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Takdim 

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

Muhterem okuyucumuz! 

Mâlum olduğu üzere İslâm’da, Hulefâ-yı Râşidîn (istikâmet üzere olan 

râşid halîfeler) döneminin çok mühim bir yeri vardır. Bu müstesnâ halîfeler de Hz. 

Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir. İslâm âlimleri onların söz ve 

davranışlarını delil olarak kabul etmişlerdir. Zira Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“…Benden sonraya kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman yap-

manız gereken şey, benim Sünnet’ime ve doğru yolda olan Hulefâ-yı Râşidîn’in 

sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız!” buyurmuşlardır. (Ebû Dâvûd, 

Sünnet, 5/4607) 

Allah Rasûlü (s.a.v), diğer hadîslerinde de, onların hidâyet ve hak üzere 

bulunacaklarını, kendilerine tâbî olmak gerektiğini ifade buyurmuşlardır. Bu se-

beple Erkam Yayınları, Râşid Halîfeler’in örnek davranışlarını okuyucularına 

sunmaya devam etmektedir. 

Aziz okuyucularımız! 

Bu kitapta sizlere, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in ikinci mühim veziri 

ve yardımcısı olan Hz. Ömer’in hayatından derlenmiş nâdîde bir buket takdim 

ediyoruz. Hz. Ömer ki; müslüman olması İslâm’a kuvvet, halîfeliği de bütün in-

sanlığa rahmet olmuştu. Emsalsiz hizmetleriyle müslümanların sayısı artmış, 

İslâm toprakları alabildiğine genişlemiş, hukuk ve devlet nizâmı büyük ölçüde ye-

rine oturmuştur. 

Ömer (r.a) adâletin timsâli idi. Allah yolunda kınayanın kınamasından 

korkmazdı. Hak bildiği yolda yürür, insanların ne diyeceğine hiç aldırmazdı. 

Dünya hiç gözünde değildi. Fetânet ve firâseti dillere destandı. 

Bugün de Ömer (r.a) gibi idârecilere ve müslümanlara ne kadar ihtiyâcı-

mız var! Onu anlamaya ve yolunu tâkip etmeye ne kadar muhtâcız! Gelin, eliniz-

deki mütevâzı eserle onu anlamaya bir giriş yapalım, devamını da mufassal kitap-

larla getirelim! 

Âhirette onun şefaatine kavuşmak ve çalışmamızın sadaka-i câriye olması 

duâsıyla… 



 3 

Bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan Pek Muhterem Ağabeyim Y. Sel-

man Tan Beyefendi’ye çok teşekkür eder, Cenâb-ı Hak’tan onu Cennet’te 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e ve Hulefâ-i Râşidîn’e komşu eylemesini niyâz ede-

rim! 

Dr. Murat Kaya 

11.09.2015 

Üsküdar 
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Hz. Ömer’in Kısaca Hayatı 

Ömer (r.a) Kureyş kabilesinin Benû Adiyy kolundan olup nesebi, büyük 

atası Ka’b ibn-i Lüey’de Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in temiz nesebleriyle bir-

leşir.1 

Ömer (r.a), Fil Vak’ası’ndan on üç sene sonra Mekke’de doğmuştur. Ken-

disinden nakledilen bir rivayete göre o, Büyük Ficar savaşından dört yıl sonra 

dünyaya gelmiştir.2 Bu durumda, Rasûl-i Ekrem Efendimiz’den 10 küsur yaş kü-

çük olmaktadır. 

Çocukluğunda, babasına ait sürülere çobanlık yapmış, sonra da ticaretle 

meşgul olmuştur. Suriye taraflarına giden ticaret kervanlarına iştirak ettiği bildiri-

lir.3 Cahiliye döneminde, şehrin eşrafı arasında yer alır, Mekke şehir devletinin 

Sifâre (elçilik) vazîfesini deruhte ederdi. Bir savaş hâli zuhûr ettiğinde Ömer (r.a) 

elçi olarak gönderilir, sonra da verdiği bilgilere ve ileri sürdüğü görüşlere göre ha-

reket edilirdi. Kabileler arasında çıkan ihtilafların çözümünde büyük tesiri olur, 

verdiği kararlara hürmet gösterilirdi.4 

Îmanla şereflenmeden evvel müslümanlara pekçok eziyette bulundu. 

Nüfûzuyla, güç ve kuvvetiyle meşhur olduğundan, onun îman etmesi müslüman-

lara büyük bir kuvvet kazandırdı. İslâm ile şereflendiği gün bütün müslümanlar 

Kâ’be’ye giderek ilk defâ açıktan namaz kıldılar.  

Ömer (r.a) müslüman olduktan sonra devamlı Allah Rasûlü’nün yanında 

bulundu, O’ndan hiç ayrılmadı ve İslâm için elinden gelen her şeyi yaptı. Kâfirler-

le mücâdele etti, pek çok meşakkat ve eziyetlere mâruz kaldı. 

Medine’ye hicret edince, şehir merkezine 3 km. uzaklıkta bulunan Ku-

ba’ya yerleşti. Hz. Ebû Bekir’den sonra Allah Rasûlü’nün en büyük yardımcısı 

oldu. Efendimiz’in katıldığı bütün savaşlarda bulundu. Rasûlullah Efendimiz 

(s.a.v) mühim kararlar alacağı zaman Ömer (r.a) ile de istişâre ederdi. 

Kızı Hafsa vâlidemizi Rasûlullah (s.a.v) ile evlendirerek Peygamber Efen-

dimiz’in kayınpederi olma şerefine erdi. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i o kadar 

derin bir muhabbetle severdi ki, O’nun vefat ettiğini duyunca büyük bir şoka gir-

di, kılıcını çekerek, “Peygamber Efendimiz öldü” diyenlerin kafasını koparacağını 

söyledi. 

                         
1 Nesebi şöyledir: Ömer b. Hattâb b. Nüfeyl b. Abdüluzzâ b. Riyâh b. Abdullah b. Kurt b. Rezâh b. Adiyy b. 

Ka’b b. Lüey b. Gâlib. 
2 İbn Esîr, Üsdül-ğâbe, IV, 146. 
3 H. İbrahim Hasan, Tarihul-İslâm, I, 210. 
4 Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 108; İbn Esîr, Üsdül-ğâbe, IV, 146. 
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Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in vefatı üzerine zuhûr eden karışıklığı, Hz. 

Ebû Bekir’in kısa zamanda halife seçilmesini sağlayarak büyük bir dirayetle önle-

di. Hilâfeti müddetince Hz. Ebû Bekir’in en büyük yardımcısı oldu. 

Hz. Ebû Bekir’in vefâtından sonra İslâm’ın ikinci halifesi oldu. İran, Irak, 

Suriye ve Mısır’ı İslâm toprakları arasına dâhil etti. Kudüs, Azerbaycan, Erme-

nistan, Horasan, İskenderiye onun zamanında fethedildi. 

Kudüs kuşatıldıktan sonra şehirdeki hristiyanlar bir müddet direndilerse de 

nihayet barış istemek zorunda kaldılar. Ancak, kumandanlardan çekindikleri için 

şehri bizzat Halîfe’ye teslim etmeyi şart koştular. Durum Ebû Ubeyde (r.a) tara-

fından bir mektupla Hz. Ömer’e bildirildi. Ömer (r.a) ashabın ileri gelenleriyle is-

tişare ettikten sonra, Medine-i Münevvere’den Câbiye’ye doğru yola çıktı. Câbi-

ye’de yapılan bir anlaşmadan sonra Ömer (r.a), bizzat Kudüs’e kadar giderek şeh-

ri teslim aldı. (16/637) 

Hicri 21 yılında başlayan ve sürekli takviye edilen akınlarla Azerbaycan ve 

Ermenistan da dâhil olmak üzere, Horasan’a kadar bütün İran toprakları İslâm 

Devleti’nin sınırları içine alındı. 

İslâm ordularının fethettiği bölgelerdeki halk, müslümanlardan gördükleri 

müsamaha, adâlet ve güzel ahlâktan müteessir olarak kitleler hâlinde İslâm’a gir-

diler. Dinlerinden dönmek istemeyenler ise hiç bir baskıya maruz kalmadıkları gi-

bi, geniş bir inanç hürriyetine kavuştular. 

Hz. Ömer (r.a) kumandanlarından yeni şehirler kurmalarını, yeni fethettik-

leri İran şehirlerinde fazla kalmamalarını istedi. Muhtemelen o, bölge insanının 

âdetlerinin ve lüks anlayışının müslümanlara geçmesinden korkmuştu. Bu sebeple 

müslümanlar için Basra, Kûfe, Fustat gibi düzenli şehirler kuruldu.5 

Ömer (r.a), Basra ordugâh şehrini kurarken aynı zamanda İran ve Hindis-

tan tarafından gelebilecek deniz akınlarına karşı bir hazırlık yapmış oluyordu. Bu 

şehrin mevkii bizzat Hz. Ömer tarafından tesbit edildi. O, şehrin kurulma vazîfe-

sini sahâbî Utbe bin Gazvân’a verdi. Utbe (r.a), sekizyüz adamıyla o zaman boş 

ve ıssız olan Haribe bölgesine gelip hicrî 14 senesinde Basra şehrinin inşasına 

başladı. 

Sa’d ibn-i Ebî Vakkas (r.a), Kadisiye’de kazandığı büyük zaferden sonra 

İran içlerine akınlara başlamıştı. Ordusu Medâin’de bulunmaktaydı. Ancak bura-

nın iklimi müslüman askerlerin sıhhati için münâsip değildi. Ömer (r.a), Hz. 

Sa’d’dan iklimi güzel ve merkez ile arasında deniz bulunmayan bir yer bulup ora-

                         
5 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432, s. 360. 
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da bir şehir kurmasını istedi. Selmân ve Huzeyfe (r.a), Kûfe mevkiini uygun bul-

dular ve hicrî 17’de kırk bin kişilik Kûfe şehri kuruldu. 

Amr ibn-i Âs (r.a), Mısır’ın fethinden sonra İskenderiye’yi karargâh 

edinmek istedi. Ömer (r.a), haberleşme açısından endişe duyduğu için kendisiyle 

Mısır’daki kuvvetler arasında bir nehrin bulunmasını münâsip görmedi. Amr (r.a) 

da Nil’in doğusuna geçerek hicrî 21’de Fustat şehrini kurdu. 

Verimli Irak toprakları fethedilince Ömer (r.a) oraları askerlere taksim et-

medi. Eski ahâlîyi yerinde bırakarak topraklardan haraç aldı. Böylece fâtihler 

fellâh hâline gelmedi. Öyle olsaydı müslümanların savaş gücü zayıflar, tecrübele-

ri olmadığı için ziraat gelirleri de düşerdi. Hâlbuki toprak sâhipleri ziraatı iyi bil-

dikleri için daha iyi mahsul elde ediyor, müslümanlar da doğuda İranlılarla, batıda 

Bizanslılarla cihâd ediyorlardı… Ayrıca Ömer (r.a) haraç arazilerinin satın alın-

masını da yasakladı. Çünkü onlar bütün ümmetin vakfı idi, gelirlerinden bütün 

müslümanlar istifade ediyordu.6 

Ömer (r.a), devlet idâresinde mühim yenilikler yaptı, pek çok ilk’e imzâ 

attı. İdârî, adlî, mâlî ve askerî teşkilâtlar kurdu. 

Onun devrinde yeni fetihlerle İslâm devletinin hudutları genişlemiş, zafer-

lerden elde edilen ganimetlerle devlet hazinesi dolup taşmıştı. Bunun üzerine 

Ömer (r.a), İslâm’a hizmetlerini göz önünde bulundurarak müslümanlara maaş 

bağlamaya karar verdi. Hz. Ömer’in müslümanlara bağladığı bu maaş, senelik 

tahsisat şeklindeydi. 

İlk olarak askerlerin kayıtlarını tutturduğu, fey ve ganimet gelirlerinin da-

ğıtımını kaydettirdiği “Divan” teşkilatını kurdu. Divan defterinin başına da derece 

derece Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in akrabalarını ve şanlı Bedir Ashâbı’nın 

isimlerini yazdı. 

Kaza (mahkeme işleri)ni bir düzene koymak için vâlilerden ayrı ve bağım-

sız çalışan kadılar tayin etti. 

Ömer (r.a) şehirlere tâyin ettiği vâlilerin İslâm’ı yayma ve güzelce öğretme 

faaliyetleriyle iktifâ etmiyordu. Bilâkis onları, Medîne’den gönderdiği âlimlerle 

destekliyordu. Bu âlimlerle muhtelif tavsiye ve mektuplar da gönderiyordu. Me-

selâ içlerinde Abdullah bin Muğaffel (r.a)’in de bulunduğu 10 kişilik bir sahâbe 

heyetini Basra’ya, insanlara dînî ilimleri derinlemesine öğretmeleri için gönder-

mişti.7 Aynı şekilde İmrân ibn-i Husayn (r.a)’i da Basra’ya, halkına İslâm’ı de-

rinlemesine öğretmesi için göndermişti. İmrân (r.a) ashâbın fakîhlerinden biriydi.8 

                         
6 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, s. 198-199, 361. 
7 İbn-i Hacer, İsâbe, IV, 243. 
8 İbn-i Hacer, İsâbe, IV, 705-706. 
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Fethedilen bölgelerde okullar açtı, buralara müderrisler tayin ederek 

Kur’an-ı Kerim’in okunup anlaşılmasına ve onunla amel edilmesine gayret etti. 

İslâm’ın, müslüman olan insanlara öğretilmesi ve tebliğ çalışmalarının yürütülme-

si için sahabîlerden ve diğer âlimlerden istifade etti ve onları değişik bölgelere 

gönderdi. Kur’ân, Hadis ve Fıkıh öğretimi ile uğraşan bu âlimlere maaş bağladı. 

Devletin her tarafında camiler inşa ettirdi. Onun zamanında dört bin adet cami ya-

pıldığı rivayet edilir.9 

Hz. Ömer (r.a): 

“Hicret, hak ile bâtılı ayırdı” diyerek hicreti takvim başlangıcı yaptı. Ali 

ve Osman (r.a) hazretlerinin işâreti ile Muharrem ayını sene başı olarak tâyin et-

ti. 

İnce anlayış ve büyük bir firâset sahibi olan ashâb-ı kirâm, takvim başlan-

gıcını, Allah Teâlâ’nın, İslâm’da ilk inşâ edilen mescid olan Kuba Mescid’i hak-

kındaki: 

“…(Medîne’ye hicretin) ilk gününden takvâ üzerine kurulan Mes-

cid...”10 âyet-i kerîmesinden ilhâmla tesbit etmişlerdir.11 

İlk defâ Emîrü’l-Mü’minîn (Mü’minlerin Emîri) diye isimlendirilen odur. 

Terâvîh Namazı cemaatle kılınmaya ilk defâ onun zamanında başladı. 

Kur’an’ın iki kapak arasına toplanıp yazılmasını ilk dafâ o teklif etti ve bu 

tahakkuk edinceye kadar ısrarla üzerinde durdu. 

Zimmîlere ilk defa alâmet taktıran odur. 

İlk defa yazılı kararlar alan odur. 

Kumandan ve vâlilerle ilk defa toplantı yapan odur. 

İlk defâ İslâm devletine âit para bastıran odur… 

Bunun gibi daha pek çok ilk’e imzâ atmıştır.  

Ömer (r.a), köleliğe karşı şiddetli bir mücâdele verdi. Beytü’l-mâl’in gelir-

leri düzelince, devlet içindeki bütün müslüman kölelerin hürriyete kavuşturulma-

sını vasiyet etti.12 

Ömer (r.a), memurlarının, hastalanan köleleri ziyaret etmediklerini anladı-

ğında onları vazifeden azlederdi.13 Kendisi de her cumartesi Medîne’nin kenar 

                         
9 Ahmed en-Nedvî, Asr-ı Saadet, I, 317. 
10 et-Tevbe, 108. 
11 Semhûdî, Vefâü’l-vefâ, Mısır 1955, I, 248. 
12 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432, s. 252. 
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semtlerine gider, herhangi bir köleyi gücü yetmeyeceği bir işte çalışırken görürse, 

bu işi ondan alırdı.14 

Hz. Ömer’in hilâfeti, gerek fetihler, gerek devlet işleri, gerekse ilmî faâli-

yetler açısından çok bereketli bir devir olmuştur. Rasûlullah (s.a.v), bu durumu 

mu‘cizevî olarak daha önceden şu şekilde haber vermişlerdir: 

“Ben rüyâmda kendimi bir kuyu başında makaralı bir kova ile su çekerken 

gördüm. O esnâda Ebû Bekir geldi ve zayıf bir çekişle kuyudan bir veya iki kova 

su çekti. (Çünkü onun hilâfeti kısa sürmüş, fazla fetihler yapamamıştı.)15 Allah 

Teâlâ, onu mağfiret eyledi, (bu zayıflığı ona zarar vermez). Sonra Ömer bin 

Hattâb geldi ve o küçük kova, büyük bir kovaya dönüşüverdi. İnsanlar içinde, 

onun gibi muhteşem ve sağlam iş yapacak kuvvette başka birini görmedim! Ni-

hâyet insanlar suya kandılar ve orayı develerin sulak ve eylek yeri gibi edindiler. 

(Yani onun zamanında İslâm, dünyaya iyice yerleşti, Müslümanların dâhilî ve 

hâricî fitnelerden korku ve sıkıntısı kalmadı, huzur ve sükûna erip rahatladılar.)” 

(Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 5, 6; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 17, 19)  

Ömer (r.a) hicretin 24. senesinde Zerdüşt bir köle olan Ebû Lü’lü tarafın-

dan şehid edildi ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ayakları dibine defnedildi. 

Enes (r.a) şöyle der: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) altmışüç yaşında vefat etti. Ebû Bekir (r.a) 

de altmışüç yaşında vefat etti, Ömer (r.a) de altmışüç yaşında vefat etti.” (Müslim, 

Fedâil, 114) 

 

Şemâili ve Ahlâkı 

Ömer (r.a.), uzun boylu, iri yapılı, buğday tenli idi. Alnı geniş, bilekleri 

uzun, saçları dökük ve gözlerinde hafif kırmızılık vardı. 

Yüksek sesle konuşur, yürüdüğünde hızlı yürürdü. Allah’tan hakkıyla 

korkmak, doğruluk, ibâdete düşkünlük, dünyaya karşı zâhid olma ve mes’ûliyet 

şuuru gibi fazîletlerde en önde idi. Dînî hususlarda kınayanın kınamasına aldır-

maz, hatır için adâletten ayrılmazdı. Kat’iyyen taraf tutmazdı. 

                                                                             
13 Ramazanoğlu M. Sâmi, Hz. Ömeru’l-Fâruk, s. 158-160. 
14 Muvatta’, İsti’zân, 41. 
15 Bu ifade, Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin kısa olacağını, onun bazı büyük ve mühim fetihlere başlayıp ikmâl ede-

meden vefât edeceğini haber verir. Sonra gelen cümlede Allah Teâlâ’nın onu mağfiret edeceğinin beyân edilmesi 

de, Cenâb-ı Hakk’ın ona hayırlı bir halef vermek sûretiyle hilâfetinin kısalığını telâfî edeceğine işârettir. Nitekim 

Ömer (r.a), onun başlattığı, dînin ikâmesi, ilim ve cihâdın ihyâsı, İslâmî idârenin sınırlarının genişletilmesi gibi 

mühim işleri ikmâl ederek daha ötelere götürmüştür. 
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Ömer (r.a) sert tabiatlı olmasına rağmen pek mütevâzı idi. Yamalı elbise 

giyer, dul kadınların evine sırtında su taşır, toprak üzerine yatıp uyur, develeri 

kendi eliyle kaşağılayıp temizlerdi. 

Geniş toprakları, güçlü orduları olan bir devletin başkanı olması onu diğer 

insanlar gibi mütevâzı ve sade bir hayat yaşamaktan alıkoymamıştı. Pahalı, lüks 

elbiseler giymekten kaçınır, diğer insanlar gibi gerektiğinde alelade işlerle 

uğraşmaktan çekinmezdi. Tanımayan kimse onun müslümanların halifesi 

olduğunu asla anlayamazdı. 

Medine’den Mekke’ye çok sayıda yolculuk yapmış olduğu halde hiç bir 

zaman yanına çadır almamış ve yolda ağaç dalları üzerine bir çarşaf gererek basit 

bir şekilde dinlenmeyi tercih etmiştir. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in ehl-i beytine çok ihtimam gösterirdi. 

Yanında dokuz adet tabak vardı. Meyve, çerez her ne eline geçerse bu tabaklara 

koyup Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in zevcelerine gönderirdi. Allah Rasûlü’nün 

hanımlarından olan kızı Hafsa’ya ise en son gönderirdi. Eğer bunda bir eksiklik 

olursa, kendi hissesinden tamamlardı.16 

Ömer (r.a), mert ve doğru sözlü olanları severdi. Hata ve kusurlarının 

açıkça söylenmesini isterdi. Huzeyfe (r.a) şöyle anlatır: 

Bir gün Hz. Ömer’in yanına gitmiştim. Evindeki bir kütüğün üzerine 

oturmuş sıkıntı içinde kendi kendine söyleniyordu. Yaklaştım ve: 

“–Seni üzen nedir ey Mü’minlerin Emîri?” dedim.  

“–İşte şudur!” diyerek eline işaret etti ve idareci iken yanlış işler yapmak-

tan korktuğunu anlatmak istedi. 

“–Bu mu seni üzen şey, vallahi yanlış bir iş yaptığını gördüğümüzde seni 

düzeltiriz!” dedim. Bunun üzerine sevinerek: 

“–Kendisinden başka ilâh olmayan Allah hakkı için, benden yanlış bir ha-

reket zuhûr ettiğinde hakikaten beni düzeltir misiniz?” diye sordu. 

“–Kendisinden başka ilâh olmayan Allah hakkı için, senden yanlış bir ha-

reket gördüğümüzde seni mutlaka düzeltiriz!” cevabını verdim. 

Buna çok sevindi ve: 

“–Allah’a hamd olsun ki sizin içinizde, Muhammed (s.a.v)’in ashâbından, 

yanlışımı gördüğünde beni düzeltecek kimseler vâr etti!” dedi.17 

                         
16 Muvatta’, Zekât 44. 
17 İbn Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 154. Krş. Ali el-Müttakî, Kenz, V, 688/14196. 
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Onun dindarlığı, Allah korkusu ve kul hakkına riâyeti, daha sonra gelenler-

le kıyâs edilemeyecek derecede üstündü. Adâlet timsâli idi. Üzerine aldığı idâreci-

lik vazîfesinin mes’ûliyetinden çok korkardı. Kendisi Medîne-i Münevvere’de ol-

duğu hâlde Fırat ve Dicle kenârındaki tebaasının hâlini düşünürdü. Millî şâirimiz 

Mehmed Âkif Ersoy onun bu hassasiyetini şöyle terennüm etmiştir: 

Kenâr-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu 

Gelir de adl-i ilâhî sorar Ömer’den onu  

Geceleri Medîne sokaklarında gezer, halkın durumunu kontrol eder, eksik 

ve problemleri tesbit ederdi. Hz. Ömer’in yardımcısı Eslem (r.a) şöyle anlatır: 

Ömer (r.a) ile birlikte bir gece Medîne’nin kenar mahallelerinde dolaşırken 

çadırın içinde bir kadın gördük, çocuklar etrâfında ağlaşıyorlardı. Ocakta su dolu 

bir tencere vardı. Ömer (r.a) çocukların niçin ağladığını sordu. Kadın:  

“–Açlıktan!” diye cevap verdi.  

Ömer (r.a), üstelik tencerede çocukları avutmak için sadece su kaynadığını 

ve kadıncağızın, uyutana kadar yavrularını böyle oyaladığını öğrenince kendini 

tutamayarak ağladı. Derhal zekât mallarının bulunduğu ambara gitti. Bir çuval un 

ve muhtelif gıdâ malzelemeri alarak sırtına yüklendi. Çuvalı ben sırtlanmak iste-

dim. Fakat Ömer (r.a): 

“–Ey Eslem! Ben yükleneceğim! Çünkü çocukların hesâbı âhirette benden 

sorulacak!” dedi.  

Kadının evine vardığımızda yemekleri pişirme işini de üzerine aldı. O, bir 

taraftan tencereyi karıştırıyor, bir taraftan da ateşe üflüyordu. Hatta dumanların 

sakallarının arasından girip çıktığını görüyordum. Bu şekilde yemeği pişirdi. Son-

ra yemeği kendi elleriyle çocuklara yedirmeye başladı. Çocuklar doyunca geri çe-

kilerek karşılarına oturdu. Bir aslan kadar heybetliydi. Bir şey söylemeye çekin-

dim. Çocuklar oynaşıp gülüşünceye kadar bu şekilde durdu. 

Sonra kalktı ve: 

“–Ey Eslem! Onların karşısında niçin oturdum, biliyor musun? Onları gör-

düğümde ağlıyorlardı. Güldüklerini görmeden ayrılmak içime sinmedi, onlar gü-

lümsemeye başlayınca içim rahatladı...” dedi.18 

Ömer (r.a), merkezden uzak bölgelerdeki insanların, sıkıntı ve dertlerini 

kendisine ulaştıramadıklarından endişe ederdi. Bu sebeple onların durumunu ya-

kından görebilmek için seyahatlere çıkmıştı. Bazı bölgeleri dolaşmış, başka yerle-

re de gitmeyi düşünürken ömrü vefâ etmemişti. 

                         
18 Ali el-Müttakî, XII, 648/35978. 
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Hz. Ömer, toplumu ilgilendiren meselelerde karar vereceği zaman müslü-

manların görüşüne başvurur, onlarla istişare ederdi. “İstişâre yapılmadan tatbik 

edilen işler başarısızlığa mahkûmdur” derdi. Genç yaşlı bütün âlimler (Kurrâ) 

onun danışma meclisinde bulunurlardı.19 İstişârede şu usûlü takip ederdi: 

Önce meseleyi müslümanlardan ulaşabildiği çoğunluk ile görüşür, peşin-

den Kureyşlilerin düşüncesini sorar, son olarak da sahabîlerin görüşlerini alırdı. 

Böylece en isabetli fikre ulaşırdı. 

Zor bir mes’eleyle karşılaştığında gençleri çağırıp onlarla istişârede bulun-

duğu, akıllarının keskinliğinden istifâde ettiği de bilinmektedir.20 

O, insanlara bir şeyi emrettiği veya yasakladığı zaman, evvelâ kendi âile-

sinden başlardı. Âile fertlerini bir araya toplayarak onlara şöyle derdi: 

“–Şunu ve şunu yasakladım. İnsanlar sizi yırtıcı kuşun eti gözetlediği gibi 

gözlerler. Siz bu yasağı çiğnerseniz onlar da çiğnerler, siz korkup geri durduğu-

nuzda onlar da böyle yaparlar. Allah’a yemin ederim ki, her hangi biriniz bu ya-

saklara uymazsa, bana yakın olduğu için ona daha fazla ceza veririm. Şimdi iste-

yen ileri gitsin, isteyen de geri dursun!”21 

Ömer (r.a), Peygamber Efendimiz’in Kuba Mescidi’ni zaman zaman 

ziyâret ettiğini bildiğinden halîfeliği zamânında, pazartesi ve perşembe günleri bu-

rayı ziyâret eder: “Kuba çok uzak mesâfelerde olsaydı bile devemi oraya ulaşmak 

için yine de sürerdim” derdi.22
 

Huzeyfe bin Yemân (r.a) münâfıklar ve ileride zuhur edecek fitneler hu-

susunda Rasûlullah (s.a.v) tarafından bilgilendirilmiş, bu sebeple de “Rasûlul-

lah’ın sırdaşı” diye şöhret bulmuştu. Bir cenâze olduğunda Ömer (r.a) Hz. Huzey-

fe’yi takip ederdi. O, cenâze namazına iştirâk ederse, Ömer (r.a) da katılırdı. Hu-

zeyfe (r.a) cenâze namazını kılmazsa, Ömer (r.a) de ölen kimsenin münafıklardan 

olduğunu anlar, cenazeye katılmazdı. 

 

Fazîletleri 

Hz. Ömer (r.a), bir taraftan devleti teşkilatlandırmaya çalışırken diğer ta-

raftan da ilmî gelişmelere hız veriyordu. Onun fıkıh ilminde ayrı bir yeri vardır. 

Zîrâ Fıkıh usulünün teşekkülü Ömer (r.a) ile başlar. Kendisinden sahih senetlerle 

                         
19 Buhârî, Tefsîr, 7/5, 110/4; İ’tisam 2. 
20 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 113. 
21 İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 266. 
22 İbn Sa’d, I, 245. 
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binlerce fikhî hüküm rivayet edilir. Hz. Ömer’in içtihadları, İslâm hukuku açısın-

dan çok büyük bir ehemmiyeti hâizdir. 

Ömer (r.a), hadis rivayeti hususunda çok titiz davranmıştır. O, Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’den hadis rivayet eden bazı kimseleri hesâba çekmiş, rivayet et-

tikleri hadisler için şâhid getirmelerini istemiştir. Hz. Ömer’den 539 hadis rivayet 

edilmiştir.23
 

Ayrıca o, Kur’an-ı Kerim’in te’vil ve tefsirinde de ilim sahibiydi. 

Çok güzel konuşur, hikmetli sözler söylerdi. Onun bu üstün kabiliyeti yazı 

için de geçerliydi. Valilerine yazmış olduğu talimatları ve mektupları, Arap dili 

için bir numûne addedilmekteydi. Ömer (r.a) şiirle de ilgilenirdi. Şiir zevkine sa-

hipti. Çok sayıda Arap şâirinin şiirlerini ezberlemiş, az da olsa şiir inşâd etmiştir. 

İnsanlara yatsı namazını kıldırıp evine gider, sabaha kadar nâfile namaz kı-

lardı. Devamlı da oruç tutardı.24 İbadet ederken bütün benliğiyle Rabbine yönelir-

di. Halife olduktan sonra gündüz işlerinin yoğunluğu sebebiyle nafile namazlarını 

gece kılar, ev halkını sabah namazına: “Âilene namazı emret”25 âyetini okuyarak 

kaldırırdı. O, her sene haccetmeyi asla ihmal etmez ve hac farizasını yerine getir-

mek için Mekke’ye gelen hacılara bizzat riyaset ederdi. Onun zamanında yolcular 

için istirâhat yerleri yapıldı. Bilhassa Medîne ile Mekke arasındaki yolda bol mik-

tarda su ve gölgelik oldu.26 

Geçimini ticaretle temin ederdi. Bunun yanında Medine’de ganimetten 

kendisine bazı arazilerin düştüğü de bilinmektedir. Hayber’de hissesine düşen çok 

kıymetli arazisini Allah için vakfetmiştir. 

Son derece isabetli kararlar verirdi. Henüz hakkında vahiy gelmeyen 15-20 

mühim hususta görüş beyan ederek tekliflerde bulundu. Onun düşüncesi istikame-

tinde âyetler nâzil oldu. Ömer (r.a), büyük bir edeb ve incelik göstererek, “Rab-

bime şu şu hususlarda muvâfık düştüm” diye hamdederdi.27 Bu konulara, Hz. 

Ömer’in âyete uygun görüşleri anlamında “Muvâfakât-ı Ömer” denir.28
 

Rasûlullah (s.a.v), onun fazîleti hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Allah Teâla, hakkı Ömer’in diline ve kalbine koymuştur.” 

