taberî, Târîh, III, 226; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, VI, 297-298; Ali el-Müttakî, X, 578-579/30268. 
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Peki, Âilemi Ne İle Geçindireceğim? 

Hz. Ebû Bekir (r.a), halîfe seçildikten sonra eski mesleği olan ticarete de-

vam etmek istedi ve koluna attığı elbiselerle çarşının yolunu tuttu. Yolda rastladı-

ğı Hz. Ömer (r.a) ona, müslümanların işlerini üzerine aldığını, ticarete devam etti-

ğinde işlerin aksayacağını hatırlattı. Hz. Ebû Bekir (r.a): 

“–Peki, âilemi ne ile geçindireceğim?” diye sordu. 

Hz. Ömer (r.a) onu Beytülmâl emîni Ebû Ubeyde’ye götürdü ve ashâbın 

ileri gelenleriyle de istişâre ederek kendisine maaş bağlanmasını temin etti. Ebû 

Ubeyde (r.a), halifeye, orta halli bir Muhâcirin gıdası miktârınca yiyecek ile yaz-

lık ve kışlık iki elbise tahsis etti. Eskittiği elbiseyi getirip yenisini götürmesini 

söyledi. (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 78; Sarıçam, Hz. Ebû Bekir, s. 83-84) 

Müslümanların en büyük halifesinin dünya ile alâkası işte bu kadardı… 
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Koyunları Sağmaya Devam Etti 

Hz. Ebû Bekir (r.a), hilâfete geçince, önceki hayatına nazaran daha mü-

tevâzi bir hâle bürünmüştü. Halîfe olmadan önce çevresindeki yetim kızların ko-

yunlarını sağıverir, ihtiyaçlarını karşılardı. 

Ebû Bekir (r.a) halife olduktan sonra komşuları, onun artık koyunlarını 

sağmayacağını konuşmaya başlamışlardı. Ancak değişen bir şey olmadı. Ebû Be-

kir (r.a) yine geldi ve yetimlerin koyunlarını sağmaya devam etti. (Süyûtî, Târihu’l-

Hulefâ, s. 80; Sarıçam, Hz. Ebû Bekir, s. 82) 

Onlar, Allah Teâlâ’yı kalbi kırıkların yanında aradıklarında daha kolay bu-

lacaklarını idrak etmişlerdi. Bu sebeple dul, yetim ve kimsesizlerin hâlini sorar, 

ihtiyaçlarını giderirlerdi. 
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Ben Rasûlullah (s.a.v)’in Halîfesiyim 

Bir şahıs Hz. Ebû Bekir’e: 

“–Ey Halîfetullah: Allah’ın yeryüzündeki halîfesi” diye hitab etmişti. 

Ebû Bekir (r.a) bu hitaptan hoşlanmadığını ve yüksek tevâzuunu gösteren 

bir edâ ile şu karşılıkta bulundu: 

“–Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in halifesiyim! Ben bundan râzıyım! 

Ben bundan râzıyım! Ben bundan râzıyım!” (Ahmed, I, 10) 

Halîfe, öncekinin ardından gelen, onun yerine geçen mânâsına geldiğinden 

insanlar için “Allah’ın halîfesi” ifadesini kullanmak, âlimlerin ekseriyeti tarafın-

dan doğru bulunmamıştır. Ebû Bekir (r.a), etrafındakilerin medh ü senâsıyla gurur 

ve kibre kapılmamış, hakikat ne ise onu dâimâ insanlara anlatmış ve yanlış düşün-

celere kapılanları hemen îkâz etmiştir. 
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Vahye Hasret! 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in vefâtından sonra Ebû Bekir (r.a), Hz. 

Ömer’e: 

“–Haydi, Allah Rasûlü’nün yakını olan Ümmü Eymen’i ziyârete gidelim, 

Rasûlullah (s.a.v)’in yaptığı gibi biz de onu ziyâret edelim!” dedi.  

Yanına vardıklarında Ümmü Eymen (r.a) ağlamaya başladı. Onlar: 

“–Niçin ağlıyorsun? Efendimiz için Allah katındaki nîmetlerin çok daha 

hayırlı olduğunu bilmiyor musun?” dediler. 

Ümmü Eymen (r.a): 

“–Ben onun için ağlamıyorum. Zira Allah Teâlâ’nın katındaki nîmetlerin, 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) için dünyadan daha hayırlı olduğunu bilmiyor deği-

lim. Lâkin ben, semâdan inen vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum!” de-

di. 

Cenâb-ı Hakk’a ve O’nun kelâmına karşı hissedilen engin muhabbeti gös-

teren bu sözler, Ebû Bekir (r.a) ile Hz. Ömer’i de duygulandırdı. Ümmü Eymen 

ile birlikte onlar da ağlamaya başladılar. (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 103) 
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Vallahi Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e Benziyor! 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in vefâtından birkaç gün sonra idi. Ebû 

Bekir (r.a) ikindi namazını kılmış ve Ali (r.a) ile birlikte Mescid’den çıkmış yürü-

yorlardı. Derken Peygamber Efendimiz’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu Hasan’ı ço-

cuklarla oynarken gördüler. Ebû Bekir (r.a), Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e çok 

benzeyen Hasan’ı görünce farklı bir âleme daldı. Hemen onu yakalayarak boynu-

na bindirdi ve şöyle demeye başladı: 

“–Babam sana fedâ olsun! Vallahi Rasûlullah’a benziyor, Ali’ye değil!” 

Ali (r.a) da yanlarında tebessüm ediyordu. (Buhârî, Menâkıb, 23) 

Allah Rasûlü (s.a.v)’in aziz hâtıraları Ebû Bekir (r.a) için çok büyük bir 

ehemmiyet arzediyordu. 
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Seven, Sevdiğini Taklid Eder 

Esmâ bint-i Ebî Bekir (r.anhâ) şöyle anlatır: 

Babamı bir elbise içinde namaz kılarken gördüm: 

“–Babacığım! Diğer elbisen askıda dururken sen bir tek elbiseyle mi na-

maz kılıyorsun?” dedim. 

Şu cevâbı verdi: 

“–Yavrucuğum! Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) benim arkamda kıldığı son 

namazını tek bir elbise içinde kılmıştı.” (Heysemî, II, 48) 

Hz. Ali (r.a) şu şehâdette bulunmuştur: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) vefat ettiklerinde Ebû Bekir (r.a) halife 

oldu. Allah Teâlâ tarafından rûhu kabzolununcaya kadar Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’in ameline ve Sünnet’ine göre hareket etti. Sonra Ömer (r.a) halife 

oldu. O da Cenâb-ı Hak rûhunu kabzedinceye kadar Rasûlullah (s.a.v) ve Hz. 

Ebû Bekir’in amellerine ve Sünnet’lerine göre hareket etti.” (Ahmed, I, 128) 

Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer (r.a) halîfe olduklarında birine bir vazife vere-

cekleri zaman Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in o zâta daha evvel müslümanların 

işlerinden birini tevdî edip etmediğine bakarlardı. Eğer böyle bir şey olmuşsa on-

lar da verirler, yoksa tevakkuf ederlerdi. (Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, I, 121) 
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Adâlet Sâhibi 

Bir bedevî Hz. Ebû Bekir’e gelerek: 

“‒İhramlıyken bir hayvan avladım. Cezâ olarak ne ödemem gerekir?” diye 

sordu. 

Ebû Bekir (r.a) yanında oturan Übeyy bin Kaʻb’a: 

“‒Bu hususta görüşün nedir?” buyurdu. 

Bedevî: 

“‒Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in halîfesisin diye sana gelip soru 

soruyorum, sen de başkasına soruyorsun!” dedi. 

Ebû Bekir (r.a) ona: 

“‒Sen Allah Teâlâ’nın «Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin! 

İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın misli bir cezâ 

vardır. (Buna) Kâʻbe’ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adâlet 

sahibi iki kişi hükmeder (öldürülen avın dengini takdir eder)…” (el-Mâide, 95) 

sözünü hatırlamıyor musun? Arkadaşımla istişâre ediyorum. Bir şey üzerinde 

ittifak ettiğimizde onu sana söyleriz.” buyurdu. (İbn-i Ebî Hâtim, Tefsîr, IV, 1206-1207; Ali 

el-Müttakî, V, 244/12767) 
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Zekât Vermeyenlerle Savaşırım! 

Ebû Hüreyre (r.a) der ki: 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in vefatından sonra Arapların bir kısmı din-

den dönünce, Halîfe Ebû Bekir (r.a) bunlara karşı savaş açtı. Ömer (r.a): 

“–Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), «Ben insanlarla “Allah’tan başka ilâh 

yoktur” deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Kim kelime-i tevhîdi söylerse, -

İslâm’ın hakkı olan had cezaları hâriç- mal ve canını benden korumuş olur. Ger-

çek hesâbını görmek ise Allah’a kalmıştır» buyurmuşken şimdi sen onlarla nasıl 

savaşırsın?” diye karşı çıktı. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Allah’a yemin ederim ki, namazla zekâtın arasını ayıranlarla mutlaka 

savaşırım. Çünkü zekât, malın (ödenmesi gerekli) hakkıdır. Allah’a yemin ederim 

ki, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e verdikleri bir deve yularını bile bana vermekten 

kaçınırlarsa, sırf bu sebepten dolayı onlarla savaşırım” cevabını verdi. 

Bunun üzerine Ömer (r.a) şöyle dedi: 

“–Yemin ederim ki, zekât vermeyenlerle savaş husûsunda Allah Teâlâ’nın 

Ebû Bekir’in kalbine tam bir kararlılık verdiğini gördüm ve doğrunun da bu oldu-

ğunu anladım.” (Buhârî, Zekât 1, 40, İstitâbe 3, İ’tisâm, 2, 28; Müslim, Îmân, 32; Nesâî, Châd, 1) 

Hz. Ebû Bekir’in bu tavrı, şer’î hükümlerin birbirleriyle nasıl kuvvetli bir 

irtibâta sâhip olduğunu, onlardan birinin iptal edilmesinin aslâ kabul edilemeye-

ceğini gösterir.40 

Hz. Ebû Bekir (r.a) belki o âna kadar işitmemişti ama İbn-i Ömer’den ri-

vayet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardı: 

“Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in, Allah’ın elçisi olduğuna 

şehâdet edinceye, namazı kılıp zekâtı verinceye kadar insanlarla savaşmam bana 

emrolundu. Bunları yaparlarsa, -İslâm’ın hakkı olan hadler hariç- canlarını, mal-

larını benden korumuş olurlar. Gerçek durumlarının hesabını görmek ise Allah’a 

kalmıştır.”41 

Hz. Ebû Bekir’in üstün firaset ve dirayetiyle verdiği isabetli karar, aslında 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bu hadisine uygun düşmüştü. Ama o ve Hz. Ömer 

bunu daha sonra öğreneceklerdi.  

                                                 
40 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432, s. 401. 
41 Buhârî, Îmân, 17; Müslim, Îmân, 36; İbn Mâce, Mukaddime, 9/71. Ayrıca bkz. Ahmed, II, 345. 



 123 

Kıyamet Günü Allah’ın Huzûrunda Beni Kim Kurtaracak! 

Hz. Ebû Bekir (r.a) bir cuma günü çıkıp insanlara: 

“–Yarın toplanın da zekât develerini taksim edelim; ancak hiç kimse izin 

almaksızın bizim yanımıza girmesin!” buyurdu. 

Ertesi gün bir kadın kocasına bir yular vererek: 

“–Şunu al git; kim bilir belki Allah Teâlâ bir deve nasîb eder.” dedi. 

Adam geldi, Ebû Bekir (r.a) ile Ömer (r.a)’in develerin yanına girdiğini 

gördü ve onlarla birlikte o da girdi. Ebû Bekir (r.a) ona döndü ve: 

“–Yanımıza niye girdin?” diyerek elindeki yuları aldı ve onu îkâz sade-

dinde hafifçe vurdu. 

Ebû Bekir (r.a) develerin taksimini bitirince adamı çağırarak yuları kendi-

sine verdi ve: 

“–Al, sen de bana vur, kısas yap!” dedi. 

Ömer (r.a): 

“–Allah’a yemin ederim ki kısas yapmayacak! Böyle bir şeyi sünnet hâli-

ne getirme!” dedi. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Peki, o hâlde kıyamet günü beni Allah Teâlâ’nın huzurunda kim kurta-

racak?!” dedi. 

Bunun üzerine Ömer (r.a): 

“–Şu anda onun gönlünü alıp râzı edebilirsin!” dedi. 

Bunun üzerine Ebû Bekir (r.a) hizmetçisine, semeri ve çuluyla birlikte de-

vesini ve ayrıca beş dinar getirmesini emretti. Bunları vererek o zâtı râzı etti. (İbn-i 

Vehb, el-Câmi, II, 305; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VIII, 89/16025) 
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Düşkünlerin Hizmetinde 

Hz. Ömer (r.a) der ki: 

“–Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti zamanında Medîne’nin kenar mahallesinde 

âmâ ve ihtiyar bir kadın vardı. Her gün ona uğrayarak ihtiyacını görmek isterdim. 

Fakat her gittiğimde benden önce birinin gelerek lüzumlu işleri yaptığını, bu düş-

kün insanın ihtiyaçlarını karşıladığını görürdüm. 

Birgün merak ettim. «Acaba hergün bu sevabı işleyen zât kimdir?» diye 

düşündüm ve erkenden giderek bir yere saklandım. Bir de ne göreyim hergün ge-

lip kadının işlerini gören o sâlih zât Halîfe Ebû Bekir (r.a) imiş. Karşımda onu gö-

rüverince büyük bir şaşkınlık içinde: 

«–Hayatıma yemin olsun ki o sensin?» dedim.” (Süyûtî, Tarîhu’l-Hulefâ, s. 80; Rama-

zanoğlu Mahmûd Sâmî, Hz. Ebû Bekir Sıddîk, s. 120) 
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Geçen Sene Rasûlullah (s.a.v)… 

Ebû Bekir Sıddîk (r.a) bir gün minbere çıktı ve ağladı. 

Sonra: 

“–Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) geçen sene minbere çıkmıştı...” dedi ve yi-

ne ağladı.  

Nihâyet şöyle diyebildi: 

“–Allah’tan af ve âfiyet isteyin! Zira kimseye, kesin ve sağlam bir 

îmândan (yakînden) sonra âfiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.” (Bkz. Tirmizî, 

Deavât, 105/3558; Ahmed, I, 3) 

Çok geniş mânâlara sahip olan Âfiyet, bütün hayırları içine alan bir hâldir. 

Vücûda âit bütün hastalıklardan, din, dünya ve âhirete dâir tüm kötülüklerden ve 

arzu edilmeyen şeylerden uzak olmayı ifade eder. 

Ebû Bekir (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i hatırlayınca, ona olan mu-

habbet ve hasreti sebebiyle ağlardı. 
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Bu Oku Tanıyan Var mı? 

Tâif kuşatmasında bir ok gelerek Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdullah’a 

isâbet etmişti. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in vefatlarından kırk gün sonra da bu 

yara sebebiyle şehit olmuştu. Ebû Bekir (r.a) kızı Âişe vâlidemizin yanına girdi 

ve: 

“–Kızım, (Abdullah’ın ölümüne çok üzülmüyorum,) sanki evimizden sa-

dece bir koyun kulağı eksilmiş gibi hissediyorum. (Çünkü o Allah yolunda şehid 

oldu, neden üzüleyim ki?)” dedi. 

Âişe (r.anhâ): 

“–Kalbini sağlamlaştıran ve seni doğru yolda sâbit kılan Allah’a hamdol-

sun!” dedi… 

Bir müddet sonra Sakîf heyeti yanına geldi. Abdullah’ı öldüren ok hâlâ 

Hz. Ebû Bekir’in yanındaydı. Oku onlara gösterdi ve: 

“–Bunu tanıyan var mı?” diye sordu. 

