
1 

Hz. Halid Bin Zeyd Ebû Eyyûb El-Ensârî ve Fetih

"Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra medeni-
yetimizin en önemli manevi merkezidir Eyüp. 
Fatih Sultan Mehmed’den Sultan Vahdettin’e 
kadar padişahlar burada kılıç kuşanırken, as-
lında “Fetih Ruhu”nu kuşanırlar. 
12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu’nda 
fetih konusuna odaklanılmıştı. Tarihimiz ve bel-
demiz açısından çok kıymetli tebliğleri bir ara-
ya getirip sizlere sunduğumuz bu kitap, temen-
ni ediyoruz ki sempozyumun verimini çok daha 
artıracak; nice ilmi çalışmalara vesile olacaktır."
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12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu, Siyer Vakfı işbirliğiyle düzenlenmiştir.
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EYÜP’TE FETİH RUHUNU KUŞANMAK...

Yaşadığımız dünyadaki dramlar, yanı başımızdaki savaşlar, mültecilerle sı-
nanan insanlık bu topraklarda, kadim bir medeniyetin mirasçısı olarak biz-
lere büyük sorumluluklar yüklüyor. Çünkü bu topraklardaki varlığımız, 
sadece bu topraklarla sınırlı olmayan, yüksek bir insanlık ülküsünü yeni-
den mayalamayı gerektiriyor.

Tam da böyle bir dönemde ihtiyacımız olan şey, ta-
rihin zenginliklerinden beslenen, geleneğe eklemlene-
rek onu sürdüren, evrensel olana katılmaya ve ona yeni 
unsurlar katmaya hazırlanan bir Türkiye olmak. Bu ülke 
toprakları üzerinde, Roma, Bizans ve Türk-İslâm me-
deniyetlerinin izleri var. Burası çağlar boyunca kültür-
lerin, toplumların harmanlandığı topraklar. Özellikle, 
asırlarca Osmanlı’ya payitaht olan İstanbul, bu zengin-
lik ve birikimin billurlaştığı bir şehir olarak dünya coğ-
rafyasında nasıl bir değer ve öneme sahipse, Eyüp’ün 
İstanbul içindeki konumu da böyledir. Tarih öncesi 
çağlarda Golden Horn diye adlandırılan Haliç’iyle şeh-
rin kalbi; Hz. Halid el-Ensarî’nin istirahatgâhı olması 
sebebiyle, fetihten sonra şehrin ruhu olmuştur Eyüp... 
Türbe ve hemen yanı başına inşa edilen caminin merke-
zini oluşturduğu beldemiz, tarihi süreç içerisinde anıt 
eserleri, yerleşimleri, tekke, dergâh ve medreseleriyle sa-
dece kendi kimliğini oluşturmakla kalmayıp medeniye-
timizin de taşıyıcı merkezlerinden biri haline gelmiştir. 

12. Uluslararası Eyüp Sultan 
Sempozyumu’nda fetih konusu-
na odaklanılmıştı. Peygamber 
Efendimizin hadisi doğrultu-
sunda, Emevîler döneminde üç 
defa kuşatılan İstanbul, Fatih 
Sultan Mehmed’in dördüncü 
kuşatmasında fethedilmişti. 
Fakat ilerlemiş yaşına rağmen 
ilk kuşatmaya katılan Halid 
b. Zeyd Ebu Eyyûb el-Ensârî 
de kuşatma esnasında burada 
şehit düşmüştü. Bir sahabe ve 
bir sultan... Aynı rüyayı gö-
ren, aralarında yüz yıllar olan 
iki insan Eyüp’te buluşmuştu.



Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra medeniyetimizin en önemli mane-
vi merkezidir Eyüp. Fatih Sultan Mehmed’den Sultan Vahdettin’e kadar pa-
dişahlar burada kılıç kuşanırken, aslında “Fetih Ruhu”nu kuşanırlar. Büyük 
tarihçimiz Halil İnalcık’ın, “Osmanlı tarihi bilinmeden dünya tarihi yazıla-
maz,” dediği gibi biz de, “Eyüp yeterince bilinip anlaşılmadan medeniyeti-
mizin kodlarına vakıf olunamaz, dolayısıyla bir medeniyet inşasına ve ihya-
sına girişilemez,” diyebiliriz.

Bu düşünce ve inançla, yerel yönetimler bazında, alanında ilklerden olan 
ve istikrarlı bir şekilde yıllardır sürdürülen Eyüp Sultan Sempozyumu, bilin-
mesi gereken ne varsa kayda geçmesi, bir hafıza oluşturması iştiyakının ürü-
nüdür. Değerli ilim ve kültür insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen bu sem-
pozyumlarda Eyüp’ün meseleleri de masaya yatırılıyor, İstanbul’un tarihine 
de ışık tutuluyor, medeniyetimizin kodları da yeniden gündemimize giriyor. 
Yüzlerce tebliğ sayesinde zengin bir birikim ortaya çıkıyor. Sempozyum ki-
taplarımız; bu birikimin kaybolmaması ve daha geniş kesimlerin istifadesine 
sunulması için, bir kültürel yayıncılık faaliyeti olarak ayrıca önemli bir yerde 
duruyor. Bu bağlamda, geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 12. Uluslararası Eyüp 
Sultan Sempozyumu’nu da bir kitapta toplamış bulunuyoruz.

12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu’nda fetih konusuna odak-
lanılmıştı. Peygamber Efendimizin hadisi doğrultusunda, Emevîler döne-
minde üç defa kuşatılan İstanbul, Fatih Sultan Mehmed’in dördüncü ku-
şatmasında fethedilmişti. Fakat ilerlemiş yaşına rağmen ilk kuşatmaya ka-
tılan Halid b. Zeyd Ebu Eyyûb el-Ensârî de kuşatma esnasında burada şe-
hit düşmüştü. Bir sahabe ve bir sultan... Aynı rüyayı gören, aralarında yüz 
yıllar olan iki insan Eyüp’te buluşmuştu.

Fetih duygusu nasıl bir motivasyondu?..  Ashâb döneminde meydana 
gelen fetihlerin zihinsel kodları nelerdi? Tebliğ-fetih ilişkisi Ebû Eyyûb el-
Ensârî modelinde nasıl ele alınabilir?.. Tüm bu soruların ele alındığı, son 
derece verimli bir sempozyum geçirmiştik. Tarihimiz ve beldemiz açısın-
dan çok kıymetli tebliğleri bir araya getirip sizlere sunduğumuz bu kitap, 
temenni ediyoruz ki sempozyumun verimini çok daha artıracak; nice ilmi 
çalışmalara vesile olacaktır. 

Remzi AYDIN
Eyüp Belediye Başkanı
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SAHÂBE’NİN FETİH ANLAYIŞI VE 
BU ANLAYIŞIN TEMELLERİ

I.Oturum: İslam Fetihleri ve Fetih Olgusu

Sahâbî Kavramının Istılahî Manası
Hadisçilere Göre Sahâbî Kavramı
Usûlcülere Göre Sahâbî Kavramı

Sahâbe ve Fetih
Şehirler Üzerinden Sahâbe’nin 

Fetih Anlayışını Anlamak

Mekke
Medine

Taif
Kudüs

İstanbul



Muhammed Emin Yıldırım

1973 yılında Erzurum’un Horasan il-
çesinde dünyaya geldi. Zorunlu ör-
gün eğitime devam ederken bir ta-
raftan da medresede Arapça ve te-
mel İslami ilimler alanlarında ders-
ler aldı. 1999 yılından sonra Mısır’da 
İslami ilimler üzerine 5 yıl boyun-
ca çalışmalarda bulundu. Yaklaşık 15 
yıl boyunca siyer alanında çalışmalar-
da bulundu. Kurucusu olduğu Siyer 
Araştırmaları Merkezi'nde siyer ve sî-
ret üzerine akademik çalışmalar yürüt-
mektedir. Evli ve 3 (üç) çocuk babasıdır.
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Giriş 

Sahâbî kavramı; sohbet mastarından türetilmiş bir ke-
limedir. Bu mastarın kökü olan; ص-ح –ب / s-h-b harfle-
ri, Kur’ân içerisinde çok zengin bir kullanıma sahiptir. 
Kur’ân bu kökten türeyen 97 kullanıma yer vermek-
tedir.1 Yine Allah Resûlü’nün (sas) birçok hadisinde 
de bu köke ait kelimeleri çeşitli anlamlarda kullanıldı-
ğına şahit oluruz. Bu manalardan birkaç tanesi şudur: 
Koruyup kollamak; himaye edip, sahip çıkmak; bo-
yunduruk altına alıp emrine tabi hale getirmek.2 Bu 
anlamlarının yanında “s-h-b” kökünün en bilinen ma-
nası ise şudur: “Birine yakınlık duyup onunla beraber 
olmak, samimi olup arkadaşlık ve dostluk kurmak.”3

Sahâbî kelimesi müfret, yani tekildir. Bu kelime-
nin çoğulu “sahâbe” veya “ashâb”tır. Böyle olmasına 
rağmen Türkçede genelde sahâbe şeklindeki kulla-
nımlar hep müfret/tekil kastedilerek kullanılmakta, 
eğer çoğul kullanılmak isteniyorsa “sahâbeler” şek-
linde çoğul eki olan “-ler” getirilmektedir.

Sahâbî kavramının ıstılahî manasına geçmeden önce Kur’ân içerisindeki kul-
lanımlarına değinmek yerinde olacaktır. İlahî Kelâm içerisinde bir ayet dışında 
bu kelime, bilinen ıstılahî anlamının dışında kullanılır. Geçtiği onlarca ayetten 
sadece Tevbe Suresi’nin 40. Ayetinde, “Hz. Peygamber’in arkadaşı” şeklinde Hz. 
Ebû Bekir’e işareten kullanılmaktadır. Bu ayette denilmektedir ki: “Eğer siz 
ona (Resûlullah’a) yardım etmezseniz, bunun hiçbir önemi yoktur, çünkü 
O’na Allah yardım etmiştir. Hani inkârcılar, iki kişiden (Ebû Bekir ile bir-
likte) biri olarak O’nu (Mekke’den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada gizlen-
diklerinde, O; (endişelenen) arkadaşına demişti ki: ‘Üzülme! Tasalanma! 

SAHÂBE’NİN FETİH ANLAYIŞI VE 
BU ANLAYIŞIN TEMELLERİ

Muhammed Emin Yıldırım

1. M. Fuad Abdulbaki, Mu’ce-
mu’l-Müfehres, s. 493-49.

2. İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, 
c. 7, s. 286.