                         
23 Suyutî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 109. 
24 İbn-i Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, VII, 135. 
25 Tâhâ, 132. 
26 Bkz. İbn-i Sa’d, III, 280, 306. 
27 Bkz. Buhârî, Talâk, 32, Tefsir, 2/9; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe 24. Burada Hz. Ömer’in, “Rabbim bana 

muvâfakat etti” demeyip de “Ben Rabbime muvâfık düştüm” demesi, onun idrak seviyesini ve mânevî derinliği-

ni göstermektedir. 
28 Tafsilat için bkz. Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 122-125; Babanzâde Ahmed Naîm, Tecrîd Tercemesi, II, 349-

353. 
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Oğlu Abdullâh (r.a) der ki: 

“İnsanların başına ne zaman bir iş gelse ve o hususta insanlar bir şey söy-

lese, babam Ömer (r.a) da başka bir şey söylese, mutlaka Hz. Ömer’in görüşü is-

tikâmetinde bir vahiy gelirdi.”29
 

Yine Abdullah ibn-i Ömer (r.a) şöyle demiştir: 

“Babam Ömer (r.a), herhangi bir hususta «Ben şöyle düşünüyorum» dedi-

ğinde, o şey hakîkaten onun düşündüğü gibi olurdu.” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 35) 

 

Rasûlullah (s.a.v), diğer bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır: 

“Sizden önce yaşamış ümmetler içinde kendilerine ilham olunan isâbetli 

görüş sâhibi kişiler (muhaddesûn) vardı. Şayet ümmetim içinde de onlardan biri 

varsa, hiç şüphesiz o Ömer ibn-i Hattâb’dır.” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî 6; Enbiyâ 54; Müslim, 

Fedâilü’s-sahâbe 23) 

 

Huzeyfe (r.a) şöyle anlatır: 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanında oturuyorduk. Allah Rasûlü (s.a.v): 

“Aranızda ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Benden sonra şu iki kişiye ik-

tida edin/uyun!” buyurdular ve Ebû Bekir (r.a) ile Hz. Ömer’e işaret ettiler. (Tirmizi, 

Menakıb, 16/3663) 

 

Bir defasında Ömer (r.a), Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in yanına gitmişti. 

Allah Rasûlü’nden bir şeyler istemek için orada bulunan hanımları, Hz. Ömer’in 

sesini duyduklarında hemen kalkıp perdenin arkasına saklandılar. Ömer (r.a) içeri 

girdiğinde Rasûlullah (s.a.v) tebessüm ediyordu. Ömer (r.a): 

“–Allah Siz’i hep güldürsün ya Rasûlallah, niçin tebessüm ettiniz?” dedi. 

Fahr-i Kâinât Efendimiz: 

“–Şu benim yanımda olanlara şaşarım. Senin sesini işitince perdenin ar-

kasına koştular” buyurdular. 

Ömer (r.a): 

“–Yâ Rasûlallah, onların Siz’den daha çok çekinmeleri gerekir, Siz buna 

daha layıksınız” dedi. 

                         
29 Tirmizi, Menakıb, 17/3682. Krş. Ebû Dâvud, Harâc, 17-18/2962; İbn-i Mâce, Mukaddime, 11/108; Ahmed, II, 

53. 
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Sonra da kadınlara seslenerek: 

“–Ey nefislerinin düşmanları! Allah Rasûlü’nden çekinmiyorsunuz da 

benden mi kaçıyorsunuz?” diyerek onlara çıkıştı. Kadınlar: 

“–Evet, sen Allah Rasûlü’ne göre çok sertsin” dediler. 

Rasûlullah (s.a.v): 

“–Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki şeytan sana yolda 

rastlamış olsa, mutlaka yolunu değiştirir!” buyurdular. (Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 22. Krş. 

Buhârî, Ashâbu'n-Nebî, 6) 

 

Rasûlullah (s.a.v) bir gün şöyle buyurdular: 

“–Uyurken kendimi Cennet’te gördüm. Baktım bir köşkün yanında bir ka-

dın abdest alıyor. 

«–Bu köşk kimin?» diye sordum. 

«–Ömer ibn-i Hattâb’ın» dediler. (Köşküne bir bakmak istedim, ancak) 

onun kıskançlığını hatırladım ve hemen geri döndüm.” 

Bu sözler üzerine Ömer (r.a) ağladı ve: 

“–Sana karşı da mı kıskanç olacağım yâ Rasûlallah!” dedi. (Buhârî, Bed’ü’l-halk, 

8) 

Tirmizî’nin rivâyetinde ifâde edildiği üzere Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz 

bu köşkün kendisine âit olduğunu zannetmişlerdir. Demek ki bu köşk, peygamber-

lerin şânına lâyık bir güzellik ve evsaftadır. Bu da Hz. Ömer’in ne ulvî bir merte-

beye ve fazîlete sâhip olduğunu gösterir. (Tirmizi, Menakıb, 17/3688) 

 

Bugün Kur’ân okuyan her müslümanın Hz. Ömer’e büyük bir teşekkür 

borcu vardır. Zîrâ Kur’ân’ın cem edilmesini ilk defâ o ısrarla teklif etmiştir. Sonra 

Ömer (r.a) bütün müslümanlara, Kur’ân-ı Kerîm’i, Peygamber (s.a.v) Efendi-

miz’den sahih bir senedle alan âlimlerden öğrenmelerini emretmiştir. Kendisi de 

sabah namazlarında uzun uzun kıraatlerde bulunurdu. (Bir rekâtta 15, 16 sayfa 

okuduğu olurdu.) Böyle yapmakla müslümanların çokça Kur’ân dinleyerek bu hu-

susta bir mahâret ve zevk-i selîm sâhibi olmalarını hedeflerdi. Ve insanları nahiv, 

iʻrâb ve garib kelimeleri öğrenmeye teşvik ederdi ki Arapların konuşmalarını an-

layabilsinler.30 

 

                         
30 Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, IV, 222-229. 
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Hulefâ-i Raşidîn’in dînimizde çok mühim bir yeri vardır. Bu sebeple onları 

sevmek ve izlerini tâkip etmek lâzımdır. İmâm Mâlik (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ve O’ndan sonraki halîfeler sünnetler ortaya 

koymuşlardır. Onlara riâyet etmek Allah’ın kitâbına uymak, Allah’ın tâati ile 

kemâle ermek, Allah’ın dînini kuvvetlendirmek demektir. Kimsenin o sünnetleri 

değiştirmeye ve yerine başka bir şey koymaya hakkı yoktur. Onlara muhâlif olan 

şeylere îtibâr yoktur. Kim o sünnetlerle hidâyet bulursa o doğru yoldadır. Kim on-

larla yardım isterse o yardım görür. Kim onları terkederse mü’minlerden başkası-

nın yoluna gitmiş olur, Allah da onu gittiği yola bırakır ve onu Cehennem’e atar 

ki o ne fenâ bir gidiştir.” 

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

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

 

Hulefâ-i Râşidîn (r.a), vâli tâyin ederken hissiyâtlarının tesirinde kalma-

mışlardır. Bilâkis umûmun maslahatını dikkate almışlardır. Hattâ Ömer ibnü’l-

Hattâb (r.a), Yemâme harbinde kardeşi Zeyd ibnü’l-Hattâb’ı şehîd eden Ebû 

Meryem el-Hanefî’yi, müslüman olup ilim tahsîl edince Basra kadılığına tâyin 

etmiştir. (Vekî, Ahbâru’l-Kudât, I, 269) 

 

Yüzüğünde “Nasihatçi olarak ölüm kâfîdir ey Ömer!” yazıyordu.31 

Hz. Ömer’in fazîletleri saymakla bitmez. Biz bu kadarıyla iktifâ ediyoruz. 

                         
31 İbn-i Abdilber, İstîâb, I, 354. 
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Allah Sizinle Berâber Olsun! / 1 

Leylâ Hâtun şöyle anlatır: 

“Müslüman olduğumuz için Ömer bize çok kızıyordu. Habeşistan’a hicret 

etmek için yola çıkmaya hazırlandığımızda, ben devenin üstündeyken geldi ve:  

«−Nereye gidiyorsunuz ey Ümmü Abdullah?» diye sordu. 

«−Dinimizden dolayı bize eziyet ettiniz, biz de işkence görmeyeceğimiz 

bir yere gidiyoruz» dedim. 

«−Allah sizinle berâber olsun!» dedi.  

Zevcim Âmir gelince, Ömer ibn-i Hattâb’ın yumuşak tavrını ona anlattım.  

O: 

«−Gâlibâ sen onun müslüman olmasını umuyorsun. Vallahi Hattâb’ın 

merkebi müslüman olur da o yine müslüman olmaz» dedi. 

Hz. Ömer’den o zamâna kadar görülen sertlik ve katı yüreklilik, kendisinin 

îmânından böylesine ümit kestirmişti.” (Heysemî, VI, 23-24) 
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Allah’ım! İslâm’ı Ömer ile Kuvvetlendir / 2 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a), kuvvetli ve heybetli bir insandı. Müslümanlara 

eziyet eder ve şiddet gösterirdi. Hz. Ömer’in amcasının oğlunun oğlu ve 

kızkardeşi Fâtıma’nın kocası olan Saîd ibn-i Zeyd (r.a) şöyle der: 

“Vallâhi, müslüman olmadan evvel Ömer’in, beni ve kızkardeşini, İslâm’a 

girdiğimiz için bağladığını görmüşümdür.” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 34, 35) 

Allah Rasûlü (s.a.v), bir gün: 

“Allah’ım! İslâm’ı şu iki kişiden Sana daha sevgili olanı ile aziz kıl: Ebû 

Cehil ve Ömer ibnü’l-Hattâb!” diyerek duâ etmişlerdi. 

Meğer onların Allah’a en sevgili olanı Ömer (r.a) imiş. (Tirmizî, Menâkıb, 17/3681; 

Taberânî, Evsat, I, 344; İbn Hişâm, I, 367) 

Diğer bir rivâyete göre: 

“Allah’ım! İslam’ı, Ömer ibnü’l-Hattâb ile kuvvetlendir!” buyurmuşlardı. 
(İbn Mâce, Mukaddime, 11/105) 
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Ben Müslüman Oldum! / 3 

Hz. Ömer (r.a), îmân ettiği ilk günleri şöyle anlatır: 

“Müslüman olup da ezâ ve cefâ çekmeyen, mücâdele etmeyen kimse 

yoktu. Ancak bana kimse dokunamıyordu. Kendi kendime dedim ki:  

«Müslümanlar çeşitli musîbetlere uğrarken, ben selâmette kalmak 

istemem!» 

İslâm’a girdiğim gece düşündüm, Mekke müşriklerinden, Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’e karşı düşmanlıkta en aşırı giden kim ise, gidip ona müslüman 

olduğumu söylemeye karar verdim. Sabah olduğunda Ebû Cehil’in kapısını 

çaldım. Kapıya çıktı: 

«−Hoş geldin ey Ömer! Ne haber getirdin?» dedi.  

Ben: 

«−Allah’a ve Rasûlü’ne îmân edip O’nun getirdiği bütün şeyleri tasdîk 

ettiğimi sana haber vermeye geldim!» deyince, lânet ederek kapıyı yüzüme 

çarptı.” (İbn Hişâm, I, 371) 

Daha sonra Ömer (r.a), Kureyş’in azılı müşriklerinden dayısı Velîd ibn-i 

Muğîre’ye ve iki müşriğe daha giderek bu güzel haberi vermiş, fakat onlardan 

hiçbiri kendisine bir şey yapmaya cesâret edemeyerek, kapıyı yüzüne çarpmış, 

me’yûs bir şekilde evlerine çekilmişlerdi. 

Abdullah b. Mes’ûd (r.a) şöyle buyurur: 

“Ömer (r.a) müslüman olduğu günden beri biz hep izzetli olduk 

(Müslümanlığımızı açıklayabildik, müşriklerin eziyetinden korkmadık).” (Buhârî, 

Menâkıbu’l-Ensâr, 35) 

“Hz. Ömer’in müslüman olması bir fetih, hicreti bir yardım, halîfeliği de 

bir rahmet idi! Ömer (r.a) müslüman oluncaya kadar Kâ’be’nin yanında açıktan 

namaz kılamadık. O müslüman olunca Kureyş müşrikleriyle mücâdele etti, onlar 

da bizi serbest bıraktılar. Böylece orada namaz kılabildik.” (Heysemî, IX, 62-63. Krş. İbn-i 

Saʻd, Tabakât, III, 270) 
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Az Evvel Söyledikleri Daha Güzeldi! / 4 

Ukbe bin Âmir (r.a) şöyle anlatır: 

Develerimizi sırayla güdüyorduk. Bir gün nöbet bana gelmişti. Vazifemi 

yaptım, develeri akşam yerlerine getirdikten sonra, Peygamber Efendimiz’in 

huzûr-i âlîlerine vardım. Allah Rasûlü (s.a.v), ayakta insanlara konuşma 

yapıyorlardı. Şu mübarek sözlerine yetiştim: 

“Bir müslüman güzelce abdest alır, sonra kalkar kalbiyle ve yüzüyle tam 

olarak yönelerek iki rekât namaz kılarsa, Cennet ona vâcib olur!” 

Bunları işitince: 

“–Bu ne güzel!” dedim. 

Önümde duran birisi: 

“–Az evvel söyledikleri daha güzeldi!” dedi. 

Baktım o Ömer (r.a) imiş. Sözlerine şöyle devam etti: 

“–Seni gördüm, daha yeni geldin. Az evvel Efendimiz (s.a.v) şöyle 

buyurdular: 

«Sizden kim güzelce abdest alır, sonra da: “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve 

eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh” derse, kendisine Cennet’in sekiz 

kapısı da açılır. Hangisinden isterse oradan Cennet’e girer.»” (Müslim, Tahâret, 17. 

Krş. Müslim, Müsâfirîn, 294) 
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Sen Bana Canımdan da Sevgilisin! / 5 

Abdullah ibn-i Hişâm (r.a) şöyle bir hâdise nakleder: 

Bir defasında Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ile birlikte bulunuyorduk. 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz, orada bulunanlardan Hz. Ömer’in elini avucunun içine 

almış oturuyorlardı. O esnâda Ömer (r.a): 

“–Yâ Rasûlallah! Siz bana canımın dışında her şeyden daha sevgilisiniz!” 

diyerek Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e olan muhabbetini ifâde etti. 

Onun bu sözüne karşılık Peygamber Efendimiz (s.a.v): 

“–Hayır, canımı kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki ben sana ca-

nından da sevgili oluncaya kadar hakîkî mânâda îman etmiş sayılmazsın!” buyur-

dular.  

Ömer (r.a) hemen:  

“–O hâlde vallahi şimdi Siz bana canımdan da çok sevgilisin yâ Rasûlal-

lah!” dedi. 

Bunun üzerine Allah Rasûlü (s.a.v): 

“–İşte şimdi oldu ey Ömer!” buyurdular. (Buhârî, Eymân, 3) 
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Konuşan İnek / 6 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir gün şöyle buyurdular: 

“Bir adam bir ineği götürürken üzerine bindi. İnek adama bakıp dile geldi 

ve: 

«–Ben bunun için yaratılmadım, ben ziraat için yaratıldım» dedi.”  

İnsanlar hayret ve korku ile: 

“–Sübhânallah, konuşan bir inek hâ!” dediler. 

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v): 

“–Buna ben inanırım, Ebû Bekir ve Ömer de inanırlar” buyurdular. (Müslim, 

Fedâilu’s-Sahâbe, 13) 

Benzer bir hâdisede Allah Rasûlü (s.a.v) yine aynı ifâdeleri kullanmış ve o 

esnâda Ebû Bekir (r.a) ile Hz. Ömer’in orada bulunmadığı kaydedilmiştir. (Buhârî, 

Ashâbu’n-Nebî, 8) 

Onlar, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e öylesine bağlı ve îtimad hâlinde 

idiler ki ilk bakışta akla zıt görünen hallerde bile tereddütsüz ittiba ederler, tam 

mânâsıyla O’na teslim olurlardı. 
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İlk Ezan / 7 

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), insanları namaz için nasıl toplayaca-

ğını tesbit etmek istediler. Kendisine “Namaz vakti girince bir bayrak dikerseniz, 

onu görenler birbirlerine haber verirler” denildi. Fakat O, bu teklifi beğenmedi. 

Kendilerine borudan bahsedildi. Nebî (s.a.v) bunu da beğenmediler ve «Bu yahu-

dilerin işidir» buyurdular. Bu sefer kendilerine çan’dan bahsedildi. «O da hristi-

yanların işlerindendir» buyurdular. 

Abdullah bin Zeyd (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yapmak istediği 

bu işe çâreler düşünerek (O’nun derdiyle dertlenerek) gitti. Rüyasında kendisine 

ezan gösterildi. Sabahleyin hemen Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e gelerek haber 

verdi ve: 

«‒Yâ Rasûlallâh! Ben uyku ile uyanıklık arasında iken biri geldi ve bana 

ezanı öğretti» dedi.  

Hâlbuki Ömer bin Hattâb (r.a) de bu rüyâyı daha evvel görmüş fakat 

onu yirmi gündür kimseye söylememişti. Daha sonra bu rüyâsını Peygamber 

Efendimiz’e haber verdi. Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v): 

«‒Bunu bana daha evvel neden haber vermedin?» buyurunca, Ömer (r.a): 

«‒Abdullah bin Zeyd beni geçti, ondan sonra söylemeye de utandım» de-

di. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«‒Ey Bilâl, kalk, Abdullah bin Zeyd’in sana söyleyeceği şeyleri oku!» bu-

yurdular. 

Bilâl (r.a) da hemen kalkıp ezân okudu.” (Ebû Dâvûd, Salât, 27/498) 

Her ne kadar sefîr Abdulah (r.a) ise de gaybî feyze mazhar olan her za-

man için Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz idi. O’nun tasdîki ile ezan meşrû kılınmış-

tır. 

Diğer rivayette Abdullah (r.a) şöyle anlatır: 

“…Sabah olunca Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e gelerek rüyâda gördükle-

rimi haber verdim. Bana: 

«–İnşallah bu hak bir rüyâdır. Kalk rüyâda öğrenmiş olduğun şeyleri 

Bilâl’e öğret! O bunları söyleyerek ezan okusun. Zîra onun sesi seninkinden daha 

gürdür!» buyurdular. 
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Ben de Bilâl ile birlikte kalktım. Ona teker teker söylüyordum, o da bunla-

rı yüksek sesle okuyordu. Bunu Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) evinden işitmiş. He-

men evden çıkıp ridâsını sürüyerek geldi ve: 

«–Ey Allah’ın Rasûlü! Sen’i hak ile gönderen Zât-ı Zülcelâl’e yemin ede-

rim ki onun gördüğü rüyânın aynısını ben de gördüm!» dedi. 

Bunu işiten Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«–Hamd Allah’a mahsustur! Şimdi bu daha sağlam oldu!» buyurdular.” 

(Bkz. Ebû Dâvûd, Salât 28/499; Tirmizî, Salât 25/189) 
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Arkalarını Dönüp Kaçacaklar / 8 

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Peygamber Efendimiz (s.a.v) Bedir günü: 

«Allah’ım! Bize olan yardım sözünü ve zafer va’dini (gerçekleştirmeni) is-

tiyorum. Allah’ım, eğer (bu İslâm cemiyetinin helâkını) dilersen yeryüzünde bir 

daha Sana ibâdet edilmez!» diye ısrarla niyazda bulunuyorlardı. 

Ebû Bekir (r.a), Peygamber Efendimiz’in elini tuttu ve: 

«‒Yâ Rasûlallah, bu kadar ısrâr yeter! (Kendinizi fazla yormayın!)» dedi. 

Akabinde Rasûlullah (s.a.v): 

«Yakında o cemiyet bozulacak, onlar arkalarını dönüp kaça-

caklardır.»32 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 cemaat bozguna uğratılacak? Kime galebe çalınacak?» 

demiştim. 

Bedir günü gelip de Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in bu âyeti okuduklarını 

işitince, hezîmete uğrayacağı bildirilen topluluğun Kureyş müşrikleri olduğunu 

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

Mekke döneminde müslümanlar o kadar eziyet çekiyorlardı ki bir gün ge-

lip de müşrikleri mağlub edecekleri hiç akıllarına gelmezdi. O zamanlar nâzil olan 

bu âyet-i kerîmenin de başka bir zaman ve mekândan, çok uzak ve farklı bir toplu-

luktan bahsettiğini zannediyorlardı. Lâkin Allah Teâlâ her şeye kâdirdir ve kendi 

yolunda gayret edip çalışan kullarını zafere ulaştırır. 

                         
32 el-Kamer, 45. 
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Ben de Ağlayayım / 9 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Bedir’de alınan esirlerin durumunu Hz. Ebû 

Bekir, Hz. Ali ve Hz. Ömer (r.a) ile istişâre ettiler. 

Ebû Bekir (r.a), esirlerin ileride hidâyete erebilecekleri ümîdiyle fidye kar-

şılığında serbest bırakılmalarını teklif etti. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Ey Hattâb oğlu! Senin görüşün nedir?” diye sordular. 

Ömer (r.a): 

“–Hayır! Vallahi yâ Rasûlallah! Ben, Ebû Bekir’in görüşünde değilim! 

Onların boyunlarını vurmamıza izin verin! Bana müsâade buyur, (akrabamdan) 

filânın boynunu ben vurayım. Ali’ye müsâade buyur, kardeşi Akîl’in boynunu o 

vursun. Hamza’ya müsâade buyur, kardeşi falanın boynunu o vursun. Tâ ki Allah 

Teâlâ, kalblerimizde müşriklere karşı bir yumuşaklık ve zaaf bulunmadığını orta-

ya çıkarsın! Bu esirler müşriklerin önderleri, küfrün elebaşlarıdır!” dedi. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v), Hz. Ebû Bekir’in görüşüne meylederek esir-

leri fidye karşılığında serbest bıraktılar. Fidye ödeyemeyecek durumda olanlar da 

karşılıksız serbest bırakıldı. Ancak esirlerin okur-yazar olanlarından fidye kabul 

edilmedi. Onlardan her biri, on Medîneli çocuğa okuma-yazma öğrettikten sonra 

hürriyetine kavuştu. 

Hâdisenin sonrasını Ömer (r.a) şöyle anlatır: 

“Sabahleyin Allah Rasûlü’nün yanına geldiğimde, O ve Ebû Bekir otur-

muşlar ağlıyorlardı. 

«–Yâ Rasûlallah! Sen’i ve arkadaşını ağlatan nedir? Bana haber veriniz! 

Onu ağlanacak bir şey olarak görürsem ben de ağlayayım, ağlanacak bir hâl olarak 

görmezsem sizin ağlamanıza iştirâk etmeye çalışayım?» dedim. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«–Şu arkadaşlarının esirlerden aldığı fidyelerden dolayı vay benim başıma 

gelene! Uğrayacakları azâbın şu yanımdaki ağaçtan daha yakın olduğu bana gös-

terildi!» buyurdular.”33
 

Allah Rasûlü (s.a.v) de esirlerin hidâyetini ümîd ederek serbest bırakılma-

larını istemişti. Lâkin Allah Teâlâ: 

                         
33 Bkz. Müslim, Cihâd, 58; Ahmed, I, 31, 247; Vâkıdî, I, 129; İbn-i Sa’d, II, 22 
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“Bir peygamberin, dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, esir-

ler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dün-

ya metâını istiyorsunuz. Allah ise âhireti kazanmanızı istiyor. Allah Azîz’dir, 

Hakîm’dir.” buyurdu. (el-Enfâl, 67)  
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Vazgeçtik Yâ Rab! / 10 

İçkinin haram kılınması tedricen olmuştur. Cenâb-ı Hak önce, içkinin zara-

rının çokluğundan bahsetti ve mü’minlere sarhoş iken namaza yaklaşmamayı em-

retti. Bunun üzerine müslümanların büyük bir kısmı içkiyi bıraktılar. Bazıları da 

içki yüzünden karşılaştıkları nâhoş durumlardan muzdarip durumdaydı. Ömer 

(r.a): 

“Allah’ım! İçki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun!” diye duâ 

ediyordu. 

Allah Teâlâ, dördüncü merhalede:  

“Ey îmân edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytanın 

murdar ve kötü işinden başka bir şey değildir! Bunlardan uzak durun ki 

felâh bulasınız! Şeytan, şarap ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin 

salmak, sizi Allah’ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Artık bu 

murdar şeylerden vaz geçtiniz, değil mi?”34 âyetlerini inzâl buyurdu.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Hz. Ömer’i çağırıp ona bu âyetleri okudu. 

“Artık vazgeçtiniz değil mi?” kısmına gelince Ömer (r.a): 

“−Vazgeçtik! Vazgeçtik yâ Rab!” diyordu. Yalnız Hz. Ömer değil, bütün 

müslümanlar da: 

“−Artık içkiden, kumardan vazgeçtik Rabbimiz!” dediler.  

Bu âyetler nazil olunca, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir münâdiye: 

“−Haberiniz olsun, içki haram kılınmıştır!” diyerek Medine sokaklarında 

seslenmesini emrettiler. 

Tulumları delinip boşaltılan ve küpleri kırılıp dökülen içkiler, Medine so-

kaklarında su gibi aktı!..  

Daha sonra Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):  

“Muhakkak ki Allah içkiye, onu sızdırana, sızdırıldığı yere, içene, içirene, 

taşıyana, satana, satın alana, bedelini ve kazancını yiyene lânet etmiştir!” buyur-

dular.35
 

 

                         
34 el-Mâide 5/90-91. 
35  Bkz. Ebû Dâvûd, Eşribe 1-3; Tirmizi, Tefsir, 5/3049; Nesâî, Eşribe, 1-2; Ahmed, I, 53, 316; II, 25, 351; 

Hâkim, II, 37, 305. 
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Ne İhtiyacın Varsa Benden İste! / 21 

Ömer (r.a) der ki: 

Biz Kureyşliler, kadınlara hâkim kimselerdik. Medine’ye geldiğimizde, 

burada kadınların erkeklere hâkim olduğunu gördük. Bizim kadınlarımız da on-

lardan öğrenerek böyle davranmaya başladılar. Bir gün hanımıma öfkelenmiştim, 

bir de ne göreyim, bana karşılık vermez mi! Bunu doğru bulmayıp onu azarladım. 

Bu sefer: 

“–Beni niye azarlıyorsun? Vallahi Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in 

zevceleri bile O’na karşılık veriyor, yanında mırıldanıyorlar. Hem onlar icabında 

küsüp gün boyu Rasûlullah (s.a.v)’i terk ediyorlar” dedi.  

Hemen (Peygamber Efendimiz’in hanımlarından kızım) Hafsâ’nın yanına 

gidip:  

“–Rasûlullah (s.a.v)Efendimiz’e sen de karşılık veriyor, ona karşı söyleni-

yor musun?” diye sordum. 

“–Evet” dedi. 

“–Sizden biri gün boyu akşama kadar ona küsüyor, yanına varmıyor mu?” 

dedim. 

“–Evet” dedi. 

“–Sizden kim böyle yaparsa büyük zarar eder, hüsrâna uğrar. Hanginiz, 

Rasûlü’nün öfkesi sebebiyle Allah’ın gazabına uğramaktan emin olabilir? Şayet 

böyle yaparsanız helâk olursunuz. Sakın Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e karşılık 

verme! Dünyalık bir şeyler isteyerek O’nu sıkıntıda bırakma! Ne ihtiyacın varsa 

benden iste!” dedim. (Müslim, Talak, 34) 

Ömer (r.a), bu sözleri arasında: 

“O sizi boşarsa Allah O’na sizden daha hayırlısını verir” demişti. Onun bu 

sözlerine muvâfık olarak şu âyet-i kerime nâzil oldu: 

“Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha hayırlı, kendini Allah’a 

veren, îmân eden, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul 

ve bâkire eşler verebilir.” (et-Tahrîm, 5) (Buhârî, Talak, 32; Tefsîr, 2/9; Tahrim, 1; Müslim, Fedailu’s-

sahâbe, 24) 

Cenâb-ı Hak, muhtereme vâlidelerimizi dünya ile Allah, Rasûlü ve âhiret 

arasında muhayyer bırakmıştı. Onlar da istisnâsız Allâh’ı, Rasûlü’nü ve âhireti 

tercih ettiler. Dünyalık peşinde koşmadılar, kifâyet miktarı mal ile yetindiler. 
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Devene Sâhip Ol! / 22 

İbn-i Ömer (r.a) başından geçen bir hâdiseyi şöyle nakleder: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ile bir seferde idik. Ben babam Ömer’e âit 

genç bir devenin üstündeydim. Onu zaptedemiyor, insanların önüne geçip duru-

yordum. Babam bu duruma üzülerek geliyor, deveyi geriye alıyor ve: 

«–Devene sâhip ol! Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in önüne geçmesin!» di-

yordu. 

Bunu gören Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«–O deveyi bana satar mısın ey Ömer!» buyurdular. Babam: 

«–O Siz’indir ey Allah’ın Rasûlü!» diyerek deveyi ona sattı. 

Bundan sonra Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v) bana: 

«−Abdullah, deve senindir. Onu istediğin gibi kullan!» buyurdular.” (Buhâri, 

Buyû, 47; Hibe, 25/2) 

Hz. Ömer’in Allâh Rasûlü’ne hürmet ve muhabbetteki zirve hâli… 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in gençlere muâmelesi ve onların yolunu 

açması… 
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Sen O’nun Emrine Sarıl! / 23 

Hudeybiye Sulhü’nde zâhiren müslümanların âleyhine gibi görünen şart-

lar kabul edilmişti. Müslümanlar bunu kabul etmek istememiş, “Güçlü olduğumuz 

hâlde bu maddeleri neden kabul ediyoruz?” diyerek sıkıntılı bir hâle düşmüşlerdi. 

Ömer (r.a) o günle alâkalı olarak şöyle der: 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e gelip:  

“–Siz Allah’ın hak peygamberi değil misiniz?” dedim.  

“–Evet!” buyurdular. 

“–Biz hak üzere, düşmanlarımız da batıl üzere değiller mi?” dedim. 

“–Evet!” buyurdular. 

 “–Öyleyse biz niye dinimiz uğrunda bu zilleti kabul ediyoruz?” dedim. 

“–Ben Allah’ın Rasûlü’yüm, (bu anlaşmayı imzalamakla) Allah’a âsî ol-

muş da değilim. Allah yardımcımızdır!” buyurdular.  

“–Siz bize, Beytullah’a gideceğiz, onu tavaf edeceğiz, dememiş miydi-

niz?” dedim. 

“–Evet, lâkin sana, bu yıl gideceksin, dedim mi?” buyurdular. 

“–Hayır!” dedim. 

“–Sen mutlaka onu tavaf etmeye gideceksin!” buyurdular. 

Orada Hz. Ebû Bekir’in yanına gittim. O da aynı cevapları verdi: 

“–Be adam! O, Allah’ın Rasûlü’dür. (Bunu kabul etmekle) Rabbine isyan 

etmiş de olmayacak. Allah O’nun yardımcısıdır. Şu hâlde sen O’nun emrine sarıl! 

Allah’a yemin ederim o hak üzeredir” dedi. 

Daha sonra, o günkü nezaketsiz çıkışımın günahını affettirmek için nice 

sâlih amellerde bulundum. (Buhârî, Şurût, 15, 1; Hac, 106; Muhsar, 3; Meğâzî, 35) 

Ömer (r.a) başka bir rivayette şöyle demektedir: 

“O gün Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e karşı sarf etmiş olduğum sözlerim-

den duyduğum korku sebebiyle, âkıbetimin hayrolması için devamlı oruçlar tut-

tum, sadakalar verdim, nâfile namazlar kıldım ve pek çok köle âzâd ettim.” (İbn Sey-

yidinnâs, II, 167) 

Ömer (r.a), tabiatındaki sertlik ve tâvizsizlik sebebiyle böyle bir çıkış 

yapmış, ancak bir ömür o hâlin tevbesi içinde olmuştur. 
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Ben Onu Cehennem’de Gördüm / 25 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) şöyle anlatır: 

Hayber Gazvesi günü idi. Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in ashâbından bir 

grup geldi ve: 

“–Falanca şehit, falanca da şehit” dediler. 

Sonra bir adamın yanından geçerken: 

“–Falanca kimse de şehit olmuş” dediler. 