İçlerinden Sa’d bin Ubeyd: 

“–O oku ben yonttum, arkasına tüyü ben taktım, kuyruğunu ben yaptım ve 

onu ben attım.” dedi. 

Ebû Bekir (r.a) şöyle dedi: 

“–Bu ok oğlum Abdullah’ı şehîd etti. Senin elinle ona şehâdet mertebesini 

ihsan eden ve onun eliyle seni îmansız öldürüp alçaltmayan Allah’a hamdolsun! 

O’nun muhafazası ne kadar geniştir.” (Hâkim, III, 543/6021; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 

167/18191) 

Abdullah (r.a) şehîd olmuş, ona oku atan Sa’d (r.a) da daha sonra müslü-

man olarak ikisi de rahmet-i ilâhiyeye nâil olmuşlardır. 
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Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Va’di 

Câbir (r.a) şöyle anlatır: 

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v) bana: 

“–Eğer Bahreyn’den zekât malı gelirse sana şöyle şöyle şöyle doldurup 

veririm!” buyurdular. Fakat Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) vefat edene kadar bek-

lenen mal gelmedi. 

Daha sonra Bahreyn’den ganimet malları geldiğinde Ebû Bekir (r.a): 

“–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in kime herhangi bir va’di veya borcu var-

sa bize müracaat etsin!” diye ilân etti. Bunun üzerine onun huzuruna vararak: 

“–Peygamber Efendimiz (s.a.v) bana böyle böyle buyurmuşlardı!” dedim. 

Ebû Bekir (r.a) elini ganimet malına daldırıp bir avuç aldı. Bunları sayınca 

500 tane olduğunu gördüm. O zaman Ebû Bekir (r.a) bana: 

“–Bunun iki mislini daha al!” dedi. (Buhârî, Kefâle 3, Hibe 18, Şehâdât 28, Humus 15, Cizye 

4, Megâzî 73; Müslim, Fezâil 60-61) 
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Helâl Lokma Hassâsiyeti 

Ebû Bekir Sıddîk (r.a)’ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kıs-

mını ona verir, o da bundan yerdi. Yine birgün köle kazandığı bir şeyi getirdi. Ebû 

Bekir (r.a) da ondan bir lokma aldı. Bunun üzerine köle: 

“–Her akşam bana kazancımın mâhiyetini sorardın, bu akşam sormadın?” 

dedi.  

Ebû Bekir (r.a): 

“–Çok açtım, sormayı unuttum, peki söyle bakalım nasıl kazandın?” diye-

rek açıklamasını istedi. 

Köle: 

“–Falcılıktan anlamadığım hâlde câhiliye devrinde falcılık yaparak bir ada-

mı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam o yaptığım işe karşılık size ikram 

ettiğim bu yiyeceği verdi” deyince Hz. Ebû Bekir (r.a), parmağını boğazına götü-

rerek (tüm eziyetine rağmen) yediklerinin hepsini çıkardı. Köleye dönerek: 

“–Yazıklar olsun sana! Az kaldı beni helâk ediyordun” dedi. 

Kendisine: 

“–Bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi?” diyenlere Hz. Sıddîk 

(r.a): 

“–Canımın çıkacağını bilsem bile, yine de o lokmayı çıkarırdım. Çünkü 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den duydum: 

«Haramla beslenen vücuda Cehennem daha lâyıktır» buyurdular” cevâbını 

verdi. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 31. Bkz. Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 26; Hâkim, IV, 141; Ahmed b. Abdullah et-Taberî, er-

Riyâdu’n-nadra, II, 140–141) 

Şu âyet-i kerimede bu ve benzeri hassâsiyetler methedilmektedir: 

“Kim de Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkar da 

nefsini hevâ ve heveslerden alıkoyarsa, şüphesiz onun varacağı yer Cen-

net’tir.” (en-Nâziât, 40-41) (Kurtubî, XIX, 135) 
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Okuyorsunuz Lâkin Yanlış Anlıyorsunuz! 

Bir gün Ebû Bekir (r.a) Allah’a hamd ü senâdan sonra şöyle dedi: 

“Ey insanlar! Siz şu âyeti okuyor, lâkin yanlış anlıyorsunuz: 

«…Siz kendinize bakın! Siz doğru yolda olduktan sonra sapıtan kim-

seler size zarar veremezler...» (el-Mâide, 105) 

Hâlbuki biz Nebiyy-i Ekrem (s.a.v)’i şöyle buyururlarken işittik: 

«İnsanlar zâlimi görüp de onun elini tutmaz (zulmüne mânî olmazlar)sa, 

Allah’ın onları umûmî bir şekilde cezalandırması yakındır».” 

Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken de işittim: 

«Bir topluluğun arasında mâsiyetler/günahlar işlenir de onlar güçleri yet-

tiği hâlde bunu değiştirmezlerse, Allah Teâlâ, yakın bir zamanda mutlaka onlara 

umûmî bir azap gönderir».” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 17/4338; Tirmizî, Fiten, 8; Tefsîr, 5/17; İbn-i Mâce, Fi-

ten, 20; Ahmed, I, 2, 7, 9) 

Her müslüman üzerine düşen vazifeyi yapar, toplum da umum itibariyle 

hayır üzere olursa, yabancı din ve milletlerin sapıklıkları onlara zarar vermez. 

“Ben kötülük yapmıyorum, başkalarının yaptığı beni ilgilendirmez” anlayışıyla 

insanların ıslâhına gayret etmeyen kimseler ise, yanlış düşünmektedirler. Böyle 

hareket edildiği takdirde toplumda fesat çıkar ve insanlar birbirlerine tesir ederek 

hepsi de bozulup giderler. 

İşte Ebû Bekir (r.a), bütün ömrünü, doğruların hayata hâkim kılınması yo-

lunda harcamıştır. 
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İdâreciler İstikâmet Üzere Olduğu Müddetçe… 

Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a), Ahmes kabilesine mensup Zeynep isimli bir ka-

dın gördü. Kadın hiç konuşmuyordu. Ebû Bekir (r.a): 

“–Bu kadına ne oldu ki hiç konuşmuyor?” diye sordu. 

Orada bulunanlar: 

“–Hiç konuşmadan haccetti” dediler. 

Bunun üzerine Ebû Bekir (r.a) ona: 

“–Konuş! Çünkü bu yaptığın iş helâl değildir; bu câhiliye âdetidir” dedi. 

Bu îkaz üzerine kadın konuşmaya başladı ve Hz. Ebû Bekir’e: 

“–Sen kimsin?” diye sordu. Ebû Bekir (r.a): 

“–Muhâcirler’den bir adamım!” 

“–Muhâcirler’in hangi kısmından?” 

“–Kureyş’ten.” 

“–Kureyş’in hangi kolundan?” 

“–Sen çok suâl soruyorsun! Ben, Ebû Bekir’im!” 

“–Câhiliye devrinden sonra Allah Teâlâ’nın lûtfetmiş olduğu bu sâlih hâl 

(İslâm’ın getirdiği huzurlu hayat) üzere kalışımız ne kadar sürer?” 

“–İmamlarınız istikâmet üzere kalıp sizi de istikâmet üzere tuttuğu müd-

detçe bu güzel hâl üzere devam edersiniz.” 

“–İmamlar da nedir?” 

“–Kavminin içinde, onlara emreden, kavminin de kendilerine itaat ettiği 

reisleri ve şerefli kişileri yok mu?” 

“–Evet, vardır.” 

“–İşte onlar, insanlar üzerindeki imamlardır.” (Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr 26; Dârimî, 

Mukaddime 23) 
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En Mühim Vazife 

Zeyd ibn-i Sâbit (r.a) anlatıyor: 

Ebû Bekir (r.a), irtidâd edenlere (dinden dönenlere) karşı yapılan Yemâme 

Savaşı sırasında beni çağırdı. Gittim. Yanında Ömer (r.a) oturuyordu. Ebû Bekir 

(r.a) bana şöyle dedi: 

“–Bak! Ömer bana gelip şöyle dedi: «Kurrâ’nın (Kur’ân âlimlerinin) de 

katılmış bulunduğu Yemâme savaşları şiddetlendi. Ben hâfızların şehîd olarak 

tükeneceklerinden, onlarla birlikte Kur’ân’ın da zâyî olacağından korkuyorum. Bu 

sebeple Kur’ân’ın cem edilmesini (iki kapak arasında toplanmasını) emretmeni 

uygun görüyorum!» 