3. İbn Faris, Mekayisfi’l-luğa, 
s. 587.
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Allah bizimle beraberdir.’ Bunun üze-
rine Allah, O’nun üzerine huzur ve gü-
venlik duygusunu indirmişti. O’nu si-
zin görmediğiniz ordularla destekle-
miş, inkâr edenlerin de kelimelerini 
(çağrılarını) alçaltmıştı. Allah’ın sözü 
ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstün-
dür, hikmet sahibidir.”4

Görüldüğü gibi bu ayette Hz. 
Peygamber’in arkadaşı ve dostu Hz. Ebû 
Bekir’i anlatmak için; “sahibihi/O’nun ar-
kadaşı” ifadesi kullanılmıştır. Bu ayetin 
dışında kalan 96 kullanımın tamamı ise 
daha farklı nitelendirmelerle geçmekte-
dir. Bu kullanımlara dair birkaç örneği 

ve arkadaşlığın faydasının olmayacağını7 
nitelendirmek için kullanılmaktadır.

Birkaç ayette ise, Allah Resûlü’nün kavmi 
içerisinde yaşadığı, nübüvvet öncesi hayatına 
hepsinin vakıf olduğu gerçeğini duyurmak an-
lamında; “Sahibikum/sizin arkadaşınız” sizin-
le aynı mekânı, aynı atmosferi paylaşan birisi 
olduğunu duyurma amacı ile kullanılmıştır.8

Söz konusu köke ait Kur’ân içerisinde 
geçen 96 kullanımın,78 tanesi ashâb şeklin-
de çoğul olarak kullanılmıştır. Bu kullanım-
lardan hiçbiri Hz. Peygamber’in ashâbı için 
geçmemektedir. Genelde geçmiş kavim ve 
topluluklarla, ahret hayatının neticelerini 
ifade etme maksadı ile kullanılmıştır.

şöyle sıralamak mümkündür: Hz. Musaile, 
“Hızır” diye bildiğimiz, “Allah’ın ilim ik-
ram ettiği kullarından bir kul” ile arkadaş-
lığını nitelendirmek için “fe lâ tüsahibni/
Benimle arkadaşlık etme!”5 şeklinde, iki ayet-
te Hz. Yusuf ’un lisanı ile zindan arkadaş-
larına hitaben: “Ya sahibeyi’s-sicni/Ey zin-
dan arkadaşlarım!”6 şeklinde, yine başka iki 
ayette de kıyamet günü hiçbir dostluğun 

Sahâbî Kavramının  
Istılahî Manası

Bu kavram, İslâm tarihinin daha ilk dö-
nemlerinden itibaren âlimlerimiz ara-
sında tartışma konusu olmuş ve bu tar-
tışma sonucu ortaya birçok farklı ta-
nım çıkmıştır. Belki onlarla ifade edi-
lebilecek bu tanımlar gerek ilk dönem 

4. Tevbe Suresi, 9/40.
5. Kehf Suresi, 18/76.
6. Yusuf Suresi, 12/39, 41.
7. Mearic Suresi, 70/12; Abe-

se Suresi, 80/36.
8. Araf Suresi, 7/184; Sebe Su-

resi, 34/46; Necm Suresi, 
53/2; Tekvir Suresi, 81/22.
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siyasi ihtilafların gerekse sahâbî kavra-
mının lugât ve örfî manalarının etkisi 
ile oluşmuştur.

Örfte sohbet kelimesine, iki kişinin 
çokça bir araya gelip bulunması anlamı 
verilmiştir. Dolayısı ile örfî mana; orta-
ya sahâbîliğin çıkması için uzun süre bir-
likteliğin şart olduğunu ileri sürmüştür. 
Bu noktada İmam Gazzalî (v. 505/1111) 
demiştir ki: “Örf; sohbet, kelimesini 
uzun süre beraberliğe/bulunmaya tah-
sis etmiştir.”9

Sahâbî kavramının genel çerçevesini 
belirlerken en fazla tartışmaya konu olan 
mesele birlikteliğin süresidir. İşte süre/za-
man tartışmasının temelini oluşturan nok-
ta ise örfün bu konu hakkındaki yukarıda-
ki ifadesidir. Sahâbî kavramı da, diğer tüm 

kavramlarımız gibi, İslâm tarihinde ilmî 
disiplinlerimizin yaklaşım farklılıklarına 
maruz kalmıştır. Nasıl ki sünnet kavramı 
hadisçiler, usûlcüler/kelamcılar ve fıkıhçı-
lar arasında üç farklı tanım ile açıklanmaya 
ve anlaşılmaya çalışılmışsa, sahâbî kavramı 
da aynı şekilde bir muameleye tabi tutul-
muştur. Özellikle örfî mananın etkisi ile 
bir ilmî disiplin sahâbîliğin gerçekleşebil-
mesi için belli bir zaman/süre şartı ararken, 
diğeri çerçeveyi daha geniş tutarak sohbet 
için uzun süreyi gerekli görmez ve her gö-
reni sahâbî olarak nitelendirir. Biz asıl ko-
numuz bu olmadığı için gerek hadisçilere, 
gerek usûlcülere ait en fazla bilinen birkaç 
tanımı burada paylaşmakla iktifa ediyoruz. 

Hadisçilere Göre  
Sahâbî Kavramı

Hadis âlimlerimiz kimlerin sahâbî olarak 
nitelendirileceği meselesinde çerçeveyi 
oldukça geniş tutmuş ve örfün aksine bu 
konuda ciddi bir sınırlama getirmemişler-
dir. Bu konuda meşhur olmuş birkaç tanı-
ma yer vermek gerekirse bir dönem baş-
ta Buharî (v. 256/869) olmak üzere bir-
çok âlime hocalık yapmış ve hadis alanın-
da ortaya koyduğu otoritesi ile “Emirü’l-
Mü’mininfi’l-Hadis” unvanı sahibi olmuş 
Ali İbnu’l-Medînî’den (v. 234/848) [34] 
başlayabiliriz.10 Onun yaptığı tanıma göre: 

“Hz. Peygamber ile sohbet eden veya bir 

9. İmam Gazali, el-Mustasfa, c. 
1, s. 90.

10. Hakkında daha geniş bilgi 
için bkz. TDV, İslâm Ansik-
lopedisi, c. 2, s. 411.
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saat dahi olsa gündüz gözü ile O’nu gö-
ren biri, sahâbîdir.”11 Bu tarifte geçen iki 
nitelendirme çok önemlidir. İlki; “bir saat 
dahi olsa” ifadesidir. Bu ifade ile kastedilen 
süre, görüşmenin azlığı veya çokluğunun 
sahâbî olarak nitelendirmek için önemli 
olmadığıdır. Süre ne kadar az olursa ol-
sun, görmek sahâbî olmak için yeterlidir.

Tarifte geçen ikinci ifade ise; “gündüz 
gözü ile görme” kaydıdır. Bu özel kaydın 
sebebi ise; görmenin rüyada ya da farklı 
bir âlemde değil, gerçek hayatta olması-
nı belirtmek içindir.

Büyük hadis ve mezhep imamı 
Ahmed b. Hanbel (v.241 /855) ise yuka-
rıdakine benzer bir tanım yaparak der ki 
:“Resûlullah ile bir sene veya birkaç ay 
yahut bir gün hatta bir saat sohbet eden 
veya -sohbet etmeyip sadece O’nu gören, 
O’nun ashâbındandır.”12

İmam Buharî’nin, “ashâbın fazilet-
leri”ne dair açtığı babın hemen başın-
da dile getirdiği tanımı ise şöyledir: 

“Müslümanlardan Hz. Peygamber ile 
birlikte olan veya onu gören herkes 
O’nun ashâbındandır.”13

Sahâbî kavramının tanımı noktasın-
da bugün İslâm dünyasında en fazla kabul 
gören tarifi, sahâbe hakkında ciddi bir mi-
ras bize bırakan el-İsâbe sahibi İbn Hacer (v. 
852/1448) yapar. Her ne kadar bu tanım 
da sahâbî kavramının genel çerçevesi için 
nihaî bir tanım olmasa da, üzerinde en faz-
la ittifak edilen bir tanımdır. Bu tanımda 
İbn Hacer der ki: “Sahâbî Resûlullah ile 
mümin olarak mülakî/karşılaşan ve bu hâl 
üzere (Müslüman olarak) ölen kimsedir.”14

Usûlcülere Göre  
Sahâbî Kavramı

Hadis âlimlerinin, sahâbî kavramının muh-
tevasına dair çerçeveyi geniş tutmalarının 

11. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, c. 
7, s. 5

12. İbnu’l-Cevzî, Telkîh, s. 101.
13.  Buharî, Fedâilu’s-Sahâbe, 1.
14. İbn Hacer, el-İsâbe, c. 1, s. 5.

aksine, usûlcüler bu konuda oldukça ti-
tiz davranmışlardır. Onlar sahâbî kavra-
mının içerisine dâhil edecekleri insanlar-
da bazı şartlar aramış, bundan dolayı da 
halkayı gereğinden fazla daraltmışlardır. 

Bu âlimlerimizin böyle davranmalarının 
temelinde yatan etken, din binasını üzer-
lerinde inşa ettirdikleri o ilk neslin çeşitli 
hususiyetlere haiz olmaları konusundaki 
hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Böyle 
bir hassasiyet, din müessesinin temelle-
rini sağlam atabilmek için çok önemli 
ve gerekliydi. Ama bunu yaparken aslın-
da Allah Resûlü’nü görme şerefine nail 
olanlarla; O’nunla beraber yaşayıp, dini 
alanlarda derinleşenleri birbirinden ayı-
rarak değerlendirmeye tabi tutmak daha 
doğru olacaktı. 

Şimdi usûl âlimlerimizin sahâbî kav-
ramını nasıl tarif ettiklerine dair birkaç 
örnek verelim. Bu konuda büyük usûl 
âlimi İbnü’l-Esir’in (v. 606/1209) tanımı 
ile başlayabiliriz.