Bu defâ Efendimiz (s.a.v): 

“–Hayır, ben onu, ganîmet mallarından haksız yere aldığı bir hırka içinde 

Cehennemde gördüm” buyurdular. Sonra da: 

“–Ey İbnü’l-Hattâb, git ve insanlara «Cennet’e ancak mü’minler girebi-

lecektir» diye nidâ et!” buyurdular. 

Ben de çıktım ve: “Cennete ancak mü’minler girebilecektir” diye nidâ et-

tim. (Müslim, Îmân, 182) 

Kul hakkı o kadar mühimdir ki en yüksek makamlardan biri olan şehidlik 

bile onu affettiremez. Bu sebeple haksız kazanç ve haramdan şiddetle kaçınmak 

gerekir. 

Peygamber Efendimiz’in Cennet’e sadece mü’minlerin girebileceğini îlan 

ettirmesi, haksız kazancın ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sözünü hafife alma-

nın îman ile bağdaşmadığını göstermektedir. 
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Vakıf / 26 

İbn-i Ömer (r.a) şöyle der: 

“Babam Hz. Ömer’e Hayber’de (ganimetten) bir arazi düşmüştü. O da 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e gelerek: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Hayber’de bir yerim oldu. Bugüne kadar onun gibi 

kıymetli bir yer hiç elime geçmemişti. Onu ne yapmamı emredersin?” dedi. 

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v): 

“−İstersen onu (Allah için) vakfedip tasaddukta bulunabilirsin!” buyur-

dular. 

Bunun üzerine Ömer (r.a) onu şu şartlarla vakfetti: 

“O arâzinin aslı satılamaz, hibe edilemez ve ona vâris olunamaz. O fakir-

ler, yakın akrabalar, köle âzât etmek, Allah yolunda cihâd, yolda kalmış kimseler 

ve misafirler içindir. Onu idare edenin, malı kendisine sermaye etmeden yemesin-

de ve arkadaşına yedirmesinde herhangi bir beis yoktur.” (Buhârî, Şurut, 19; Vasâyâ, 28; Ey-

man, 33; Müslim, Vasiyet, 15) 

Ashâb-ı kirâm infak ve sadakaya ehemmiyet verdikleri gibi vakıf 

husûsunda da cömert davranmışlardır. Hâli vakti yerinde olup da mal vakfetme-

yen sahâbînin bulunmadığı rivâyet edilir. 
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Sesini O Kadar Kısardı ki… / 27 

Mağlûb edilen Temîm kabîlesinin eşrâfı, müslümanlar tarafından esir alı-

nan yakınlarını kurtarmak için kalabalık bir heyetle ve yanlarında şâirleri olduğu 

hâlde Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Hazretleri’nin huzur-i âlîlerine gelmişlerdi. 

Müslümanlarla şiir söyleme ve güzel konuşma üzerine yarıştılar. Ancak Kur’an’ın 

fesâhat ve belâğatıyla dilleri terbiye edilen müslüman şâir ve hatiplerin, kendile-

rinden daha üstün olduğunu îtiraf etmek mecburiyetinde kaldılar. Şâirlerinden ve 

önde gelen sîmâlarından olan Akrâ bin Hâbis: 

“–Bu zâtın hatîbi, bizim hatîbimizden, şâiri de bizim şâirimizden üstündür. 

Onların sesleri, bizim seslerimizin fevkindedir!..” diyerek arkadaşları ile birlikte 

îmân etti. Allah Rasûlü (s.a.v) de heyet üyelerine bol miktarda hediyeler verdi. (İbn-

i Hişâm, IV, 232) 

O esnâda Ebû Bekir (r.a) ile Ömer (r.a), Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in 

huzûrunda biraz tartıştılar. Bunun üzerine şu âyet-i kerîmeler nâzil oldu: 

“Ey îmân edenler! Allah’ın ve Rasûlü’nün önüne geçmeyin! Allah’tan 

korkun! Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey îmân edenler! Seslerinizi Pey-

gamber’in sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi Pey-

gamber’e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz 

boşa çıkıverir.” (el-Hucurât, 1-2) 

Bundan sonra Ömer (r.a), Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in huzûrların-

da konuştuğu zaman sesini o kadar kısardı ki, Rasûlullah (s.a.v) onun sözünü işi-

temez, ne söylediğini kendisine sormak mecbûriyetinde kalırlardı. (Buhârî, Meğâzî, 68) 
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Kustuğunu Yalayan Gibi / 29 

Ömer (r.a) şöyle anlatır: 

“İyi cins bir atımı Allah rızâsı için bir mücâhide vermiştim. O zât ata iyi 

bakamadı, onu zayıflattı. Bunun üzerine ben hayvanı para ile satın almak istedim. 

Ucuza vereceğini de tahmin ediyordum. Durumu Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e 

arzettim. 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

«–Bir dirheme bile verse, sakın onu satın alma, verdiğin sadakadan asla 

dönme! Zira hibesinden (bağışından) dönen, kustuğunu yalayan gibidir» buyurdu-

lar.” (Buhârî, Hibe 30, 37; Müslim, Hibât 1, 2, 3, 4) 
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Söyleseydin Çok Sevinirdim! 

İbn-i Ömer (r.a) şöyle anlatıyor: 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanındaydık: 

“–Söyleyin bakalım, müslüman kişiye benzeyen ağaç hangisidir. O ağaç 

yeşildir, yaprağını hiç dökmez, o şöyle şöyledir (diye o ağacın güzel vasıflarını 

saydılar. Sonra da:) «Rabbinin izniyle her an meyvesini verip durur»36” bu-

yurdular. 

Gönlüme o ağacın hurma olduğu geldi. Ancak baktım Hz. Ebû Bekir ve 

Ömer (r.a) konuşmuyorlar, ben de konuşmayı uygun görmedim. İnsanlar (isabetli) 

bir cevap veremeyince Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–O hurma ağacıdır” buyurdular. 

Oradan ayrıldığımızda babam Hz. Ömer’e: 

“–Babacığım, vallahi gönlüme o ağacın hurma olduğu geldi.” dedim. 

“–Peki, niçin söylemedin?” dedi. 

“–Siz konuşmayınca ben de bir şey söylemeyi uygun bulmadım.” dedim. 

Bunun üzerine babam bana şöyle dedi: 

“–Sen onu söylemiş olsaydın, bu benim için şundan şundan daha sevimli 

olurdu.” (Buhârî, Tefsîr, 14/1) 

 

 

                         
36 İbrahim, 25. 
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Ben Anlamıştım Zâten! / 20 

Câbir ibn-i Abdullah’ın anlattığına göre, babası şehîd olduğu zaman bir 

yahudiye otuz vesk borcu vardı. Cabir (r.a), yahudiden, borcu için biraz mühlet is-

tedi. Ancak yahudi kabul etmedi. Cabir (r.a), Peygamber Efendimiz’e gelerek ya-

hudi nezdinde şefaatçi olmasını talep etti. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), alacağına 

karşılık bir hurmalığın meyvesini kabul etmesi için onunla konuştular. Yahudi 

bunu da kabul etmedi. 

Bunun üzerine Allah Rasûlü (s.a.v) hurmalığa girdiler, içinde biraz yürü-

düler. Sonra Cabir’e: 

“–Hurmayı topla ve ona borcunu öde!” buyurdular. 

Câbir (r.a) otuz vesk olan borcun tamamını ödedi. Geriye on yedi vesk 

hurma da arttı. Durumu haber vermek üzere Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e gitti. 

Rasûlullâh (s.a.v) ikindiyi kılıyorlardı. Namazı bitince fazlalığı haber verdi. Efen-

dimiz (s.a.v): 

“–Bunu Ömer ibnü’l-Hattâb’a haber ver!” buyurdular. 

Câbir (r.a) gidip durumu Hz. Ömer’e söyledi. 

Ömer (r.a): 

“–Ben, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bahçenin içinde yürüdüğünde, hur-

manın bereketleneceğini anlamıştım zâten!” dedi. (Buhârî, İstikraz, 9) 
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Kardeşim Bizi de Duâdan Unutma! / 32 

Ömer (r.a) şöyle anlatır: 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’den umre yapmak için izin istedim. İzin ver-

diler ve: 

“–Bizi duadan unutma, sevgili kardeşim!” buyurdular.  

Ömer (r.a) sözlerine devamla diyor ki: 

“Peygamber Efendimiz’in bu sözüne karşılık bana dünyayı verseler, o ka-

dar sevinmezdim!” (Ebû Dâvûd, Vitr, 23/1498; Tirmizî, Daavât, 109/3562; İbn-i Mâce, Menãsik, 5) 

Bir rivâyette Rasûlullah (s.a.v): 

“–Sevgili kardeşim, bizi de duana ortak et!” buyurmuşlardır. (Ebû Dâvûd, Vitr 

23; Tirmizî, Daavât 109/3562) 
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Müsâade Buyurun Kellesini Uçurayım! / 35 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Huneyn ganimetini dağıttığı esnâda Benî 

Temimlerden Zü’l-Huvaysıra isimli biri gelip Peygamber Efendimiz’in başucuna 

dikilmiş ve: 

“–Yâ Muhammed! Ben bugün yaptığın şeyi gördüm!” demişti. Rasûlullah 

(s.a.v): 

“–Ne gördün?” diye sorduklarında Zü’l-Huvaysıra: 

“–Senin adâlet yapmadığını gördüm! Âdil davran ey Allah’ın Rasûlü!” de-

di. Rasûlullah (s.a.v) gazaplandılar. Ona: 

“–Yazıklar olsun sana! Ben âdil olmazsa kim adâlete riâyet eder?! Ben 

adâletle davranmış olmasaydım, umduğuma eremezdim; sen de, bana tâbi oldu-

ğun için ziyan etmiş, eli boşa çıkmış olurdun!” buyurdular. 

Hz. Ömer (r.a): 

“–Yâ Rasûlallah! İzin ver! Onun boynunu vurayım!” dedi. 

Rasûlullah (s.a.v): 

“–Hayır, bırak onu! Onun birtakım taraftarları olacaktır ki, kendilerini 

iyice dine vermiş görünecekler. Herhangi biriniz, onların namazı yanında kendi 

namazını, onların oruçları yanında kendi orucunu küçümseyecek! 

Onlar Kur’ân da okuyacaklar! Fakat okudukları Kur’ân köprücük kemik-

lerinden ileri geçmeyecek! Onlar, okun yaydan çıktığı gibi, dinden, İslâm’dan fır-

layıp çıkacaklar! Öyle ki, çıkan okun demirine bakılır, onda hiçbir şey, hiçbir iz 

bulunmaz! Sonra okun yaya giriş yerine bakılır, orada da hiçbir şey bulunmaz! 

Sonra okun ağaç kısmına bakılır, orada da hiçbir şey bulunmaz! Sonra okun yele-

sine bakılır, orada da hiçbir şey bulunmaz! Hâlbuki ok atılanın bağrını delip 

geçmiş, fakat oka bir şey bulaşmamıştır! Onlar, müslümanlar tefrikaya düştüğü 

zaman ortaya çıkacaklardır! 

Bir adam görürsün ki onun pazularından birinde kadın memesine yahut 

sallanan bir et parçasına benzeyen bir fazlalık vardır!” buyurdular. 

Hadîsin râvîsi Ebû Saîdi’l-Hudrî (r.a) şöyle der: 

“Ben bunu Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den işittiğime şehadet ederim. Yi-

ne şehadet ederim ki Ali bin Ebû Tâlib (r.a) onlarla çarpışmıştır. O esnâda ben de 
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yanındaydım. Bu adamın aranmasını emretti. Adam bulunup getirildi. Baktım, 

aynen Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in tarif ettiği gibiydi!”37 

Bu hâdise üzerine şu âyet-i kerime nâzil olmuştur: 

“Onlardan sadakaların (taksimi) hususunda Sen’i ayıplayanlar da 

vardır. Onlara verilirse râzı olurlar, verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar 

Allah ve Rasûlü’nün kendilerine verdiğine râzı olup, «Allah bize yeter, ya-

kında bize Allah da lütfundan verecek, Rasûlü de. Biz yalnız Allah’a rağbet 

edenleriz» deselerdi (daha iyi olurdu).” (et-Tevbe, 58-59) 

Bu îtiraz eden şahıs, daha sonra çıkan Hâricîlerin başı (aslı) olmuştur. 
(Vâhıdî, s. 253) 

Hz. Ömer’in haksızlığa hiç tahammülü yoktu. Keskin firaseti ve “Fârûk” 

vasfıyla ânında hakkı görür, derhal gerekeni yapardı. Lâkin Efendimiz (s.a.v) 

müslüman olduğunu söyleyen hiç kimsenin öldürülmesine müsâade etmemişlerdi. 

                         
37 Bkz. Buhârî, İstitâbe, 7, Menâkıb, 25; Edeb, 95; Fedâilü’l-Kur’ân, 36; Müslim, Zekât, 154; İbn-i Mâce, Mu-

kaddime, 12/172; Ahmed, II, 219; III, 56, 65; İbn-i Hişâm, IV, 144; Vâkıdî, III, 948. 
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Ben de Bununla Emrolundum! / 37 

Bir gün bir şahıs Peygamber Efendimiz’e gelerek bazı şeyler istedi. Allah 

Rasûlü (s.a.v): 

“–Şu anda yanımda sana vereceğim bir şey yok! Lâkin bize bir şey gelip 

de sana verinceye kadar borç al!” buyurdular. 

Fahr-i Kâinât Efendimiz’in sıkıntıya girmesine gönlü râzı olmayan Ömer 

(r.a): 

“–Yâ Rasûlallah! Allah Teâlâ Siz’i bununla mükellef kılmadı! Yanınızda 

ne varsa verdiniz! Yanınızda yoksa mes’ûl olmazsınız!” dedi. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Hz. Ömer’in bu sözünden memnun olmadılar. Hatta 

bu durum mübârek yüzlerinden belli oldu. 

Bunun üzerine bir zât: 

“–Yâ Rasûlallah, anam babam Siz’e fedâ olsun! Verin! Arş’ın Sâhibi 

azaltır, hazinesi tükenir diye korkmayın!” dedi. 

Bu güzel sözler üzerine Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) hemen 

tebessüm ederek: 

“–Ben de bununla emrolundum!” buyurdular. (Heysemî, X, 242) 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) o kadar cömert idiler ki ellerinde bir şey ol-

madığı zaman borçlanarak infak ederlerdi. Ömer (r.a) ise, Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’in ağır yük altına girip sıkıntı çekmelerine üzülüyordu. 
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Üç Şeyde Rabbime Muvâfakat Ettim!  

Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

“Üç şeyde Rabbime muvâfakat ettim: 

«‒Yâ Rasûlallâh, Makâm-ı İbrâhîm’i namazgâh edinsek!» dedim. 

«Makâm-ı İbrâhim’i namazgâh edinin!»38 âyet-i kerîmesi nâzil oldu. 

Bir de hicâb (örtünme) âyeti: Bir gün Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e: 

«‒Yâ Rasûlallâh, emretseniz de pâk zevceleriniz hicâb (örtü) içine girseler. 

Çünkü iyi-fâcir her türlü insan onlarla konuşabiliyor.» dedim. Derken hicâb âyeti 

nâzil oldu. 

Kezâ Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in pâk zevceleri bir defasında 

kendisine karşı kıskançlık göstermek üzere ittifâk etmişlerdi. Onlara: 

«‒Ne bilirsiniz, eğer sizi boşayacak olursa Rabbi belki size bedel ona siz-

den daha hayırlı zevceler verir!» dedim. Derken aynen bu şekilde âyet-i kerime 

nâzil oldu.39” (Buhârî, Salât, 32) 

 

 

                         
38 el-Bakara, 125. 
39 et-Tahrîm, 5. 
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Umulur ki Allah Bereket İhsân Eder / 38 

Tebük Gazvesi’nde yol uzun, sıcak şiddetli, yiyecek ve içecek ise kısıtlıy-

dı. Ashâb-ı kirâmın yiyecekleri azalmış, açlık sıkıntısı çekmeye başlamışlardı. 

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

“–Ey Allah’ın Rasûlü! İzin verseniz de develerimizi kesip yesek ve iç yağı 

elde etsek?” dediler. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Peki, öyle yapın!” buyurdular. 

Ömer (r.a) hemen gelerek: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Eğer develeri kesmelerine izin verirseniz, binekle-

rimiz azalır. İsterseniz onlara, ellerinde kalan azıkları getirmelerini emir buyuru-

nuz, sonra da ona bereket vermesi için Allah’a duâ ediniz. Umulur ki Allah, bere-

ket ihsân eder!” dedi.  

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Peki, öyle yapalım!” buyurdular ve deriden bir yaygı isteyip yere serdi-

ler. Sonra da elde mevcut erzâkın getirilmesini emrettiler. Kimi bir avuç darı, kimi 

bir avuç hurma ve kimi de ekmek parçacıkları getirdi. Yaygı üzerinde gerçekten 

pek az bir şey birikmişti. Allah Rasûlü (s.a.v), bereket vermesi için Allah’a duâ et-

tikten sonra: 

“–Kaplarınızı getirip bundan alınız!” buyurdular. 

Ashâb-ı kirâm kaplarını doldurdular. Öyle ki, ordugâhta doldurmadık bir 

tek kap bırakmadılar. Sonra da doyuncaya kadar yediler. Buna rağmen bir hayli 

yiyecek de arttı. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“–Allah’tan başka ilâh olmadığına ve benim Allah’ın Rasûlü olduğuma 

şehâdet ederim. Bu ikisine şeksiz şüphesiz îmân etmeden Allah Teâlâ’nın huzuru-

na çıkan bir kul, mutlaka Cennet’ten mahrum bırakılır.” (Müslim, Îman, 45) 

Cennet’e girebilmek için Allah’a îman ile birlikte Rasûlullâh (s.a.v) Efen-

dimiz’e îmân etmek de şarttır. 
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İpek Elbise / 40 

Câbir ibn-i Abdullah (r.a) şöyle buyurur: 

“Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir gün kendisine hediye edilen ibrişimden 

(ipekten) mamul bir kaftan giymişlerdi. Sonra onu çarçabuk çıkararak Ömer ib-

nü’l-Hattab’a gönderdiler. Kendisine: 

«‒Onu ne kadar da sürʻatli çıkardınız ey Allah’ın Rasûlü!» dediler. 

Efendimiz (s.a.v) de: 

«‒Beni ondan Cibrîl nehyetti!» buyurdular. 

Derken Ömer (r.a) ağlayarak geldi ve: 

«‒Yâ Rasûlallâh! Siz bir şeyden hoşlanmadınız ve onu bana verdiniz! Be-

nim hâlim ve âkıbetim ne olacak?» dedi. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Onu sana giyesin diye vermedim, satman için verdim!» buyurdular. 

Bunun üzerine Ömer (r.a) onu iki bin dirheme sattı.” (Müslim, Libâs, 16. Krş. 

Buhârî, Libâs 30, Cuma 7, lydeyn 1; Muvatta’, Libâs 18; Ahmed, III, 383) 
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Dünyada Neyin Peşine Düşelim? / 41 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in âzadlısı Sevbân (r.a) şöyle anlatır: 

“Gümüş ve altını biriktirenlerle alâkalı âyet-i kerîme nâzil olduğunda, in-

sanlar: 

“–Öyleyse hangi malı edinelim?” diye sordular. 

Ömer (r.a): 

“–Ben bunu sizin için öğrenirim!” dedi ve devesine binit sür’atle giderek-

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e yetişti. Ben de peşinde idim. 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, hangi malı edinelim?” diye sordu. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Her biriniz, şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve âhiret işlerinde yar-

dımcı olan mü’mine bir hanım edinsin!” buyurdular.” (İbn Mâce, Nikâh, 5) 

Hayatta huzûr ve sürûru sadece dünya malında aramak ne büyük gaflettir. 

Sevbân (r.a) şu âyet-i kerimeye işaret etmektedir: 

“Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda infak etmeyenler 

yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!” (et-Tevbe, 34)  
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Yâ Rasûlallah! Tembellik Ederler! / 42 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle anlatır: 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in etrafında, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in 

de bulunduğu bir grup insanla oturuyorduk. Bir ara Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 

aramızdan kalkıp gittiler. Uzunca bir süre dönmeyince, başına kötü bir hâl gelme-

sinden korktuk ve telaşla yerimizden kalktık. Bu endişeyi ilk duyan bendim. Allah 

Rasûlü’nü araya araya Ensâr’dan Neccâr Oğulları’na ait bir bahçeye geldim. Giriş 

kapısını arayarak bahçenin etrafını dolandım; fakat bir kapı bulamadım. Bahçenin 

dışındaki bir kuyudan içeriye su veren küçük bir ark gördüm ve oradan büzülerek 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in yanına girdim. 

“–Ebû Hüreyre! Sen misin?” diye sordular. 

“–Evet, yâ Rasûlallah!” dedim. 

“–Ne haber?” buyurdular. 

“–Aramızda otururken kalkıp gittiniz; geri dönmediğinizi görünce, Siz’e 

bir kötülük yapılmasından korkup telaşlandık. İlk endişe duyan da ben oldum. 

Kalkıp bu bahçeye geldim ve tilki gibi iki büklüm içeri girdim. Diğerleri de arka-

dan geliyorlar” dedim. 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v): 

“–Ebû Hüreyre!” diye seslendikten sonra ayakkabılarını çıkarıp verdiler 

ve: 

“–Şu ayakkabılarımı alıp geri dön! Bu duvarın arkasında, gönülden ina-

narak «Lâ ilâhe illallah» diyen kime rastlarsan, onu Cennet’le müjdele!” buyur-

dular. 

Kendisine ilk rastladığım Ömer (r.a) oldu. Bana: 

“–Ebû Hüreyre! Bu elindeki ayakkabılar da nedir?” diye sordu. Ben de: 

“–Bunlar Allah Rasûlü’nün ayakkabılarıdır. Bunları bana, sözlerimin doğ-

ruluğuna alâmet olsun diye verdiler ve gönülden inanarak «Allah’tan başka hiçbir 

ilâh yoktur» diyen kime rastlarsam onu Cennet’le müjdelememi emrettiler” de-

dim. 

Bunun üzerine Ömer (r.a) eliyle göğsüme vurunca, arka üstü düşüverdim. 

Bana: 

“–Dön geri, Ebû Hüreyre!” dedi. 
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Ben de hemen Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanına döndüm; neredeyse 

hüngür hüngür ağlayacaktım. Meğer Ömer (r.a) beni takip etmiş. Baktım ki ar-

kamdan geliyor. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bana dönerek: 

“–Ne oldu sana, Ebû Hüreyre?” diye sordular. Ben de: 

“–Yolda Ömer’e rastladım. Benimle gönderdiğiniz haberi kendisine söyle-

yince göğsüme öyle bir vurdu ki, arka üstü yere düştüm. Bana geri dönmemi söy-

ledi” dedim. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ona dönerek: 

“–Ömer! Niçin böyle yaptın?” diye sordu. O da: 

“–Yâ Rasûlallah! Anam babam Siz’e feda olsun. Ebû Hüreyre’ye ayakka-

bılarınızı vererek, yolda rastladığı kimselerden bütün kalbiyle «Allah’tan başka 

hiçbir ilâh yoktur» diyenleri Cennet’le müjdelemesini emrettiniz mi?” diye sordu. 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) de: 

“–Evet” diye beni doğruladılar. Ömer (r.a): 

“–Aman yapmayın yâ Rasûlallah! Halkın bu müjdeye güvenip tenbelleş-

mesinden korkarım. Bırak ibadet etsinler!” dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Pekâlâ, bırak onları!” buyurdular. (Müslim, Îmân 52) 

“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullâh”, Cennet’in anahtarıdır. Ancak 

bir anahtarın, kilidi kolayca açabilmesi için dişlere ihtiyâcı vardır. Cennet anahta-

rının dişleri de ibâdetler ve sâlih amellerdir. Aslında Efendimiz (s.a.v) bunu kas-

tediyordu. Ömer (r.a) ise bazı anlayışsız insanların bu hadîs-i şerîfe güvenerek 

ibâdetlere ehemmiyet vermeyeceğinden korkuyordu. Son derece mülâyim ve yu-

muşak huylu olan Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz, onun teklîfini kabul ederek bu 

endişesini izâle ettiler. 
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Soru Soran Kimdi Biliyor musun? / 43 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) şöyle buyurmuştur: 

Bir gün Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzur-iâlîlerinde bulunduğumuz 

bir esnâda, elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hâli 

olmayan ve içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıkageldi. Peygamber Efen-

dimiz’in yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini Allah Rasûlü’nün dizlerine da-

yadı, ellerini dizlerinin üstüne koydu ve: 

“–Ey Muhammed, İslâm nedir?” dedi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 

Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Rama-

zan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret 

(hac) etmendir” buyurdular. Adam: 

“–Doğru söyledin.” dedi. Onun hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımı-

za gitti. Adam: 

“–Peki, îman nedir?” dedi. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe 

inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular. Adam 

tekrar: 

“–Doğru söyledin.” diye tasdik etti ve: 

“–Peki, ihsân nedir, onu da anlat” dedi. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu gör-

müyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. Adam yine: 

“–Doğru söyledin” dedi, sonra da: 

“–Kıyâmet ne zaman kopacak?” diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v): 

“–Kendisine soru sorulan, bu hususta sorandan daha bilgili değildir!” ce-

vabını verdi. Adam: 

“–O hâlde alâmetlerini haber ver.” dedi. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Annelerin, kendilerine câriye muâmelesi yapacak çocuklar doğurması, 

yalın ayak, başıkabak, çıplak koyun çobanlarının, yüksek ve mükemmel binâlar 

yapma husûsunda birbirleriyle yarışmalarıdır” buyurdular. 
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Adam, kalkıp gitti. Ben bir süre öylece kalakaldım. Daha sonra Peygamber 

Efendimiz (s.a.v): 

“–Ey Ömer, soru soran kimdi, biliyor musun?” buyurdular. Ben: 

“–Allah ve Rasûlü daha iyi bilir” dedim. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–O, Cebrâil idi, size dîninizi öğretmeye geldi” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. 

Krş. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16; Nesâi, Mevâkît 6; İbn Mâce, Mukaddime, 9) 

İslâm’ın özü, denebilecek bu hadîs-i şerîf çok mühimdir. Önce îmân, sonra 

ibâdetler, daha sonra da tasavvufî bir terbiye ile elde edilebilecek olan ihsân 

kıvâmı… İşte İslâm’ın bir bütün olarak kısaca târifi… 

İnsanların, ana-babalarına hürmet etmeyip onlara kötü davranmaları, bir-

birleriyle dünyalık yarışına girerek her şeyi bu dünyadan ibaret zannetmeleri ise 

kıyâmet alâmetlerindendir. Hatta “Bu durum bir toplumun kıyâmetidir” demek bi-

le mümkündür. 
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30 Kevser Nehri’nin Kuşları 

Bir gün Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e: 

“‒Kevser nedir?” diye suâl edilmişti. 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

“‒O, Allah Teâlâ’nın bana Cennet’te vereceği bir nehirdir. Suyu sütten 

daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onun kenarında bir takım kuşlar vardır ki bo-

yunları deve boynu gibidir.” buyurdular. 

Hz. Ömer (r.a): 

“‒Bunlar besili ve çok hoş nimetlerdir herhalde!” dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“‒Onları yiyenler onlardan daha güzel ve hoştur!” buyurdular. (Tirmizî, Cen-

net, 10/2542) 
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İnsanları Sıkıştırarak Zayıflara Eziyet Etme! / 45 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Hz. Ömer’e şöyle buyurmuşlardır: 

“–Ey Ömer! Sen kuvvetli bir adamsın. Hacer-i Esved’e erişmek için insan-

ları sıkıştırarak zayıflara eziyet etme! Tenhâ bulursan onu istilâm et! Aksi takdir-

de uzaktan ona yönelerek «el sürüp öpme» işâreti yap, kelime-i tevhîd oku ve 

tekbîr getir!” (Ahmed, I, 28; Heysemî, III, 241) 

Ömer (r.a), bir gün Hacer-i Esved’e gelerek onu öptü ve:  

“Biliyorum ki sen bir taşsın, ne faydan ne de zararın olur. Şâyet Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’in seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim!” dedi. (Buhârî, 

Hac, 50; Müslim, Hac, 251) 

Bu söz Hz. Ömer’in Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’e muhabbetini ve 

ashâb-ı kiramın, bir işin hikmetini anlamasalar dahî Allah Rasûlü’nü örnek alarak 

O’nun Sünnet’ini harfiyyen tatbîk ettiklerini göstermektedir. 
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Nöbetleşe İlim Öğrenmek / 46 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) şöyle anlatır: 

“Ensâr’dan bir komşum ile berâber Benî Ümeyye bin Zeyd yurdunda 

oturuyordum. Burası, Medîne’nin Avâlî denilen üst taraflardaki semtindeydi. 

(Bir şey öğrenmek ümîdiyle) Rasûlullâh (s.a.v)’in nezdine nöbetleşe inerdik. 

Bir gün o iner, bir gün ben inerdim. Ben indiğim zaman o gün vahiy ve sâireye 

dâir ne duyarsam haberini komşuma getirirdim. O da indiği zaman böyle ya-

pardı. Ensârî arkadaşım bir nöbet gününde indi. Dönüşünde kapımı pek şid-

detli çalarak: 

«‒Burada mısın?» diye seslendi. Fenâ hâlde korkup endişelendim. Ya-

nına çıktım. 

«‒Büyük bir hâdise oldu. (Rasûlullâh (s.a.v) hanımlarını boşadı.)» de-

di. 

(Ben zâten böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Sabah namazını 

kılınca giyinip kuşandım. Sonra Medîne’ye inip) kızım Hafsa’nın yanına gir-

dim. Baktım ki ağlıyor. 

«‒Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) sizi boşadı mı?» diye sordum. 

«‒Bilmiyorum.» dedi. 

Ondan sonra Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in huzûr-i âlîlerine vardım. 

Ayaküstü durduğum yerden: 

«‒(Yâ Rasûlâllâh,) zevcelerinizi boşadınız mı?» diye sordum. 

«‒Hayır.» buyurdular. 

Bunun üzerine ben de «Allâhu Ekber!» demişim.” (Buhârî, İlim, 27) 

İlim için nöbetleşmek… Bu hâl, müslümanların ilim öğrenmeye olan 

şiddetli arzularını, hırslarını ve bu uğurdaki takdire şâyan gayretlerini göste-

riyor. Çalışan insanların da isterlerse ilim öğrenebileceğini ortaya koyuyor. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ashâbını ısrarla ilme teşvik ediyor, onlar 

da bu uğurda büyük bir gayret sarfediyorlardı. Allah Rasûlü’nden öğrendikle-

ri bilgileri hemen birbirlerine ve diğer insanlara öğretiyorlardı. 

Ömer (r.a) daha sonra bazı hadîs-i şerîflerden haberdâr olmadığını görünce 

bu usûlü terkederek devamlı Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanında bulunmayı 

tercih etmiştir. 
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Hz. Ömer’in korkması, o günlerde Gassânîlerin saldıracağına dâir bir 

haberin şâyî olmasındandır. Nitekim: 

“–Nedir o; Gassânîler mi saldırdı?” diye sormuş, Ensârî ise: 

“–Hayır, fakat ondan daha büyük ve daha mühim… Rasûlullah (s.a.v) 

kadınlarını boşamış!” cevâbını vermiştir. (Buhârî, Mezâlim, 25) 

Bu cevaptan anlaşıldığına göre, ashâb-ı kirâmın katında, Peygamber 

Efendimiz’in azıcık üzülmesi, dünyanın süper gücü olan büyük bir devletin 

saldırısına uğramaktan daha büyük bir mes’eleydi. Zîrâ onlar, Efendimiz 

(s.a.v) üzerine titriyorlardı… 
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Nübüvvet Menbaından Alınan İlim 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir gün şöyle buyurdular: 

«Uykuda iken bana bir kadeh süt getirdiler. Kana kana içtim. O kadar çok 

içtim ki kanma hissinin tâ tırnaklarımın ucundan dışarı çıkar gibi olduğunu hâlâ 

hissediyorum. Artanını Ömer ibnü’l-Hattâb’a verdim.» 