Ben bu teklifi: 

«–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yapmadıkları bir işi nasıl yaparım?» 

diye kabul etmek istemedim. Ancak Ömer (r.a): 

«–Bunda hayır var!» diye ısrar etti. Ben her ne kadar bu meseleye 

yanaşmak istemediysem de Ömer (r.a), bunu ısrarla istedi. Sonunda Allah Teâlâ, 

Ömer’in dediklerine aklımı yatırdı. Ben de meselenin lüzûmuna aynen Ömer gibi 

inanmaya başladım.” 

Sonra bana yönelerek şunları söyledi: 

“–Sen genç ve akıllı bir kimsesin, hiç bir hususta sana karşı bir 

îtimatsızlığımız yok. Üstelik sen Allah Rasûlü’ne vahiy kâtipliği yaptın, nâzil olan 

vahiyleri yazdın. Şimdi Kur’ân âyetlerini araştır ve onları iki kapak arasına topla!” 

Allah’a yemin ederim ki, Ebû Bekir (r.a) bana dağlardan birini taşıma 

vazifesi verseydi bu teklif ettiği işten daha ağır gelmezdi. Kendisine itiraz ettim: 

“–Siz, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yapmadıkları bir şeyi nasıl 

yaparsınız?” dedim. 

Ebû Bekir (r.a) beni iknâ için: 

“–Vallahi bu hayırlı bir iştir!” dedi, talebine ısrarla devâm etti. Öyle ki, 

sonunda Allah Teâlâ, Hz. Ebû Bekir’in kabul ettiği bu iş hakkında benim kalbime 

de itmi’nan verdi, bu iş aklıma yattı. 

Artık Kur’ân’ı sıkı bir şekilde araştırmaya başladım... (Buharî, Fedâilu’l-Kur’ân 3, 4, 

Tefsir, 9/20, Ahkâm 37; Tirmizî, Tefsir, 9/3103) 

Hz. Ebû Bekir (r.a), Zeyd bin Sâbit (r.a) başkanlığında bir heyet teşekkül 

ettirdi ve yazılı Kur’ân sayfalarını iki kapak arasına toplattı. Bu heyetin çok sıkı, 

son derece güvenilir ve sağlam çalışma usulleri vardı. Meselâ bunlardan biri 
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şöyleydi: Hz. Bilâl Medine sokaklarında gezerek îlânda bulundu. Elinde Kur’ân 

metinlerinin yazılı bulunduğu evraklar mevcut olan herkesin bunları, bizzat 

Peygamber Efendimiz’in imlâ ettirdiği ilk el yazılar olduğuna şahitlik eden iki 

şahitle birlikte Mescid’e getirmesi gerektiğini söyledi. Heyet zâten insanların 

ezberinde olan Kur’ân’ı, iki şahitle birlikte getirilen yazılı belgelerle mukayese 

etti ve Kur’ân’ı baştan sona bütün hâlinde yazıya geçirdi. 

Bu heyet insanların elinde bulunan yazılı Kur’ân âyetlerini toplamamış 

olsalardı bile zaten Kur’ân’ın tamamını ezbere biliyorlardı. Bu usulle sadece bir 

sağlama yapmış oldular ve Kur’ân hakkında hiçbir şüphe ihtimali olmadığını 

gösterdiler. 
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Ordu Kumandanına Nasihat 

Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a) Şam taraflarına ordular göndermişti. Kendisi de 

onları uğurlamaya çıktı ve Yezid bin Ebî Süfyan’ın yanında yürümeye başladı. 

Yezid (r.a)’ı bu ordunun dört kolundan birine kumandan tâyin etmişti. Yezid (r.a), 

Hz. Ebû Bekir’e: 

“‒Ya sen de bir bineğe binersin, ya da ben inerim!” dedi. Ebû Bekir (r.a): 

“‒Sen inmeyeceksin, ben de binmeyeceğim! Zîrâ ben bu adımlarımın 

Allah yolunda atılan adımlar olmasını ümid ediyorum ve Allah’tan bunların 

karşılığında bana ecir lûtfetmesini istiyorum!” dedi. 

Daha sonra ona şunları söyledi: 

“‒Sen kendilerini Allah’a adadıklarını iddia eden bir takım ruhbanlar 

göreceksin, onları bu îtikâdlarıyla baş başa bırak! Başlarının ortalarını tıraş etmiş 

başka bir grup (keşişler) daha göreceksin, onların o tıraş ettikleri kafalarını 

kılıçtan geçir. Sana on şey tavsiye ediyorum: Kadınları, çocukları ve çok yaşlı 

ihtiyarları öldürme! Meyveli ağaçları kesme, mamur yerleri tahrip etme! Koyun 

ve develeri sadece yemek için kes! Arıları yakma ve onları dağıtma! Ganimete 

ihanet etme! Korkaklık gösterme!” (Muvatta’, Cihâd, 10) 

Ebû Bekir (r.a), başka bir defâsında yine sefere çıkmaya hazırlanan 

ordusuna şöyle hitâb etmiştir: 

“Hâinlik yapmayınız, ganimet malına ihanet etmeyiniz, zulmetmeyiniz, 

müsle yapmayınız (kulak, burun gibi âzâları keserek işkence etmeyiniz); 

çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmeyiniz! Hurma ağaçlarını kökünden 

kesmeyiniz ve yakmayınız, meyveli ağaçları kesmeyiniz; koyun, sığır ve develeri 

-yiyeceğiniz hâriç- kesmeyiniz! Manastırlara kapanıp kendilerini ibadete vermiş 

kimselerle karşılaşacaksınız, onları ibadetleriyle baş başa bırakınız…”42 

 

 

                                                 
42 Taberî, Târih, Beyrut 1387, III, 226-227; Ali el-Müttakî, Kenz, no: 30268. Krş. Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 

IX, 85; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, Beyrut 1987, II, 200. 
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Dünyanın Beni Aldatmasından Korktum! 

Bir gün Hz. Ebû Bekir’e, içmesi için bal şerbeti ikram edilmişti. Şerbeti 

ağzına yaklaştırdığında ağlamaya başladı. Yanındakiler de, gözyaşlarını 

tutamadılar. Hz. Ebû Bekir’e ağlamasının sebebi sorulunca şu cevabı verdi:  

“–Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ile birlikte bulunuyordum. O esnâda: 

«Uzaklaş benden, uzaklaş benden!» diyerek, bir şeyi yanlarından kovmaya 

çalıştıklarını gördüm. Ancak, ben bir şey göremiyordum. Ne olduğunu öğrenmek 

isteyince, Allah Rasûlü (s.a.v) şunları söylediler: 

«Dünyâ bütün varlığıyla bana gösterildi. Ona, “Benden uzaklaş!” dedim. 

O da uzaklaştı, ancak şöyle seslendi: “Allah’a yemin olsun ki benden kaçıp kur-

tulsan da, Sen’den sonra gelenler benden kaçamayacaklar!”.»” 

Ebû Bekir (r.a), sözlerine devamla: 

“–İşte ben de, dünyanın beni aldatmasından korktum da o sebeple ağla-

dım.”43
 

                                                 
43 Bkz. Hâkim, IV, 344/7856; Beyhakî, Şuab, XIII, 113; Ebû Nuaym, Hilye, I, 30-31. 
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Sevgilim Böyle Tavsiye Etti 

Hz. Ebû Bekir (r.a) binek üzerindeyken bazen yuların elinden düştüğü 

olurdu. O hemen devesinin ön ayaklarına vurarak onu ıhtırır ve yularını kendisi 

alırdı. Etrâfındakiler: 

“–Bize emretseydin, onu sana alıverirdik!” dediler. 