İbnü’l-Esir, sahâbî kavramının tarifini 
yaparken hem tanımı yapmakta hem de 
yaptığı bu tanımın gerekçelerini açıkla-
maktadır: “Sahâbî kelimesinin lügat ma-
nası nazar-ı itibara alınarak bir saat bile 
sohbet edene bu isim verilebilir. Ancak 
örf bu kelimeye daha hususî bir mana 
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yüklemiştir. Örfe göre sahâbî ancak uzun 
süre sohbet eden kimseye denir. Bu itibarla 
Peygamber’e elçi olarak gelen ve O’nunla 
uzun süre beraber olmayan kimseye sahâbî 
ismi verilmez.”15

İbnü’l-Esir’in sahâbî kelimesine örften 
hareketle bu anlamı yüklemesini destekler 
mahiyette bir ifadeye de, büyük dil âlimi 
İbn Manzûr’da (v. 711/1312) rastlıyoruz. 
İbn Manzur “sahâbî” kelimesinin kökü 
olan “sahib” kelimesine temel anlam ola-
rak; “mu’aşir” yani “biriyle yakın, candan 
dost ve arkadaş olmak” anlamını verir.16

Yine Hatib el-Bağdadi’nin (v. 
463/1071) aktardığı tanımda da sahâbî keli-
mesinin örfî manası esas alınarak; “Kişinin 
bir an Hz. Peygamber’le karşılaşması ve 
O’nunla birkaç adım yürümesi ve ondan 
bir hadis işitmesi sahâbî olmak için yeterli 
olmayıp, Hz. Peygamber’le uzun süre soh-
beti olan ve sürekli onunla mülaki olan/
karşılaşan kimseler için ‘sahâbî’ ifadesi kul-
lanılır.”17 denmiştir.

Yukarıdaki iki tarifte geçen “uzun süre” 
kaydının ne kadarlık bir zaman dilimi ol-
duğu konusunda ise açıklamayı tabiînin 
büyük fakihlerinden Said b. Müseyyeb 
(v. 93/712) yapmaktadır: “Biz, ancak 
Resûlullah ile birlikte bir veya iki sene 
ikamet eden ve onunla birlikte bir veya 
iki gazveye katılanları sahâbî sayıyoruz.”18

Said b. Müseyyeb’in bu tarifi usûl 
âlimleri tarafından önemli bir delil ola-
rak kullanılırken, bu sözün gerek isnadı-
na, gerekse metnine birçok itiraz ileri sü-
rülmüştür. Mesela; el-Irâkî (v. 806/1404) 
bu sözün isnadına yönelttiği eleştiriyi dile 
getirirken demektedir ki: “Bu sözün İbn 
Müseyyeb’e aidiyeti doğru olmaz. Zira 
ona ulaşan isnatta Muhammed b. Ömer 
el-Vakidî (v. 207/823) vardır ki kendisi 
hadiste zayıftır.”19

İbnu’l-Cevzî (v. 597/1201) ise Said b. 
Müseyyeb’in tarifi nemuhteva itibari ile 

karşı çıkarak demiştir ki: “Âlimlerin ge-
neli İbn Müseyyeb’in bu sözüne karşıdırlar. 
Çünkü âlimlerin çoğu Cerîr b. Abdullah’ı 
sahâbeden saymışlardır. Ama Cerîr on ya-
şındayken Müslüman olmuştu. Yine âlim-

lerin çoğu sahâbî olmak için Resûlullah ile 
gazveye çıkma şartı ileri sürmemişlerdir. 
Çünkü temyiz kudretine sahip olan ço-
cuklar, her ne kadar hiçbir gazveye katıl-
mamışlarsa da sahâbeden sayılmışlardır.”20

Her ne kadar Said b. Müseyyeb’in yu-
karıdaki sözüne senet ve metin açısından 
itirazlar yapılmışsa da, sahâbî kavramı-
nın tanımını bu düzeyde daraltan başka 
birçok usûl âliminin tariflerine de rastla-
maktayız. Mesela: Ebû’l-Huseynel-Basrî 
(v. 436/1052), “Bir kimsenin sahâbî ola-
bilmesi için şu iki temel özelliği taşıması 
şarttır.” der ve bu iki şartı şöyle açıklar:

1. Hz. Peygamber ile uzun süre bera-
ber arkadaşlık etmesi,

2. O’nu uzun süre dinlemiş olması ve 
ona ittiba etmesi.21

Teysiru’t-Tahrir kitabının müellifi Emir 
Padişah el-Buharî (v. 987/1579), sahâbî-
lik için uzun süre kaydının öneminden 

15. el-Irakî, Fethu’l-Mugis, s. 
345.

16. İbn Manzur, Lisanu’lArab, 
c. 7, s. 286.

17. Hatib el-Bağdadi, el-Kifaye fi 
ilmi’r-Rivaye, s. 69-70.

18. İbnu’l-Esir, Üsdu’l-Ğabe fi 
Ma’rifeti’s-Sahâbe, c. 1, s, 18.

19. Muhammed Accâc el-Hatib, 
Sünnetin Tesbiti, s. 359.

20. Muhammed Accâc el-Hatib, 
Sünnetin Tesbiti, s. 359.

21. Bünyamin Erul, Sahâbenin 
Sünnet Anlayışı, s. 4.
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bahsederken, hem bu sürenin ne kadarlık 
bir zaman dilimine tekabül ettiğine deği-
nir, hem de bunun gerekçesinin önemi-
ne vurgu yaparak der ki: “Peygamber’in 
sahâbîsi olmanın büyük bir şerefi vardır. 

İnsan şahsiyetinde tesiri görülen sahâbî-
lik, ancak uzun süre beraberlik ile elde 
edilir. Güneş nasıl yeryüzüne her mev-
simde değişik tesir yapıyor ise Peygamber 
de insan ruhuna öyle tesir eder. Bundan 
dolayı bir Müslüman’ın gerçek manada 
sahâbî olabilmesi için en az dört mevsim 
Peygamber’le beraber olması gerekir.”22

Sahâbe ve Fetih 

Sahâbe, Hz. Peygamber’in (sas) terbi-
yesinde yetişmiş, örnek ve öncü bir ne-
sildir. Önlerindeki muallimleri olan 
Efendimiz (sas) gelen ayetler çerçevesin-
de onları Kur’ânî bir terbiyeye tabi tut-
muş, Mekke’de Darü’l-Erkam özelinde-
ki medresede, Medine’de Suffa Mektebi 
ekseninde cihana rehber olacak düzey-
de yetiştirmiştir. 

Onlar, vahyin canlı tanıkları oldukları 
için o şahitlikleri, kıyamete kadar gelecek 
tüm iman ehline de şahit olma özelliği ka-
zandırtmıştır. Yani sahâbe, vahye şahit ol-
duğu için, insanlığa şahit olmuş, son vah-

yin ilk muhatapları oldukları için, kendi-
lerinden sonra gelen tüm nesillere de şa-
hitlik etmişlerdir. 

Bu, tüm alanlar için geçerli olduğu gibi 
konumuz olan fetih meselesi içinde geçer-
lidir. Allah Resûlü (sas) Kur’ân ve Kur’ân’ın 
pratik/fiili karşılığı olan sünnet ile sahâbe 
neslini her konuda yetiştirdiği gibi fetih ko-
nusunda da, fetih sürecini getiren tebliğ, ir-
şad, cihad, kıtal konularında da yetiştirmiş-
tir. Dolayısı ile “Sahâbe’nin Fetih Anlayışı 
ve Bu Anlayışı” temelleri dediğimiz zaman 
karşımıza çıkan Kur’ân ve sünnet olacaktır. 

Şehirler Üzerinden Sahâbe’nin 
Fetih Anlayışını Anlamak

Fetih meselesine Kur’ân ayetleri çer-
çevesinden bakarsak onlarca ayet, Hz. 
Peygamber’in (sas) kutlu sireti üzerinden 

22. Ergün Çapan, Kur’ân-ı Ke-
rim’de Sahâbe, s. 27-28.
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bakarsak onlarca tablo bu konuda bize 
çok önemli mesajlar verecektir. Biz bu 
tebliğimizde sahâbenin hayatında olduk-
ça önemli yeri olan bazı mekânların/şe-
hirlerin üzerinden onların fetih anlayışı-
nı kavramaya çalışacağız. 

Allah Resûlü (sas) mübarek ve mutah-
har hayatı olan siyere fetih meselenin te-
mellerini anlamak için baktığımızda kar-
şımıza 5 önemli şehir çıkar. Bunlar: 

1. Mekke,
2. Medine,
3. Taif,
4. Kudüs,
5. İstanbul. 
Elbette bu şehirler dışında da birçok 

şehir örnek olarak verilebilir, ancak özel-
likle biz bu beş önemli şehri fetihleri açı-
sından kısaca değerlendirmek istiyoruz. 

Mekke

Mekke, Hz. Peygamber’in (sas) doğup 
büyüdüğü 40 yıl nübüvvet öncesi hayat 
yaşadığı, yüzlerce hatırasının olduğu, 13 
yıl da peygamber olarak bir hayat yaşadı-
ğı yeryüzünün en kutsal beldesi ve şehir-
lerin anası olan bir şehirdir. 

40 yaşına kadar Hz. Peygamber’in (sas) 
Mekke ile Mekke ahalisinin O’nunla hiç-
bir sıkıntısı olmamıştı. Ama ne zaman ki 

nübüvvetin mesajları duyurulmaya başla-
dığında, hakkın sesi gür bir seda ile çağla-
maya başladığında İslam sokağa, caddeye, 
Kâbe’ye, ticarete, siyasete müdahil olmaya 
başladığında, işte o zaman birileri bu sesi 
kısmaya çalışmış; işkenceler, baskılar, teh-
ditler ve neticesinde hicretler başlamıştı. 

13 yıl boyunca Efendimiz (sas) hep ci-
had ediyor, sahâbeye cihadı telkin ediyor 
ve talim ediyor; ama asla kıtale/savaşa izin 
vermiyor. Demek ki, Mekke’de ilk günler-
den itibaren cihad kavramı var, Medine’de ise 
hem cihad hem kıtal var. 13 yıllık Mekke 
dönemi boyunca, bir iki münferit hadise dı-
şında Müslümanları, müşriklerin karşısında, 
onlara karşı fiili olarak bir şeyler yaptıkları-
nı görmüyoruz. O günler azık hep sabırdır, 
ama yüreklerde çok büyük bir umut vardır. 