Ashâb-ı kirâm: 

«‒Yâ Rasûlullah! Bunu ne ile te’vîl ettiniz?» diye sordular. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒İlim ile!» cevâbını verdiler.” (Buhârî, İlim, 22) 
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Ben Cimri Değilim! / 47 

Ömer (r.a) şöyle anlatır: 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) mal taksim etti. 

Ben: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Bu mala başkaları, şu verdiğin kimselerden daha 

layıktır!” dedim. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Onlar beni iki durumla karşı karşıya bıraktılar: Ya çirkin sözlerle ben-

den mal isteyecekler, vereceğim. Ya da vermeyeceğim bu defa da beni cimrilikle 

itham edecekler. Ben cimri değilim!” buyurdular. (Müslim, Zekât 127) 

Bazı kimseler büyüklere yakın, hatta onların muhtelif ihsanlarına mazhar 

olabilirler. Bu durum o kişilerin asıl mâhiyetini göstermez. Mühim olan kalbî kı-

vam ve ihlastır! 
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Allah ve Rasûlü’ne İtaat 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Tâif kuşatmasından dönüp Cîrâne’ye geldi-

ğinde Ömer bin Hattâb (r.a): 

“‒Yâ Rasûlallah! Ben câhiliyye devrinde Mescid-i Haram’da birgün 

iʻtikâfa girmeyi nezretmiştim, ne buyurursunuz?” diye sordu. 

Efendimiz (s.a.v): 

“‒Git, bir gün iʻtikâf yap!” buyurdular. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz ona ganimetlerin beşte birinden bir câriye 

vermişti. Bir müddet sonra Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz halkın esirlerini âzâd 

edince Ömer bin Hattâb (r.a) onların seslerini işitti: “Rasûlullah (s.a.v) bizi âzâd 

etti!” diyorlardı. 

Ömer (r.a): 

“‒Dışardan gelen bu sesler nedir?” diye sordu. Yanındakiler: 

“‒Rasûlullah (s.a.v) halkın esirlerini âzâd etti” dediler. 

Bunun üzerine Ömer (r.a) oğluna: 

“‒Abdullah! Git, Efendimiz’in bana verdiği o câriyeyi serbest bırak!” dedi. 

(Müslim, Eymân, 28. Krş. Buhârî, Meğâzî, 54) 
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Sen de mi Böyle Düşünüyorsun?! 

Fahr-i Kainât Efendimiz’i odasında ziyâret eden Ömer (r.a) şunları anlatır: 

“Rasûl-i Ekrem’in huzûruna çıktım. Gördüm ki O, hasır üzerine yatmış, 

örgüler bedeninin bir tarafına iz bırakmıştı. Ayrıca hurma lifinden yapılmış deri 

bir yastık üzerine yaslanmaktaydılar… Gözümü kaldırıp odanın içine baktım. Al-

lah’a yemin ederim ki orada üç deri postundan başka dikkati çeken hiçbir şey yok-

tu. Bunun üzerine: 

«–Ya Rasûlallah! Allah’a duâ et de ümmetine genişlik versin. Rumlar ve 

İranlılar Allah’a ibâdet etmezlerken kendilerine fevkalâde zenginlik verilmiş, 

dünya onlara takdim edilmiş!» dedim. 

Bu sözleri işiten Allah Rasûlü (s.a.v) yerinden doğrularak: 

«–Sen de mi böyle düşünüyorsun ey Hattab oğlu! Şüphesiz onlar, iyi 

amellerinin karşılığı, kendilerine dünya hayâtında peşin verilen bir kavimdir» 

buyurdular.” (Buhârî, Nikâh, 83) 

Bir başka rivayette Ömer (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in vücûdun-

daki hasır izlerini görünce ağlamış, Efendimiz’in, niçin ağlıyorsun, sorusuna da: 

“–Ya Rasûlallah! Kisra ile Kayser’in ne şekilde yaşadığı malûm! Hâlbuki 

Siz Allah’ın Rasûlü’sünüz!” demiş, bunun üzerine Efendimiz (s.a.v): 

“Dünyanın onların, âhiretin de senin olmasına râzı değil misin?” buyur-

muşlar. (Müslim, Talâk, 31) 
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Allah Yolunda Cihâd Edenler 

Nu’mân ibn-i Beşir (r.a) anlatıyor: 

Allah Rasûlü’nün Minber’i yanında duruyordum. Bir adam: 

“–Ben müslüman olduktan sonra başka bir amelde bulunmasam bile al-

dırmam, ancak hacılara su dağıtmam hâriç!” dedi. 

Bir diğeri: 

“–Ben de müslüman olduktan sonra başka bir iş yapmasam buna hiç 

ehemmiyet vermem, ancak Mescid-i Haram’ı imâr edip bakımını yapmam ve 

hizmetinde bulunmam hâriç!” dedi. 

Bir üçüncüsü de: 

“–Allah yolunda cihâd, söylediklerinizden daha üstün bir ameldir” dedi. 

Ömer (r.a) onlara müdahale ederek konuşmaktan menetti ve: 

“–Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in minberi yanında sesinizi yükselt-

meyin! Bugün Cuma’dır. Namazı kılınca ben Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in 

huzuruna çıkar, ihtilâf ettiğiniz mes’eleyi sorarım” dedi. 

Bunun üzerine Allah Teâlâ şu âyet-i kerîmeleri indirdi: 

“Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram’ı îmâr etmeyi (hizmetinde 

bulunmayı), Allah’a ve âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihâd eden-

lerin yaptığıyla bir mi tutuyorsunuz? Hâlbuki onlar Allah katında eşit değil-

lerdir. Allah zâlimler topluluğunu hidayete erdirmez. İman edip de hicret 

edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihâd edenler, rütbe bakı-

mından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.” 

(et-Tevbe, 19-20) (Müslim, İmare, 111) 

Bazı insanlar, câhiliye döneminden beri yaptıkları hacılara su ikrâm etme 

ve Mescid-i Haram’ın hizmetlerini deruhte etme gibi vazîfeleri sebebiyle övün-

mek istemişlerdi. Yüce Rabbimiz, Allah’a ve âhirete îman ederek bu uğurda hicret 

eden, meşakkatlere katlanan, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihâd edenlerin 

daha üstün olduğunu beyân etti. 
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Ne İsterseniz Sorun! / 51 

Enes (r.a) şöyle anlatır: 

İnsanlar Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e sorular sordular. Bunda o kadar 

aşırı gittiler ki, bir gün minbere çıkıp (öfkeyle): 

“–Sorun, her sorunuza cevap vereceğim!” buyurdular.  

Cemaat bu sözü işitince, korkuyla başlarını öne eğdiler ve büyük bir hâdi-

senin meydana gelmesinden korktular. Sağıma soluma baktığımda herkesin elbi-

sesini başına çekip ağladığını gördüm. Derken, babasına nisbeti hususunda şüphe 

olan bir kimse söz alıp: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Babam kimdir?” dedi. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“–Baban Huzâfe’dir!” buyurdular. 

Herkesin korku içinde olduğunu gören Ömer (r.a), merhamet dileyen bir 

edâ ile: 

“–Yâ Rasûlallah! Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan, peygamber 

olarak da Muhammed’den râzıyız. Fitnelerden Allah’a sığınırız” dedi.  

Bunun üzerine Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v): 

“–Hayır ve şer her ikisinin de bugünkü kadar bol indiğini hiç görmedim. 

Bana Cennet ve Cehennem gözle görülecek hâle getirildi ve onları şu duvarın 

önünde gördüm!” buyurdular. 

Bunun üzerine şu âyet-i kerîme nâzil oldu: 

“Ey iman edenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri 

sormayın! Eğer Kur’ân indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. (Açık-

lanmadığına göre) Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci 

değildir. Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunlar sebebiyle 

kâfir olmuşlardı.” (el-Mâide, 101-102) (Buhârî, Tefsir, 5/12, Rikâk 27; İ’tisam 3; Müslim, Fedâil, 134-138) 
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Etekleri Yerde Sürünüyordu 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir gün şöyle buyurdular: 

“Uyuduğum esnâda gördüm ki insanlar bana arzolunuyordu. Üstlerinde 

gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi sadırlara kadar iniyor, kimi daha kısa idi. 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) da bana arzolundu. Üstünde (eteklerini yerde) sürüdü-

ğü bir gömlek vardı.” 

Ashâb-ı kirâm: 

“‒Yâ Rasûlâllâh, bunu ne ile te’vîl (tâbîr) ettiniz?” diye sordular. 

Efendimiz (s.a.v): 

“‒Dîn ile tâbir ettim!” cevâbını verdiler. (Buhârî, Îmân, 15) 

İslâm’ı, hayatın tamamına yaygınlaştırmak gerekir. İslâm, uzun bir elbise 

gibi her tarafımızı örtmelidir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey Âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise 

yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın âyetlerin-

dendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).” (el-A’râf, 26) 

Âlimlerin bu âyet-i kerime ve hadîs-i şeriften anladıklarına göre rüyâda el-

bisenin noksan olması veya kişinin kendisini elbisesiz görmesi, dîninde bir kusûr 

olduğuna işârettir. 

Ömer (r.a)’in üzerindeki gömleğin uzun olup fazla kısmının yerde sürün-

mesi, onun verâ ve takvâsına işarettir. Yani üzerine farz olanlardan başka nâfile 

ibadetleri de çokça yaptığını ve harama yaklaşma endişesiyle bir kısım mübahları 

da terkettiğini gösterir. 
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Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e Mersiye 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) vefat ettiğinde Ömer (r.a) buna inanmak is-

tememiş: 

“–Kimsenin «Muhammed (s.a.v) öldü!» dediğini duymayayım! Yoksa kı-

lıcımla boynunu vururum!..” diye insanlara konuşmaya başlamıştı. Bu arada Ebû 

Bekir (r.a) gelerek onu susturmuş ve meşhur konuşmasını yapmıştı. 

 Hz. Ebû Bekir’in konuşmasından sonra Ömer (r.a), Rasûlullâh (s.a.v) 

Efendimiz’in üzerine kapanıp alnından öptü. Hem ağlıyor hem de şöyle mersiye 

okuyordu: 

“Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Bir hurma kütüğüne dayana-

rak insanlara hitab ederdin. Cemaât çoğaldığında, sesini onlara duyurabilmek için 

bir minber yaptırmıştın. Hurma kütüğü Sen’in firâkına dayanamayarak inlemeye 

başlamıştı. Sen mübarek elini onun üzerine koyunca ancak sükûnete ermişti. O 

hâlde, Sen’in ümmetin, aralarından ayrılıp gittiğin için hurma kütüğünden daha 

çok ağlayıp inlemelidirler. 

Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Allah katında o kadar ulvî bir 

makâma sâhipsin ki, Cenâb-ı Hak sana itâati yüce zâtına itaât sayarak: 

«Rasûl’e itaât eden Allah’a itaât etmiş olur» (Nisâ, 80) buyurdu.  

Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak katında o kadar 

ulvî bir makâma sâhipsin ki, Yüce Allah önce Sen’i affettiğini haber verdi daha 

sonra yaptığın zelleden bahsederek şöyle buyurdu: 

«Allah seni affetsin, onlara niçin izin verdin!» (Tevbe, 43) 

Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak katında o kadar 

ulvî bir makâma sâhipsin ki, Yüce Allah Sen’i son peygamber olarak gönderdiği 

hâlde diğer peygamberlerden önce zikrederek şöyle buyurdu: 

«Hani biz peygamberlerden söz almıştık; Sen’den, Nûh’tan, İbra-

him’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan da…» (Ahzâb, 7) 

Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak katında o kadar 

ulvî bir makâma sâhipsin ki, Cehennem halkı ateşler içinde azap görürken, dünya 

hayatındayken sana itaât etmiş olmayı o kadar çok arzu edecekler ki dehşetli bir 

feryâd ile: 

«“Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, Peygamber’e de itaat et-

seydik!” diyecekler.» (Ahzâb, 66)  
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Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak, Mûsâ (a.s)’a 

mûcize olarak içinden nehirler akan bir kaya lûtfettiyse, bu, Yüce Rabbbimizin 

senin parmaklarından tatlı sular akıtmasından daha şaşırtıcı değildir. Sana salât ü 

selâm olsun! 

Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Allah Teâlâ, gidişi bir aylık, 

dönüşü de bir aylık mesâfe olan rüzgârı Süleyman (a.s)’ın emrine vermişti. Bu 

da, Sen’in Miraç gecesi üzerine binerek yedi kat gökleri aşıp aynı günün sabah 

namazını Mekke’de kıldığın Burak’tan daha şaşılacak bir şey değildir. Sana salât 

ü selâm olsun! 

Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak, İsâ (a.s)’a ölü-

leri diriltme mucizesi vermişse, bu, kızartılmış zehirli koyunun Sen’inle konuşma-

sından daha şaşılacak bir şey değildir. Koyunun kürek kısmı sana «Ben zehirli-

yim, beni yeme!» demişti. Sana salât ü selâm olsun! 

Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Nûh (a.s), sabrı tükenince 

kavmine bedduâ etmek mecbûriyetinde kalmış ve: 

«Rabbim yeryüzünde kâfirlerden bir tane bile bırakma!» (Nûh, 26) demiş-

ti. Eğer onun gibi Sen de bize bedduâ etseydin, bir tanemiz kalmaz, hepimiz helâk 

olurduk. İnsanlar Sen’in sırtına bastı, gül yanağını kanattı, dişlerini kırdı, lâkin 

Sen yine de ümmetin için ısrarla hayır istiyor ve şu niyâzda bulunuyordun: 

«Allah’ım! Sen kavmimi mağfiret buyur! Zira onlar bilmiyorlar!» 

Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Yaşının azlığı ve ömrünün kı-

salığına rağmen, sana tâbî olanlar, ömrü son derece uzun olan Nûh (a.s)’a tâbî 

olanlardan çok daha fazladır. Zira sana çok kimse iman etmiş, «Ona pek az kişi 

iman etmişti.» (Hûd, 40) 

Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Eğer Sen yalnız emsâlin ile 

oturup kalksaydın, biz Sen’in sohbetinle müşerref olamaz ve Sen’in yanında otu-

ramazdık. Eğer emsâlinden başkasıyla evlenmeseydin, bizlerden kimseyi nikâh-

lamazdın. Eğer yalnız dengin olan kişileri vekil tâyin etseydin, bizden kimseyi ve-

kil tâyin etmezdin. Ancak vallâhi hem bizimle oturdun, hem içimizden bazılarını 

nikâhladın, hem de bir kısmımızı yerine vekil tâyin ettin. Tevâzu eseri olarak yün 

elbise giydin, merkebe bindin, terikine yolcu aldın, yere oturup yemek yedin ve 

yemekten sonra parmaklarını yalayıp temizledin. Allah ona salât ü selâm eylesin!” 

(Gazâlî, İhyâ, I, 410-411; Kastalânî, II, 492) 
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Beni de Aranıza Katmanı Ricâ Ediyorum! / 54 

Ömer (r.a) bir gece kontrol maksadıyla şehrin sokaklarında dolaşırken bir 

evde kandil yanmakta olduğunu gördü. Eve yaklaştığında ihtiyar bir kadının 

eğirmek için okla yün diddiğini ve şu meâlde bir şiir okuduğunu duydu: 

“Sâlihlerin selâm ve duâsı Muhammed (s.a.v)’in üzerine olsun. Yâ 

Rasûlallah! Bütün seçkin kimseler Sana rahmet okusun. Sen geceleri ibâdet eder, 

seher vakitleri çokça ağlardın. Ama ölüm merhale merhale herkese erişiyor. Âh! 

Bir bilseydim âhiret yurdu beni Sevgilim’le bir araya getirecek mi?” 

Kadın bu sözüyle Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’i kastediyordu. 

Ömer (r.a) oturup ağlamaya başladı. Sonra kapıyı çaldı. İhtiyar kadın kim 

olduğunu sordu: 

“–Ömer ibnü’l-Hattâb” cevâbını verdi.  

Kadın: 

“–Ömer’in benimle ne işi var, bu saatte burada ne arıyor?” diye endişele-

nince: 

“–Allah Teâlâ sana rahmet eylesin, aç şu kapıyı! Senin için korkulacak bir 

şey yok!” dedi. 

Kadın kapıyı açınca, Ömer (r.a) ona: 

“–Biraz önce söylediğin şiiri bir daha oku!” dedi. 

Kadın da okudu. Son mısraya gelince Ömer (r.a): 

“–Beni de aranıza katmanı ricâ ediyorum!” dedi. 

Bunun üzerine kadın son mısrâyı:  

“Âh! Bir bilseydim âhiret yurdu Sevgilim’le beni ve Ömer’i bir araya geti-

recek mi? Ey Gaffâr olan Allah’ım, onu mağfiret eyle!” diye bağladı. 

Ömer (r.a) da bundan çok memnûn olarak geri döndü. (İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd 

ve’r-Rakâik, s. 362/1024; Ali el-Müttakî, XII, 562/35762) 
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Kurtarıcı Söz: Kelime-i Tevhîd / 55 

Su’dâ el-Mürriye (r.a) anlatıyor: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in vefatından sonra Ömer (r.a), bir gün (ko-

cam) Talha’nın yanına gelmişti. Onun üzgün olduğunu görünce: 

“–Neyin var, niye üzgünsün? Amcaoğlun (Hz. Ebû Bekir’in) emir oluşu 

mu seni üzdü?” dedi. 

Talha: 

“–Hayır! Lakin ben Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in: 

«Ben bir söz biliyorum, her kim ölümü anında onu söylerse mutlaka amel 

defteri için bir nûr olur ve onun cesedi ile rûhu, ölüm anında o kelime sebebiyle 

ilâhî rızâya ve rahmete nâil olur.» buyurduklarını işitmiştim. Bu kelimenin ne ol-

duğunu soramadan vefât ettiler.” dedi. 

Bunun üzerine Ömer (r.a): 

“–Ben o kelimeyi biliyorum. O, amcası (Ebû Tâlib’in) söylemesini istediği 

şeydir. Eğer Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), amcası için ondan daha kurtarıcı bir söz 

bilseydi onu söylemesini isterdi.” dedi. (İbn-i Mâce, Edeb, 54. Ayrıca bkz. Ahmed, I, 6) 

Kelime-i Tevhîd, “Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah” sözüdür. 
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Cihâda Teşvik 

Hz. Ömer (r.a) halîfe olduğunda her gün insanlara hitâb eder ve onları 

Acemlerle cihâda teşvik ederdi. O zaman Acemler, büyük, güçlü ve zengin bir 

devlete sahipti, düzenli orduları vardı. Nitekim Cenâb-ı Hak: 

“Bedevîlerden (seferden) geri kalmış olanlara de ki: Siz yakında çok 

kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız…”40 buyurarak onların 

kuvvetine ve İran ve Bizans ile harbedilip oraların fethedileceğine işâret etmekte-

dir. 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) Medîne’nin bedevîlerini yani Cüheyne ve Mü-

zeyne kabilelerini Farslarla savaşmaya çağırdı. Bu kabîleleri Nebiyy-i Ekrem 

Efendimiz (s.a.v) Mekke fethine çağırmıştı ancak katılmamışlardı.  

“Eğer emre itaat ederseniz…”41 Yani Ömer (r.a) çağırınca ona itaat 

ederseniz, bu, Peygamber (s.a.v)’in çağrısına icâbet etmeyip geri kalma günâhı-

nızdan bir tevbe olur. “Allah size güzel bir mükâfat verir.” 

“Ama önceden yüz çevirdiğiniz gibi yine aksine giderseniz” Yani Pey-

gamber (s.a.v)’in dâvetinden yüz çevirdiğiniz gibi Hz. Ömer’in dâvetine de itaat 

etmezseniz “sizi acıklı bir azaba uğratır.” (el-Feth, 16) (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VII, 

520) 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Size Allah birçok ganîmetler vaad buyurdu, onları alacaksınız. Şim-

dilik bunu size peşîn verdi ve sizden o insanların ellerini çekti ki mü’minlere 

bir âyet olsun ve sizi doğru bir caddeye çıkarsın!” (el-Feth, 20) 

1. “Birçok ganîmetler”: Huneyn ganimetleri 

2. “Şimdilik bunu size peşîn verdi”: Hayber ganimetleri 

3. “Bir diğerini daha ki ona henüz eliniz ermedi, fakat Allah onu ihâta 

buyurmuştur, daha da Allah her şeye kadir bulunuyor.”42: İran ve Bizans ga-

nimetleri. (Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, III, 153-154, 158) 

 

                         
40 el-Feth, 16. 
41 el-Feth, 16. 
42 el-Feth, 21. 



 68 

Halk, İdâreciye Göre Şekillenir 

İrân fethedildikten sonra Kisrâ’nın (paha biçilemeyen) kılıcı, kemeri ve 

zînet eşyâları Hz. Ömer’e getirildiği zaman, Ömer (r.a) onlara bakıp: 

“‒Bunları getirip kumandana teslim eden askerler hakîkaten emîn insan-

larmış!” buyurdu. 

Bunun üzerine Hz Ali (r.a) da şu cevâbı verdi: 

“‒Sen iffetli (güzel ahlâklı) oldun, halk da aynı şekilde iffetli oldular.” (Ta-

berî, Târih, IV, 20) 
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Dünya Malı Tuzak Olmasın! 

Kisrâ âilesinin hazîneleri Hz. Ömer’e getirildiğinde içindeki altın ve gü-

müşleri gören gözler hayranlık içinde kalıyordu. O vakit Ömer (r.a) ağlamaya baş-

ladı. Abdurrahman (r.a): 

“‒Niçin ağlıyorsun ey Mü’minlerin Emîri! Bugün şükür, sürûr ve ferah 

günüdür!” dedi. Bunun üzerine Ömer (r.a): 

“‒Bu (mal) bir toplumda çoğalırsa aralarında mutlaka düşmanlık ve buğz 

(nefret) ortaya çıkar!” buyurdu. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 93/34446) 

Sonra da şöyle duâ etti: 

“Allah’ım! Biliyorum ki Rasûl’ün Sen’in yolunda harcamak ve kullarının 

ihtiyaçlarını karşılamak için dünya malı elde etmek istiyordu. Ancak Sen bunu 

O’na nasîb etmedin! Sen böyle olmasını murâd ettin ve böylesini O’nun için daha 

hayırlı kıldın! (O hâlde ben O’nun arzu ettiği şekilde bunları infâk edeyim.) Al-

lah’ım! Bu malların Ömer için bir tuzak olmasından Sana sığınırım!” 

Sonra şu âyet-i kerîmeleri tilâvet buyurdu: 

“Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile kendilerine 

faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyor-

lar.” (el-Mü’minûn, 55-56) (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VI, 104; Ali el-Müttakî, Kenz, XII, 556/35752) 
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Sizin Hürmetinize! 

Hz. Hüseyin (r.a) şöyle anlatır: 

“Bir gün Mescid’e girdiğimde Hz. Ömer (r.a) Minber’in üzerinde idi. Ya-

nına çıktım ve: 

«‒Babamın minberinden in ve kendi babanın minberine git!» dedim. Ömer 

(r.a): 

«‒Benim babamın minberi yok!» dedi ve beni kucaklayıp yanına oturttu. 

Elimdeki çakıl taşlarını evirip çeviriyordum. 

Minber’den inince beni evine götürdü ve bana: 

«‒Sana bu sözü kim öğretti?» diye sordu. Ben: 

«‒Vallâhi kimse öğretmedi!» dedim. 

«‒Yavrucuğum, bizi de bağrına bassan!» dedi. 

Bir defâsında yine Hz. Ömer’in yanına gitmiştim, Muâviye ile baş başa 

görüşüyorlardı, Hz. Ömer’in oğlu da görüşmek için kapıda bekliyordu. Hz. 

Ömer’in oğlu görüşmekten ümidini keserek geri döndü. Ben de onunla birlikte 

döndüm. Ömer (r.a) daha sonra benimle karşılaşınca: 

«‒Seni neden göremiyorum?» dedi. Ben de: 

«‒Ey Mü’minlerin Emîri! Ben sana geldim ama sen Muâviye ile görüşü-

yordun, oğlun da kapıda sıra bekliyordu. Oğlun geri dönünce ben de onunla birlik-

te döndüm.» dedim. 

Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a) bana: 

«‒Sen izin verilmeye Ömer’in oğlundan daha çok hak sâhibisin! Başımızın 

üzerindeki tüyler, önce Allah -azze ve celle-’nin sâyesinde, sonra sizin hürmetini-

ze büyüdü! (Yani bu makâma ve nâil olduğumuz bütün nimetlere sizin Muhterem 

Ceddiniz’in bereketi sâyesinde vâsıl olduk! Sallallâhu aleyhi ve sellem)”43 

 

                         
43 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, I, 471; İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, XIV, 176; İbn-i Hacer, el-İsâbe, II, 69. 
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Takva Nedir? / 60 

Ömer (r.a), bir gün Übeyy ibn-i Kâ’b’a takvânın ne olduğunu sordu. 

Übeyy (r.a) ona: 

“–Hiç dikenli bir yolda yürüdün mü?” diye sordu. 

Ömer (r.a): 

“–Evet, yürüdüm.” karşılığını verdi. Bu sefer: 

“–Peki, ne yaptın?” diye sordu. 

Ömer (r.a): 

“–Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün gücü-

mü sarfettim!” cevâbını verdi. 

Bunun üzerine Übeyy (r.a) şöyle dedi: 

“–İşte takvâ budur!” (İbn Kesîr, Tefsîr, I, 42) 

Demek ki takvâ, Allah’ın râzı olmayacağı bir hareketten titizlikle kaçın-

mak, Allah’ın emirlerini de büyük bir hassâsiyetle yerine getirmektir. 
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Rasûlullah (s.a.v) Muhabbeti 

Hz. Ömer (r.a), Beytülmâl’e gelen ganimet mallarını insanlara taksim et-

mek istediğinde bu işi nasıl yapması gerektiği husûsunda ashâb-ı kirâm ile istişâre 

etti. Onlar da: 

“‒Kendinden başla!” dediler.  

Ömer (r.a): 

“‒Hayır!” dedi ve Peygamber Efendimiz’e en yakın olan kişiden başladı. 

Herkesten evvel ve en fazla Hz. Abbâs’a, daha sonra Hz. Ali’ye verdi… Efendi-

miz’e yakınlık derecesine göre insanlara öncelik verdi. (Ebû Yûsuf, Harâc, s. 55; İbn-i Ebî 

Şeybe, Musannef, VI, 457) 

Ömer (r.a) en çok malı, ilk müslümanlara veriyordu. Zira İslâm devleti 

onların omuzlarında yükselmişti. Bir de onlar İslâm’ı daha iyi biliyor ve dünyaya 

karşı daha zâhid davranıyorlardı. Ömer (r.a), onlara verdiği malın infâk yoluyla 

topluma dağılarak ictimâî hayatı dengede tutacağını biliyordu. Bir de onları ik-

tisâdî olarak takviye ederek toplum içinde nüfûzlarını artırıyor, böylece onları, 

emr bi’l-mâruf ve nehy ani’l-münker vazifesini yapmaya daha muktedir hâle geti-

riyordu. “Veren el, alan elden üstündür” hadîsinin maksadını tahakkuk ettiriyor-

du.44 

 

 

 

                         
44 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, s. 236. 
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Rasûlullah’ın Sevdiğini Tercih Ettim / 62 

Ömer (r.a), Zeyd bin Hârise’nin oğlu Üsâme’ye üç bin beş yüz dirhem 

tahsîs etmiş, oğlu Abdullah’a ondan beş yüz dirhem daha az vermişti. Abdullah 

(r.a), babası Hz. Ömer’e bunun sebebini sorarak: 

“−Üsâme’yi niçin benden üstün tutuyorsun? O benden daha çok savaşa ka-

tılmadı ki!” dedi. 

Ömer (r.a), şu muhabbet ve nezâket timsâli cevâbı verdi: 

“−Oğlum! Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onun babasını senin babandan da-

ha çok severdi. Üsâme’ye de senden daha çok muhabbeti vardı. İşte bu sebeple, 

Rasûlullah’ın sevdiğini kendi sevdiğime tercih ettim!” (Tirmizî, Menâkıb, 39/3813) 

Ömer (r.a), “Vallahi yâ Rasûlallah, seni canımdan da çok seviyorum!” di-

ye yemin etmişti. İşte bu muhabbet, O’nun sevdiklerine de şâmildi. 
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Ehl-i Beyt’e İhtimam 

Muhammed bin Ali (r.a) şöyle anlatır: 

“Hz. Ömer’e yemenden kıymetli elbiseler gelmişti. Onları Muhâcirler ve 

Ensâr arasında taksim etti. Ancak o elbiseler içinde Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e 

uygun bir şey yoktu. Hemen Yemen vâlisine mektup yazarak onların boyuna göre 

iki elbise hazırlatmasını emretti. Vâli emredileni yapıp elbiseleri Hz. Ömer’e gön-

derdi. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin (r.a) elbiseleri giydiler. Bunun üzerine Hz. Ömer 

(r.a) şöyle buyurdu: 

«‒Ashâb-ı kirâmın üzerinde bu elbiseleri görüp de aynısını bunların üze-

rinde de görmeden rahat edemedim!».”45
 

İmâm Zührî (r.a) şöyle der: 

“Hz. Ömer’e Irak malları veya Irak’ın humus’u geldiğinde Benî 

Hâşim’den bekâr bir kimse bırakmaz hepsini evlendirir, hizmetçisi olmayan her-

kese de mutlakâ bir hizmetçi verirdi.” (Muhibbuddin et-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, II, 340) 

 

 

 

                         
45 Muhibbuddin et-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, II, 341 
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Bırakın Dilini Koparayım / 63 

Bir defasında Abdullah ibn-i Ömer (r.a), Hz. Mikdâd’a ağır konuşmuştu. 

Ömer (r.a) bunu duyunca oğluna: 

“–Eğer senin dilini koparmazsam bana da Ömer demesinler!” diye kükre-

di. 

Hz. Ömer’in ciddi olduğunu gören hatırlı kimseler araya girerek ondan 

oğlu Abdullah’ı bağışlamasını ricâ ettiler. 

Ömer (r.a) onlara şöyle dedi: 

“–Bırakın, dilini koparayım da bundan böyle Allah Rasûlü’nün ashabın-

dan hiç kimseye dil uzatamasın!46
 Ve bu, benden sonra tatbik edilecek bir âdet ol-

sun da Allah Rasûlü’nün ashâbına sövenlerin dilleri koparılsın!” (Ali el-Müttakî, XII, 

669/36023) 

Zira Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e beslenen muhabbet, O’nun yakınlarını 

ve ashâbını da sevmeyi gerektiriyordu. 

                         
46 Ali el-Müttakî, XII, 660/36009. 
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Lisânı Hakkın Mecraı 

Ebû Zer (r.a)’in nakline göre Hz. Ömer’in yanından bir genç geçmişti. 

Ömer (r.a) onun hakkında “Ne güzel bir genç!” dedi. Ebû Zer (r.a) genci tâkip 

ederek ona yetişti ve: 

“‒Ey genç, benim için istiğfar eyle!” dedi. Genç: 

“‒Ey Ebû Zerr! Sen Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sahâbîsi iken ben mi 

senin için istiğfarda bulunacağım!” diye hayretini ifâde etti. Ebû Zerr (r.a): 

“‒Sen benim için istiğfarda bulun!” diye talebini yeniledi. Bu sefer genç: 

“‒Hayır, sen bu talebinin sebebini söylemediğin müddetçe yapmam!” de-

di. Bunun üzerine Ebû Zer (r.a): 

“‒Sen Hz. Ömer’in yanından geçerken «Ne güzel bir genç!» dedi. Ben 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu işittim: 

«Şüphesiz Allah Teâla, hakkı Ömer’in lisânına ve kalbine koymuştur».” 