Ebû Bekir (r.a) şu cevâbı verdi: 

“–Sevgilim Rasûlullah (s.a.v) bana insanlardan hiçbir şey istemememi 

tavsiye etti!” (Ahmed, I, 11) 

Tam bir istiğnâ ve insanlara yük olmama hâli… 
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Beni Tehlikelere Sürükleyen İşte Şu Dilimdir 

Hz. Ömer (r.a), birgün Hz. Ebû Bekir’i dilini tutmuş çekiştirirken gördü. 

“–Ne yapıyorsun ey Rasûlullah’ın halifesi?” diye sordu. 

Hz. Ebû Bekir (r.a): 

“–Beni tehlikelere sürükleyen işte şu dilimdir. Rasûlullah (s.a.v): 

«Bedende hiçbir uzuv yok ki Allah’a dilin sivri ve keskin konuşmalarından 

şikâyet etmesin!» buyurdular” cevâbını verdi. (Beyhakî, Şuab, VII, 24; Heysemî, X, 302. Krş. Mu-

vatta’, Kelâm, 12) 

İnsan konuştuğuna dikkat etmeli, sözü iyice ölçüp biçtikten sonra söyleme-

lidir. Atalarımız “Kırk defa ölç, bir defa biç!” demişlerdir. 
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Ne Hesap Var Ne De Azap! 

Ebû Bekir (r.a) temiz ve berrak bir havada dışarı çıkmıştı. Semâya bakı-

yor, Allah Teâlâ’nın kulları için bin bir güzellikte yarattığı tabiatı seyrediyordu. 

Bu esnâda ağacın dalına konmuş, güzel sesiyle tatlı tatlı öten bir kuş gördü. Bir-

den hüzünlendi ve içini çekti. Kuşa gıptayla baktı ve şöyle seslendi: 

“–Ne mutlu sana ey kuş! Vallahi ben de senin gibi olmak isterdim. Ağacın 

üzerine konuyorsun, meyvelerinden yiyorsun, sonra da uçup gidiyorsun. Ne hesap 

var, ne de azap! 

Vallahi (Rabbimin huzûrunda hesâba çekilecek) bir insan olmaktansa, yo-

lun kenarında bir ağaç olmayı, bir devenin gelip beni ağzına alarak çiğneyip yut-

masını ve gübre olarak çıkarmasını ne kadar isterdim.” (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 

144/34432; Beyhakî, Şuab, II, 227/768) 

Onlar, imtihan dünyasını hep bu hesap endişesiyle yaşadılar ve sonunda 

kazananlardan oldular. 
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Ömer ibnü’l-Hattâb Hakkında Ne Düşünüyorsun? 

Ebû Bekir (r.a), hastalığı şiddetlenince Abdurrahman ibn-i Avf’ı çağırdı 

ve:  

“–Ömer ibn-i Hattab hakkında ne dersin?” diye sordu. 

Abdurrahman (r.a):  

“–Sen bana öyle bir şey soruyorsun ki, sen onu benden daha iyi bilirsin” 

diye cevap verdi. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Öyle de olsa sen yine cevap ver” dedi. 

Abdurrahman (r.a): 

“–Allah’a yemin ederim ki o, senin düşündüğünden daha fazîletlidir.” de-

di. 

Sonra Ebû Bekir (r.a), Osman ibn-i Affân’ı huzuruna çağırdı ve: 

“–Ömer hakkında ne düşünüyorsun?” dedi. 

Osman (r.a): 

“–Sen Ömer’i hepimizden daha iyi tanıyorsun!” diye cevap verdi. 

Ebû Bekir (r.a): 

“–Ey Ebû Abdullah! Buna rağmen fikrini söyle!” dedi. 

Osman (r.a): 

“–Vallahi onun hakkında bildiğim, içinin dışından daha hayırlı olduğudur. 

İçimizde onun gibisi yoktur!” dedi. 

Ebû Bekir (r.a), ashaptan diğer insanlarla da istişare etti ve Hz. Ömer’i 

kendisinden sonra hilâfete aday gösterdi, onun halîfe olmasını tavsiye etti. (İbn-i Sa’d, 

III, 199-200) 
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Sonra Gelenleri Müşkil Durumda Bıraktın! 

Hz. Ebû Bekir (r.a) ölüm döşeğindeyken kızı Hz. Âişe’ye, sütünü içtikleri 

deveyi, içinde elbise boyadığı kabı ve giydiği kadife elbiseyi vefâtından sonra Hz. 

Ömer’e teslim etmesini vasiyet etti. Gerekçe olarak da bunlardan, müslümanların 

işlerini deruhte ederken istifâde ettiğini söyledi. 

Hz. Âişe (r.a) babasının vefâtından sonra bunları yeni halife Hz. Ömer’e 

teslim etti. Bu eşyaları teslim alan Hz. Ömer (r.a) hüzünlendi. Kendisine tevdi 

edilen vazifenin ağırlığını iliklerine kadar hissetti. Sonra da: 

“Ebû Bekir! Allah’ın rahmeti senin üzerine olsun! Senden sonra gelenleri 

çok müşkil durumda bıraktın!” dedi.44 

                                                 
44 Bkz. Ahmed, ez-Zühd, 110-111; İbn-i Sa‘d, III, 192-194; Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 78-79. 
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Aldığım Maaşları Geri Ödeyin! 

Ebû Bekir (r.a), önceki hayâtında olduğu gibi halifeliği esnâsında da gâyet 

sâde bir hayât yaşamıştı. Vefâtı esnâsında, kendisine ait bir arâzi parçasının satıla-

rak hilâfeti müddetince aldığı maaşların devlet hazinesine geri ödenmesini vasiyet 

etti. (İbn-i-Esîr, el-Kâmil, II, 428-429) 

Ebû Bekir (r.a) Mekke’de malını İslâm uğruna bezletmiş, hicret ederken de 

kalanını yanına alarak âilesine hiç birşey bırakmamıştı. Zîrâ ileride ne ile karşıla-

şacaklarını bilmiyor ve İslâm’ın tebliği için çok mala ihtiyâçları olacağını tahmin 

edebiliyordu. Daha sonra İslâm kuvvetlenip ganimetler gelmeye başladığında ve 

Ebû Bekir (r.a) halîfe olduğunda, o, bu dâvâ uğruna harcadığı mallarını telâfî yo-

luna gitmedi. “Çilesini çektik nimetini de yiyelim” diye bir düşünceye hiç kapıl-

madı. Sırf Allah için infâk etti ve tertemiz Rabbine gitti. 
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Bu Vasıflar Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e Âittir! 

Ebû Bekir (r.a) ölüm döşeğindeyken kızı Hz. Âişe vâlidemiz babasını 

medhetmek için Ebû Tâlib’in şu beytini misal getirdi: 

هْلَوأَْبَيَضْيُْسَتْسْ ْْ  َقىْاْلَغَمَُمْبلَوْجهل لل ْصَمٌةْللْْلََبامل  َببليُعْاْلَيَتََمىْعل

“O öyle bir efendidir ki bembeyazdır, yüzü suyu hürmetine Allah’tan 

yağmur istenir ve bulutlardan yağmur boşanır. Yetimlerin doyurucusu, dulların 

koruyucusudur.” 

Her şeyin en güzelini Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e lâyık gören Ebû 

Bekir (r.a) şöyle dedi: 

“–O dediğin vallahi Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’dir. (Ahmed, I, 7; Heysemî, VIII, 272) 
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Günlerin En Sevimlisi Allah Rasûlü’ne En Yakın Olanıdır 

Hz. Âişe vâlidemiz babasının vefât ânında, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e 

duyduğu vuslat heyecanını şöyle ifâde eder: 

“Vefât ettiği hastalığı esnâsında Babam Ebû Bekir’in yanına girdim. Bana: 

«−Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i kaç parça bez ile kefenlediniz?» de sor-

du. 