Bir örnek olması açısından Hz. 
Peygamber’in (sas) ilk günlerde sahâbeden 
Habbab b. Eret’e (ra) söylediği sözler verile-
bilir. Başta Buhârî olmak üzere birçok kay-
nakta bizzat Habbab b. Eret’in kendi lisa-
nından dinliyoruz. Diyor ki: “Nübüvvetin 
o ilk günlerinde Mekkelilerin bize yaptık-
ları işkenceler dayanılmaz bir boyuta gel-
diğinde, mahzun mahzun Kâbe’ye doğ-
ru gitmiştim. Kâbe’nin yanına geldiğim-
de Efendimizin (sas) hırkasını başının al-
tına yastık yapmış bir halde dinleniyordu. 
Yanına vardım, selam verdim ve dedim ki: 
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‘Ya Resûlullah! Bizim için Allah’a dua etsen 
de, Allah bizlere bir çıkış yolu gösterse, bize 
yardım için bir kapı açsa olmaz mı?’ Benim 
bu sözümün üzerine Efendimizin (sas) rengi 
değişti, biraz da sinirlendi ve o halde dedi 
ki: ‘Size ne oluyor ki bana böyle bir ta-
leple geliyorsunuz? Sizden önce yaşa-
yan müminlerin başlarına öyle musi-
betler gelirdi ki yine de onlar sabreder-
lerdi. Onlardan biri tutuklanır, kazılan 
bir çukura diri diri gömülürdü. Başka 
biri testere ile başından ikiye ayrılırdı. 
Tırnakları etlerinden demirlerle çeki-
lirlerdi. Bu kadar ağır işkenceler gör-
melerine rağmen yine de onlar dinle-
rinden dönmezlerdi. Allah’ın adına ye-
min ederim ki Allah nurunu tamamla-
yacaktır. Öyle günlere şahit olacaksı-
nız ki, bir kadın tek başına hiçbir şey-
den çekinmeden San’a’dan Hadramut’a, 

-Yemen’den Irak’a- yolculuk edecektir. 
Ama siz sabırsızlanıyorsunuz?”23

Aslında bu sözler, bir yönü ile o gü-
nün Müslümanlarına hem sabır takviyesi 
hem de önlerine konulmuş birer hedefti. 
Zaten bu hedefi çok doğru anladığı için 
Habbab b. Eret yıllar sonra aynen Ebû 
Eyyüb el-Ensârî gibi o günler için ezan-
dan mahrum bir coğrafya olan Irak’ta ru-
hunu Rahman’a teslim edecekti. 

13 yılın sonunda Efendimiz (sas) sadık 
dostu Hz. Ebû Bekir ile o günkü adıyla 
Yesrib’e hicret etmek için yola çıktığında yaş-
lı gözlerle Mekke’ye bakmış: “Ey Mekke! 
Ne güzel bir şehirsin ve sen bana ne ka-
dar sevimlisin. Şayet kavmim beni sen-
den zorla çıkarmış olmasaydı, senden 
başka hiçbir yerde yaşamazdım. Ama bir 
gün mutlaka sana döneceğim!”24 demişti. 

Ne Peygamberimiz ne de sahâbe bu 
umutlarını hiçbir zaman yitirmemişlerdi. 
Yesrib’e gelip, bir medeniyetin temelleri-
ni attıklarında, artık İslam belli bir güce 
erişmiş, kıtal yani savaş için izin verilmiş,25 

İslam ile insan arasındaki engelleri kal-
dırmak için seferler düzenlenmeye baş-
lanmıştı. Allah Resûlü (sas) hayatında var 
olan 28 gazve, kendisinin gitmediği ama 
askeri seferler için küçük, büyük birlik-
ler veya ordular gönderdiği 55 seriyye,26 
hep sahâbeye nasıl bir cihad, tebliğ, irşad 
ve tabi ki fetih anlayışı kuşanmaları konu-
sunda onları eğitmişti. Cihad ve fethin asla 
yıkmak, yakmak, yok etmek, tarihe saygı 
göstermemek, insanları din değiştirmeye 
zorlamak, sadece toprak elde etmek, gani-
metleri çoğaltmak, cariyeler kazanmak vs. 
bunlar olmadığını, İslam’ın dirilten me-
sajlarının muhataplara ulaştırılması nok-
tasında bir çaba olduğunu göstermişlerdi. 

Üzerinde ciddi bir şekilde düşünülmesi 
gereken bir konuda şudur: Peygamberimiz 
(sas) 28 gazvede elinde kılıç, savaş meyda-
nında olmasına rağmen, kılıcının üzerinde 
beşerin kanı yoktur. Ve yine Efendimizin 
(sas) tüm gazveleri içerisinde (Beni Kurayza 
hariç) ölen insan sayısı sadece 354’tür. 354 
kişinin 138’i Müslümanlardan şehit olanlar, 
216’sı ise düşmanlardan öldürülenlerdir.27

Bu konuda çok şey söylenebilir; an-
cak İslam’ın savaş meselesinde nasıl bir bi-
linç kazandırttığını bir rivayet üzerinden 
aktarmak istiyoruz. 

Süleyman b. Büreyde’nin babasın-
dan naklettiği şu rivayet bize geniş bilgi 

23. Buhârî, Kitâbü’l-Menâkıb, 
61.

24. Tirmizî, Menâkıb, 46.
25. “Kendileriyle savaşılanlara 

(müminlere), zulme uğramış 
olmaları sebebiyle, (savaş ko-
nusunda) izin verildi. Şüp-
he yok ki Allah, onlara yar-
dıma mutlak surette kadir-
dir. Onlar, başka değil, sırf 
‘Rabbimiz Allah’tır!’ dedik-
leri için haksız yere yurtla-
rından çıkarılmış kimseler-
dir. Eğer Allah, bir kısım in-
sanları (kötülüklerini) diğer 
bir kısmı ile defedip önle-
meseydi, mutlak surette, iç-
lerinde Allah’ın ismi bol bol 
anılan manastırlar, kiliseler, 
havralar ve mescidler yıkı-
lır giderdi. Allah, kendisine 
(kendi dinine) yardım eden-
lere muhakkak surette yar-
dım eder. Hiç şüphesiz Al-
lah, güçlüdür, galiptir.” Hac 
Suresi, 22/39, 40. 

26. Daha fazla bilgi için bkz: 
el-Mâğlus, Siyer Atlası, s. 
199-389.

27.  Muhammed Hamidullah, 
Hz. Peygamber’in Savaşla-
rı, s. 13.
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vermektedir: “Resûlullah ordunun veya 
seriyyenin başına birini komutan seçti-
ğinde ona Allah’tan korkmasını ve bera-
berindeki Müslümanlara iyi davranmasını 
vasiyet ederek şöyle derdi: ‘Allah yolun-
da, Allah’ın adıyla savaş. Allah’a küf-
redenlerle harp eyle! Savaşta ganime-
te hıyanet etmeyiniz, ahdi bozmayı-
nız, düşmanlarınızın ağız ve burunları 
kesmeyiniz, çocukları öldürmeyiniz. 
Müşriklerle karşılaştığın zaman on-
ları üç şeye davet et, bunlardan han-
gisini kabul ederlerse onu kabul et ve 
onlardan elini çek! Onları İslam’a da-
vet et. Müslüman olmayı kabul eder-
lerse, sen de kabul et ve savaşı bırak. 
Sonra onlara kendi yerlerini bırakıp 
muhacirlerin yanına intikal etmele-
rini emret ve muhacirler için geçerli 
olan yükümlülüklerin onlar için de 
geçerli olacağını haber ver. Şayet ka-
bul etmezlerse, Müslüman Arap köy-
lüler gibi olacaklarını, Müslümanlar 
için geçerli olan Allah’ın hükümle-
rinin onlar için de geçerli olacağını, 
Müslümanlarla beraber savaşmadık-
ça ganimetten faydalanamayacakları-
nı haber ver. Bunu da kabul etmezler-
se cizye vermelerini iste. Eğer kabul 
ederlerse savaşma; şayet kabul etmez-
lerse, Allah’a sığın ve onlarla savaş.”28

Bu prensiplerin ışığında yetişen ilk ha-
life Hz. Ebû Bekir de ordu komutanına 
şunları tavsiye etmiştir: “Kadınları ço-
cukları ve yaşlıları asla öldürmeyiniz, 
meyve veren ağaçları kesmeyiniz, ma-
mureleri harap etmeyiniz, koyun ve 
deve sürülerini yeme maksadı dışında 
kesmeyiniz, hurma ağaçlarını yakma-
yınız. Ganimete hıyanette bulunmayı-
nız ve korkak olmayınız.”29

Mekke’nin fetih sürecini sağlayan birçok 
hadise var ama özellikle Hicret’in 6. yılı olan 
Hudeybiye Antlaşması ve bir yıl sonra olan 

28. Müslim, Cihad, 3; Ebû Da-
vud, Cihad, 82; İbn Mace, 
Cihad, 38.

29.  İmam Mâlik, Muvatta, Ci-
had, 10.

30. “Biz sana doğrusu apaçık bir 
fetih ihsan ettik. Böylece Al-
lah, senin geçmiş ve gelecek 
günahını bağışlar. Sana olan 
nimetini tamamlar ve seni 
doğru bir yola iletir. Ve sana 
şanlı bir zaferle yardım eder.” 
Fetih Suresi, 48/1-3; “An-
dolsun ki Allah, elçisinin rü-
yasını doğru çıkardı. Allah 
dilerse siz güven içinde baş-
larınızı tıraş etmiş ve kısalt-
mış olarak, korkmadan Mes-
cid-i Haram’a gireceksiniz. 
Allah sizin bilmediğinizi bi-
lir. İşte bundan önce size ya-
kın bir fetih verdi.” Fetih Su-
resi, 48/27.

31. Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, 
s. 6.

Hayber Savaşı, bu süreci hızlandırmıştır. 
Hudeybiye, gerçekten İslam’daki fetih ufku-
nu anlamak için çok özel ve derinlemesine 
tahlil edilmesi gereken bir alandır. Herkesin 
mağlubiyet olarak gördüğü, yapılan antlaş-
mada tüm maddeler Müslümanların aley-
hine olduğu bir zeminde Kur’ân’ın olanla-
ra fetih demesi, hem de Feth-i Mübin de-
mesi, yani apaçık bir fetih olarak görme-
si,30 İslam’ın fetih anlayışının ne demek ol-
duğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. 

Hicret’in 8.yılında gerçekleşen Mekke 
fethi insanlık tarihinin en kansız, en sorun-
suz, en güzel fethidir. O fethi bir cümlede 

özetlersek şunu deriz: “İman olmadan sa-
bır, sabır olmadan cihad, cihad olma-
dan tebliğ, tebliğ olmadan fetih olmaz.” 