(Hâkim, Müstedrek, III, 93/4501; Ebû Nuaym, Hilye, V, 191) 
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Allah, Kur’ân ile Bir Kısım İnsanları Yükseltir / 64 

Nâfi bin Abdi’l-Hâris, Usfan’da Hz. Ömer’e rastlamıştı. Ömer (r.a) onu 

Mekke’ye vâli tâyin etmiş olduğu için: 

“−Mekkelilerin başına kimi bıraktın?” diye sordu. O: 

“−İbn-i Ebzâ’yı!” dedi. 

Ömer (r.a): 

“−İbn-i Ebzâ kimdir?” diye sorunca Nâfî: 

“−Âzâd ettiğimiz kölelerden birisidir” dedi. 

Hz. Ömer’in: 

“−Yerine bir âzatlıyı mı bıraktın?” sorusu karşısında ise şu ibretli cevâbı 

verdi: 

“−O, Allah’ın Kitâbı’nı okur ve farzlarını da iyi bilir.” 

Bunun üzerine Ömer (r.a) hayranlık içerisinde: 

“–Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«Allah şu Kur’ân ile birtakım kimselerin kıymetini yükseltir; bazılarını da 

alçaltır» buyurmuşlardı!” dedi. (Müslim, Müsâfirîn, 269) 

Kur’ân’a sarılan yükselir, ona sırt çeviren ise iki dünyada da bedbaht olur. 
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Allah’ın Kitabına Son Derece Bağlıydı / 65 

Abdullah ibn-i Abbâs (r.a) şöyle anlatır: 

Uyeyne bin Hısn Medine’ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays’a misâfir ol-

du. Hur, Hz. Ömer’in istişâre heyetinde idi. Zâten, genç yaşlı bütün âlimler 

(Kurrâ) Hz. Ömer’in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğe-

ni Hur bin Kays’a: 

“–Yeğenim, senin devlet başkanı yanında itibarın yüksektir. Beni kendisiy-

le görüştür!” dedi. 

Hur (r.a), Hz. Ömer’den izin aldı. Uyeyne, Hz. Ömer’in yanına girince: 

“–Ey Hattâb oğlu! Allah’a yemin ederim ki, bize fazla bir şey vermiyor-

sun. Aramızda adâletle de hükmetmiyorsun!” dedi. 

Ömer (r.a) hiddetlendi. Uyeyne’ye ceza vermek istedi. Bunu hisseden Hur 

(r.a): 

“–Ey mü’minlerin emiri! Allah, peygamberine, “Af yolunu tut, iyiliği 

emret, câhillerden yüz çevir!”47 buyuruyor. Benim amcam da câhillerdendir” 

dedi. 

Allah’a yemin ederim ki, Hur (r.a) bu âyeti okuyunca Ömer (r.a), olduğu 

yerde kalakaldı, Uyeyne’yi cezalandırmaktan derhâl vazgeçti. Zâten Ömer (r.a), 

Allah’ın kitabına son derece bağlı idi. (Buhârî, Tefsîr, 7/5, İ’tisam 2) 

Allah’ın âyeti okununca o heybetli halife, olduğu yere çakılıp kalmış, bir 

adım dahi ileri gitmemiştir. (İbn Abdilber, III, 1250-1251; İbn Esir, Üsüdü’l-Gâbe, I, 471-472; IV, 331) 

İşte Allah’ın emir ve tavsiyeleri karşısında gösterilecek titizlik böyle olma-

lıdır. Ku’an’ın ahkâmına harfi harfine tâbi olmalı, onun çizdiği sınırlarda durup 

onları asla geçmemelidir. 

                         
47 el-A’râf, 199. 
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Allah Korkusu 

Bir gün Hz. Ömer (r.a), bir evin önünden geçerken, hâne sâhibinin, evin 

dışına taşacak kadar yüksek bir sesle Tûr Sûresi’ni okuduğunu işitti. Adam: 

“Rabbinin azâbı hiç şüphesiz vukû bulacaktır, onu defedecek hiçbir 

şey de yoktur.”48 âyet-i kerîmesine gelince, Ömer (r.a) bineğinden indi, bir müd-

det duvara yaslanarak dinledi. Sonra bu âyetin îkâzındaki şiddetin tesiriyle evinde 

bir müddet hasta yattı. (İbn-i Receb el-Hanbelî, et-Tahvîf mine’n-Nâr, Dımaşk 1979, s. 30) 

Yine Ömer (r.a) günlük virdini okurken rastladığı bir âyet sebebiyle boğa-

zı düğümlendi, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve yere düştü. Bir iki gün evinden 

çıkamadı. Öyle ki insanlar onun hastalandığını zannederek ziyaretine gelmeye 

başladılar. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, XIII, 269; Ebû Nuaym, I, 51; Ahmed, Zühd, s. 119; Beyhakî, 

Şuab, V, 20) 

 

                         
48 et-Tûr, 7-8. 
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Herkes Ömer’den Daha Âlim! / 66 

Mesrûk anlatıyor: 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in minberine çıka-

rak: 

 “–Mehrin 400 dirhemden fazla olduğunu hiç bilmiyorum” dedi ve indi. 

Kureyş’ten bir kadın: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, 400 dirhemden fazla mehir vermeyi insanlara 

yasakladın mı?” diye sordu. Ömer (r.a): 

“–Evet” dedi. 

Bu cevap karşısında kadın: 

“–Allah Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerîm’de: «Siz onlardan birine kantar kan-

tar mehir vermiş olsanız bile, verdiğinizden bir şey almayın...»49
 buyurduğunu 

duymadın mı?” dedi. 

Durumu anlamakta gecikmeyen Ömer (r.a): 

“–Allah’ım, beni bağışla! Bütün insanlar Ömer’den daha âlim” dedikten 

sonra tekrar minbere çıkarak: 

“–Ey insanlar! Ben size 400 dirhemin üzerindeki mehri yasaklamıştım. Ar-

tık kim ne kadar isterse malından o kadar mehir versin!” dedi. (İbn-i Hacer, Metâlib, II, 4, 5) 

Çeşm-i insaf gibi kâmile mîzân olmaz, 

Kişi noksânın bilmek gibi irfân olmaz. 

                         
49 en-Nisâ, 20. 
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Kâbiliyetleri Keşfedip Geliştirin! / 68 

Ömer (r.a), Şam vâlisinden gelen talep üzerine Muaz ibn-i Cebel, Ubâde 

bin Sâmit ve Ebû’d-Derdâ’yı (r.a) oraya Kur’ân-ı Kerîm’i ve dînin ahkâmını öğ-

retmek üzere gönderdi. Yola çıkmadan önce onlara şu tavsiyede bulundu: 

“–Tebliğ ve tâlime Humus şehrinden başlayın! İnsanları farklı istidatlarda 

bulacaksınız. Bazıları vardır ki çok çabuk kavrar. Böylelerini tesbit ettiğinizde, in-

sanların bir kısmını Kur’an öğrenmeleri için onlara yönlendirin! Humus’ta belli 

bir ilerleme kaydettikten sonra biriniz orada kalsın, diğeriniz Şam’a, öbürünüz de 

Filistin’e gitsin!” 

Bu üç sahabî bir müddet Humus’ta birlikte hizmet ettikten sonra Ubâde 

(r.a) orada kaldı, Ebu’d-Derdâ (r.a) Şam’a, Muaz ibn-i Cebel (r.a) de Filistin’e 

gitti. Muâz (r.a) Filistin’de vebâdan vefât edince bu sefer Ubâde (r.a) oraya geldi. 

Ebu’d-Derdâ (r.a) ise hayatının sonuna kadar Şam’da kaldı. (İbn Sa’d, II, 357) 

Hz. Ömer (r.a) şehirlere tâyin ettiği vâlilerin İslâm’ı yayma ve güzelce öğ-

retme faaliyetleriyle iktifâ etmiyordu. Bilâkis onları, Medîne’den gönderdiği âlim-

lerle destekliyordu. Bu âlimlerle muhtelif tavsiye ve mektuplar da gönderiyordu. 

Meselâ içlerinde Abdullah bin Muğaffel (r.a)’in de bulunduğu 10 kişilik bir 

sahâbe heyetini Basra’ya, insanlara dînî ilimleri derinlemesine öğretmeleri için 

göndermişti.50 

Aynı şekilde İmrân ibn-i Husayn (r.a)’i da Basra’ya, halkına İslâm’ı de-

rinlemesine öğretmesi için göndermişti. İmrân (r.a) ashâbın fakîhlerinden biriy-

di.51 

İslâm, onların firâsetli ve fedâkâr hizmetleri sâyesinde yayılmış ve bizlere 

kadar gelmiştir. 

                         
50 İbn-i Hacer, İsâbe, IV, 243. 
51 İbn-i Hacer, İsâbe, IV, 705-706. 
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Kur’an Ehline İhsanda Bulunayım / 69 

Kinâne el-Adevî anlatıyor: 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) ordu kumandanlarına: 

“Kur’ân’ı ezberlemiş zevâtı tespit edip bana bildirin, onlara şeref bahşedip 

ihsânlarda bulunayım ve etrafa göndereyim ki insanlara Kur’ân’ı öğretsinler!” di-

ye yazmıştı. 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a), Hz. Ömer’e, idâresi altında 300 küsur Kur’ân 

hâfızı bulunduğunu haber verdi. Ömer (r.a) da o hâfızlara hitâben bir mektup yaz-

dı. Orada yer alan nasihatlerin bir kısmı şöyledir: 

“Biliniz ki Kur’ân, sizler için bir sevap ve şeref hazînesidir. O’na tâbî olu-

nuz. O’nu kendinize uydurmayınız. Kim Kur’ân’ı kendisine uydurursa Kur’ân o 

kimseyi tepe üstü düşürür, tâ Cehennem’e atıverir. Her kim de Kur’ân’a tâbî olur-

sa, Kur’ân onu Firdevs Cennetlerine ulaştırır. Gücünüz yeterse Kur’ân’ın sizlere 

şefâatçi olmasını, hasmınız olmamasını temine çalışınız. Zîrâ Kur’ân’ın şefâat et-

tiği kimse Cennete, dâvâcı olduğu şahıs da Cehennem’e gider. Biliniz ki bu 

Kur’ân hidâyet menbaı ve ilimlerin en parlağıdır. O, Rahmân’dan gelen, kendisiy-

le kör gözlerin, sağır kulakların ve kilitli kalblerin açıldığı en son kitaptır…” (Ali el-

Müttakî, II, 285-286/4019) 

Kur’an, kendisiyle meşgul olup ahkâmını tatbik eden insanları yüceltir, sırt 

çevirenleri ise alçaltır. Ömer (r.a) da her mü’min gibi Kur’an ehline hürmet etmiş, 

onları aziz tutmuştur. 
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Öyleyse Bana da Lâzım Değil / 60 

Utbe bin Ferkad anlatıyor: 

Bir seferinde Hz. Ömer’e hurma ve yağdan yapılan birkaç sepet helva gö-

türdüm. Bana bunların ne olduğunu sordu. Ben de: 

“–İçlerinde yiyecek var, sana getirdim. Çünkü sabahtan akşama kadar in-

sanların işleriyle uğraşıyorsun. Evine döndüğünde iyi bir gıdâ alarak kuvvetini 

muhâfaza etmeni istedim” dedim. 

Ömer (r.a), sepetlerden birinin ağzını açtı ve: 

“–Ey Utbe, Allah aşkına söyle! Bunlardan her bir müslümana bir sepet 

verdin mi?” diye sordu. 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Kays Kabîlesi’nin bütün mallarını harcasam yi-

ne de her müslümana bir sepet helva veremem!” dedim. 

Bu sefer Ömer (r.a): 

“–Öyleyse bana da lâzım değil” dedikten sonra kuru ekmek ve sert etlerle 

yapılmış bir sahan tirit getirtti… Sonradan bana, etlerin iyi taraflarını uzaklardan 

gelen müslüman misâfirlere ikram ettiğini, sert yerlerini ve sinirlerini de kendisi-

nin yediğini söyledi… (Ali el-Müttakî, XII, 627/35936) 
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Namazı Cemaatle Kılmak 

Süleyman ibn-i Ebî Hasme’nin oğlu Ebû Bekir anlatıyor: 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) babamı sabah namazında göremedi. Evimiz çarşı 

ile Mescid-i Nebevî’nin arasındaydı. Ömer (r.a) çarşıya giderken babaanneme 

rastladı ve ona: 

“–Süleyman’ı sabah namazında göremedim?!” deyince kadıncağız: 

“–Gece uzun zaman namaz kıldı, onun için uyuya kaldı, sabah câmiye gi-

demedi” dedi. 

Bunun üzerine Ömer (r.a): 

“–Sabah namazı için cemaate gitmek, benim nazarımda bütün gece namaz 

kılmaktan daha hayırlıdır” dedi. (Muvatta’, Salatü’l-Cemaa, 7) 

Yine bir gün Ömer (r.a) namaz için câmiye gelmişti. İnsanlara doğru dö-

nüp müezzine ezân okumasını emretti ve ayağa kalkarak: 

“–Namazımız için kimseyi beklemeyiz” dedi. 

Namazı edâ edince de cemaate yönelerek şunları söyledi: 

“–Bir takım insanlara ne oluyor ki cemaatten geri kalıyorlar, böylece baş-

kalarının da geri kalmasına sebep oluyorlar. Vallahi içimden şöyle geçiyor: Onlara 

adam göndereyim, boyunlarından yakalanarak getirilsinler ve onlara «Namaza iş-

tirak edin!» denilsin.” (Abdürrazzak, I, 519) 
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Ne Güzel Bir Bid’at! 

Abdurrahmân ibn-i Abdülkâri şöyle anlatır: 

Bir Ramazan gecesi Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) ile Mescid’e çıktım. Bir de 

baktık ki, insanlar dağınık vaziyette terâvîh namazı kılıyorlar. Kimisi kendi başına 

kılıyor, kimisi namaz kılarken bir kısım insanlar ona uyup namaz kılıyorlardı. 

Ömer (r.a): 

“‒Bu insanları bir tek imamın arkasında toplamamın daha doğru alacağını 

düşünüyorum!” dedi. 

Sonra buna azmetti ve insanları Übeyy ibn-i Kâʻb’ın arkasında topladı.  

Başka bir gece yine Hz. Ömer’le birlikte Mescid’e çıktım. İnsanlar imama 

uymuş namaz kılıyorlardı. Ömer (r.a) bu manzarayı görünce: 

“‒Bu, ne güzel bir bidʻat oldu…” buyurdu. (Buhârî, Terâvîh, 1. Krş. Buhârî, Halku 

ef’âli’l-ıbâd, Riyâd: Dâru’l-Meârif, s. 69; İbn-i Sa’d, Tabakât, V, 59) 

Sâib ibn-i Yezid (r.a) şöyle der: 

“Hz. Ömer (r.a), Übeyy ibn-i Kâ‘b (r.a) ile Temîm ed-Dârî’ye, (Ramazan 

geceleri) cemaate imam olarak 11 rekât namaz kıldırmalarını emretti. İmam na-

mazda âyet sayısı yüz civârında olan (Yûsuf, İsrâ, Kehf gibi) sûrelerden okuyor-

du. Öyle ki, namaz çok uzun olduğu için bastonlara dayanıyorduk. Namazdan an-

cak şafak yükselmeye başlayınca dönüyorduk.” (Muvatta’, es-Salâtü fî Ramadân, 4) 

Yezîd ibn-i Rûmân (r.a) der ki: 

“Müslümanlar Ömer (r.a) zamanında Ramazan’da 23 rekât teravih namazı 

kılıyorlardı.” (Muvatta’, es-Salâtü fî Ramadân, 5) 

Burada bahsedilen 11 rekâtın 8’i teravih, 3’ü vitir; 23 rekâtın da 20’si tera-

vih, 3’ü vitirdir. Bu mevzûdaki rivâyetler toplu olarak mütalâa edildiğinde ashâb-ı 

kirâmın teravih namazını çoğu zaman 20 rekât, bazen de 8 rekât kıldığı anlaşılır. 
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Bize Rabbimizi Hatırlat! 

Ömer (r.a), sesi çok güzel olan ve Kur’ân’ı pek mükemmel okuyan Ebû 

Mûsâ el-Eş’arî Hazretleri’ne zaman zaman: 

“–Ey Ebû Mûsâ! Bize Rabbimizi hatırlat!” derdi. 

O da Kur’ân-ı Kerîm okurdu. (İbn-i Sa’d, IV, 109; Ebû Nuaym, Hilye, I, 258) 

Yine bir defâsında Ebû Mûsâ el-Eş’arî’ye: 

“–Kardeşim! Rabbimize olan şevkimizi artır!” demişti. 

O da Kur’ân okumaya başladı. Bir müddet okuduktan sonra Hz. Ömer’i 

namaza çağırdılar. Huşû ile dinlediği Kur’ân’ın tesiriyle engin mânâ âlemlerine 

dalan Halîfe, başını kaldırarak şaşkın bir hâlde: 

“–Biz namazda değil miydik?” dedi. (İbn-i Sa’d, IV, 109) 
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Allah’tan Ne İsterdiniz? / 73 

Ömer (r.a) bir gün dostlarıyla birlikte oturuyordu. Onlara Allah’tan bâzı ta-

lep ve temennîlerde bulunmalarını istedi. Oradakilerden bir kısmı: 

“–İçinde bulunduğumuz şu hâne dolusu paralarım olsa da Allah yolunda 

infâk etsem!..” dedi. 

Bir kısmı: 

“–İçinde bulunduğumuz şu hâne dolusu altınlarım olsa da Allah için harca-

sam!..” dedi. 

Bâzıları da:  

“–İçinde bulunduğumuz şu hâne dolusu mücevherlere sâhip olsam da onla-

rı Allah yolunda sarf etsem!..” diye temennî etti.  

Ancak Ömer (r.a): 

“–Daha fazlasını isteyin!” deyince onlar: 

“–Allah Teâlâ’dan daha başka ne isteyebiliriz ki?!” dediler. 

Bunun üzerine Ömer (r.a): 

“–Ben, içinde bulunduğumuz şu hânenin, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Muâz 

ibn-i Cebel ve Huzeyfetü’l-Yemânî gibi kimselerle dolu olmasını ve bunları Al-

lah’a itâat yolunda, yâni teblîğ ve ıslâh hizmetlerinde istihdâm etmeyi temennî 

ederim...” dedi. (Buhârî, Târîhu’s-Sağîr, I, 54/201) 

Yetişmiş insanın yerini hiçbir şey tutamaz. Yine kalifiye eleman eksikliği-

ni de hiçbir şey telâfi edemez. 
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Hadis Rivâyetinde Titizlik / 74 

Ebû Mûsa el-Eş’arî (r.a), Hz. Ömer’in kapısına gelip üç defa kapıyı çal-

mak suretiyle izin istedi. Kapının açılmaması üzerine geri döndü. Daha sonra ka-

pıya çıkan Ömer (r.a), ona niçin daha fazla izin istemediğini ve geri dönmeyi ter-

cih ettiğini sordu. Ebû Mûsâ (r.a) da: 

“–Ben, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in: 

«Sizden biriniz üç defa izin istediği hâlde kendisine izin verilmezse geri 

dönsün!” buyurduklarını işittim” dedi.  

Bu sefer Ömer (r.a): 

“–Bu söylediğin sözü Allah Rasûlü’nden işittiğine ve Rasûl-i Ekrem 

(s.a.v) Efendimiz’in böyle buyurduğuna dâir bana şâhit getir!” dedi. 

Telaşa kapılan Ebû Mûsâ (r.a), sahâbîlerin bulunduğu meclise gelerek du-

rumu anlattı. Orada bulunanlar şaşırarak: 

“–Bunu yaşça en küçüğümüz bile bilir” dediler. 

Yaşça en küçükleri olan Ebû Saîd el-Hudrî (r.a), Ebû Mûsâ (r.a) ile bir-

likte giderek Hz. Ömer’in huzurunda şâhitlik yaptı.52 

Übeyy ibn-i Ka’b (r.a): 

“–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in böyle buyurduklarını ben işitim. Ey İb-

nü’l-Hattâb! Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ashâbına azâb olma!” dedi. 

Ömer (r.a): 

“–Sübhânellâh! Ben bir şey işittim ve onu tahkik etmek, kesinleştirmek is-

tedim!” dedi. (Müslim, Âdâb, 37) 

Hz. Ömer’in bu tavrı, Allah Rasûlü’nün hadîs-i şerîflerinin ve Sünnet-i 

Seniyye’sinin bizlere kadar nasıl sağlam bir metod ve sistemle geldiğini göster-

mektedir. Ashâb-ı kirâm ve daha sonra gelen İslâm âlimeri, rivâyetlerin naklinde 

çok titiz davranmışlar, hadîs dinledikleri zâtların ilim ve ahlâkına son derece dik-

kat etmişlerdir. 

                         
52 Bkz. Buhârî, İsti’zân, 13; Müslim, Âdâb, 33-37; Ebû Dâvud, Edeb, 127, 130. 
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Vecebet: Kesinleşti! / 75 

Ebü’l-Esved (r.a) şöyle anlatır: 

Medine’ye gelmiş Hz. Ömer’in yanında oturuyordum. Yanımızdan bir 

cenâze geçti. İnsanlar onu hayırla yâd ettiler. Bunun üzerine Ömer (r.a): 

“–Vecebet: Kesinleşti” dedi. 

Sonra bir başka cenâze daha geçti, o da hayırla anıldı. Ömer (r.a) yine: 

“–Vecebet” dedi. 

Daha sonra üçüncü bir cenâze daha geçti. Bu sefer insanlar ondan kötü 

olarak bahsettiler. Ömer (r.a) yine: 

“–Vecebet” dedi. 

Bu defa ben kendisine: 

“–Ne kesinleşti, ey Mü’minlerin Emîri?” dedim. 

Ömer (r.a) şöyle cevap verdi: 

“–Ben, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in buyurdukları gibi söyledim. O: 

«–Herhangi bir müslüman hakkında dört kişi hayırla şâhitlik ederse, Allah 

Teâlâ onu Cennet’ine koyar.” buyurmuşlardı. Biz kendisine: 

«–Peki, üç kişi şehâdet ederse?» dedik. 

«–Üç kişi şehâdet ederse de aynıdır.» buyurdular. Biz: 

«–Ya iki kişi şâhitlik ederse?» dedik. 

«–İki kişi şâhitlik ederse de aynıdır.» buyurdular. 

Artık bir kişinin şâhitliğini sormadık.” (Buhârî, Cenâiz 86; Şehâdât 6; Nesâî, Cenâiz 50) 

Ancak bu şâhitlik hakîkî ve samîmî olmalıdır. Bilmeden, muhabbet veya 

nefret sâikiyle yapılmamalıdır. Bunun için de hayatı güzel yaşamak ve insanların 

şâhitliğini hak etmek lâzımdır. 
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Allah’ın Kitâbı En Büyük Zenginliktir / 76 

Ömer (r.a) devrinde bir adam vardı. Onun kapısını çok aşındırırdı. Bir gün 

Ömer (r.a) ona: 

“–Git, Allah’ın Kitâbı’nı öğren!” dedi. 

Adam gitti ve Ömer (r.a) onu bir müddet göremedi. Bir gün kendisiyle 

karşılaşınca, ortalarda görünmediği için biraz onu azarlar gibi oldu. 

Bunun üzerine o şahıs da şu muhteşem cevabı verdi: 

“–Allah’ın Kitâbı’nda, beni Ömer’in kapısından müstağnî kılacak şeyler 

buldum.” (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 236/35639; İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd ve’r-Rakâik, II, 33) 
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Hz. Ömer Böyle Düşünürse… / 77 

İmâm Mâlik (r.a), zamanın halîfesine yazdığı bir mektubunda şöyle der: 

“Ömer (r.a) 10 defa hac yaptı. Benim bildiğime göre bir haccında ancak 12 

dinar harcardı. Çadırda değil, ağaç gölgesinde konaklardı. Süt kırbasını boynunda 

taşırdı. Çarşı pazar dolaşır, ordakilerin hâlini sorardı. Malum olduğu üzere, yara-

landığı zaman ashâb-ı kirâm yanına geldiler, onu medih ve senâda bulundular. 

Ömer (r.a) ise onlara şöyle dedi: 

«–Böyle sözlere kapılan aldanmıştır. Eğer dünya dolusu altın olsa, mahşer 

gününün korkularından kurtulmak için onların hepsini fedâ ederdim!» 

Ömer (r.a) ki, her işi doğru ve adâlet üzereydi. Herşeyde muvaffak olmuş-

tu. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onu Cennet’le müjdelemişti. Bununla birlikte o 

yine korku içinde, üzerine aldığı müslümanların işlerini daha iyi idâre edebilme 

gayretinde idi. O böyle düşünürse başkalarının hâli nice olur! 

Sen Allah’a yaklaştıran işler yap ki, onlar da yarın seni kurtarsın. Seni an-

cak amelinin kurtaracağı o dehşetli günden kork! Geçmiş insanlardan iyiler sana 

örnek olsun. Takvaya sarıl! Her ne iş yapmak istersen, takva sana rehber olsun. 

Sana yazdıklarımı her zaman göz önünde tut! Onlara uymayı, onları almayı ve on-

lara göre hareket etmeyi kendine vazîfe bil. Allah’tan tevfik, hidâyet ve irşad ni-

yaz ederim.” (Kadı Iyâz, Tertîbü’l-Medârik, Dâru kütübi Mısrıyye, s. 271) 
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Ebû Bekir’in Bir Gecesi, Ömer’in Bütün Kabîlesinden Daha Ha-

yırlıdır! / 78 

Ömer (r.a), halîfeliği zamânında bâzılarının kendisini Hz. Ebû Bekir’e üs-

tün tutar biçimde konuştuklarını işitti. Bu duruma çok kızdı. Daha sonra çileli hic-

ret günleri gözünde canlandı. Rasûlullah (s.a.v) ile Hz. Ebû Bekir’in mağarada 

birlikte geçirdikleri geceyi hatırlattı ve büyük bir hasret içinde şöyle dedi: 

“−Vallahi, Hz. Ebû Bekir’in o gecesi, Ömer’in bütün âilesinden daha ha-

yırlıdır! Rasûlullah (s.a.v) mağaraya gitmek için yola çıkmıştı… Yanında Ebû 

Bekir (r.a) vardı… Nefsim yed-i kudretinde olan Yüce Zât’a yemîn ederim ki işte 

o gece, Ömer’in bütün âl u ashâbından daha hayırlıdır.” (Hâkim, III, 7/4268) 
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Rûm Tarafındaki Cepheleri İşâret Etti / 79 

Hâris ibn-i Hişâm ile Süheyl ibn-i Amr (r.a), Hz. Ömer’in yanına geldi-

ler. Onu aralarına alarak oturdular. Bir müddet sonra ilk Muhâcirler gelmeye baş-

ladı. Her bir Muhâcir geldikçe Ömer, “Şöyle biraz açıl ey Süheyl! Biraz ileri git 

de yer ver ey Hâris!” diyerek onları uzaklaştırıyor, Muhâcirleri yakınına oturtu-

yordu. Sonra Ensâr gelmeye başladı. Ömer (r.a) yine Süheyl ile Hâris’e, yeni ge-

len Ensâr için yer açmalarını söyledi. Öyle ki onlar insanların en sonuna oturdular. 

Hz. Ömer’in yanından çıktıklarında Hâris, Süheyl’e: 

“–Ömer’in bize yaptığını gördün mü?” dedi. Süheyl (r.a) da: 

“–Onu kınamaya hakkımız yok. Biz kendimizi ayıplayalım. Bu durumu 

başımıza kendimiz getirdik. O insanlar İslâm’a çağrıldıkları zaman, hemen koştu-

lar, beklemeden kabul ettiler. Biz çağrıldığımızda ise yavaş davrandık, geri kal-

dık!” dedi. 

İnsanlar Hz. Ömer’in yanından ayrılınca, Hâris ile Süheyl (r.a) tekrar onun 

yanına varıp: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Bugün yaptıklarınızı gördük. Lâkin şunu da bili-

yoruz ki bu durumu başımıza kendimiz getirdik. Acaba bu hatânın telâfisi müm-

kün müdür?” dediler. 

Ömer (r.a): 

“–Bunun telâfisi ancak şu şekilde olabilir” dedi ve Rûm tarafındaki cephe-

lere işâret etti. 

Bunun üzerine o mübârek sahâbîler de cihâd için çıkıp Şam’a gittiler ve 

şehîd düşünceye kadar bir daha dönmediler.53
 

Ömer (r.a), insanlara, İslâm’a girişlerindeki önceliğe ve mânevî mevkîleri-

ne göre kıymet verirdi. 

                         
53 İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, XI, 503; İbn-i Kesîr, Müsnedü Emîri’l-Mü’minîn, Dâru’l-Vefâ, 1411, II, 535. 

Krş. Hâkim, III, 318/5227. 
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İki Dostumun Gittiği Yoldan Ayrılırsam… / 80 

Hafsa (r.a), babası Hz. Ömer’e: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Bu elbiselerinden daha yumuşak elbiseler giy-

sen, şu yemeğinden daha hoş yemekler yesen ne olur! Allah sana pek çok yerleri 

fethetmeyi nasib etmiş ve rızkı sana bollaştırmıştır!” dedi. 

Ömer (r.a): 

“‒Şimdi sana karşı kendi yaşadığın halleri delil olarak getireceğim. Sen 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in hayatta nasıl sıkıntılarla karşılaştığını bilmiyor 

musun?” diye söze başlayıp Rasûlullah (s.a.v)’in çektiği yokluk ve zorlukların bir 

kısmını hatırlattı. Hafsa (r.a) bunları duyunca ağlamaya başladı. 

Ömer (r.a) sözlerine şöyle devam etti: 

“‒Sana şunu söyleyeyim ki; benim iki arkadaşım, bir yoldan gittiler. Şimdi 

ben onların gittiği yoldan başkasına girerse onların vardığı menzilden farklı bir 

yere ulaşırım. Vallâhi şimdi ben onların yaşadığı sıkıntılı hayata ortak olacağım ki 

inşaallah sonunda onların vâsıl olduğu rahat hayâta da onlarla birlikte kavuşabili-

rim!”54
 

                         
54 İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 79/34334; Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 389/11806. Krş. Ahmed, Zühd, s. 

125; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 128. 
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Böylesi Malı Al! / 81 

Abdullah ibn-i Amr es-Sa’dî (r.a) şöyle anlatır: 

“Hilâfeti esnâsında Hz. Ömer’in yanına vardım. Ömer (r.a): 

«–Bana haber verildiğine göre, sen müslümanların işlerinden bir kısmını 

üzerine aldığın hâlde maaş verilince almak istememişsin (doğru mu)?» diye sordu. 

Ben de: «Evet!» dedim. Bunun üzerine Ömer (r.a): 

«–Niçin böyle yapıyorsun?» diye sordu. 

«–Benim atlarım ve hizmetçilerim var. Hâlim vaktim iyidir, hayır üzere-

yim. Bana verilecek maaşın müslümanlara sadaka olmasını istiyorum.» dedim. 

Ömer (r.a) şu açıklamayı yaptı: 

«–Hayır! Böyle yapma! Çünkü bir ara ben de senin gibi düşünüyordum. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ihsanda bulunduklarında: 

“–Bu parayı benden daha muhtaç birine verseniz!” diyordum. Hatta bir se-

ferinde Allah Rasûlü (s.a.v) yine mal vermişlerdi. Ben yine:  

“–Bunu, benden daha muhtaç birine verseniz!” dedim. Efendimiz (s.a.v): 

“–Sen bunu al, kendine mâl et, sonra istersen tasadduk et! Göz dikmediğin 

ve istekli olmadığın hâlde sana gelen böylesi malı al! Fakat böyle olmayan bir 

malın da peşine düşme!” buyurdular».” (Buhârî, Ahkâm 17, Zekât, 51; Müslim, Zekât 111; Nesâî, 

Zekât 94) 
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Ey Râhib! / 82 

Bir gün Ömer (r.a) giderken yolu bir râhibin manastırına uğramıştı. Kenar-

da durup: 

“–Ey râhib, ey râhib!” diye nidâ etti. Râhib yukarıdan başını uzatıp baktı. 