«−Gömlek ile başlık olmaksızın, Yemen’in Sühûl beldesinde dokunmuş üç 

parça beyaz pamuk bez (sühûliye) ile kefenledik» dedim. 

«−Nebî (s.a.v) hangi gün vefat etmişti?» 

«−Pazartesi!» 

«−Bugün günlerden ne?» 

«−Pazartesi» 

«−Benim vefatımın da şu an ile gece arasında vâkî olmasını ümîd ediyo-

rum!» dedi. (Akabinde:) 

[«–Eğer bu gece ölürsem beni yarına bekletmeyiniz! Zîrâ benim için gün 

ve gecelerin en sevimlisi Rasûlullah (s.a.v)’e en yakın olanıdır!» dedi. (Ahmed, I, 8)] 

Sonra Hz. Ebû Bekir (r.a), hastayken giymiş olduğu üzerindeki elbiseye 

baktı, elbisede biraz zâferân lekesi vardı: 

«−Bu elbisemi yıkayın, iki bez daha ilâve edin ve beni bunlarla kefenle-

yin!» dedi. Ben: 

«−Babacığım, bu elbise eski!» dedim. Hz. Ebû Bekir (r.a): 

«−Diri olan kişi, yeni elbise giymeye ölüden daha çok hak sahibidir. Ölü-

nün giydiği kefen ise kan ve irinle kirlenecektir» dedi. 

Hz. Ebû Bekir (r.a), salı akşamına kadar vefat etmedi. (Tahmin ettiği gibi) 

Salı akşamı vefât etti ve sabah olmadan defnedildi.” (Buhârî, Cenâiz, 94; 70) 

İki senedir hicran ateşiyle yanan Hz. Ebû Bekir (r.a), artık dayanılmaz hâle 

gelen bu gurbetten bir an evvel kurtulmak istiyordu. Bu esnâda Sünnet-i Seniy-

ye’yi milim milim tâkip etmekten de geri kalmıyordu… 
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Hz. Ebû Bekir’e Âit Bazı Hikmetli Sözler 

- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e ihlâsla salevât getirmek günahları, suyun 

ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona muhabbetle selâm göndermek, 

pek çok köle âzâd etmekten daha fazîletlidir. Rasûlullah (s.a.v)’i sevmek ise can-

ların özünden ve Allah yolunda kılıç vurmaktan daha üstündür.45
 

- “Allah rızâsı murâd edilmeyen sözde; 

Allah yolunda harcanmayan malda; 

Cehâleti hilmine gâlip gelen kimsede; 

Allah için yapacağı bir işte, ayıplayanın ayıplamasından korkan kimsede 

hayır yoktur.”46 

- “Kur’ân’ın bir âyetinin îzâhını yapmak, bana, onu sadece ezberlemekten 

daha güzel gelmektedir.”47 

- “Allah ile mahlûkâtından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur ki bu se-

beple ona bir hayır ihsan eylesin! Ondan kötülüğü de ancak kendisine itaat ettiği 

ve emirlerine tâbi olduğu için uzaklaştırır.”48 

- “Şunu iyi bil ki Cenâb-ı Hakk’ın gündüz yapılmasını istediği bir amel 

vardır, onu gece kabul etmez; gece yapılmasını istediği bir amel vardır, onu da 

gündüz kabul etmez!”49 

- “Kul dünya nimetlerinden bir şey sebebiyle kibirlendiğinde Allah Teâlâ, 

o nimet kuldan gidinceye kadar ona buğzeder.”50 

- “Övünmekten sakının! Topraktan yaratılan, yine toprağa dönecek ve 

kurtlar tarafından yenilecek olan insanın övünmek neyine! O, bugün canlı, yarın 

ölüdür.”51 

- “Allâh’ın, sizden önce gelip geçen kullarının hâlini tefekkür edin! Dün 

nerede idiler, bugün neredeler?”52 

- Ebû Bekir (r.a) bir hutbesinde de şöyle buyurmuştur: 

“Nerede herkesin hayran olduğu güzel yüzlü insanlar! Nerede gençliğine 

mağrur olan yiğitler! Nerede ihtişamlı şehirler kurup etrafını yüksek surlarla çevi-

                                                 
45 Bağdâdî, Târihu Bağdâd, VII, 161; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VI, 654. 
46 Ebû Nuaym, Hilye, I, 36. 
47 İbnü’l-Enbârî, Kitâbu Îzâhi’l-Vakf, I, 23 
48 Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 101. 
49 Ebû Nuaym, Hilye, I, 36. 
50 Ebû Nuaym, Hilye, I, 37; Hânî, el-Hadâik, s. 288. 
51 Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 101. 
52 Ebû Nuaym, Hilye, I, 35-36. 
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ren hükümdarlar! Nerede harp meydanlarının mağlûbiyet tanımayan kahramanla-

rı! Zaman hepsini çürütüp yerle bir etti. Hepsi kabrin karanlıklarına gömülüp gitti-

ler. Acele edin, acele edin! Vakit geçmeden aklınızı başınıza alın da ölüm ötesi-

ne bir an evvel hazırlanın! Kendinizi kurtarın, kendinizi kurtarın!”53 

- Bir kimse kendisini methedince Ebû Bekir (r.a): 

“Allah’ım, Sen beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi onlardan da-

ha iyi bilirim. Allah’ım, beni onların zannettiğinden daha hayırlı eyle! Onların 

bilmediği hatalarımı mağfiret eyle, söyledikleri şu sözler sebebiyle de beni hesaba 

çekme!” derdi.54 

- “Siz Allah Teâlâ’nın emrine itaat ederek nikâhlanınız ki Allah Teâlâ da 

size vaad buyurduğu zenginliği lûtfeylesin! O şöyle buyurmuştur: «…Eğer bun-

lar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir.» (en-Nûr, 32)”55
 

- Hilâfet tartışmaları esnâsında Hz. Ebû Bekir (r.a) Ensâr’a şöyle demiş-

tir: 

 فاتقوا هللا وال تصدعوا اإلسالم

“…Allah’tan korkun da İslâm’ı bölmeyin!..”56
 

- Savaşta öldürülen bir patriğin başı Medine’ye Hz. Ebû Bekir’e gönderil-

diğinde bunu hoş karşılamamış, düşmanın da aynı şekilde davrandığı söylenince: 

“–Farslarla Bizanslıları mı örnek alacağım?” diye çıkışmıştır.57 

- Ebû Bekir es-Sıddık (r.a) birisine tâziyede bulunurken şöyle derdi: 

“Sabır ve huzur hâlinde bulunmanın, insana bir zararı; sızlanmanın da bir 

faydası yoktur. Ölümün öncesi daha hafif, sonrası ise daha şiddetlidir! Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’i kaybedişinizi hatırlayın ki musibetiniz gözünüzde küçülsün ve 

Allah Teâlâ ecrinizi artırsın!”58
 

 

 

 

                                                 
53 Beyhakî, Şuab, VII, 364/10595; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 102. 
54 Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 104. 
55 İbn-i Ebî Hâtim, Tefsîr, VIII, 2582. 
56 İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 431/37043. 
57 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 132; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 99. 
58 Dîneverî, el-Mücâlese ve cevâhiru’l-ilm, Beyrut, 1419, III, 138; Ali el-Müttakî, Kenz, XV, 744/42958. 
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Hz. Ebû Bekir’in Yaptığı Bazı Duâlar 

Hz. Ebû Bekir bir gün Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e: 

“–Yâ Rasûlallah! Bana bir dua öğretiniz de onu namazımda okuyayım” 

dedi. 

Allah Rasûlü (s.a.v) de, “Şöyle dua et!” buyurdular: 

ْرَْْنْفِسيَظلَْمُتِّْْنيإُْهمَّْاَللّْٰ نُو َِْإّلَْأَْنَتَْفَْغفل ُرْالّذُ َْكثليرًاَْوَلْيَْغفل ًَ َكِْْليُظْلم ْندل ْنْعل َرًةْمل َمْغفل
يميَواْرََحْنِي  ،ْإّنََكْأَْنَتْاْلَغُفوُبْالّرَحل

“Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yal-

nız Sen’sin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et! Çünkü 

affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız Sen’sin!” (Buhârî, Ezân 149, Deavât 17, 

Tevhîd 9; Müslim, Zikir 48) 

 

Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a) bir gün Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e gelerek: 

“–Yâ Rasûlallah! Bana bazı mübarek kelimeler öğretseniz de onları sabah-

akşam okusam” dedi. 