Medine

Hicret yurdu olan Medine nasıl fethedil-
di? Bunu Efendimiz (sas) çok veciz bir şe-
kilde ortaya koyuyor: “Ülkeler ve şehir-
ler zorla (kılıçla) fethedilir, Medine ise 
Kuran’la fethedilmiştir.”31 Medine’deki 
fetih gerçekten insanı hayran bırakan bir fe-
tihtir. Akabe biatları ile başlayan süreç, Es’ad 
b. Zürâre ve 5 arkadaşının başlattıkları davet, 
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arkasından bir muallim ve davetçi olarak 
Mus’ab b. Ümeyr’in oraya gidişi ve kılıçla-
rın değil, sözlerin meydanlarda dillendiril-
mesi ve neticede 75 insanın son Akabe biat-
ları için Mekke’ye gelip, Hz. Peygamber’e 
biat etmeleri, Yesrib’in Kur’ân’la fethedil-
diğinin en önemli göstergesidir. 

Mus’ab b. Ümeyr’in bir yıllık davet ça-
lışmalarının ardından Hz. Peygamber’in 
(sas) huzuruna gelip, yapılanları anlatırken 
şöyle demişti: “Ya Resûlullah! Yesrib’de ima-
nın girmediği ev kalmadı!” Bu güzel müjde-
ye karşı Efendimiz (sas) şöyle buyurmuş-
tu: “Ne güzel! Desene Allah (cc) senin 

32. İbnSa’d, Tabakât, c. 3, s. 127, 
128.

vesilen ile Yesrib’e imanı ulaştırdı, senin 
elinle Yesrib’e hayrı ulaştırdı!” O günden 
sonra artık Mus’ab b. Ümeyr, “Mus’abü’l-
Hayr” diye anılacaktı.32

Medine’nin bu güzel fethinden alına-
cak mesaj şu olmalıdır: “Temsil olma-
dan tebliğ, tebliğ olmadan tesir, te-
sir olmadan icabet, icabet olmadan 
fetih olmaz.”

Burada ifade edilen: “İcabet olma-
dan fetih olmaz!” sözü; aslında gönül 
fethinin bir ifadesidir. Yürekler fethe-
dilmeden topraklar fethedilse ne olur 
ki? Sahâbe bu hakikati öyle doğru 

anlamışlardı ki Hz. Peygamber’in (sas) 
vefatının ardından hep yürek fethi ile 
uğraşmışlardı. Onlar dünyanın dört bir 
tarafına dağılarak yürekler fethetmiş, 
tohumları onlar ekmiş; belki çok fazla 
toprak elde edememiş, ama asıl fatih-
ler olarak bu dünyadan çekip gitmiş-
lerdi. Şimdi kim itiraz edebilir; Ebû 
Eyyüb el-Ensârî’nin İstanbul’un fatihi 
olmasına, İyad b. Ğanem’in Urfa’nın, 
Mardin’in fatihi olmasına, Safvan b. 
Muattal’ın Adıyaman’ın fatihi olması-
na, Habib b. Mesleme’nin Erzurum’un 
fatihi olmasına… 

Taif

Malum olduğu üzere 
Taif, Efendimizin (sas) 
dünyasında biraz bu-
ruk hatıraları olan bir 
şehirdir. Bizim Taif 
deyince aklımıza hep, 
Efendimizin (sas) nübü-
vvetin 10. yılı oraya da-
vet için gittiğinde kar-
şılaştığı o zor durumlar 
ve arkasından neyi ne 
adına yaptığını bilme-

yen bazı bahtsızların taşlaması gelir. Bu 
büyük hatayı işleyen o şehir, 11 yıl sonra 
Hz. Peygamber (sas) tarafından fethedilir. 
11 yıl sonra taşlandığı şehrin, muzaffer ko-
mutanı Efendimizdir. 11 yıl önce kendisini 
taşlayanların çoğu hayattadır. Kovalandığı, 
hakarete uğradığı Abdiyalel’in oğulları 
halen hayattadır. Ama Hz. Peygamber’in 
(sas) mübarek lisanında geçmişin değil, ge-
leceğin mesajları vardır. Şunu, bunu yap-
mıştınız değil; bundan sonra böyle yapı-
nız diyen bir mesaj vardır. 

Bundan dolayı Taif ’in mesajı şöyle ol-
malıdır: “Taşlanma olmadan dava, dava 
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olmadan sefer, sefer olmadan zafer, za-
fer olmadan fetih olmaz.”

Hak davanın muarızı/düşmanı çok 
olur. Taşlanmayı göze almayan dava ada-
mı olabilir mi? 

Kudüs

Siyer coğrafyasının önemli bir parçası da 
hiç kuşkusuz miracın zemini/yatağı ve 
Müslümanların ilk kıblesi olan, onlarca pey-
gamberin ayak izinin bulunduğu, bineklerin 
hareket ettirileceği üç mescitten biri olan33 
Kudüs’tür. Kudüs’ün fethi, Hicret’in 17. yı-
lında, Hz. Ömer devrinde Ebû Ubeyde b. 
Cerrah komutasında ki orduya nasip olmuş-
tu. O fetih, başlı başına bir mühim sayfadır. 
Anlatılacak ve üzerinde durulacak onlarca 
önemli tablo vardır. Hz. Ömer’in düşman-
larını bile etkileyen adaleti, Ebû Ubeyde b. 
Cerrah’ın akıllara durgunluk veren teslimi-
yeti, Ubade b. Samit’in cihad meselesinde-
ki derin aşkı, Şeddad b. Evs’in insanı hay-
ran bırakan mücadelesi ve daha niceleri… 

Peygamberler ve medeniyetler şehir 
olan Kudüs’ün fethi üzerinden alınması 
gereken mesaj şu olmalıdır: “Teslimiyet 
olmadan adalet, adalet olmadan sami-
miyet, samimiyet olmadan aşk, aşk ol-
madan fetih olmaz.”

Neden 1948’den beridir Kudüs’ün 
yüzü gülmediği bu mesaj üzerinden anla-
şılabilir. Bugün Müslümanlar olarak biz-
de ne istenilen düzeyde teslimiyet, ne ada-
let, ne samimiyet, ne de aşk var. 

İstanbul

Tarihteki ismi ile Kostantiniye… Hz. 
Peygamber’in rüyası, duası, müjdesi ol-
muş güzel şehir…34 Böyle olduğu için 
sahâbe döneminden itibaren binler-
ce Müslüman’ın hedefi ve emeli olmuş 

33. “(İbâdet için) şu üç mescid-
den başkasına yolculuk edil-
mez: el-Mescidu’l-Haram, 
Mescidu’r-Rasûl ve Mesci-
du’l-Aksâ.” Buharî, Enbiyâ, 
8; Müslim, Mesâcid, 2b

34. “Kostantiniye (İstanbul) 
mutlaka fethedilecektir. Onu 
fetheden komutan ne güzel 
komutan; o ordu ne güzel 
ordudur.” Ahmed b. Hanbel, 
el-Müsned, IV, 335; Buhârî, 
et-Tarihu’l-Kebîr, I, 81; Ta-
berânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 
II, 24; Hâkim, el-Müstedrek, 
IV, 422; Heysemî, Mec-
meu’z-Zevâid, VI, 219.

burası… Ama en sonunda buranın fet-
hi 21 yaşındaki bir delikanlı olan Fatih 
Sultan Mehmed’e nasip olmuş… 

Fethetmeye gelen orduların içerisin-
de 92 yaşlarında Ebû Eyyüb el-Ensârî, 
fethe müyesser olan 21 yaşındaki Fatih 
Sultan Mehmed…

İstanbul’un fethinin bize verdiği me-
saj ile şu olmalıdır: “Rüya olmadan dua, 
dua olmadan hedef, hedef olmadan 
sevda, sevda olmadan fetih olmaz.” 

Sonuç

Hz. Peygamber’in (sas) mübarek ellerinde 
yetişen kutlu bir nesil olarak sahâbe, her 
meselede olduğu gibi fetih meselesinde de 
bizlere çok önemli mesajlar vermekte, bu-
günün dünyasına yönelik çok güzel ders-
ler sunmaktadırlar. Bu çağın insanları ola-
rak bizlerin, onların kutlu öğretilerini iyi-
ce anlamamız ve onlar nasıl kendi çağları-
nın şahidi olarak aziz İslam’ı temsil ettilerse, 
bizlerde bu çağın şahitleri olarak aynı tem-
siliyeti yerine getirmeye gayret etmeliyiz.
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Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin (sas) vefa-
tının ardından halifelik makamına gelen Hz. Ebû 
Bekir, Arap Yarımadası’nda patlak veren Ridde 
Savaşları ile bir yıl boyunca mücadele vermiş, bu 
olaylar bastırılıp Yarımada’da tam bir sükûnet sağ-
landıktan sonra, Hz. Peygamber döneminden sü-
regelen ilişkiler kapsamında Irak ve Şam cephele-
rinde fetih hareketlerini başlatmıştı. Kendisinden 
sonra gelen halifeler ve İslâm devletleri dönemle-
rinde zaman zaman kesintiye uğramakla beraber 
bu fetih hareketleri hızla devam etmiş, çok kısa 
bir süre içinde Sasani İmparatorluğu tarihe karış-
mış, Bizans ile ise asırlar boyu devam edecek sa-
vaşlar ortaya çıkmış, başka bölgelerde de önemli 
fetihler gerçekleştirilmişti.

Bu fetihlerin amilleri, yani bu fetihleri doğu-
ran sebepler öteden beri tartışma konusu yapıl-
mıştır. Hemen hemen tamamıyla müsteşrikler ve 
İslâm düşmanı çevreler, söz konusu fetihleri ba-
hane kılarak İslâm’ın kılıç dini olduğunu ve sö-

mürgeci bir zihniyete sahip bulunduğunu iddia etmektedirler. Biz bu tebliği-
mizde, söz konusu iddiaları da kısaca ele alarak özellikle fetih-tebliğ ilişkisi 
bağlamında ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’nin örnekliğinde İslâm fetih-
lerinin amillerini ele alacağız.

Esasen konuyu; dinî, iktisadi ve siyasi sebepler şeklinde üç başlık altında in-
celemek gerekmektedir. Ancak üçüncü başlığı oluşturan siyasi sebepler, gerek 
Sasaniler gerekse Bizans ve bunlara bağlı diğer Arap kabileleri ve devletler ile 
ilişkiler bağlamında ayrı ayrı ele alınıp olayların arka plânının her biri için teker 

EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ 
HAZRETLERİ’NİN ÖRNEKLİĞİNDE 

İSLÂM FETİHLERİNİN ÂMİLLERİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal
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teker irdelenmesi gerektiğinden bu tebli-
ğimizde ele alınmayacak ve sadece ilk iki 
unsur üzerinde durulacaktır.