Ömer (r.a) ağlamaya başladı. Hem râhibe bakıyor hem de ağlıyordu. Çevresinde-

kiler: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, bu râhib sebebiyle sizi ağlatan nedir?” dediler. 

Ömer (r.a) şu cevabı verdi: 

“–Allah Teâlâ’nın, Kitâb-ı Kerîm’indeki «Çalışmış fakat boşuna yorul-

muştur. Kızışmış bir ateşe atılır»55
 sözünü hatırladım. İşte beni ağlatan budur.” 

(İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 210) 

Bu âyetlerde anlatılan kimseler vaktiyle dünyada çalışmışlar, iş yapmışlar, 

ibadet etmişler, fakat doğru yapıyoruz zannederek kâfir olup bâtıl yolda uğraştık-

larından bütün amelleri boşa çıkmış, gayretleri hebâ olmuş, boşuna zahmet ve sı-

kıntı çekmişler, âhirette de azâba, zillete ve meşakkate düşmüşlerdir. Şu âyet-i 

kerîmeler de bu mânâyı ifade etmektedir: 

“De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları 

bildirelim mi? (Bunlar) iyi ve güzel işler yaptıklarını sandıkları hâlde, dünya 

hayatındaki çabaları boşa giden kimselerdir…” (el-Kehf, 103-104) 

 

                         
55 el-Ğâşiye, 3-4. 



 97 

Ecir Kazanmak İster misin? / 83 

Hz. Ömer (r.a) her zamanki gibi yine bir gece müslümanların ahvâlini tef-

tiş için çıkmıştı. Medîne-i Münevvere’nin dışında kıldan bir çadır gördü. Bu çadır 

bir gün evvel yoktu, o hâlde yeni kurulmuştu. Yaklaştığında içerden bir kadın in-

lemesinin geldiğini farketti. Yaklaştı ve çadırın önünde, kolları ile dizlerini tutarak 

kaba etleri üzerine oturan bir adam gördü. Selam verip: 

“–Kimsiniz?” diye sordu. Adam: 

“–Çölden bir adam, Mü’minlerin Emîri ile görüşmek için geldim, biraz 

yardım ve ihsanlarını taleb edeceğim.” dedi. 

“–İçerden gelen bu ses nedir?” 

“–Allah sana rahmet eylesin, var git işine!” 

“–Benim için çok mühim, nedir bu ses?” 

“–Doğum yapmakta olan bir hanımın sesi.” 

“–Yanında kimse var mı?” 

“–Hayır.” 

Ömer (r.a) hemen fırladı ve evine geldi. Hz. Ali’nin kızı olan zevcesi 

Ümmü Gülsüm’e: 

“–Allah Teâlâ, büyük bir ecri ayağına kadar gönderdi. Onu kazanmak ister 

misin?” dedi. 

“–Nedir o?” diye sorunca: 

“–Gariban bir kadın yalnız başına doğum yapıyor” dedi. Hanımı da: 

“–İstersen olur.” dedi. 

Ömer (r.a): 

“–Öyleyse kadın için lâzım olacak bez, yağ gibi malzemeleri al, bana da 

yemeklik yağ ve un ver!” dedi. 

Hazırlanan malzemeyi sırtlanan Ömer (r.a) hanımına: 

“–Haydi, yürü!” dedi. Çadırın yanına geldiklerinde: 

“–Kadının yanına gir!” dedi. 

Kendisi de dışarıdaki adamın yanına oturdu. Bir ateş yakarak tencereyi 

üzerine koydu. Başladı ateşe üflemeye… Duman sakallarının arasından çıkıyordu. 
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Ömer (r.a) tam yemeği pişirmişti ki çocuk da doğdu. Ortalığı masum bir bebek se-

si doldurdu. 

Ümmü Gülsüm (r.a): 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, arkadaşına bir oğlu olduğunu müjdele!” dedi. 

Bedevî, “Mü’minlerin Emîri” sözünü duyunca dehşete kapıldı ve Hz. 

Ömer’in heybetinden geri geri gitmeye başladı. Ömer (r.a): 

“–Dur, korkma!” dedi ve tencereyi alarak kapının önüne koydu. Hanımına: 

“–Kadını doyur!” dedi. Ümmü Gülsüm (r.a) hastayı doyurunca tencereyi 

tekrar çıkarıp kapının önüne koydu. 

Ömer (r.a) kalktı, tencereyi alıp adamın önüne koydu ve: 

“–Âfiyetle ye, çünkü sen gece boyu aç ve uykusuz kaldın.” dedi. 

Sonra hanımına: 

“–Haydi, çık da gidelim!” diye seslendi. 

Adama da: 

“–Yarın gel de ihtiyacını karşılayalım!” tenbihinde bulundu. 

Adam ertesi gün geldi, Hz. Ömer (r.a) de ona ikram ve ihsanlarda bulundu. 
(İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 95-96) 
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Canının Çektiği Her Şeyi Alır mısın? / 84 

Hz. Ömer (r.a), elinde bir et parçası bulunan Câbir (r.a) ile karşılaştı. Ona: 

“–Elindeki nedir?” diye sordu. Hz. Câbir de: 

“–Canım çekti de bir parça et satın aldım.” dedi. 

Bu defa Ömer (r.a): 

“–Sen canının çektiği her şeyi satın alır mısın? Yoksa sen, «Siz dünyâ 

hayâtınızda bütün güzel şeylerinizi harcayıp tükettiniz!»56 âyetinde bahsedilen 

kimselerden olmaktan korkmuyor musun?” diye îkâz etti. (Ahmed, Zühd, s. 124; Muvatta’, Sı-

fatu’n-Nebi, 36) 

                         
56 el-Ahkâf, 20. 
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Allah Görüyor / 85 

Bir gece vaktiydi. Hz. Ömer (r.a), mûtâdı olduğu üzere Medîne sokaklarını 

gezmekteydi ki, ansızın durakladı. Önünden geçmekte olduğu evde geçen bir tar-

tışma dikkatini çekmişti. Bir anne, kızına: 

“–Kızım, yarın satacağımız süte biraz su karıştır!” demekteydi. 

Kız ise: 

“–Anneciğim, halîfe süte su karıştırılmasını yasaklamadı mı?” dedi. 

Anne, kızının sözlerine sert çıkarak: 

“–Kızım, gecenin bu saatinde halîfe süte su kattığımızı nereden bilecek?!.” 

dedi. 

Gönlü Allah sevgisi ve korkusu ile dipdiri olan kız, şu muhteşem cevabı 

verdi: 

“–Anneciğim! Halîfe görmüyor diyelim, Allah da mı görmüyor?..” dedi. 

Allah muhabbeti ve korkusuyla dolu temiz bir gönle sahip olan bu nezihe 

kızın cevabı, Hz. Ömer’i son derece duygulandırdı. Emîru’l-Mü’minîn, onu oğlu-

na gelin olarak aldı. Bu gelinin kızından ise Beşinci Halîfe olarak zikredilen meş-

hûr Ömer ibn-i Abdülazîz (r.a) doğdu. (İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve, II, 203, no: 202) 

Kıyâmet günü mazlûmun zâlimden alınmadık hiçbir hakkı bırakılmaz. 

Hattâ süte su katan kimseye, sudan ayırması için sütü çevirmesi emredilir.57 

Ebû Hüreyre (r.a), süte su karıştırıp satan bir kişiye rastlamıştı. Ona: 

“‒Kıyâmet günü sana: «Suyu sütten ayır!» denilirse hâlin nice olur!» bu-

yurdu. (Beyhakî, Şuab, VII, 231/4927) 

 

 

                         
57 Beyhakî, el-Baʻs ve’n-nüşûr, s. 342/609; Şuab, VII, 231/4927. 
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Mütevâzi Olun! / 86 

Hz. Ömer (r.a), sert tabiatlı bir insan olmasına rağmen pek mütevâzı idi. 

Sâde bir hayat yaşar, yamalı elbise giyer, hasır üzerinde yatıp uyur, develeri kendi 

eliyle kaşağılayıp temizlerdi. Dul, yetim ve fakirlerin evine sırtında su ve yiyecek 

taşırdı. Halifeliği esnâsında geceleri sokak sokak dolaşır, insanların şikâyetlerini 

dinler, dertleriyle meşgul olurdu. 

Ebû Mahzûre (r.a) onun tevâzuuna dâir şu müşâhadesini nakleder: 

“Bir gün Hz. Ömer’in yanında otururken Safvân ibn-i Ümeyye (r.a) bir 

çanak yemek getirdi. Birkaç kişi onu örtünün altında taşıyorlardı. Getirip Hz. 

Ömer’in önüne koydular. O da çevresinde bulunan yoksulları, köleleri çağırdı. 

Hepsi de geldiler ve onunla birlikte yediler. Bu esnâda Ömer (r.a): 

“–Allah Teâlâ, köleleriyle birlikte yemek yemekten yüz çeviren kimselere 

lânet eder!” dedi. 

Bunun üzerine Safvân ibn-i Ümeyye (r.a): 

“–Vallahi biz onlardan yüz çevirmiyoruz! Ancak onlara kendimizi tercih 

ediyoruz, çünkü her zaman güzel ve lezzetli yemekler bulamıyoruz ki onlara da 

yedirelim!” dedi. (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, s. 80/201) 
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Benden İyi Köle mi Olur! / 87 

Bir gün, Ahnef ibn-i Kays (r.a), Irak heyetiyle birlikte Hz. Ömer’in yanı-

na gelmişti. Çok sıcak bir gündü. Ömer (r.a) bir önlük takınmış ve zekât devele-

rinden birini yağlıyor, bakımını yapıyordu. Onları görünce: 

“–Ahnef, üst eliseni çıkar da bana yardım et. Çünkü bu zekât devesidir. 

Onda yetimlerin, dulların ve yoksulların hakkı vardır.” dedi. 

İçlerinden biri: 

“–Allah seni mağfiret etsin ey Mü’minlerin Emîri, kölelerden birine emret-

sen de bu işi yapsa olmaz mı?!” dedi. 

Ömer (r.a) şu güzel cevâbı verdi: 

“–Ey fülân, kim Ömer’den ve Ahnef’ten daha iyi köle olabilir ki? Mâdem 

ki o, müslümanların işlerini üzerine almıştır, öyleyse müslümanların kölesidir. 

Nasıl ki kölenin efendisine karşı samîmî olması ve emâneti hakkıyla ifâ etmesi ge-

rekiyorsa onun da müslümanlara karşı böyle yapması îcâb eder.” (Ali el-Müttakî, V, 

761/14307) 

Hz. Ömer’in, kaçan bir zekât devesinin peşinden koşarak onu yakalamak 

için uğraştığı da rivâyet edilir. 
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Sen Onun Kim Olduğunu Biliyor musun? / 88 

Bir gün Ömer (r.a) bir grup insanla yolda yürürken yolda Havle bint-i 

Sa’lebe’ye rastladı. Havle Hâtun, Hz. Ömer’e durmasını söyledi. O da durdu, ka-

dının yanına yaklaştı. Başını Havle’ye doğru eğip onu dikkatice dinlemeye başla-

dı. Hz. Havle’nin derdini dinleyip arzusunu yerine getirdikten sonra geri döndü. 

Bir kimse: 

“–Ey Mü’minlerin Emiri! Kureyş büyüklerini şu ihtiyar kadın için mi 

beklettin?” dedi. 

Ömer (r.a) kızdı: 

“–Yazıklar olsun sana! Sen o kadının kim olduğunu biliyor musun?” 

“–Hayır!” 

“–O kadın, Allah Teâlâ’nın yedi kat semâların ötesinde dinlediği Havle 

bint-i Sa’lebe’dir! Allah’a yemin ederim ki eğer akşama kadar yakamı bırakma-

saydı işi görülmedikçe yanından ayrılmazdım.” (İbn Hacer, el-İsâbe, IV, 290) 

Ömer (r.a) burada Mücâdele Sûresi’nin ilk âyet-i kerimesine işaret etmek-

tedir. Havle (r.a), bu sûrenin nâzil olmasına sebep olan hâdisenin kahramanıdır. 
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80 Kardeşinize Dua Ediniz! / 89 

Yezid bin Esam (r.a) şöyle anlatır: 

“Şam ehlinden güçlü kuvvetli, nüfuz sahibi bir kimse vardı. Zaman zaman 

Hz. Ömer’in yanına gelirdi. Bir ara Ömer (r.a) o kimseyi göremez oldu. Çevre-

sindekilere: 

«–Falan zât ne yapıyor, artık görünmez oldu?» dedi. 

«–Ey Mü’minlerin Emîri! O kendisini şaraba verdi» dediler. 

Ömer (r.a) hemen kâtibini çağırıp: 

«–Yaz! Ömer ibnü’l-Hattâb’dan falan kimseye... Sana selâm olsun! Ken-

disinden başka ilâh olmayan, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı çe-

tin ve ihsânı bol olan Allah’a hamd ederim. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur, dö-

nüş ancak O’nadır» dedi. 

Ömer (r.a) mektubu yazdırdıktan sonra arkadaşlarına dönerek: 

«–Allah’a yönelmesi ve Allah’ın tevbesini kabul buyurması için kardeşi-

nize dua ediniz!» dedi. 

O zât Hz. Ömer’in mektubunu alınca «Allah günahları bağışlayan, tev-

beleri kabul eden, azabı çetin olandır»58 cümlesini tekrar tekrar okudu: 

«–Allah beni hem azabı ile korkutmuş, hem de günahlarımı affedeceğini 

vaadetmiş» diyerek ağladı ve güzelce tevbe etti. 

Ömer (r.a) bunu haber alınca arkadaşlarına: 

«–İşte böyle yapınız! Bir kardeşinizin yoldan çıktığını, günaha saplandı-

ğını gördüğünüzde onu doğru yola getirmeye, Allah’ın affına güvendirmeye çalı-

şınız! Tevbesini kabul buyurması için de Allah’a dua ediniz! Kendisine beddua 

ederek aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız!» dedi.” (İbn-i Kesir, Tefsir, IV, 76; Ebû Nu-

aym, Hilye, IV, 97-98) 

 

 

                         
58 Bu cümle Mü’min sûresinin 3. âyetinden alınmıştır. Bu sebeple o zât sonraki sözünde Allah’ın kendisini hem 

korkuttuğunu hem de af vaadiyle rahatlattığını söylemektedir. 
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Bir Feryâd İşittik / 90 

Büreyde (r.a) anlatıyor:  

Bir gün Hz. Ömer’in yanında oturuyordum. Bir feryâd işittik. Ömer (r.a) 

hizmetçisi Yerfe’ye: 

“–Bak bakalım bu feryâd nedir?” dedi. 

Yerfe’, hâdiseyi öğrenip geldiğinde: 

“–Kureyşli bir kız çocuğu, köle olan annesi satılıyor diye ağlıyor” dedi. 

Ömer (r.a): 

“–Muhâcirleri ve Ensâr’ı bana çağır!” dedi. 

Kısa sürede evin içi ve dışı doldu. Ömer (r.a) Allah’a hamd ü senâda bu-

lunduktan sonra: 

“–Muhammed (s.a.v) Efendimiz’in getirdiği dinde akrabalık bağlarını 

kesmek var mıdır?” diye sordu. 

“–Hayır” dediler. 

“–Fakat bu bugün aranızda yaygınlaşmış durumda!” dedi ve: 

“Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çı-

karacaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız, öyle mi?”59
 âyetini 

okudu. 

Daha sonra şunları söyledi: 

“–Gözlerinizin önünde bir kızcağızın annesinin satılmasından daha çok 

akrabalık bağlarını parçalayan bir şey var mıdır? Kaldı ki Allah Teâlâ mâlî imkân-

larınızı genişletti!” dedi. 

Ashâb-ı kirâm: 

“–Öyleyse bu hususta uygun gördüğün şeyi yap!” dediler. 

Hz. Ömer de her tarafa, hür bir kimsenin annesinin satılmamasını, bunun 

akrabalık bağlarını kesmek olduğunu ve helâl olmadığını bildiren emirnâmeler 

gönderdi. (Hâkim, II, 497/3708) 

O zamanlar kölelik, önceden beri var olagelen bir vâkıa idi. İslâm, köleli-

ği tedrîcî bir usulle yavaş yavaş kaldırmıştır. Burada da Hz. Ömer’in kölelik husu-

sundaki bir tatbîkâta kısıtlama getirdiği görülmektedir. 

                         
59 Muhammed, 22. 
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Üveys el-Karenî / 91 

Hz. Ömer (r.a), Yemen’den destek bölükleri geldikçe: 

“–Üveys ibn-i Âmir içinizde mi?” diye sorardı. Sonuçta Üveys’i buldu ve 

ona: 

“–Sen Üveys ibn-i Âmir misin?” diye sordu. O da: 

“–Evet” dedi. 

Sonra aralarında şu konuşma geçti: 

“–Murad kabilesinin Karen kolundan mısın?” 

“–Evet.” 

“–Sende alaca hastalığı vardı. Hastalığın geçti, ancak bir dirhem büyüklü-

ğünde bir yerde kaldı öyle mi?” 

“–Evet.” 

“–Annen var mı?” 

“–Evet.” 

“–Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i: 

«Üveys ibn-i Âmir size Yemen’li destek bölükleri içinde gelecektir. Kendisi 

Murad kabilesinin Karen kolundandır. Alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş-

tir. Sadece bir dirhem mikdarı bir yerde kalmıştır. Onun bir annesi vardır, ona 

son derece iyi bakar. O, (bir şeyin olması için) Allah’a dua etse, Allah onun dua-

sını kabul eder. Senin için mağfiret dilemesini temin edebilirsen, fırsatı kaçırma, 

bunu yap!» buyururlarken işittim. Şimdi benim için istiğfar ediver!” 

Üveys (r.a), Hz. Ömer için istiğfar etti.  

Ömer (r.a): 

“–Nereye gitmek istiyorsun?” diye sordu. Üveys el-Karenî (r.a): 

“–Kûfe’ye” dedi. Ömer (r.a): 

“–Senin için Kûfe valisine bir mektup yazayım mı?” dedi. O: 

“–Fakir-fukara halk arasında olmayı tercih ederim” cevabını verdi. 

Aradan bir yıl geçtikten sonra Kûfe eşrafından bir kişi hacca geldi. Hz. 

Ömer’e rastladı. Ömer (r.a), kendisine Üveys’i sordu. O da: 
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“–Ben buraya gelirken o, tamtakır denecek yıkık-dökük bir evde oturmakta 

idi.” dedi. 

Ömer (r.a), ona, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Üveys hakkındaki sözle-

rini nakletti. Kûfe’li adam hac dönüşü Üveys’e uğrayıp: 

“–Benim için mağfiret dile!” diye ricada bulundu. Üveys (r.a): 

“–Sen, güzel ve mübârek bir yolculuktan yeni geldin. Sen benim için dua 

et!” dedi. 

Adam, dua isteğinde ısrar edince Üveys (r.a): 

“–Sen Ömer’le mi karşılaştın?” dedi. Adam:  

“–Evet” dedi. 

Bunun üzerine Üveys (r.a), o kişi için istiğfarda bulundu. 

Bu hâdise üzerine insanlar Üveys’in kim olduğunu anladılar. Kendisine te-

veccühün arttığını gören Üveys el-Karenî (r.a), şöhret âfetinden sakınmak için ba-

şını alıp gitti, Kûfe’yi terketti. (Müslim, Fedâilü’s-sahâbe 225; Ahmed, I, 38; III,180) 

Diğer rivâyetlerde Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Üveys Hazretleri’nin 

fazîletini beyan sadedinde şöyle buyurmuşlardır: 

“Yemen’den size Üveys adında bir adam gelecek. Annesinden başka kim-

sesi olmayan bu adam (sadece, anasına hizmet maksadıyla) Yemen’den ayrılmı-

yordu. O, alaca hastalığına tutulmuştu. Allah’a dua etti de, dinar veya dirhem bü-

yüklüğündeki bir yer dışında, Allah onu hastalığından kurtardı. Ona hanginiz 

rastlarsa, sizin için istiğfar ediversin!” (Müslim, Birr, 223) 

“Hiç şüphesiz tâbiîlerin en hayırlısı Üveys adındaki bir kimsedir. Onun bir 

anası vardır, alaca hastalığı geçirmiştir.(Ona rastlarsanız), sizin için istiğfar et-

mesini isteyiniz!” (Müslim, Birr, 224) 

Üveys el-Karanî (r.a), akşama ulaştığında: 

“‒Bu gece rükû gecesi!” der ve sabaha kadar rükû hâlinde ibadet ederdi. 

Başka bir akşam: 

“‒Bu gece secde gecesi!” der ve sabaha kadar Cenâb-ı Hakk’a secde 

hâlinde ibadet ederdi. Akşam olunca evindeki fazla yiyecek ve elbiseleri tasadduk 

et-tikten sonra şöyle tazarrû ve niyâzda bulunurdu: 

“‒Allah’ım! Açlıktan ölen biri olursa beni bu se-beple hesâba çekip 

cezâlandırma! Allah’ım! Çıplak kaldığı için hastalanıp ölen olursa beni bu sebeple 

hesâba çekip cezâlandırma!” (Ebû Nuaym, Hilye, II, 87) 
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Rabbinizin Sadakasını Kabul Edin! / 92 

Ya’lâ bin Ümeyye (r.a) şöyle anlatır: 

Ömer ibnü’l-Hattab’a şöyle bir soru sordum: 

“–Âyet-i kerîme’de: «Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin si-

ze kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir gü-

nah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.»60 buyruluyor. 

Şimdi ise insanlar emniyet içinde. Buna rağmen sefer hâlinde namaz hâlâ neden 

kısaltılıyor?” 

Ömer (r.a) şu cevabı verdi: 

“–Ben de senin gibi merak ederek bu meseleyi Rasûlullah (s.a.v) Efendi-

miz’e sormuştum. Bana: 

«Namazın kısaltılması, Allah’ın sizlere ihsan ettiği bir sadakadır. Rabbini-

zin sadakasını kabul edin!» buyurdular.” (Müslim, Müsafirin 4; Tirmizi, Tefsir, 4/3034; Nesâî, Taksi-

ru’s-Salat 1) 

 

                         
60 en-Nisa, 101. 
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Tevbeye Dâvet Etmeliydiniz / 93 

(Basra vâlisi) Ebû Mûsâ el-Eş’arî’nin yanından bir adam gelmişti. Ömer 

ibnü’l-Hattab’ın yanına vardı. Ömer (r.a) ona insanların ahvâlini sordu. O da bil-

diklerini haber verdi. Sonra Ömer (r.a) ona: 

“–Oralara âit şaşırtıcı bir haberin var mı?” diye sordu. 

Gelen zât: 

“–Evet, adamın biri irtidat etti (dinden döndü)” dedi. 

Ömer (r.a): 

“–Ona ne yaptınız?”diye sordu. 

Adam: 

“–Getirdik ve boynunu vurduk” karşılığını verdi. 

Ömer (r.a): 

“–Onu üç gün hapsederek, her gün bir ekmek verip tevbeye dâvet etmeli 

değil miydiniz? Olur ki tevbe eder ve Allah’ın emrine (İslâm’a) dönerdi!” dedi. 

Sonra Ömer (r.a) şu niyazda bulundu: 

“–Allah’ım, ben orada değildim. Öldürülmesini de emretmedim. Bana 

ulaştığında bundan râzı da olmadım!” (Muvatta’, Akdiye, 16) 
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Lüzumsuz Şeylerle Vakit Kaybetmeyin! 

Hz. Ömer (r.a), vâli olarak tayin ettiği Ebû Mûsâ el-Eşʻarî’ye şöyle 

yazmıştır: 

“Eğer eğlenmek istiyorsanız ok atmak sûretiyle eğlenin! Konuşmak isti-

yorsanız ferâiz üzerine konuşun!” (Hâkim, IV, 370/7952) 

Yani miras taksimi gibi İslâm’ın mühim meseleleri üzerinde konuşarak 

size lâzım olan hükümleri iyice öğrenin! Lüzumsuz veya faydası az şeylerle vakit 

geçirmeyin! 

Ebû Saîd mevlâ Ensâr şöyle anlatır: 

Ömer (r.a) yatsı namazından sonra sohbet edenlere: 

“‒Evinize dönün! Umulur ki Allah Teâlâ size yatmadan evvel nâfile na-

maz kılmayı veya teheccüde kalkmayı lûtfeder!” derdi. 

Birgün bizim yanımıza geldi. Ben İbn-i Mes’ûd, Übey bin Ka’b ve Ebû 

Zer (r.a) ile birlikte oturuyordum. Bize: 

“‒Niçin oturuyorsunuz?” diye sordu. Biz de: 

“‒Allah’ı zikretmek için oturduk!” dedik. Bunun üzerine o da bizimle be-

raber oturdu. (Tahâvî, Şerhu meâni’l-âsâr, IV, 330) 

Ömer (r.a) şöyle buyururdu: 

“Verimsizlik ve kuraklığın en büyüğü, yatsı namazından sonra konuşarak 

vakit zâyî etmektir. Ancak namaz kılmak ve Kur’ân kıraati bunun hâricindedir.” 

(İmâm Muhammed bin Hasan, el-Âsâr, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, I, 367) 
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Allah’ın Kaderinden Yine Allah’ın Kaderine… / 94 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) Şam’a doğru yola çıkmıştı. Serg denilen yere 

varınca, kendisini orduların başkumandanı Ebû Ubeyde bin Cerrâh (r.a) ile komu-

ta kademesindeki arkadaşları karşıladı ve ona Şam’da vebâ hastalığı başgösterdi-

ğini haber verdiler. Ömer (r.a), Abdullah ibn-i Abbâs’a: 

“–Bana ilk Muhâcirleri çağır!” dedi. 

Hz. Ömer (r.a), onlarla istişare etti ve Şam’da vebâ salgını bulunduğunu 

kendilerine bildirdi. Onlar, nasıl hareket edilmesi gerektiğinde ihtilaf ettiler. Bazı-

ları: 

“–Sen belirli bir iş için yola çıktın; geri dönmeni uygun bulmuyoruz” dedi-

ler. Bazıları da: 

“–Müslümanların kalanı ve Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in ashâbı 

senin yanındadır. Onları bu vebânın üstüne sevketmenizi uygun görmüyoruz” de-

diler. 

Bunun üzerine Ömer (r.a): 

“–Gidebilirsiniz.” dedi. Daha sonra İbn-i Abbâs’a: 

“–Bana Ensâr’ı çağır!” dedi. Onlar da Muhâcirler gibi ihtilâfa düştüler. 

Ömer (r.a): 

“–Siz de gidebilirsiniz.” dedi. Sonra İbn-i Abbâs’a: 

“–Bana Mekke’nin fethinden önce Medîne’ye hicret etmiş olan ve burada 

bulunan Kureyş Muhâcirlerinin yaşlılarını çağır!” dedi. 

Onlardan iki kişi bile ihtilaf etmedi ve: 

“–İnsanları geri döndürmeni ve bu vebânın üzerine onları götürmemeni 

uygun görüyoruz” dediler. 

Bu defâ Ömer (r.a) herkese seslendi ve: 

“–Ben sabahleyin hayvanın sırtındayım, siz de binin!” dedi. Ebû Ubeyde 

bin Cerrâh (r.a): 

“–Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye sordu. Hz. Ömer (r.a): 

“–Keşke bunu senden başkası söyleseydi ey Ebû Ubeyde!” dedi. Zira 

Ömer (r.a), Ebû Ubeyde’ye muhâlefet etmek istemezdi. Sözüne şöyle devam etti: 

“–Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz. Ne der-

sin, senin develerin olsa da iki tarafı olan bir vâdiye inseler, bir taraf verimli diğer 
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taraf çorak olsa, verimli yerde otlatsan Allah’ın kaderiyle otlatmış; çorak yerde ot-

latsan yine Allah’ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydın?” 

Tam o esnâda birtakım ihtiyaçlarını karşılamak için ortalarda görünmeyen 

Abdurrahman ibn-i Avf (r.a) çıkageldi ve: 

“–Bu hususta bende bilgi var; Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i: 

«Bir yerde vebâ olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz! Bir yerde vebâ 

ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız, hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkma-

yınız!» buyururlarken işitmiştim” dedi.  

Bunun üzerine Ömer (r.a), Allah’a hamd etti ve oradan ayrılıp yoluna 

devâm etti. (Buhârî, Tıb, 30; Müslim, Selâm, 98) 

Hz. Ömer’in Şam yolculuğu hicretin 17 veya 18. senesinde vukû bulmuş-

tur. 

Burada Hz. Ömer’in istişâreye verdiği ehemmiyeti görmekteyiz. 

Diğer taraftan, Kur’ân-ı Kerîm’de olduğu gibi Rasûlullah (s.a.v) Efendi-

miz’in hadîs-i şerîflerinde de birçok ilmî mûcizeler mevcuttur. Bazı hadislerde, o 

dönemde bilinmesi mümkün olmayan, ilim adamları tarafından ancak asırlar sonra 

keşfedilecek bilgiler verilir. Burada da bunlardan birini görmekteyiz. Efendimiz 

(s.a.v) daha o günlerde karantina usûlünü tâlim etmiştir. 
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Gel Bu Gece Bekçilik Yapalım / 95 

Bir grup tüccar gelerek Medîne-i Münevvere’nin yakınındaki musallâya 

kondular. Ömer (r.a), Hz. Abdurrahmân ibn-i Avf’a: 

“–Müsâitsen gel bu gece şu kâfileyi hırsızlara karşı bekleyelim?” dedi. 

Abdurrahman (r.a) kabul edince kâfilenin etrâfında gece boyunca bekçilik 

yaptılar. Bu esnâda Allah’ın takdir ettiği kadar nâfile namaz kıldılar. 

Bir ara Ömer (r.a) bir çocuk ağlaması işitti. Sesin geldiği tarafa gitti ve an-

nesine: 

“–Allah’tan kork ve çocuğuna iyi davran!” dedi. Sonra yerine döndü. Biraz 

sonra çocuğun tekrar ağladığını duydu. Yine annesine giderek aynı şeyleri söyle-

di. Gecenin sonuna doğru çocuğun tekrar ağladığını işitince annesine vardı ve: 

“–Yazıklar olsun sana, ne kötü bir annesin! Çocuğuna ne oluyor ki akşam-

dan beri bir türlü sâkinleşmedi?” dedi. 

Çocuğun annesi şu cevabı verdi: 

“–Ey Allah’ın kulu, bu gece beni bunalttın. Ben çocuğumu sütten ayırma-

ya çalışıyorum, o da emmek için direniyor.” 

Ömer (r.a): 

“–Niçin?” diye sordu. 

Kadın: 

“–Çünkü Halîfe Ömer ancak sütten kesilen çocuklara tahsisat bağlıyor.” 

dedi. 

“–Çocuğun kaç aylık?” 

“–Şu kadar aylık.” 

“–Allah iyiliğini versin, onu sütten ayırmak için acele etme!” 

Sabah namazının vakti gelmişti. Ömer (r.a) namaz kıldırıyor, lâkin ağladı-

ğı için insanlar ne okuduğunu tam olarak anlayamıyorlardı. Selam verince: 

“–Yazıklar olsun Ömer’e! Kim bilir ne kadar müslüman evlâdını katletti!” 

dedi. 