Allah Rasûlü (s.a.v) de: 

َْشْيٍءْوَْاَللّْٰ ُْكّلل ،َْب َِّ َْوالَشَهََدةل َْعَللَمْالَغْيبل َْواْْلَْبضل َمََواتل َرْالّسَ َْفَطل َملليَكُه،ْأَْشَهُدْأَْنُْهّمَ
َْلْإللْٰ ْنَْشّرل هْلَْنْفِسيَهْإّلَْأَْنَت،ْأَُعوُذْبلَكْمل ْركل َْوشل ْيَطَنل ْالّشَ  َوَشّرل

“–«Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen âlemleri yaratan Allah’ım! 

Ey her şeyin Rabbi ve sâhibi! Sen’den başka ilâh bulunmadığına kesinlikle 

şehâdet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun Allah’a şirk koş-

maya dâvet etmesinden Sana sığınırım» diye duâ et ve bunu sabahleyin, akşam-

leyin ve yatağına girdiğin zaman söyle!” buyurdular. (Ebû Dâvûd, Edeb 100-101/5067; Tirmizî, 

Deavât 14/3392) 

 

Hz. Ebû Bekir (r.a) şöyle duâ ederdi: 

يَالل ي َْكَْئلْقَْللْْمَْوْْيْيََْمْلّيَْأَْْرَْيْْخَْ،ْوَْهُْمَْاتلْوَْيْخَْلْلمَْعَْْرَْيْْخَْ،ْوَْهُْرَْيْآخْلرْلمْْعُْْرَْيْْخَْْْلْاَْاْجُْهمَّ
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“Allah’ım! Ömrümün en hayırlı devresi sonu, amellerimin en hayırlı kısmı 

netîceleri, günlerimin en hayırlısı da Sana kavuştuğum gün olsun!” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, 

s. 103) 

يَالل ي ،ُْهمَّ َبةلْاْْلَْمرل يُْهَوَْخْيٌرْلليْفليَْعَقل يَالل يإلّنليْأَْسأَلَُكْاّلَذل َرَْمَْتُُْهمَّ َنْاْجَاْلْآخل ينليْمل ْاطل

يمْل ْالّنَال ْنَْجّنََتل ْاْلُاََلْمل َبَجَتل ْضَوانََكَْوالّدَ ْبل  اْلَخْيرل

“Allah’ım! Sen’den âkıbeti benim için hayır olacak şeyi istiyorum! Al-

lah’ım! Bana hayırdan lütfettiğin en son şey rızâ-yı şerîfin ve Naîm Cennetle-

ri’ndeki yüksek dereceler olsun!” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 103)  
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Hz. Ebû Bekir’in Kasîdesi 

ْبْلٌْسْلْلفْْمُْ ْيٌلْلْلقَْْادٌْزَْْهُْلَْْنْْيْمَْهْللْٰالْ َيََْْكْفْلطْْلُْبْلْدْْجُْ ْدَْْلّصل ْيُلْلْلجََْْيَْ َكَْبْلبَْْدَْنْْيْعْلتلْأْْيَْْقل

ْيٌلْللْذَْْدٌْبْْعَْ ٌبْنلْذْْمٌْْيٌبْرْلغٌَْْصْْخْشَْْهُّْنَْالْ ْيمَْظْلاَْالَْْْبْنْْالذَّْْرْلفْلَغْْفَْْيمٌْظْلعٌَْْبْنْْذَْْهُْبُْنْْذَْ

ْزْلجَْالَْْْءْلطَْعْْإلْ دَْاْْبٌَْْلْْضْفَْوََْْنٌْسَْْحْإلَْْكْنْْمْل ْوٍْهْْسَْْدَْاْْبَْْوٌْهْْسَْوََْْنٌْيَْْسْنلْوََْْنٌْيَْْصْعْلْهُْنْْمْل ْيلل

ْبََْْيَََْْلْقَْ ْكُْيّْنْلعَُْْفَْعْْفَْ ْدْْاَْيُْ َلٍْْلْمْْبََْْلْثْْمْليْوبْلنُْذُْْ ِّل ْْحْلفََْْصْفَْ ٍبْنْْذَّْْلَ ْيَلْمْلجَْالْْْحَْفْْالّصَ

ْمَْاَْالْْْرُْيْْخَْْيللَْْسْيْْلَْيْهْللَْْٰالْيَْْيَللْحََْْفْيْْكَْ ْيـٌلْلْلقَْيَْتلَْعَْطَْْادُْزَْْيرٌْثْلكَْ يَللْمَْعْْأَْْوءُْسُْ ْلل

ْكُْْنْْيْمْلنْلَفْلعَْ ْاقْْوَْْاءٍْدَّْْلل ْيَلْلْلاَْالْْْيفْلْشْيَْْنْْمََْْتْنْْاََْْيمًْقْلسََْْبًْلْْقَْ يللْْنَّْإلْ ْيتْلَجَْحَْيّْنْلعَْْضل

ْبََْْيْيَْدْلرُْبْْيْاَُْبْلنَْللْْْلْقُْ ْحَْْيفْلَْتْنْْاَْيْونلْكَُْْبُْنَََْْْيَْنَْلْْقُْ َْتْلْْقَُْْمَْكَْْيّقْلحَْيْفْلْ ِّل ْلْلخَْالّْْْقل ْيلل

ْمَّْهْليْمُْيْفْلَفْلكََْْتْنْْاَْيَْفْلشََْْتْنْْاَْ ُْ َتل ْيُلْكْلوَْالْْْمَْاْْنلْْيللَْْتْنْْاَْيْبْلْسْحََْْتْنْْاَْيّْبْلبََْْتْنْْاَْ  وبْلمُْاْْل

ْبَْ ْللْالدَّْْرَْيْْخَْيْنْلّلَْدُْْييرْلمْلضَْْيَفْليْمَْنْلطْلعْْاَْ  ْيمٌْرْلكََْْ ٌِْهَّْوَْ َتْنْْاٍَْْلْْضْفَْْزَْنْْيْكَْللْْْبْهَْْ ِّل ْيلل

ْيُلْائلْرَْبْْيْجََْدْلنَْمُْالْْيْوََْضْلقََْْتْنْْأَْْذَْْْإلْنَّْبَْبَْ  ُْفَْخََْْنَْمََّْْمْلنَّْجْلنَْ ايرًْبْلَْكَْكًْلَْْْمُْنَْلَْْْبْهَْ

ْ نَْيْْاَْْىمُوٰسْْنَْيْْاَْ ْلْلجَْالْْْىلَْوْْمَْالْْْىلَْالْْْبْتُْيَْصْلعَْْيقُّْدْلصْلَْيََْْتْنْْاَْ  ْوحٌْنُْْنَْيْْاََْْيْْحْيَْْنَْيْْاَْْىيٰسْع  ْيلل
 

Yâ İlâhî! Azığı az olan şu garibe lutfunla bol bol ihsanda bulun. 

Ey Celîl olan Allah’ım, iflas etmiş olan bu kulun kapına sıdk ile gelmiştir. 

Onun günahı çok büyük bir günahtır, Sen o büyük günahı mağfiret eyle. 

O, garip bir şahıstır, günahkârdır, zelil bir kuldur. 

Ondan; isyan, unutma, hata üstüne hata sâdır olmaktadır, 

Sen’den ise, bol bol verdikten sonra bir de ihsan ve ikrâm zuhûr eder. 

O der ki: Yâ Rabbî! Günahlarım kumlar gibi sayısızdır. 

Bütün günahlarımı affeyle, hatalarımı güzel bir şekilde gizle, görmezden 

geliver. 