Dinî Amiller

Philip Hitti’nin belirttiği gibi, birçok 
Hıristiyan tarafından ileri sürülen hipo-
tezde ilk Arap Müslüman fatihler ve hatta 
bizzat Hz. Peygamber, “bir elinde Kur’ân, 
diğer elinde kılıç” tutan kimseler olarak tak-
dim olunmuşlardır.1 Hz. Peygamber ve ilk 
İslâm mücahitleri hakkında Batı’da bu-
gün bile hâlâ hâkim olan bu telakki, bazı 
müsteşrik tarafından biraz daha yumuşak 
ifadeler kullanılarak ortaya konulmuştur. 
Mesela Brockelmann, fetih hareketlerini 

“dini yayma” ve “işgal” unsurlarına bağ-
lamakta ve Peygamber’in, dini vatanının 
dışına yaymak konusundaki plânını yeni-
den ele alan Ebû Bekir’in İran ve Bizans’a 
karşı savaşları başlattığını belirtmektedir.2

Müsteşrikleri bu telakkiye sevk eden 
birçok sebep olmakla beraber, bu kişiler 
tarafından “fetih” gerçeğinin iyi bir şekil-
de okunmadığını ve “kıtâl” yani savaş ol-
gusuna temas eden bazı ayet ve hadisle-
rin yanlış/yanlı yorumlandığını söylemek 

mümkündür. Kur’ân-ı Kerîm’de “seyf ”, 
“kıtâl” veya daha genel bir ifade ile “cihad” 
ayetleri olarak adlandırılan bir grup ayet 
içinde özellikle, “Fitne kalmayıncaya ve 
din tamamen Allah’ın oluncaya kadar on-
larla (kafirlerle) savaşın!”3 mealindeki ayet 
son derece dikkat çekicidir. Emir kipiyle 
Müslümanlara savaş görevi veren bu ayet-
te geçen “din tamamen Allah’ın olunca-
ya kadar” ifadesi, Batılı kaynaklarının 
hemen hepsinde “bütün dünya Müslüman 
oluncaya veya İslâm hâkimiyetine boyun eğin-
ceye kadar Müslüman olmayanlarla savaşma” 
şeklinde anlaşılıp yorumlanmış,4 dolayı-
sıyla da İslâm’ın kılıç zoruyla yayıldığı 
ve fetihlerin bu amaçla yapıldığı iddiası-
na bu ayet mesnet kılınmıştır.

Oysa ayete böyle bir anlam vererek 
insanları Müslüman yapmak için onla-
ra savaş açmak, Müslümanlar için bağla-
yıcılık özelliği taşıyan Kur’ân ayetlerine 
ve Hz. Peygamber’in sünnetine asla uy-
gun olmadığı gibi, yine Müslümanlar açı-
sından örnek oluşturan Râşid Halifeler 
dönemi icraatına da muvafık değildir. 
Öncelikle belirtelim ki İslâm açısından 
kişinin en temel ve vazgeçilmez hakları-
nın başında inanç ve ifade özgürlüğü yer 

1. P. Hitti, Siyâsî ve Kültürel İs-
lâm Tarihi, çev. Salih Tuğ, İs-
tanbul, 1980, I, 218.

2. Brockelmann, İslâm Millet-
leri ve Devletleri Tarihi, (çev. 
Neş’et Çağatay), 2. baskı, An-
kara, 1914, I, 45.

3. el-Enfâl 8/39; el-Bakara 
2/193.

4. Abdullah Özel, “Cihad”, 
DİA, İstanbul, 1993, VII, 
528.
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güzel öğütle çağır ve onlar-
la en güzel şekilde mücadele 
et!”10 ayetini serlevha yap-
mıştır. Kin, nefret ve düş-
manlık doğurmaktan başka 
fayda sağlamayacak olan sa-
vaşın, bir tebliğ vasıtası ola-
rak düşünülmesi ne hikmet-
le ne de en güzel mücadele 
şekliyle bağdaşabilecek bir 
husustur. Ayrıca faraza bu 
tür baskılar neticesinde bazı 
kimseler zorla Müslüman 
olsalar bile bu durum, onlar 
gerçekten isteyerek ve sami-
miyetle inanmadıkları için 
Müslümanların iç bünyesin-
de kâfirlerden daha tehlikeli 
olacak münafıklar zümresi-
nin ortaya çıkmasına yol aça-
cak, başka hiçbir fayda sağla-
mayacaktır. Dolayısıyla böy-
le bir yolla dini yayma niyet 

ve düşüncesini fethin dinî amilleri ola-
rak görmek, Kur’ân ve sünnetle oldu-
ğu kadar gerçeklerle de bağdaşmayan 
bir husustur.

Buna ilave olarak belirtmek gerekir 
ki Hz. Peygamber döneminde olduğu 
gibi Râşid Halifeler dönemi fetihlerin-
de de kendileriyle cizye antlaşması ya-
pılan bölge ahalisi dinlerinde tamamen 
serbest bırakılmış; kilise, havra ve ben-
zeri mabetlerine dokunulmamış, hat-
ta ihtiyaç durumunda yenilerinin inşa-
sına izin verilmiştir; ibadet ve ayinleri-
ne engel olunmamış, bütün bu huşular-
la ilgili ayrıntılar bile cizye antlaşmala-
rına kaydolunmuştur. Şayet iddia olun-
duğu gibi Müslüman fatihler, ele geçir-
dikleri yerlerde yaşayan farklı din men-
suplarını kılıç zoruyla Müslüman yap-
mak gibi bir icraat gerçekleştirmiş olsalar-
dı Yahudilerin yoğun olarak yaşadıkları 

5. el-Bakara 2/256.
6. el-Kehf 18/29.
7. Yûnus 10/99.
8. Bu hususla ilgili olarak 

Kur’ân-ı Kerîm’de birçok 
ayet vardır. Mesela bkz. el-
En’âm 6/92; Sebe’ 34/28; eş-
Şûrâ 42/7, 48.

9. Bu konuda geniş bilgi için 
bkz. Ahmet Önkal, Rasû-
lüllah’ın İslâm’a Davet Me-
todu, 20. Baskı, Konya, 2011.

10. En-Nahl 16/125.

almaktadır. “Dinde ikrah yoktur; çünkü 
doğruluk sapıklıktan ayrılıp iyice belli ol-
muştur.”5 ayeti kesin bir şekilde din hu-
susunda her türlü baskıyı yasaklamak-
tadır. “Artık dileyen iman etsin, dileyen 
inkâr etsin.”6 ayetiyle kişiye inanç öz-
gürlüğü verilmiş, “Eğer Rabbin dilesey-
di yeryüzünde bulunanların hepsi elbette 
topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen 
mi mümin olsunlar diye insanları zorlaya-
caksın?!”7 ayetiyle de Hz. Peygamber’in 
tebliğ stratejisi belirlenmiştir.

Esasen “Allah’ın Elçisi” sıfatıy-
la Peygamber Efendimizin asıl göre-
vi, insanlara İslâm’ı tebliğ etmektir.8 
Hiç kuşkusuz Resûl-i Ekrem bu ulvi 
görevi yerine getirirken tebliğ faali-
yetinden istenilen sonuçları alabilmek 
için en geçerli, en gerçekçi, en etkili 
metotları uygulamış9 ve bu metotla-
rın başına, “Rabbinin yoluna hikmetle, 
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bölgeler Hz. Peygamber ve ilk iki hali-
fe döneminde fethedildiğinden bugün 
Yahudi varlığından söz edilemezdi. Aynı 
şekilde Hz. Ömer döneminde fethedilen 
Mısır’da bugün bile Kopt (Kıpti) soyun-
dan gelen Hıristiyanların mevcudiyeti 
söz konusu olamazdı.

Bu yönüyle İslâm fetihlerini diğer din 
ve özellikle de farklı mezheplerin koru-
yucusu ve kurtarıcısı olarak değerlendir-
mek gerekir. Nitekim Ortodoksluğu be-
nimseyen Bizans İmparatorluğu, Kuzey 
Arabistan’da yaşayan Süryanî ve Nesturi 
gruplarına, mezhep değiştirme konu-
sunda baskılar uyguluyor; ağır vergi-
lerle bu mezhep mensupları sindiriliyor 
ve aşağılanıyordu. Zaman zaman daha 
ağır zulümler de icra edilmiştir. Mesela 

M. 514’te Bizans Kayseri I. Justinos, 
Ortodokslardan farklı düşünen birçok 
Süryanî’yi katletmişti.Kayser Mevrikos 
döneminde yapılan zulümler had safhaya 
çıkmıştı. Bu dönemde Süryanîler Humus 
yakınlarında bir merkezde toplanarak ih-
tiyar, kadın, çocuk denmeden kılıçtan ge-

çirilerek tarihin en kanlı soykırımların-
dan biri yaşanmıştı.11 Daha sonraki dö-
nemlerde de benzeri zulüm ve baskılara 
maruz kalan, ağır vergiler altında ezilen 
bölge halkı için İslâm fetihleri kurtarıcı 
güç olmuş, Süryanîliğin yaralarını sar-
masına, belki de bölgede daha sonraki 
asırlarda yaşamasına sebep teşkil etmiş-
ti. Bu sebeple bölgenin en önemli şehri 
olan Şam’ı Müslümanlar kuşattıklarında 
Hıristiyan papazlar şehrin fethine yardım 

11. Mehmet Çelik, Süryani Tari-
hi, Ankara, 1998, I, 324.
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etmişler, Hama civarında İslâm ordusu, 
Hıristiyan bölge halkı tarafından zurna-
larla karşılanmıştı.12

Görüldüğü gibi İslâm, inanç hürriye-
tini her şeyin üstünde ve önünde görmüş, 
ilk İslâm fatihleri de inançlar üzerinde-
ki baskı ve zulümleri ortadan kaldırmayı 
hedeflemişti. Tabiatıyla öncelikle, bütün 
bir beşeriyetin dünya ve ahiret mutlulu-
ğunu sağlayacak “Hak” din olan İslâm’ın 
insanlara tebliğinin ve onların hür irade-
leri ile bu dini seçmelerinin önünde en-
geller ve müminler üzerinde baskı ve zu-
lümler varsa bu engellerin ortadan kaldı-
rılması gerekecektir. İşte İslâm’ın harp 
politikasını belirlediğini söyleyebilece-
ğimiz “Fitne ortadan kalkıncaya kadar 
kâfirlerle savaşın!” ayetinde beyan edilen 
husus budur ve buradaki “fitne” kavramı, 
başka bir takım Kur’ân 
ayetlerinde de olduğu 
gibi13, öncelikle inanç-
lar üzerindeki baskı ve 
zorlamaları ifade et-
mektedir. Dolayısıyla 

“dinin tamamen Allah’a 
ait olması” da insanla-
rın zorla Müslüman ya-
pılması değil, tam aksi-
ne din ve inançlar üze-
rindeki her türlü bas-
kının ve zalim idare-
lerin bertaraf edile-
rek, hem İslâm’ın teb-
liğ edilmesine ve insan-
ların hür iradeleri ile 
Müslüman olmaları-
na engel olan hem de 
diğer din ve inançlara 
karşı mezalim uygula-
yan bâtıl sultaların yı-
kılarak Allah’ın irade-
sinin hâkim kılınması 
demektir. Bu uğurda 

yapılan savaş, İslâm literatüründe “el-
cihâd fî sebîlillah” (Allah yolunda cihad) 
ve îlâ-yıkelimetullah” olarak isimlendiril-
miş ve kutsal sayılmıştır. Aslında fetihten 
de bunu anlamak gerekir.