Sonra bir münâdîye emretti ve: 
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“Çocuklarınızı sütten kesmek için acele etmeyin! Çünkü İslâm üzere do-

ğan her çocuğa tahsisat bağlanacaktır!” diye ilân ettirdi. Daha sonra da bu tâlimâtı 

yazdırarak bütün İslâm beldelerine gönderdi. (İbn Sa’d, III, 301; İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 77) 
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Câmi’yi Kendisi Süpürdü 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) bir gün atına binerek Kubâ Mescidi’ne geldi. 

Orada namaz kıldı. Sonra hizmetçisine: 

“‒Yerfe’, bana bir hurma dalı getir!” buyurdu. 

Yerfe’ hurma dalını getirdi. Hz. Ömer (r.a) elbisesini toplayıp beline soktu 

ve o hurma dalıyla mescidi süpürdü. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, I, 349/4016) 
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Yamalı Elbise 

Zeyd ibn-i Sâbit (r.a) şöyle anlatır: 

“Hz. Ömer’in üzerinde yamalı bir elbise gördüm, on yedi tâne yaması 

vardı. Ağlayarak evime döndüm. Bir müddet sonra tekrar yola çıktığımda yine 

Hz. Ömer’le karşılaştım. Omzuna bir su kırbası koymuş insanların arasından yü-

rüyüp gidiyordu. Ona hayretle: 

«‒Ey Mü’minlerin Emîri!» dedim. 

«‒Sus, konuşma, bunun sebebini daha sonra sana söyleyeceğim!» buyur-

du. 

Onunla birlikte yürüdüm. Yaşlı bir kadının evine girip suyu onun kaplarına 

boşalttı. Sonra birlikte Hz. Ömer’in evine döndük. Ona niçin böyle yaptığını sor-

dum. Şöyle buyurdu: 

«‒Sen gittikten sonra yanıma Rum ve Fars elçileri geldi. Bana: 

“–Allah sana hayırlar, iyilikler versin ey Ömer! Bütün insanlar senin ilmin, 

fazîletin ve adâletin husûsunda ittifak ettiler!” dediler. Onlar yanımdan çıkınca 

bana, insanların hissettiği kendini beğenme duyguları geldi. Ben de hemen kalkıp 

nefsime o gördüğün şeyleri yaptım! Burnunu sürtmek, onu zelil etmek istedim!».” 

(Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, II, 380) 
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Nasr Sûresi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? / 96 

İbn-i Abbas (r.a) şöyle anlatır: 

Hz. Ömer (r.a), Bedir Harbi’ne iştirak etmiş yaşlı sahâbîlerle birlikte beni 

de istişâre meclisine dâhil etti. Sahâbîlerden biri buna içerledi ve Hz. Ömer’e: 

“–Bu, neden bizimle beraber oluyor? Hâlbuki bizim onun yaşında çocukla-

rımız var” dedi. 

Ömer (r.a): 

“–Bildiğiniz bir sebepten dolayı” diye cevap verdi. 

Derken bir gün beni çağırdı ve büyük sahâbîlerin meclisine aldı. O gün 

beni onlara isbat etmek istediğini hissediyordum. 

Sahâbîlere: 

“–«Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde...» diye başlayan Nasr Sûresi 

hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. Bir kısmı: 

“–Yardım görüp fetih gerçekleşince Allah’a hamd ve istiğfar etmekle em-

rolunmaktayız.” dedi. 

Kimi de hiç yorum yapmadı. Ömer (r.a) bu sefer bana hitâben: 

“–Ey İbn-i Abbâs! Sen de böyle mi düşünüyorsun?” dedi. Ben: 

“–Hayır!” dedim. 

“–Peki, ne diyorsun?” diye sordu. Ben de: 

“–Bu sûre, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ecelinin geldiğini kendisine ha-

ber verdi. «Allah’ın yardımı ve fetih sana gelince -ki, bu Sen’in ecelinin geldiği-

nin alâmetidir- Rabbini hamd ile tesbih et, bağışlanma dile! Çünkü o tevbeleri ka-

bul edendir.» buyruluyor.” dedim. 

Bunun üzerine Ömer (r.a): 

“–Ben de bu sûreden senin söylediğinden başkasını anlamıyorum!” dedi. 
(Buhârî, Tefsîr, 110/4; Menâkıb 25; Tirmizî, Tefsîr, 110/3362) 



 118 

İstikâmet Üzere Olmak… / 97 

Ömer (r.a), ashâb-ı kirâma şu âyet-i kerimenin kimin hakkında nâzil oldu-

ğunu sordu: 

“Sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, ara-

sından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyve bulunan bir bahçesi 

olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çat-

sın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin! 

(Elbette bunu kimse arzu etmez.) İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size âyet-

lerini böyle beyân eder.” (el-Bakara, 266) 

Cemaat: 

“–Allah ve Rasûlü daha iyi bilir!” cevabını verdi. 

Ömer (r.a) bu cevaba kızarak: 

“–Biliyoruz veya bilmiyoruz, deyin!” dedi. 

Bunun üzerine İbn-i Abbâs (r.a): 

“–Bu hususta içimden bir şeyler geçiyor ey Mü’minlerin Emîri!” dedi. 

Ömer (r.a) ona: 

“–Söyle onu ey kardeşimin oğlu, kendini küçük görme!” dedi. 

İbn-i Abbas (r.a): 

“–Bu, bir amel için misal olarak verilmiştir” deyince Ömer (r.a): 

“–Hangi amel için?” diye sordu. 

İbn-i Abbas (r.a): 

“–Herhangi bir amel için…” dedi. Ömer (r.a) de: 

“–Zengin bir kimsenin durumu için. Bu zengin, Allah’a kulluk ve itaat 

üzere yaşarken, şeytan ona musallat olur. Zengin, onun iğvâsına kapılarak günah-

lar işler ve sonunda bütün sâlih amellerini batırıp hebâ eyler!” buyurdu. (Buhârî, Tefsir, 

2/47) 

Diğer rivâyete göre Ömer (r.a) şunları da ilave etmiştir: 

“Âdemoğlu bağına bahçesine en fazla yaşlandığı ve evlâd ü ıyâli çoğaldığı 

zaman ihtiyaç duyar. Aynı şekilde amel-i sâlihlerine de en fazla kıyamet günü ih-

tiyaç duyar.” (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, II, 47) 
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En mühim mes’ele, istikâmet sahibi olabilmektir. Yani bir insanın elde et-

tiği güzel hâl ve ahlâkı ömür boyu bozmadan devam ettirebilmesi… Nitekim “En 

büyük kerâmet istikâmettir!” denilmiştir. 
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Semânın Anahtarı: İstiğfar / 98 

Hz. Ömer devrinde bir kıtlık baş göstermişti. Ömer (r.a) yağmur duâsı için 

minbere çıktı, lâkin istiğfar etmekten başka bir şey yapmadı. Sadece Allah’tan gü-

nah ve hatalar için af dileyip indi. Orada bulunanlar: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, yağmur duası yaptığını duymadık?!” dediler. 

Ömer (r.a): 

“–Rahmeti, kendisiyle yağmurun indirildiği semâ anahtarlarıyla taleb et-

tim!” cevabını verdi ve şu âyetleri okudu: 

“Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. 

(Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve 

oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın!” 
(Nûh, 10-12) 

“Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin; sonra da O’na tevbe edin 

ki, üzerinize semâyı (yağmuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet kat-

sın. Günah işleyerek (Allah’tan) yüz çevirmeyin!” (Hûd, 52) 

“Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O’na tevbe edin! Muhakkak 

ki Rabbim çok merhametlidir, (mü’minleri) çok sever.” (Hûd, 90)  

Sonra da: 

“–O hâlde Rabbinizden günah ve hatalarınızı affetmesini isteyin, samîmî 

bir şekilde tevbe edin ve Allah’a yönelin!” buyurdu. (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 351-351) 

Demek ki Rabbimizden bir talebde bulunmadan evvel istiğfar ederek gü-

nahlardan temizlenmeli ve dualarımızın kabul edileceği bir kalbî kıvama yüksel-

meliyiz. Cenâb-ı Hakk’a istiğfarda bulunmak, Allah’ın lutfunu celbederek üzeri-

mizdeki nimetlerin artmasına ve kuvvetimizin çoğalmasına vesîle olmaktadır. 
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İsim Müsemmâyı Çeker! / 99 

Ömer (r.a) bir zata: 

“–İsmin nedir?” diye sordu. O da 

“–Cemre (Kor)” cevabını verdi. 

“–Kimin oğlusun?” 

“–Şihâb’ın (Alev’in) oğluyum.” 

“–Kimlerdensin?” 

“–Huraka’dan”61 

“–Eviniz nerede?” 

“–Harratü’n-Nâr’da”62 

“–Hangisinde?” 

“–Zâtı Lezâ’da (Alevli’de).” 

Hep ateşle alâkalı mânâlar ihtivâ eden isimlerden müteşekkil bu cevaplar 

karşısında Ömer (r.a): 

“–Öyleyse âilene yetiş, yandılar!” dedi. 

Hakîkaten durum aynen Hz. Ömer’in dediği gibi çıktı. (Muvatta’, İsti’zân 25) 

“İsim müsemmâyı çeker!” denilmiştir. Yani bir ismin mânâsı, o ismi taşı-

yanın üzerinde tesirini gösterir. Bu sebeple Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) hoş ol-

mayan şahıs ve mekân isimlerini güzelleriyle değiştirirlardi. 

Aynı şekilde Allah Teâlâ’ın isimleri gibi güzel kelimeleri tekrar etmek de 

insan üzerinde müsbet tesir icrâ eder. 

Bunun zıddına çirkin ve argo sözlerin tekrarı ise kötü tesir bırakır, ahlâkı 

bozar. Yukarıdaki misalde olduğu gibi koca bir âilenin yanmasına sebep olabilir. 

 

                         
61 Ateşin düştüğü yer, mânâsına bir isim. 
62 Sıcak veya ateşten taşları yanmış gibi kararmış bir yer anlamında Medine yakınlarında bir mevki ismi. 
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Hz. Ömer’in Kerâmeti / 100 

Hz. Ömer (r.a) bir ordu göndermiş, başına da Sâriye isimli bir zâtı geçir-

mişti. Ömer (r.a) bir gün Medîne-i Münevvere’de hutbe okurken, üç defâ: 

“Yâ Sâriye dağa!” diye seslendi. 

Daha sonra ordunun habercisi geldi. Ömer (r.a) durumu sordu. O şöyle an-

lattı: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Mağlub olmuştuk. Biz o vaziyetteyken bir sesin 

üç defâ, «Yâ Sâriye dağa!» diye nidâ ettiğini duyduk. Bunun üzerine sırtımızı da-

ğa verdik ve böylece Allah düşmanlarımızı hezîmete uğrattı.” 

Sâriye’nin yanında bulunduğu dağ, Acem topraklarındaki Nihâvend’de idi. 

(İbn-i Hacer, el-İsâbe, II, 3; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 125) 
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Bayram / 103 

Bir gün bir yahûdî, Hz. Ömer’e: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Sizin Kitâb’ınızda okuduğunuz bir âyet var ki 

şâyet o âyet biz yahûdilere inmiş olsaydı o günü bayram îlân ederdik!” dedi. 

Ömer (r.a): 

“–Hangi âyet?” diye sordu. 

“–«Bugün dininizi kemâle erdirdim, size olan nimetimi tamamladım 

ve sizin için din olarak İslâm’dan râzı oldum.»63 âyeti” dedi. 

Ömer (r.a) şöyle cevap verdi: 

“–Biz o âyet-i kerimenin Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e indiği ânı ve 

mekânı hakkıyla biliyor (ve kıymetini takdir ediyoruz). Âyet-i kerime nâzil oldu-

ğunda Rasûlullah (s.a.v) Arafat’ta ayakta duruyordu, günlerden de Cuma idi.” 

(Buhârî, Îmân, 33; Meğâzî, 77; Tefsîr, 5/2; Müslim, Tefsir, 3-5) 

Müslümanlar için hem Arefe, hem de Cuma günü bayramdır. 

 

                         
63 el-Mâide, 3. 
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Hizmet Ehline Öncelik / 104 

Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a), kendisine gelen elbiseleri Medineli kadınlar ara-

sında taksim etmiş, geriye güzel bir elbise kalmıştı. Yanındakilerden bazıları ken-

disine: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, bunu da senin zevcen olan Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’in kızına ver!” dediler. 

Bu sözleriyle, Hz. Ali’in kızı Ümmü Gülsüm’ü kastediyorlardı. Ömer (r.a) 

ise: 

“–Ümmü Selît, buna daha çok hak sâhibidir. Zîra o Uhud Savaşı’nda bize 

kırbalarla su taşıyordu.” dedi. 

Ümmü Selît (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e bey’at eden Ensâr kadın-

larındandı. (Buhâri, Megâzî 22, Cihâd 66) 

Îsâr ehli ve diğergâm bir kimse olan Ömer (r.a), diğer insanları her zaman 

için kendisinden ve yakınlarından önde tutardı. Hele bir de bu kimseler Allah 

Rasûlü’ne ve İslâm’a hizmet etmiş fedâkâr mü’minler ise, Ömer (r.a) onları her 

şeyin üstünde tutardı. 
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Hamd’i Artırmak 

Bir kişi Hz. Ömer’e selâm verdi, o da mukâbelede bulundu. Daha sonra 

Ömer (r.a) o şahsa: 

“‒Nasılsın?” diye sordu. O da: 

“‒Allah’a hamd ederim iyiyim!” dedi. 

Bunun üzerine Ömer (r.a): 

“‒İşte benim senden istediğim de bu (hamd) idi!” buyurdu. (Muvatta’, Selâm, 

5) 

Abdullah bin Ömer v şöyle buyurur: 

“Biz bazen bir günde bir kardeşimizle defâlarca karşılaşırdık ve her 

defâsında birbirimize hâlimizi sorardık. Bunu da sırf Allah’a hamd edelim diye 

yapardık.” (İbnü’l-Mübârek, Zühd, I, 68-69/207) 
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Vakar ve Heybet / 105 

Kureyş kabilesinden bir kimse Halife Ömer b. Hattâb ile karşılaştığında 

ona: 

“–Bize yumuşak davran, zira kalplerimiz gerçekten senin vakar ve heybe-

tinle dolup taştı!” dedi. 

Ömer (r.a): 

“–Bu davranışımda herhangi bir zulüm var mı?” diye sordu. 

Kureyşli zât: 

“–Hayır” cevabını verdi. 

Bu defa Ömer (r.a): 

“–Allah sizin kalplerinizde benim vakar ve heybetimi artırsın!” buyurdu. 
(İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 153) 

Hz. Ömer (r.a), idâre husûsunda şöyle buyurmuştur: 

“Bu iş, gevşekliğe götürmeyen bir yumuşaklık; zulüm ve zorbalığa var-

dırmayan bir sertlikle ancak yürütülebilir.” 
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Kuvvetli ve Emîn! 

Ebû Bekir el-Absî şöyle anlatır: 

“Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman ve Hz. Ali (r.a) ile birlikte zekât develerinin 

olduğu yere girdim. Hz. Osman (r.a) gölgeye oturdu ve yazmaya başladı. Hz. Ali 

(r.a) onun başında durmuş Hz. Ömer’in dediklerini imlâ ettiriyordu. Hz. Ömer 

(r.a) da sıcağın çok şiddetli olduğu bu günde güneşin altında ayakta zekât devele-

rini teftîş ediyordu. Üzerinde iki siyah bürde vardı. Birini alt tarafına sarmış, diğe-

rini başının üzerine koymuş, develeri sayıyor, renklerini ve dişlerini yazdırıyordu. 

Hz. Ali (r.a), Hz. Osman’a dedi ki: 

«‒Allah’ın kitâbında Şuayb (a.s)’ın kızının şu sözünü işitmedin mi? “Ba-

bacığım! Onu ücretle (çoban) tut! Çünkü ücretle istihdam edeceğin insanla-

rın en hayırlısı kuvvetli ve emîn olan kişidir.” (el-Kasas, 26)» 

Ve Hz. Ömer’e işâret ederek: 

«‒İşte şu zât kuvvetli ve emîn bir kişidir!» buyurdu.”64 

 

 

                         
64 Taberî, Târîh, IV, 201; İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, c. 44, s. 274-275; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 432; Muhib-

bu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, I, 185; Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, II, 558. 
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Şüpheli Şeylerden Kaçınmak 

Zeyd bin Eslem (r.a) anlatıyor: 

Ömer bin Hattab (r.a) süt içmişti, çok hoşuna gitti. Sütü ikram edene: 

“–Bu süt nereden geldi?” diye sordu. O da: 

“–Bir su kenarına varmıştım, bir de baktım ki zekât hayvanlarından bir 

kısmını suluyorlar! Benim için onların sütlerinden sağdılar. Ben de onu kabıma 

koyup getirdim. İşte bu o süttür.” dedi. 

Bu sözleri işiten Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a), hemen elini boğazına sokup iç-

tiği sütü kusarak çıkardı. (Muvatta, Zekât, 31) 

Ashâb-ı kirâmın şüpheli şeyler husûsundaki titizliğini Ömer (r.a), şöyle 

dile getirmiştir: 

“Biz, fâize düşme korkusu ile on helalden dokuzunu terk ettik.” (Ali el-

Müttakî, Kenzü’l-ummâl, IV, 187/10087) 
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Mâtemlerin Civârında Olmak 

İnsanlar bir yerde toplu olarak yemek yerken Hz. Ömer (r.a) da onların 

başında dolaşıyordu. Sol eliyle yemek yiyen birini gördü: 

“‒Ey Allah’ın kulu sağ elinle ye!” buyurdu. O da: 

“‒Sağ elim meşgul!” dedi. 

Ömer (r.a) bir müddet sonra gelip yine sol elle yediğini görünce aynı şeyi 

söyledi. Üçüncü kez söylediğinde de o kişi “Sağ elim meşgul!” deyince Ömer 

(r.a): 

“‒Sağ elinin meşgûliyeti nedir?” diye sordu. O zât: 

“‒Mu’te günü kesildi!” deyince Ömer (r.a) birden dehşete düştü. Hemen 

yanına oturup: 

“‒Senin elbiselerini kim yıkıyor, başını kim kokuluyor, hizmetini kim gö-

rüyor?” diye bunun gibi birkaç husus daha saydı. Sonra ona bir hizmetçi ile yiye-

cek yüklü bir binek verilmesini ve nafakasının düzenli olarak temin edilmesini 

emretti. 

Bunu gören insanlar: 

“Allah, Ömer’i, halkına gösterdiği bu ihtimam sebebiyle hayırla mükâfat-

landırsın!” diye dua ettiler. (İmâm Ebû Yûsuf, el-Âsâr, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, s. 208/927) 
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Habis Kâr 

Hz. Ömer (r.a) mevcut malların tedâvülünü ve çalıştırılmasını isterdi. Zira 

her sene verilen zekât, zamanla o malı yiyip bitirirdi. 

Hz. Ömer’in yanında bir yetimin malı vardı. Onu, ticaret yaparak artırması 

için Hakem ibn-i Âs es-Sekafî’ye verdi. Zira kendisi hilâfet mes’ûliyetiyle meş-

gul olduğu için ticarete vakit bulamıyordu. Kâr on bin dirhemden yüz bin dirheme 

çıkınca Ömer (r.a) kazanç yolundan şüphelendi. Bir de öğrendi ki tâcir, alışveriş 

yaparken mal sâhibi olan yetimin Hz. Ömer’le olan yakınlığını kullanıyor… Bu-

nun üzerine Ömer (r.a) kârın tamamını reddetti ve anaparayı tâcirden geri aldı. 

Makâm ve mevkîyi kullanarak elde edilen kârı, habîs (pis) saydı. 

Ömer (r.a) vâlilerine de aynı esasla muâmele ediyor, devletteki mevkîlerini 

şahsî menfaatleri için kullanmalarına kesinlikle müsâade etmiyordu. Eğer vâlileri 

mallarını ticâretle artırmışlarsa, ihtiyâten servetlerinin yarısını Beytü’l-mâl’e alı-

yordu.65
 

Ömer (r.a) akrabalarını da, kendisine yakınlıkları vesilesiyle menfaat elde 

etmekten menetti.66 

                         
65 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, s. 213-214. 
66 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, s. 256-257. 
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Hiç Unutamadım! 

İyâs bin Seleme (r.a), babasından şöyle nakleder: 

“Hz. Ömer (r.a) çarşıya uğradı. Elinde bir kamçı vardı. Kamçıyı bana 

doğru sallayarak «Ortada durma, yolu aç!» dedi. Kamçı elbisemin ucuna geldi. 

Bir sonraki sene tekrar karşılaşınca bana: 

«‒Seleme, hacca gidecek misin?» diye sordu. «Evet» deyince elimden tu-

tup beni evine götürdü. Bana 600 dirhem verdi ve: 

«‒Bunları hac yolunda kullanırsın. Şunu bil ki bunlar sana salladığım 

kamçıya karşılıktır!» dedi. Ben: 

«‒Ey Mü’minlerin Emîri, bahsettiğin kamçı meselesini hatırlayamadım?» 

dedim. O da: 

«‒Ben de hiç unutamadım!» dedi. (Taberî, Târîh, IV, 224) 

Kul hakkı hassâsiyeti… 
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Vâlileri ve Halkı Ziyâret 

Hz. Ömer (r.a) vâlilerine haber vermeden ansızın ziyaretlerine giderdi. Ni-

tekim Şam’ı böyle birkaç kez ziyâret etmişti.67 

Vâlilerini ısrarla evlerinde ziyâret ederdi ki hayat tarzlarını ve dünya ile 

alâkalarını görsün.68 

Bir defâsında şöyle buyurmuştu: 

“Hayatta olursam inşaallah halkın içinde bir sene gezeceğim. Biliyorum ki 

insanların, bana ulaşmayan ihtiyaçları var. Vâlileri o ihtiyaçları bana bildirmiyor, 

kendileri de bana ulaşamıyorlar. Şam’a gideceğim, iki ay orada kalacağım. Sonra 

Cezîre’ye gidip iki ay orada kalacağım. Sonra Mısır’a gidip iki ay orada kalaca-

ğım. Sonra Bahreyn’e gidip iki ay orada kalacağım. Sonra Kûfe’ye gidip iki ay 

orada kalacağım. Sonra Basra’ya gidip iki ay orada kalacağım. Vallahi o sene ne 

güzel bir sene olacak!”69 

                         
67 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432, s. 119. 
68 Ekrem Ziyâ Ömerî, Asru’l-Hilâfeti’r-Râşide, Riyâd, 1432, s. 124. 
69 Taberî, Târîh, Beyrut: Dâru’t-Türâs, 1387, IV, 201-202. 
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İslâm Adâleti 

Rum beldesinden bir Hristiyan, atını satmak için İslam diyârına girdi. Öşür 

memuru bu kişiden öşür aldı. Ama adam malını satamadı. Kendi ülkesine girmek 

üzere geri döndüğünde, sınırdaki öşür memuru tekrar öşür istedi. Adam: 

“‒Ben sana her uğradığımda öşür verirsem, elimde bir şey kalmaz!” dedi. 

Atı onun yanında bırakıp Medine’ye geldi. Halîfe Ömer (r.a), Mescid’de arkadaş-

larıyla birlikte bir kitaba bakıyordu. Adam Mescid’in kapısında durdu. 

“‒Ben Hristiyan bir ihtiyarım” dedi. 

Ömer (r a): 

“‒Ben de Müslüman bir ihtiyarım, neyin var, anlat!” dedi. 

Adam başından geçeni anlattı. Ömer (r.a), önceki meşgûliyetine devam et-

ti. 

Adam, Halife’nin kendisiyle alâkadar olmadığını, sözlerine ehemmiyet 

vermediğini zannetti. Çaresiz ikinci kez öşür vermek niyetiyle sınıra geri döndü. 

Ama öşür memurunun yanına vardığında, Hz. Ömer’in mektubunun kendisinden 

önce geldiğini gördü. Mektupta öşür memuruna hitaben, “Bir defa öşür (vergi) 

almışsan tekrar alma!” diyordu. Hristiyan: 

“‒Adaleti böyle olan bir din hak olmaya layıktır” dedi ve Müslüman oldu. 

(Serahsî, Mebsût, Dâru’l-Mârife, 1414, II, 201) 
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Kur’ân’da Derinleşmek  

Şâm diyarının kadılarından biri Hz. Ömer’e gelerek: 

“‒Ey Mü’minlerin Emîri! Bir rüyâ gördüm, beni dehşete düşürdü!” dedi. 

Ömer (r.a): 

“‒Ne gördün?” buyurdu. O da: 

“‒Güneş ile Ay’ı birbiriyle savaşırken gördüm. Yıldızlar da onların yanın-

da ikiye ayrılmışlardı!” dedi. 

Ömer (r.a): 

“‒Sen hangisinden yanaydın?” diye sordu. Kadı: 

“‒Ay’ın tarafında Güneş’e karşı savaşıyordum” dedi. 

Ömer (r.a): 

“Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Sonra gece-

nin âyetini sildik ve gündüzün âyetini gösterici kıldık…”70 âyet-i kerimesini 

okuduktan sonra ona şöyle dedi: 

“–Git! Vallâhi bir daha aslâ benim idârem altında herhangi bir vazîfe yap-

mayacaksın!” dedi. 

O zât daha sonra Sıffîn savaşında Muâviye’nin yanında Hz. Ali’ye karşı 

savaşırken öldürüldü. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VI, 206/30705) 

                         
70 el-İsrâ, 12. 
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Kur’ân’ı Yaşamak 

Hz. Ömer (r.a) Ebû Ümeyye diye künyelenen bir kölesiyle mükâtebe yap-

tı. Köle, vakti gelince ilk taksidini getirdi. Ömer (r.a): 

“‒Ey Ebû Ümeyye! Git bu parayla hürriyet bedelini kazan!” buyurdu. 

“‒Ey Mü’minlerin Emîri! Son taksidi ödeyince serbest bıraksaydınız!” de-

di. 

Ömer (r.a): 

“‒O vakte ulaşamam diye korkuyorum. Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: 

«…Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâte-

be yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) 

görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın! Allah’ın size vermiş olduğu malından 

siz de onlara verin…» (en-Nûr, 33)” (İbn-i Ebî Hâtim, Tefsîr, VIII, 2587) 
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Öyleyse Bir Daha Ebediyyen Kilitlenmeyecek! / 106 

Huzeyfe (r.a) anlatıyor: 

“Hz. Ömer’in yanında oturuyorduk. Bize:  

«–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in fitne hakkındaki hadîs-i şerîfini kim ha-

fızasında tutuyor?» dedi. Ben atılıp: 

«–Ben biliyorum! Hem de nasıl söylediyse öylece!» dedim.  

«–Sen O’na yani Efendimiz (s.a.v)’den hadis nakletmeye (veya) buna yani 

bu hususta söz söylemeye karşı çok cür’etkârsın! Söyle bakalım!» dedi. 

Ben: 

«–Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’i işittim, şöyle buyurdular: 

“Kişinin fitnesi ehlinde, malında, evlâdında ve komşusunda olur. Namaz, 

oruç, sadaka, emr bi’l-maruf ve nehy ani’l-münker bu fitneye (bu sebeplerle gir-

diği günahlara) keffaret olur!”.»  

Ömer (r.a): 

«–Ben bu fitneyi kastetmemiştim. Ben denizin dalgaları gibi dalgalanacak 

(bütün cemiyeti sarsacak) fitneyi kastetmiştim!» dedi. Bunun üzerine ben: 

«–Ey Mü’minlerin Emîri! O fitneden size bir zarar dokunmayacak. Çünkü 

sizinle onun arasında kapalı bir kapı mevcut!» dedim.  

«–Bu kapı kırılacak mı, yoksa açılacak mı?» dedi. 

«–Kırılacak!» dedim. Hz. Ömer (hayıflanarak):  

«–(Eyvah!) Öyleyse bir daha ebediyyen kilitlenmeyecek!» buyurdu.”  

Râvî diyor ki: 

Hz. Huzeyfe’ye: 

“–Ömer (r.a) bu kapının kim olduğunu biliyor muydu?” diye sorduk. 

Huzeyfe (r.a): 

“–Evet, yarından evvel bu gecenin geleceğini bildiği gibi onu biliyordu. 

Ben ona hadis-i şerîf naklettim; kendimden boş ve yanıltıcı sözler söylemedim!” 

cevabını verdi. 

Hz. Huzeyfe’ye kendimiz sormaya cesâret edemedik de Mesrûk’a o kapı-

nın kim olduğunu sordurduk. Huzeyfe (r.a): 
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“–Kapı, Hz. Ömer’in kendisidir!” cevâbını verdi. (Buhârî, Mevâkitu’s-Salât 4, 

Zekât 23, Savm 3, Menâkıb 25, Fiten 17; Müslim, Fiten 17) 

Dış kapı Hz. Ömer (r.a), iç kapı da Hz. Osman (r.a) olarak kabul edilmiş-

tir. 
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Yeter ki Borçlu Çıkmayayım / 107 

Ömer (r.a), Cuma günü hutbe okudu. Önce Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i 

zikretti, sonra da Hz. Ebû Bekir’den bahsetti. Sözlerine devam ederek şunları söy-

ledi: 

“–Ben rüyâmda bir horoz gördüm, bana üç gaga vurdu. Bunu, ecelimin 

yaklaştığına yordum. Bazı kimseler, yerime birini seçmemi söylüyorlar; Allah ne 

dinini, ne hilafetini, ne de Rasûlü (s.a.v) ile gönderdiği şeyi zâyi edecek değildir. 

Eğer ecelim çabucak gelirse hilâfet, Rasûlullah (s.a.v) ölürken kendilerinden râzı 

bulunduğu şu altı kişinin71 müşâveresi ile belirlenecektir. Ben biliyorum ki, bazı-

ları bu işe dil uzatacaklardır. Bunlar benim şu elimle İslâm’a kattığım kimselerdir. 

Eğer bunu yaparlarsa bilin ki, onlar ancak Allah’ın düşmanlarıdır, kâfırlerdir, sa-

pıklardır…” 

Sonra şöyle niyâzda bulundu: 

“Ey Rabbim, Sen’i, şehirlerin başına getirdiğim idârecilere şâhid kılıyo-

rum. Ben onları, adâletli olsunlar ve halka dinlerini, Rasûlullah (s.a.v) Efendi-

miz’in Sünnet’ini öğretsinler, ganimetleri aralarında taksim etsinler, dînî 

mes’elelerde müşkilatla karşılaşınca onu bana bildirsinler diye başlarına tayin et-

tim…” 

Hz. Ömer’in bu hutbesinden bir Cuma geçmişti ki hançerlendi… (Müslim, 

Mesâcid, 78) 

Yaralıyken kendisine:  

“–Yerinize birini tâyin etseniz!” denildi. O da: 

“–Sizin mes’ûliyetinizi sağken üstlendiğim gibi vefat ettikten sonra da mı 

taşıyayım? Ben yaptığım halîfelik husûsunda bir mükâfât beklemiyorum. Bu 

vazîfe sebebiyle kazandığım sevaplarla vebâlin baş başa olmasını ne kadar iste-

rim! Ne lehime ne de aleyhime! Yeter ki muâheze edilmeyeyim!” şeklinde cevap 

verdi. (Müslim, İmâret, 11) 

Oğlu Abdullah’ı yerine bırakması söylendiğinde de: 

“–Bir evden bir kurban yeter!” cevabını vermişti. 

Dünya ve insanların en büyük ihtirası olan riyaset karşısında ne büyük bir 

zâhitlik! Ve mes’ûliyet şuuru ile âhirette verilecek hesap korkusunun zirvede bu-

luştuğu müstesnâ bir şahsiyet! 