Yâ İlâhî! Benim hâlim ne olacak, hayırlı bir amelim yok?! 

Kötü amellerim pek çok, tâat ve ibadet azığım ise azın azı. 

Bütün dertlerden kurtararak bana âfiyet ver, her türlü ihtiyacımı gider. 

Benim hasta bir kalbim var, Sen ise hastalara şifâ verensin. 

Yâ Rabbî! Benim hakkımda ateşe: “Serin ve selâmet ol!” de. 
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Hz. Halîl hakkında: “Ey ateş, serin ve selâmet ol, dedik”59 buyurduğun 

gibi. 

Sen Şâfî (Şifâ veren)’sin, Sen Kâfî’sin bütün mühim işlerde. 

Sen benim Rabbim’sin, Sen her hususta bana yetersin, Sen benim için ne 

güzel bir Vekîl’sin. 

Ey Rabbim, ihsân hazînelerinden bana bol bol ikramda bulun, zira Sen 

çokça veren ve nihayetsiz kerem sahibisin, 

Kalbimden geçenleri ihsân eyle, bana en güzel şekilde hayır yollarını gös-

ter. 

Cennet’ine koyarak bizlere büyük bir saltanat ver ve böylece bütün kork-

tuğumuz şeylerden bizi kurtar, 

Ey Rabbimiz, Sen kâdî (hâkim), münâdî de Cebrâîl olduğu gün. 

Nerede Mûsâ, nerede Îsâ, nerede Yahyâ, nerede Nûh? 

Sen ey Sıddîk, isyankâr âsî! Celîl olan Mevlâ’ya tevbe et ve bütün varlı-

ğınla O’na yönel! 

                                                 
59 el-Enbiyâ, 69. 



 149 

Kitâbiyât 

Ahmed bin Abdullah bin Muhammed Taberî, 
er-Riyâdu’n-nadra, Beyrut 1996. 

Ahmed bin Hanbel, 
el-Müsned, I-VI, İstanbul 1992; Kitâbü’z-zühd, yy. ts. 

Ali el-Müttakî, 
Kenzü’l-ummâl, I-XVI, Beyrut 1985. 

Âlûsî, Ebü’s-Senâ Şehâbeddîn Mahmûd bin Abdullah,  
Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm, I-XXX, Beyrut, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts. 

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed bin İsmâil,  
el-Câmiu’s-sahîh, I-VIII, İstanbul 1992. 

Dârekutnî, Ebu’l-Hasen Ali bin Ömer, 
Sünen, I-IV, Beyrut 1986. 

Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah bin Abdirrahmân,  
Sünenü’d-Dârimî, I-II, İstanbul 1992. 

Dihlevî, Şâh Veliyyullâh, 
İzâletü’l-hafâ an hilâfeti’l-hulefâ, thk. Takıyyüddîn en-Nedvî, Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 
1434/2013. 

Diyârbekrî, Hüseyin bin Muhammed, 
Târîhu’l-hamîs, I-II, Beyrut ts. 

Ebû Dâvud, Süleyman bin Eş’as es-Sicistânî,  
Sünenü Ebî Dâvud, I-V, İstanbul 1992. 

Ebû Nuaym, Ahmed bin Abdillah, 
Hilyetü’l-evliyâ, I-X, Beyrut 1967. 

Ekrem Ziyâ Ömerî, 
Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432. 

Fayda, Mustafa, 
Diyânet İslâm Ansiklopedisi (DİA), “Ebû Bekir” md., İstanbul 1994, X, 101-108.  

Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed,  
İhyâu Ulûmi’d-Dîn, I-VI, Beyrut, 1990.  

Hâkim, Ebû Abdillah Muhammed bin Abdillah en-Neysâbûrî,  
el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, I-V, Beyrut 1990. 

Hamîdullah, Muhammed, 
İslâm Peygamberi, I-II, İstanbul 1995. 

Heysemî, Hâfız Nûreddîn Ali bin Ebî Bekir,  
Mecmau’z-zevâid ve menbau’l-fevâid, I-X, Beyrut 1988. 

İbn-i Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah bin Muhammed, 
el-Musannef, I-IX, thk. Said Muhammed el-Lehham, Beyrut 1989. 

İbn-i Esîr, Ebu’s-Seâdet el-Mubârek bin Muhammed, 
en-Nihâye, I-V, Kâhire ts. 

İbn-i Esîr, Ebu’l-Hasen Ali bin Muhammed, 
el-Kâmil fi’t-târîh, I-XIII, Beyrut 1979-1982; Üsdü’l-ğâbe, I-VII, Kâhire 1970. 

İbn-i Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik bin Hişâm, 
Sîretü’n-Nebî, I-IV, Beyrut 1937, Daru’l-Fikr. 

İbn-i Kesîr, İmâdüddîn Ebû’l-Fidâ,  
Tefsîru Kur’âni’l-Azîm, I-IV, Beyrut 1988; el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-XV, Kâhire 1993. 

İbn-i Mâce, Ebû Abdillah Muhammed bin Yezid el-Kazvinî,  
Sünenü İbn-i Mâce, İstanbul 1992. 

İbn-i Sa’d, Muhammed, 
et-Tabakâtü’l-kübrâ, I-IX, Beyrut, Dâru Sâdır. 



 150 

İmâm Mâlik bin Enes, 
Muvatta’, I-II, İstanbul 1992. 

Kettânî, Muhammed Abdü’l-Hayy, 
Nizâmü’l-hukûmeti’n-Nebeviyye (et-Terâtibü’l-idâriyye), I-II, Beyrut 1996. 

Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed bin Ahmed, 
el-Câmî li-ahkâmi’l-Kur’ân, I-XX, Beyrut 1985. 

Minşâvî, Muhammed Sıddîk, 
100 Kıssatin ve kıssatin min hayâti Ebî Bekiri’s-Sıddîk, Mısır 2003. 

Müslim, Ebû’l-Hüseyin bin Haccâc el-Kuşeyrî, 
el-Câmiu’s-sahîh (thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî), I-III, İstanbul 1992. 

Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed bin Şuayb,  
Sünenü’n-Nesâî, I-VIII, İstanbul 1992.  

Ramazanoğlu Mahmud Sâmi, 
Hz. Ebû Bekir Sıddîk, İstanbul 1985. 

Sarıçam, İbrahim,  
Hz. Ebû Bekir, Ankara 2004. 

Süyûtî, Ebû’l-Fazl Celâleddîn Abdurrahmân bin Ebû Bekir,  
el-Câmiu’s-sağîr, Mısır 1306; Târîhu’l-Hulefâ, Mısır, 1969. 

Taberî, Ebû Câfer Muhammed bin Cerîr, 
Câmiu’l-Beyân an te’vîli âyi’l-Kur’ân, I-XXX Beyrut 1995.  

Tirmizî, Ebû İsâ, Muhammed bin İsâ,  
Sünenü’t-Tirmizî, I-V, İstanbul 1992. 

Vâhidî, İmâm Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed, 
Esbâbü nüzûli’l-Kur’ân, thk: Kemâl Besyûnî Zağlûl, Beyrut 1990. 

Vâkidî, Ebû Abdillah Muhammed bin Ömer, 
Megâzî, I-III, Beyrut, 1989; Mısır 1948. 

 

 



 151 

Fihrist 

 

 

 

 

 



 152 

Arka Kapak Yazısı 

Hz. Ebû Bekir (r.a) şöyle duâ ederdi: 

“Allah’ım! Ömrümün en hayırlı devresi sonu, amellerimin en hayırlı kısmı 

netîceleri, günlerimin en hayırlısı da Sana kavuştuğum gün olsun!” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, 

s. 103) 

“Allah’ım! Sen’den âkıbeti benim için hayır olacak şeyi istiyorum! Al-

lah’ım! Bana hayırdan lutfettiğin en son şey rızâ-yı şerîfin ve Naîm Cennetle-

ri’ndeki yüksek dereceler olsun!” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 103)  

 

 