Yalnız hemen belirtelim ki bu ulvi ga-
yeyi gerçekleştirmek için işin başlangıcın-
da henüz ilk adımda savaşa başvurulmaya-
cağı gayet açıktır. Adını dahi “silm” kö-
künden; yani güvenlik ve esenlikten alan 
İslâm, öncelikle sulh, sükûn, güvenlik ve 
esenlik dinidir. Bu bağlamda “Allah sizi, 
din konusunda sizinle savaşmamış, sizi 
yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere 
iyilik etmekten, onlara âdil davranmak-
tan men etmez. Şüphesiz Allah âdil davra-
nanları sever.”14 ayeti, diğer din mensup-
larıyla ilişkileri belirleme açısından önem-
lidir. Diğer din mensuplarına öncelikle en 

12. Mehmet Azimli, “Hulefâ-i 
Râşidîn Döneminde Gerçek-
leşen İlk Fetihlerin Sebeple-
ri Üzerine Bazı Değerlendir-
meler”, İSTEM, Yıl: 3, Sayı: 
6, Konya, 2005, s. 183.

13. Mesela bkz. el-Bakara 2/191, 
217; en-Nisâ 4/101; Yûnus 
10/83; en-Nahl 16/110; el-
Bürûc 85/10.

14. el-Mümtehine 60/8. Ayrı-
ca bkz. en-Nisâ 4/90; el-En-
fâl 8/61.
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güzel yol ve yöntemler kullanılarak, iyi 
ilişkiler içerisinde İslâm’ın güzelliklerinin 
ulaştırılması ve dinin tebliğ edilmesi ger-
çekleştirilir. Ancak buna mâni olunma-
sı, tebliğin önüne engeller konulması ve 
kendi iradeleriyle Müslüman olanlara bas-
kı ve zulümler uygulanması durumunda 
zalim idareleri ve İslâm tebliğinin önün-
deki engelleri ortadan kaldırmak üzere 
savaşa başvurulur. Kur’ân-ı Kerîm’de sa-
vaşı meşru kılan veya Müslümanlara gö-
rev olarak veren bütün ayetlerde düşma-
nın zulmüne ve savaşa sebebiyet verme-
sine vurgu yapılması manidardır. Mesela 
hicretten sonra kıtâle izin veren ilk ayette, 

“Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, 
zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin 
verildi.”15 buyrulmaktadır.

İslâm fetihlerine dinî amiller açısın-
dan bakıldığında savaşı doğuran sebeple-
ri bu temeller üzerinde değerlendirmek 
gerekecektir. Ayrıca tekrar belirtelim ki 
zorunlu şartlar sebebiyle gerçekleşen fet-
hin ardından cizye antlaşması ile İslâm 
devletine bağlanan bölgelerde insanlar 
Müslüman olmaya asla zorlanmamış, an-
cak sözlü ve fiilî tebliğler yoluyla İslâm’ın 
tevhid inancına dayalı olarak insanların 
kullara değil, bir olan Allah’a inanıp kul-
luk etmeleri istenmiştir. Müslüman fa-
tihler, ibadetlerindeki ihlâs ve samimiyet, 
çevrelerindeki Müslim-gayri Müslim bü-
tün insanlarla doğruluk, dürüstlük, ada-
let, eşitlik ve güzel ahlâk ilkeleri doğrul-
tusunda İslâm’ın gerçek kurtuluş dini ol-
duğunu uyguladıkları idare sistemi ve 
örnek yaşayışlarıyla ortaya koymuşlar; 
böylece de gerçek fetih tahakkuk etmiş-
tir. Aslında Mustafa Fayda’nın belirttiği 
gibi16 fetih, yalnız maddî yönden ele ge-
çirme manası taşımaz: öncelikle ve daha 
çok kalbi ve aklı İslâm gerçeğine açmak, 
ikinci olarak da İslâm mesajının önünde-
ki engelleri kaldırmak, insanın kalbine 

15. el-Hac 22/39.
16. Mustafa Fayda, “Fetih”, DİA, 

İstanbul, 1995, XII, 467.
17. Mustafa Fayda, a.g.md., DİA, 

XII, 469-470.
18. Buhârî, “İman”, 18; Ebû 

Dâvûd, “Cihâd”, 104.

ve aklına ulaşmayı mümkün kılacak or-
tamı hazırlamak anlamına gelir. Zaten 
bu sayededir ki yine Mustafa Fayda’nın 
da tespit ettiği üzere17 İslâm fetihleri di-
ğer kabile, krallık, devlet ve hatta impa-
ratorluk savaşlarının aksine kalıcı ve de-
vamlı olmuştur.

İslâm’ın kılıç dini olduğunu iddia 
eden çevrelerin malzeme olarak kullan-
dıkları bir delil de “İnsanlarla onlar, ‘Lâ 
ilâhe illallah!’ deyinceye kadar savaşmakla 
emrolundum…”18 şeklinde başlayan ha-
distir. Bazı kimseler bu hadise insanların 

“Lâ ilâhe illallah!” diyerek Müslüman ol-
malarını sağlamak üzere savaşmanın dinî 
bir emir olduğu şeklinde bir anlam ver-
mişlerdir. Ancak Arap dilinin bir özelli-
ği ve inceliği olmak üzere buradaki “حتى” 
edatını “gaye” için değil, “intihâ” ola-
rak almak ve anlamak gerekir. Yani Hz. 
Peygamber’e ve dolayısıyla Müslüman 
fatihlere emrolunan şey, insanların “Lâ 
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ilâhe illallah!” diyerek zorla Müslüman 
olmalarını sağlamak gayesiyle onlara sa-
vaş açmak değildir; aksine hadis, herhan-
gi bir sebeple Müslümanlarla kâfirler ara-
sında başlamış olan bir harbin ve çatışma-
nın, gerek birey olarak gerekse toplu bir 
şekilde “Lâ ilâhe illallah!” dedikleri anda 
nihayete ereceğini, artık bundan sonra bu 
kişi veya grupla çarpışmanın caiz olma-
dığını hükme bağlamaktadır. Zaten bu 
hususa vurgu yapmak üzere aynı hadi-
sin devamında, “Bu sözü söyledikleri za-
man benden canlarını ve mallarını korumuş 
olurlar.” buyurulmaktadır.

İktisadî Amiller

İslâm fetihlerinin amillerini ve başarı se-
beplerini ele alırken müsteşriklerin ıs-
rarla üzerinde durdukları diğer bir fak-
tör ise iktisadî unsurlardır. Hatta bir kıs-
mına göre ekonomik sebepler, fethin en 
önemli ve başta gelen muharrik unsuru-
nu oluşturmaktadır. Mesela Hitti şöy-
le demektedir: “(…) Bedevi aşiret ve yı-
ğınlarını harekete getirecek olan şey, bir 
fanatizmden çok, iktisadî zorunluluk-
lar olmalıdır ve gerçekte de fetih ordu-
ları, kıraç iskân mıntıkalarından kuzey-
deki cazip ve bereketli ülkelere doğru 

olmak üzere, bedeviler arasın-
dan teşkil edilmiştir.”19 Bu al-
gıya göre yağma ve istila gaye-
siyle başlatılan akınlar, çölden 

“Münbit Hilâl” diye adlandırı-
lan ve Fırat, Dicle gibi büyük 
nehirlerle sulanan verimli ara-
zilere, Nil ile beslenen Mısır’a 
doğru genişleyen kapsamlı bir 
fetih hareketine dönüşmüş; bu 
zengin ve mahsuldar arazilere 
sahip olmanın yanı sıra savaş-
lardan elde edilen bol ganimet, 
bölge ahalisinden alınan cizye 

ve haraç gelirleri, fetihleri sürdürme ko-
nusunda tabii ve engel tanımaz bir arzu 
oluşturmuştu. Bu anlayışa göre İslâm fe-
tihlerinin temelinde sömürgeci ve işgalci 
bir zihniyet mevcuttu.20

Ancak Kur’ân ayetleri, Peygamber 
Efendimizin kavlî ve fiilî sünneti ve ör-
nek halifeler dönemi uygulamaları dik-
kate alınırsa bu algı ve iddianın yanlış ve 
yanlı olduğu kolayca anlaşılacaktır.

Mesela Yüce Rabbimiz şöyle bu-
yurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah 

19. Hitti, a.g.e., I, 219.
20. Bkz. Hodgson, İslâm’ın Se-

rüveni, (çev. Ercümert Ka-
rataş), İstanbul, 1993, I, 141, 
150; Vaglieri, “Raşid Halife-
ler ve Emevi Halifeleri”, (çev. 
İlhan Kutluer), İslâm Tarihi 
Kültür ve Medeniyeti içinde, 
İstanbul, 1988, I, 74; Mant-
ran, İslâm’ın Yayılış Tarihi, 
(çev. İsmet Kayaoğlu), An-
kara, 1981, s. 87-88; Corcî 
Zeydân, İslâm Medeniyeti 
Tarihi, (çev. Zeki Meğamiz), 
İstanbul, 1971, I, 87.
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yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli 
araştırmayı yapın. Size selam veren (veya 
dostluk elini uzatan) kimseye, dünya hayatı-
nın geçici menfaatine (ganimete) göz dike-
rek ‘Sen mümin değilsin!’ demeyin. Allah 
katında pek çok ganimetler vardır…”21

Bir gün Hz. Peygamber’e bir sahâbî 
şöyle bir soru yöneltmişti: “Ey Allah’ın 
Resûlü! Allah yolunda olan kimdir? Ganimet 
kazanmak için harp eden mi, cesaretini gös-
terip şöhret elde etme peşinde olan mı, yoksa 
kabile dayanışması gereği harbe katılan mı?” 
Resûl-i Ekrem şu cevabı verdi: “Hayır, 
hiç biri değil! Sadece Allah’ın adını yücelt-
mek için savaşan kimse Allah yolundadır.”22

İslâm fetihlerinin hızla devam etti-
ği bir dönemde biri Irak cephesinde, di-
ğeri Şam bölgesinde vuku bulan şu iki 
olay, fetihlerin gayelerini ortaya koyma 
açısından son derece açıktır ve müsteş-
riklerin “sömürü ve işgal” iddialarına 
kesin bir cevap niteliği arz etmektedir.