                         
71 Bu sahâbîler Hz. Osman, Hz. Ali, Talha, Zübeyr, Sa’d b. Ebî Vakkas ve Abdurrahman b. Avf (r.anhüm) haz-

retleridir. 
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Şehâdeti Esnâsındaki Edeb ve İnceliği 

Amr ibn-i Meymûn (r.a) anlatıyor: 

Hz. Ömer (r.a) hançerlendiği sabah ben ayaktaydım. Onunla aramda sade-

ce Abdullah ibn-i Abbâs (r.a) vardı. İki saf arasından geçince, “Safları düz tu-

tun!” derdi. Saflarda herhangi bir boşluk kalmayınca öne geçip tekbir getirerek 

namaza başladı. İlk rekâtte cemaat toplanıncaya kadar, muhtemelen Yûsuf veya 

Nahl Sûresi’ni veya bunlara mümâsil (denk) bir sûre okudu. (Rükûye gitmek üze-

re) tekbir getirmişti ki, o esnâda hançerlenmiş, “Köpek beni öldürdü veya yedi!” 

dediğini işittim. İranlı köle, elinde iki ağızlı bir bıçak ile kapıya doğru fırladı, sa-

ğında solunda kime rastladı ise hançer sapladı. O gün cemaatten tam on üç kişiyi 

hançerledi. Bunlardan yedisi derhal öldü. Bu durumu gören müslümanlardan biri, 

kâtilin üzerine bir elbise attı. İranlı köle yakalandığına kanaat getirince hançeri 

kendisine saplayıp intihar etti. 

Ömer (r.a), Abdurrahman ibn-i Avf’ın elini tutup öne geçirdi. Hz. 

Ömer’in arkasındakiler de benim gördüklerimi gördüler. Mescid’in yan tarafında-

kiler ise ne olup bittiğini anlayamamışlardı. Onlar sadece Hz. Ömer’in sesini du-

yamaz olmuşlardı ve “Sübhanallah! Sübhanallah!” diyorlardı. Abdurrahman (r.a) 

cemaate namazı kısa bir şekilde kıldırıp tamamlattı. Cemaat namazdan çıkınca 

Ömer (r.a): 

“–Ey İbn-i Abbâs, bak bakalım beni kim yaraladı!” dedi. İbn-i Abbâs (r.a) 

bir müddet dolaşıp döndü ve: 

“–Muğîre bin Şu’be’nin kölesi” dedi. 

Ömer (r.a): 

“–Şu sanatkâr olan mı?” diye sordu. Abdullah (r.a): 

“–Evet” dedi. Hz. Ömer (r.a): 

“–Allah canını alsın, ben ona mârufu, doğru olanı emretmiştim!” dedi ve 

ilave etti: 

“–Ölümümü, İslâm’a girdiğini iddia eden birinin eliyle yapmayan Allah’a 

hamdolsun!”… 

Sonra evine taşındı. Onunla birlikte biz de gittik. Sanki insanların başına o 

güne kadar hiç musibet gelmemişti. Kimi: “Bir şeyi yok!” diyor, kimi de: “Onun 

için korkuyorum!” diyordu. Nebiz (hurma şırası) getirildi, ondan biraz içti. İçtiği 

şıranın tamamı karnındaki yaradan dışarı çıktı. Sonra süt getirildi, ondan da içti. O 

da yarasından akıp gitti. Bunun üzerine onun öleceğini anladılar. Yanına girdik. 

İnsanlar gelip kendisini övüyor, senâda bulunuyorlardı. Bir genç geldi: 



 140 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le beraber olmanız 

ve İslâm’ı ilk günlerde kabul etmeniz sebebiyle Allah Teâlâ’nın size lütfedeceği 

nimetlerle sevinin! Sonra başa geçtiniz ve adâletle muâmele ettiniz. Sonunda da 

şehadete nâil oluyorsunuz!” dedi. 

Ömer (r.a) büyük bir tevazu ile: 

“–Bütün bunların günahlarımı karşılayarak Allah’ın huzurunda hesaba çe-

kilmemeyi, ne aleyhime ne lehime, başa baş kurtulmayı ne kadar isterim!” dedi. 

Genç geri dönüp giderken, Ömer (r.a) onun elbisesinin yere değdiğini gör-

dü. 

“–Onu bana çağırın!” dedi. Geldiğinde: 

“–Ey kardeşimin oğlu, elbiseni kaldır, böyle yapman onun daha fazla da-

yanmasını ve Rabbine karşı daha müttakî olmanı sağlar!” dedi. 

Sonra oğluna dönerek: 

“–Abdullah! Araştır bakalım üzerimde ne kadar borç var!” dedi. Hesapla-

dılar, seksen altı bin dirhem kadar borcu olduğu anlaşıldı. 

“–Âilemin malı yeterse, bunu onların malından öde! Yetmezse kabîlem 

Adiyy ibn-i Ka’b Oğulları’ndan iste! Onların malı da yetmezse Kureyş’ten iste! 

Kureyş’ten başkasına gitme! Benim yerime bu borcu öde! 

Şimdi Mü’minlerin Annesi Hz. Âişe’ye git ve: 

«–Ömer sana selâm ediyor.» de! Sakın «Mü’minlerin Emîri» deme! Bugün 

artık ben mü’minlerin emîri değilim. Ona: 

«–Ömer ibnü’l-Hattâb iki arkadaşıyla birlikte defnedilmek için senden izin 

istiyor.» de!” 

Abdullah (r.a) Hz. Âişe’ye selam verip izin istedi, izin verince odasına gir-

di. Âişe (r.a) oturmuş ağlıyordu. 

“–Ömer ibnü’l-Hattâb sana selâm ediyor. İki arkadaşının yanına defnedil-

mek için izin istiyor!” dedi. Hz. Âişe (r.a) vâlidemiz: 

“–Allah Rasûlü’nün yanında kalan bir kişilik yeri kendim için ayırmıştım. 

Lâkin bugün Ömer’i kendime tercih ediyorum.” dedi. 

(Rasûlullah Efendimiz [s.a.v] ve Ebû Bekir [r.a], Âişe vâlidemizin odasına 

defnedilmişlerdi. Âişe [r.a] da, Efendimiz ve babasının yanına defnedilmeyi isti-

yordu, ancak büyük bir fedâkârlık ve îsârda bulundu.) 

Geri dönünce Hz. Ömer’e: 
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“–İşte Abdullah geldi!” denildi. Ömer (r.a) heyecan ve merakla: 

“–Beni kaldırın!” dedi. Bir kişiye dayanarak kaktı ve: 

“–Ne haber getirdin?” dedi. 

“–Arzun yerine geldi, Âişe (r.a) izin verdi!” deyince: 

“–Elhamdülillah! Nazarımda bundan daha ehemmiyetli bir şey yoktu. 

Rûhum kabzedilince beni oraya götürün! Kapıya varınca, Hz. Âişe’ye tekrar 

selâm ver ve: 

«–Ömer ibnü’l-Hattâb izin istiyor!» de! Eğer izin verirse beni içeri alın, 

vermezse beni müslümanların mezarlığına götürün!” dedi… 

Rûhu kabzedilince, onu evinden çıkarıp yürüyerek götürdük. Abdullah 

(r.a) Hz. Âişe’ye selâm verip: 

“–Ömer ibnü’l-Hattâb izin istiyor!” dedi. Muhtereme vâlidemiz: 

“–Alın içeri!” dedi ve derhal içeri alındı. İki arkadaşıyla birlikte oraya def-

nedildi.” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 8; Cenâiz, 96; Cihâd, 174; Tefsir, 59/5, Ahkâm, 43) 

- Ömer (r.a) ağır bir şekilde yaralandığı hâlde namazı tamamlattırıyor. 

- Kâtilinin müslüman olmadığını görünce Allah’a hamdediyor. Çünkü o, 

daha önceleri: 

“Allah’ım, ölümüm hayatında bir kere bile secde etmiş birinin elinden 

olmasın! Çünkü kıyamet günü bu secde ile kendini haklı çıkarmaya çalışır.” diye 

dua ediyordu. (Muvatta’, Cihad, 30) 

- Ölümle pençeleşirken dahi tebliğ faaliyetine devam ediyor. Hatasını gör-

düğü bir genci yumşak bir dille îkâz ediyor, doğruyu ve güzeli anlatıyor. 

- Borçlarının ödenmesini isteyerek kul hakkı husûsunda büyük bir titizlik 

gösteriyor. Diğer rivayetlerden öğrendiğimize göre bu borçları da insanlara infak 

ve iyilik yapmak için yaptığı harcamalar neticesinde birikmişti. 

- Hz. Âişe’den izin isterken gösterdiği incelik ve nezaket ise her türlü tas-

vir ve takdirin fevkindedir. “Mü’minlerin Emîri deme!”, “Cenâzemi götürünce 

tekrar izin iste, vermezse beni müslüman mezarlığına götürün!” gibi gayet ince bir 

düşünce ve rakik bir kalbin eseri olan nezâket ve fazîlet timsâli davranışlar sergi-

liyor.  
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Namazı Terkedenin İslâm’dan Nasîbi Yoktur! / 109 

Misver ibn-i Mahreme (r.a), Hz. Ömer’in yaralandığı günlere âit bir 

hâtırayı şöyle anlatır:  

“Ömer (r.a) hançerlendiğinde zaman zaman baygınlık geçiriyordu. Bir 

keresinde yanına girdim, üstüne bir örtü örtmüşler, kendinden geçmiş vaziyette 

yatıyordu. Yanındakilere: 

«–Durumu nasıl?» diye sordum. 

«–Gördüğün gibi baygın!» dediler. 

«–Namaza çağırdınız mı? Eğer hayattaysa onu namazdan başka hiçbir şey 

korkutup uyandıramaz!» dedim. Bunun üzerine: 

«–Ey Mü’minlerin Emîri, namaz! Namaz kılındı!» dediler. 

Ömer (r.a) hemen ayıldı ve: 

«–Öyle mi? Vallahi namazı terk edenin, İslâm’dan nasîbi yoktur!» dedi. 

Kalktı ve yarasından kanlar akarak namaz kıldı.” (Heysemî, I, 295; İbn Sa’d, III, 35. 

Krş. Muvatta’, Tahâret 51) 
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Şehîd Olarak Öl! / 110 

Bir gün Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), Hz. Ömer’in üzerinde bir gömlek 

görmüştü: 

“–Bu gömleğin yeni mi yoksa yıkanmış mı?” diye sordular.  

Ömer (r.a): 

“–Yeni değil, yıkanmış gömlektir yâ Rasûlallah!” deyince Efendimiz 

(s.a.v): 

“–Yeni giy, hamd ederek yaşa, şehîd olarak öl! Allah seni dünyada ve âhi-

rette gözünü aydın edecek çok güzel nimetlerle rızıklandırsın!” buyurdular. (Ahmed, 

II, 89. Krş. İbn-i Mâce, Libâs, 2) 

Ömer (r.a) da: 

“Allah’ım, beni yolunda şehîd olmak ve Rasûlü’nün beldesinde ölmekle 

bahtiyar kıl!” diye duâ ederdi. (Buhârî, Fedâilü’l-Medîne, 12) 

Hz. Ömer’in kızı Hafsa (r.a) vâlidemiz der ki: 

“Babamın bu duâsını işitince şaşırdım ve:  

«–Bu nasıl olacak? (Hem Medîne’de ölmek hem de şehîd olmak istiyor-

sun!)» dedim. 

«–Allah dilerse onu gerçekleştirir!» dedi.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 53; Taberânî, Evsat, III, 

159) 

Ömer (r.a) şehîd edilinceye kadar insanların bu husustaki şaşkınlığı devâm 

etmiş ve bunun nasıl tahakkuk edeceğini merâk edip durmuşlardır. (İbn Hacer, Fethu’l-

Bârî, IV, 101) 

Medîne-i Münevvere’de şehîd edilince, Cenâb-ı Hakk’ın, bu duâyı kabul 

ettiğini anladılar. 
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Bedeni Çürümemiş 

Hz. Âişe’nin odasının duvarı, Velid bin Abdülmelik zamanında Efendimiz 

ve arkadaşlarının kabirleri üzerine yıkılmıştı. Duvarı tekrar binâ etmeye başladı-

lar. O esnâda bir ayak ortaya çıktı. Herkes dehşete düştü ve korktu. Onu Rasûlul-

lah (s.a.v) Efendimiz’in mübarek ayağı zannettiler. Bunu bilen birini de bulamadı-

lar. Urve bin Zübeyr (r.a) gelip: 

“–Hayır, vallahi bu Rasûlullah’ın mübarek ayağı değildir, bu ancak Ömer 

(r.a)’in ayağıdır!” dedi. (Buhârî, Cenâiz, 96) 

 



 145 

Hz. Ömer’in Hikmetli Sözlerinden Bazıları 

- “Bazı insanlar gelip Kur’ân’daki müteşâbih âyetleri öne sürerek sizinle 

tartışacaklar. Onlara karşı hadis-i şerîf ve Sünnet-i Seniyye ile mücâdele edin! 

Zîrâ ashâb-ı sünen yani hadîs-i şerifleri bilen kişiler, Allah’ın kitâbını en iyi bilen 

kimselerdir.” (Dârimî, Mukaddime, 17/121) 

- “Dikkat edin! Sizden sonra bazı insanlar çıkacak ve recmi, deccâli, şefa-

ati, kabir azâbını ve bazı insanların Cehennem’de yanıp kömür hâline geldikten 

sonra oradan çıkarılmasını yalanlayacaklar.” (Ahmed, I, 23; Abdü’r-Razzâk, Musannef, VII, 

330; Ebû Ya’lâ, Müsned, I, 136) 

- “Allah’ın malı (Beytülmâl) karşısında kendimi yetimin velîsi gibi kabul 

ettim. İhtiyacım yoksa ondan hiçbir şey almadım, ihtiyacım olduğunda ondan 

kifâyet miktarı yedim, elime imkân geçince de aldığım şeyi geri ödedim.” (İbn-i 

Saʻd, Tabakât, III, 276) 

- “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan kimse 

kendisi de bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya 

çalışmayan kimse de korunup takvâya erdirilmez!” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, Dımaşk, 

2001, s. 415, no: 371)  

- “En sevdiğim kişi, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.” (Suyûtî, Târîhu’l-

Hulefâ, s. 130) 

- “Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız! Konuştuğunda 

doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emânet edildiğinde emânete riâyet ediyor 

mu, dünyaya meylettiği zaman helâl, haram gözetiyor mu, ona bakınız.” (Beyhakî, es-

Sünenü’l-kübrâ, VI, 288; Şuab, IV, 230, 326) 

- “Dileyen oruç tutar, namaz kılar. Ancak emânet duygusu (güvenilirliği) 

olmayanın dîni yoktur!” (Beyhakî, Şuab, VII, 217-218/4896) 

- “Hesâba çekilmeden evvel kendinizi hesâba çekiniz. En büyük arz (he-

sap) için (sâlih ve güzel amellerle) hazırlanınız! Şüphesiz dünyadayken nefsini 

hesâba çeken kimse için kıyâmet günündeki hesap hafif olacaktır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 

25/2459)  

- Çalışıp gayret etmeden “Biz tevekkül ehliyiz” diyen kimseleri: 

“Siz Allah’a değil, başkalarının malına güvenen kimselersiniz! Hakîkî mü-

tevekkil; toprağa tohumu attıktan sonra Allah’a îtimâd eden insandır.” diye azar-

lamıştır. (İbn Recep, Câmiu’l-ulûm, I, 441) 

- Oğullarına şöyle buyururdu: 

“Sabaha çıktığınız zaman etrâfa dağılın (herkes kendine bir iş bulsun), bir 

evde toplanıp kalmayın! Çünkü ben, bir arada kaldığınızda çekişerek birbirinize 
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küsmenizden veya aranızda bir fenâlık çıkmasından korkuyorum.” (Buhârî, el-Edebü’l-

müfred, no: 415) 

- “Allah size bol verince siz de kendinize iyi bakınız, (temiz giyininiz). 

Herkes giyimine önem versin!” (Muvatta’, Libas, 3) 

- “Karnınızı tıka basa yiyecek ve içeceklerle doldurmaktan sakının! Bu, 

vücuda zarar verir, hastalığa sebep olur, kişiyi namaza karşı tembel yapar. Binae-

naleyh yeme ve içmede orta yolu izleyin! Bu, vücut için daha faydalı ve israftan 

koruyan bir davranıştır. Allah, şişman âlime kızar. Kişi şehevi arzularını dinine 

tercih etmedikçe kesinlikle helak olmaz.” (Ali el-Müttakî, XV, 433/41713) 

- “Görmediğim sürece sizin bana en sevimliniz, ismi en güzel olanınızdır. 

Gördüğümde bana en sevimliniz, ahlâkı en güzel olanınızdır. İmtihan ettiğimde 

sizin bana en sevimli olanınız, en doğru sözlünüzdür.” (İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 219) 

- “Duâ, semâ ile arz arasında durur. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e salevât 

getirilmedikçe, Allah’a yükselmez.” (Tirmizî, Vitr, 21) 

- “Ribâyı da rîbeyi (fâiz şüphesi olan şeyi) de terk ediniz.” (İbn Mâce, Ticârât, 58) 

- “Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) zamanında Allah katından gelen vahiy sa-

yesinde insanlar gizli hallerinden de sorumlu tutuluyorlardı. Hiç kuşkusuz vahyin 

arkası kesilmiştir. Biz ise şu anda sizleri, bize apaçık belli olan davranışlarınız se-

bebiyle hesaba çekeriz. Dolayısıyla bize iyi davranışlar gösteren kimseyi, emîn 

kimse bilir ve ona yaklaşırız. Onun gizli hâllerinden hiçbir şeyi araştırmak bize 

düşmez. O kişinin gizli hâlleriyle alâkalı hesabı Allah’a kalmıştır. Bize karşı kötü 

davranışlar sergileyen kimseyi de emîn bulmayız. O kişi, maksadının iyi olduğunu 

söylese bile ondan emin olmaz ve kendisini tasdik etmeyiz.” (Buhârî, Şehâdât 5) 

- “Ben, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in gün boyu açlıktan kıvranıp, kar-

nını doyuracak âdi hurma bile bulamadığını gördüm!” (Müslim, Zühd 36; İbn Mâce, Zühd 10) 

- “Akıllı bir adam görmedik ki, Bakara Sûresi’nin sonundaki iki âyeti 

okumadan uyusun!” (Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 14) 

- “Bizim çarşımızda dini bilen kimseler satıcılık yapsın!” (Tirmizî, Vitr 21/487) 

- “Ben müslüman olduğum zamandan beri ayakta abdest bozmadım!” (Tir-

mizi, Tahâret, 8/12. Krş. İbn Mâce, Taharet, 14) 

- “Etten sakının! Çünkü onun hamr (içki) gibi tiryakiliği vardır. Ayrıca Al-

lah, eti çok yiyen âile halkına buğzeder.” (Muvatta’, Sıfatu’n-Nebi 36) 

- “Cehennemi çok zikredip hatırlayın! Zira onun harareti pek şiddetli, de-

rinliği çok fazla ve kamçıları da demirdendir.” (Tirmizî, Cehennem 2/2575) 
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- “Mü’minin başına ne zaman bir şiddet ve zorluk gelecek olsa, Allah bun-

dan sonra ona bir ferahlık ve kurtuluş verir. Zira bir zorluk iki kolaylığa asla gale-

be çalamaz. Cenâb-ı Hak da Kur’ân-ı Kerim’inde şöyle buyurmuştur: 

“Ey iman edenler, sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı olun, 

cihâda hazır bulunun, Allah’tan da korkun ki başarıya eresiniz!».” (Al-i İmrân 

200) (Muvatta’, Cihâd 6) 

- “Âhiret yanında dünya nedir ki, ancak tavşanın bir defa sıçraması gibi bir 

şeydir.” (İbn Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 152; Zemahşerî, VI, 227) 

- “Fırat’ın kenarında bir kuzu zâyî olsa, bu sebeple Allah’ın beni hesâba 

çekmesinden korkarım!” (İbn Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 153) 

- “Yüze karşı övmek boğazlamak gibidir.” (İbn Kuteybe, el-Mesâil, Dımaşk 1990, s. 145; 

İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 225) 

- Bir kimse Hz. Ömer’in yanında başka birisini medhediyor, ondan sitayiş-

le bahsediyordu. Ömer (r.a): 

“–Onunla hiç yolculuk yaptın mı?” diye sordu. Adam 

“–Hayır” dedi. 

“–Alış veriş gibi içtimâî bir muâmelen oldu mu?” 

“–Hayır.” 

“–Peki sabah-akşam ona komşu oldun mu?” 

“–Hayır.” 

Bu cevaplar üzerine Hz. Ömer (r.a): 

“–Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a yemin ederim ki sen onu tanı-

mıyorsun” dedi. (Gazâlî, İhyâ, III, 312) 

- Ömer (r.a) bir gün: 

“–Biliyor musunuz, mizâh neden dolayı «mizâh» diye isimlendirildi?” di-

ye sordu. Çevresindekiler: 

“–Hayır, bilmiyoruz” deyince: 

“–Çünkü mizâh sahibini haktan (doğrudan ve gerçekten) uzaklaştırır da 

ondan” şeklinde bir açıklama yaptı. (Arapça’da “mizâh” kelimesi ile burada kul-

lanılan “uzaklaştırmak” kelimeleri aynı kökten türemiştir.) (Gazâlî, İhyâ, III, 273-274) 

- Ömer (r.a) bir çocuk görüp de hoşlandığında hemen bir meslek ve sanatı-

nın olup olmadığını sorardı. “Hayır” cevabını alırsa “Gözümden düştü” derdi. (İb-

nü’l-Cevzî, Telbîsü iblîs, s. 283; Menâkıb, s. 227) 
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- “Bir makâm ve mevkîye getirilmeden evvel fakîh olunuz yani dînî alanda 

derin ve geniş bir ilim sahibi olunuz! (Sonra vakit bulamazsınız.)” (Buhârî, İlm, 15) 

Süfyân ibn-i Uyeyne (r.a) bu sözü şöyle açıklar: 

“Çünkü bir kimse dînî ilimleri derinlemesine öğrenince riyâset sevdâsını 

terkeder.” (İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve, II, 236) 

- “Gökten gelen bir ses: 

«–Ey insanlar! Bir kişi hâriç hepiniz Cennetliksiniz!» dese, o kimse ben 

olacağım diye korkarım. 

«–Ey insanlar! Bir kişi hâriç hepiniz Cehennemliksiniz!» dese, o kişi ben 

olacağım diye ümit beslerim.” (İbn Recep el-Hanbelî, et-Tahvîf mine’n-nâr, s. 15) 

- Ömer (r.a) bir defâsında Allah Teâlâ’nın huzurunda hesap vermenin zor-

luğunu düşünerek yerden bir saman çöpü aldı ve: 

“Âh! Şöyle bir saman çöpü olsaydım, hiç yaratılmasaydım, anam beni do-

ğurmasaydı, hiçbir şey olmasaydım, büsbütün unutulup gitseydim!” diye hayıf-

landı. (İbn Sa’d, III, 360-361) 

- Vâlilerine şöyle yazmıştır: 

“Benim katımda en mühim işiniz namazdır. Kim onu koruyup vakitlerine 

dikkat ederse, dinini korumuş olur. Kim de onu yerine getirmeyip yitirirse dinini 

de kısa zamanda yitirir.” (Muvatta’, Vukûtu’s-salât, 6) 

- “Ey müslümanlar! Siz, kokusu hoş olmadığını bildiğim şu iki bitkiyi (sa-

rımsak ve soğan) yiyorsunuz. Gerçekten ben, Allah Rasûlü’nün, Mescid’de bir 

kimsede bunların kokusunu duyduğu zaman emredip o kişiyi Bakî’ kabristanına 

kadar uzaklaştırdığını gördüm. Bu sebeple kim bunları yiyecekse, pişirerek koku-

sunu gidersin!” (Müslim, Mesâcid 78; Ebû Dâvûd, Et’ime 40; İbn Mâce, İkâmet 58, Et’ime 59) 

- “Seni ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olma! Düşmanından uzak dur! 

Dostundan da bazı şeylerini gizle, ancak emîn olursa o başka. Bir toplumda emîn 

bir kimseye hiçbir şey denk olamaz. Günahkâr ve kötü kimseyle beraber bulunma, 

çünkü o sana günahlarını öğretir. Ona sırrını da açma! İşlerin hususunda, Al-

lah’tan korkan kimselerle istişare et!” (İbn Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 147) 

- Kadı Şurayh, Hz. Ömer’e mektup yazarak nasıl hükmedeceğini sordu. 

Ömer (r.a) cevaben şöyle yazdı: 

“Allah’ın Kitâbı’nda olanlarla hükmet! Eğer onda bulamazsan Allah 

Rasûlü’nün Sünnet’iyle hükmet! Allah’ın Kitâbı ve Rasûlü’nün Sünnet’inde yok-

sa sâlihlerin verdiği hükümlerle hüküm ver! Sâlihlerin verdiği hükümler arasında 
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da yoksa istersen devam et hükmünü ver, istersen geri dur. Geri durup hüküm 

vermemenin senin için daha hayırlı olduğu kanaatindeyim. Ve’s-selâm.” (Nesâî, 

Kudât, 11/3) 

- “Kadınları fazla güzel giydirmeyin! Onlardan birinin elbiseleri çok, 

zînetleri de güzel olursa dışarı çıkmak onun hoşuna gider.” (İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 221) 

- “İmamları ve önderleri istikâmet üzere bulunduğu müddetçe insanlar da 

müstakîm olurlar.” (İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 223) 

- “İşte kuvvet, bugünün işini yarına bırakmamaktır. Öyle yaparsanız işler 

üzerinize yığılır ve hangisini yapacağınızı bilemezsiniz, sonunda bir kısmını zâyî 

edersiniz.” (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 197/35295) 
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Hz. Ömer’in Bazı Duâları 

Hz. Ömer (r.a) halîfe olup minbere çıktığında ilk sözü şu duâ olmuştur: 

“Allâh’ım! Ben sert tabiatlı bir kulunum, beni yumuşak huylu eyle; zayı-

fım, beni kuvvetlendir; cimriyim beni cömert kullarından eyle!” (Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, 

s. 129) 

 

 “Ey Allah’ım! Beni ansızın yakalamandan, gaflet içerisinde bırakmandan 

ve gâfillerden kılmandan Sana sığınıyorum.” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 82) 

 

 “Allah’ım! Amelimi sâlih kıl. Yalnızca Sen’in için olan hâlis bir amel ey-

le ve onda başkası için hiçbir hisse bırakma! (Riyâ ve süm’aya düşürme!)” (Ali el-

Müttakî, II, 675/5041) 

 

“Allah’ım! Canımı ebrârdan olan kullarınla beraber al! Beni şerlilerden ey-

leme! Beni Cehennem azabından koru! Beni hayırlı ve seçkin kullarına ilhâk ey-

le!” (İbn Sa’d, III, 331) 

 

 “Allah’ım, zenginliğimi kalbime koy, Sen’in katındaki lutuflara rağbet et-

tir, bana ihsân ettiğin rızıkları bereketli kıl ve beni haramlardan müstağnî eyle!” 

(İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 81) 

 

 “Allah’ım! Dünyayı bize süsledin ve ondan sonrasının dünyadan daha ha-

yırlı olduğunu haber verdin! Bizim nasibimizi daha hayırlı ve daha kalıcı olan ta-

rafta kıl!” (İbn-i Ebî Hâtim, Tefsîr, II, 612; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, II, 295) 

 

Ömer (r.a) sık sık: 

“Ey Allah’ım! Bize âfiyet ver ve bizi affeyle!” diye dua ederdi. (İbn Ebi Şeybe, 

Musannef, VII, 81) 

 

Ömer (r.a), gece teheccüd namazı için kalktığında şöyle dua ederdi: 

“Yâ Rabbî, bulunduğum yeri görüyorsun, ihtiyâcımı biliyorsun! Allah’ım 

beni huzûrundan ihtiyâcı görülmüş, her türlü korku ve tehlikelerden kurtulmuş, 
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Sen’in emirlerine derhal icâbet eden, duası kabul edilen, hatalarını affettiğin ve 

kendisine rahmet ettiğin bir kulun olarak döndür!” 

Namazını bitirince de: 

“Allah’ım, dünya üzerinde bâkî kalan bir şey göremiyorum, orada müs-

takîm (dosdoğru) bir hâl de yok. Allah’ım beni dünyada ilimle konuşan, hikmetle 

susan kullarından eyle! Allah’ım, bana fazla dünyalık verme ki azmayayım, zor 

durumda da bırakma ki (ibâdet ve vazîfelerimi) unutmayayım. Şüphesiz az olup 

da kifâyet miktarı olan mal, çok olup da (ibadet, zikir ve mes’uliyetlerden) gâfil 

bırakan maldan daha hayırlıdır.” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 82) 

 

Kıtlık senesinde Ömer (r.a) Rasûlullah’ın Mescid’inde gece yarısı namaz 

kılıyor: 

“Allah’ım! Bizi kıtlıkla helak etme! Bizden belâyı kaldır!” diye duâ ediyor 

ve bu duayı tekrarlayıp duruyordu. (İbn Sa’d, III, 319) 

 

Sâib ibn-i Yezîd (r.a) şöyle der: 

Kıtlık senesinde Hz. Ömer’in üzerinde bir elbise gördüm, tam on altı tane 

yaması vardı… Şöyle dua ediyordu: 

“Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i benim yüzümden helak etme!” (İbn Sa’d, 

III, 320) 

 

Ömer (r.a), cenâze namazı kıldıktan sonra şöyle duâ ederdi: 

“Allah’ım! Şu kulun dünyadan ayrılmış, dünyayı geride kalanlara bırak-

mıştır. O, Sana muhtaç, Sen ise ondan müstağnîsin. Dünyada iken, Allah’tan baş-

ka ilâh olmadığına ve Muhammed’in de Sen’in kulun ve rasûlün, olduğuna 

şehâdet ederdi. Ey Allah’ım! Onu affeyle, kusurlarını görmezden geliver ve onu 

Peygamber’ine kavuştur!” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 126) 

Cenazeyi defnedip mezarını düzledikten sonra da: 

“Allah’ım! Âile efradını, malını ve akrabalarını Sana teslim etti. Günahları 

pek büyüktür. Onu affeyle!” derdi. (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IV, 56) 
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Ömer (r.a) son haccını yaptıktan sonrası Ebtah’ta küçük taşlardan bir yığın 

yaptı. Elbisesinin bir tarafını onun üzerine sererek yaslandı ve ellerini semâya 

kaldırıp: 

“Allah’ım! Yaşım ilerledi, kuvvetim zayıfladı, tebaam çoğalarak her tarafa 

yayıldı. Sana karşı bir kusur işlemeden ve ihmalkârlığa düşmeden beni huzûruna 

al!” diyerek dua etti. (Muvatta’, Hudûd, 10; Hâkim, III, 98/4513) 
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Arka Kapak 

Allah’ın Kudreti Ne Kadar Büyük! 

Bir gün birisi Hz. Ömer’in yanında: 

“–Şu satranca taaccüb ederim. Satranç tahtasının uzunluk ve genişliği birer 

arşından ibaret iken insan onun üzerinde binlerce oyun oynasa bir oynadığı oyun 

mutlaka öbüründen farklı olur, hiçbiri diğerine benzemez” dedi. 

Hz. Fârûk (r.a) şu cevabı verdi: 

“–Bundan daha hayrete şâyân olanı vardır. O da şudur ki, insanın uzunluk 

ve genişlik îtibariyle birer karıştan ibaret bulunan yüzünde kaşlar, gözler, burun, 

ağız gibi âzânın yerleri kat’iyyen değişmediği hâlde yine şark ve garpta yüzleri bi-

ribirine tamâmen benzeyen iki kişi bulamazsın. Şu ufacık bir deri parçasında bu 

haddi hudûdu olmayan sonsuz farklılıkları gösteren Allah’ın kudret ve hikmeti ne 

kadar büyüktür.” (Râzî, IV, 179-180, [el-Bakara, 164]; Bereketzade, Necaib-i Kur’âniye, İst. 1331. s. 40) 