Birinci olay, Sasaniler ile mücade-
lede büyük önem taşıyan Kâdisiyye 
Harbi öncesinde yaşanmıştır. İslâm or-
dularını durdurmakla görevlendirilen 

başkumandan Rüstem, savaştan önce 
İslâm elçileri ile görüşmüş ve onlara ma-
işet konusunda yardımcı olacakları vaa-
dinde bulunarak, “Geldiğiniz yere dönün, 
ülkemizde serbestçe ticaret yapmanıza mâni 
olmayacağız.” demişti. Elçi heyetinin ba-
şında bulunan Muğîre b. Şu’be, “Bizim 
gayemiz dünya değil, ahrettir!” diye muka-
bele edince Rüstem, Muğîre’den İslâm 
dini hakkında bilgi aldıktan sonra sor-
du: “Sizin dininize girersek ülkemizden 
ayrılıp gidecek misiniz?” Muğîre şu ke-
sin cevabı verdi: “Evet, vallahi! Hem de 
bir daha sizin ülkenize ticaret veya özel bir 
ihtiyaç dışında yaklaşmayız.”23

İkinci olay ise Şam bölgesinin önem-
li yerleşim merkezlerinden Humus 
(Hıms)’ta cereyan etmiştir. Ebû Ubeyde 
b. Cerrâh, Humus’u fethettikten sonra 
şehir halkı ile cizye antlaşması imzalamış 
ve yıllık vergiyi tahsil etmişti. Ancak bir 
süre sonra üzerlerine Bizans’tan büyük 
bir ordu sevk edildiğini öğrenen Ebû 
Ubeyde şehri tahliye kararı aldı. Şehir 
boşaltılırken de halktan toplanan cizye-
nin geri iadesini emretti. Olanlar karşı-
sında şaşıran ve hayretler içerisinde ka-
lan zimmîlere, bu paraları onları koru-
ma karşılığında aldıklarını ama içinde 
bulundukları hal dolayısıyla buna im-
kân olmadığından cizyenin iadesinin ge-
rekli olduğunu söylüyordu. Rivayete 
göre şehir halkı bu parayı almadıkları 
gibi kendi dindaşları olan Bizanslılara 
karşı Müslümanların galip gelmesi için 
onlara duacı oldular.24

Bu arada belirtmek gerekir ki İslâm 
fatihleri, fethettikleri bölge halkının din, 
can ve mal güvenliğini sağlama karşılı-
ğında zimmîlerde makul ölçülerde ve da-
ima önceki idarecilerine verdikleri ver-
gi ve tazminatların altında cizye ve ha-
raç vergileri aldılar. Ama hiçbir zaman 

21. en-Nisâ 4/94.
22. Buhârî, “Cihâd”, 15, “İlm”, 

45, “Tevhîd”, 28; Müslim, 
“İmâre”, 149-151.

23. İbn Kesîr, el-Bidâye 
ve’n-Nihâye, 6. baskı, Bey-
rut, 1985, VII, 39.

24. Belâzürî, Fütûhu’l-büldân, 
Beyrut, 1991, s. 142.
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yağmacı bir zihniyetle şehir-
leri talan ve tarumar etme-
diler. Aksine “fütûh” eserle-
ri incelendiği zaman açıkça 
görüleceği üzere her yönden 
bu bölgeleri imar ederek zen-
gin ve köklü bir medeniyetin 
bu topraklar üzerinden yük-
selmesinin temellerini attılar.

Elbette bir vâkıâ ola-
rak fetihlerin akabinde 
Müslümanların gelir seviye-
si, geçim standardı ve refah 
düzeyi artmıştır. Elde edilen 
maddî imkânlar ile ganimet, 
cizye ve haraç gelirlerinin fe-
tihleri teşvik edici bir rol icra 
ettiği de aşikârdır. Nitekim 
Cenâb-ı Hak, Hudeybiye 
Musalahası’nın ardından inzal 
buyurduğu Fetih Suresi’nde, 
Müslümanlara yakın bir fe-
tih ve elde edecekleri birçok 
ganimet vadetmektedir.25 Peygamber 
Efendimiz de, “Kisra ile Kayser’in hazi-
neleri de Allah yolunda taksim edilecektir!”26 

buyurarak Müslümanlar açısından ufuk 
açıcı bir hedef göstermiş ve bunun so-
nuçlarına işaret etmiştir. Hz. Ebû Bekir, 

25. El-Fetih 48/19-20.
26. Buhârî. “Cihâd”, 157.

fetih ordularını teşkil ederken onlara cen-
neti müjdeleyen dinî argümanlar yanın-
da bol ganimet elde edecekleri müjdesi-
ni de vermiştir.

Ancak bütün bu maddî imkânlar ve 
elde edilen ganimetler, İslâm fetihleri-
nin sebebi, gayesi ve hedefi değil, sade-
ce tabii bir sonucudur. Teşkil edilen or-
dular içerisinde ganimete erişme arzusu 
ön plânda olan bedevî unsurların var ol-
duğu farz edilse bile malumdur ki bunlar, 
belirleyici ve yönlendirici bir fonksiyona 
sahip değillerdi. Râşid Halifeler, fetih or-
dularının başına kumandan olarak tayin 
ettikleri kimseleri hassasiyetle seçmişler-
dir. Bunlar, özellikle Hz. Ebû Bekir ve 
Hz. Ömer dönemlerinde ashabın önde 
gelenlerinden olup Hz. Peygamber’in 
dizinin dibinde ve onun terbiyesinde 
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yetişmiş, İslâm davasını ve stratejilerini 
gayet iyi bilen, hak ve hukuk ihlâlinde 
bulunmayacak, İslâm’ın adalet, merha-
met ve sevgi iklimini fethettikleri bölge-
lere taşıyacak seçkin sahâbelerdi.

Ayrıca fetih ordularına cihad ve îla-yi 
kelimetullah aşkıyla birçok güzîde sahâbe 
de iştirak ediyordu. Orduda fevkalâde say-
gı ve itibar gören bu sahâbelerin, bazı as-
kerlerin olası taşkınlıklarına mâni olarak 
fetih ordularına, değil yağmacı bir zihni-
yetin hâkim olmasına, mevziî ve istisnaî 
bir takım olumsuzluklara dahi izin ve fır-
sat vermediklerini/vermeyeceklerini dik-
kate almak gerekir.27

İşte tam da bu noktada 
“Mihmandâr-ı Nebî” olarak bilinen 
Eyüp Sultan, yani Ebû Eyyûb Hâlid b. 
Zeyd el-Ensârî Hazretleri, güzel bir ör-
nek teşkil eder. Ensarın Hazrec kabile-
sinden Neccâroğulları’na mensup olan 
Ebû Eyyûb, II. Akabe Biatı’na katılmış, 
Hz. Peygamber’le birlikte Bedir, Uhud, 
Hendek, Hayber, Mekke’nin fethi ve 
Huneyn başta olmak üzere bütün gaz-
velere iştirak etmişti. Böylece cihad ruh 
ve şuurunu bizzat Hz. Peygamber’den 
alan Ebû Eyyûb, aynı iştiyakla Hz. Ebû 
Bekir döneminde başlayan İslâm fetihle-
rine, Hz. Ömer devrinde gerçekleştirilen 
Suriye, Filistin ve Mısır fetihlerine katıl-
dı; Kıbrıs seferine de iştirak etti. İhtiyarlık 
döneminde bile ilerlemiş yaşına rağmen 
her yıl bir savaşta bulunmaya gayret eden 
Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri son olarak 
İstanbul kuşatmasına katıldı. Kuşatma de-
vam ederken hastalanarak 49 (669) yılında 
vefat etti ve vasiyeti üzerine surlara yakın 
bir yere götürülerek oraya defnedildi.28

Şimdi sorma zamanıdır: Acaba 
Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’ni bu 
ilerlemiş yaşında, doğup büyüdüğü 

27. Bu hususta bkz. Meh-
met Azimil, a.g.makale, s. 
185-189.

28. Hüseyin Algül, “Ebû Ey-
yûb el-Ensârî”, DİA, İstan-
bul, 1994, X, 123-125.

29. el-Bakara 2/195.

Peygamber şehri Medine’den binlerce 
kilometre uzaktaki sefere katılmaya sevk 
eden sebebin, ganimet ve yağma sevdası 
ve istilacı bir zihniyet yapısı olduğu dü-
şünülebilir mi?! Elbette ki Ebû Eyyûb el-
Ensârî Hazretleri’ni bütün seferlere ve 
fetih hareketlerine iştirak etmeye sevk 
eden amil, az önce de belirttiğimiz gibi, 
onun cihad iştiyakı ve îlâyı kelimetul-
lah şuurudur. Bu şuur ve duyguyla Ebû 
Eyyûb Hazretleri’nin, “Kendi elinizle 
kendinizi tehlikeye atmayınız!”29 aye-
tindeki “tehlike”yi savaşa gitmeyip işiy-
le gücüyle meşgul olmak şeklinde açık-
ladığı ve sağlıklı olan herkesin Allah yo-
lunda savaşa katılmasının gerekli oldu-
ğuna inandığı nakledilir.

Netice olarak bir cümleyle söyle-
mek gerekirse; Ebû Eyyûb el-Ensârî 
Hazretleri’nin hayatı ve cihad anlayışı, 
tek başına İslâm fetihlerinin amilleri-
ni yeterince izah edecek güzel bir ör-
neklik olarak karşımızda durmaktadır.
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Giriş

İslâm, Afrika kıtasına ortaya çıktığı ilk yıllarda girdi. Resûlullah’ın (sas) Arap 
Yarımadası dışına gönderdiği ilk heyetin gönderildiği yer Habeşistan’dı. Bu 
olay, Afrika kıtasının ve İslâm’ın buradaki geleceğinin önemini açıkça göste-
ren nebevî bir işaretti. Bu tarihten itibaren, Afrika’daki insanlar İslâmî fetih-
ler, ticaret kervanları, ferdi davet, kabile göçleri gibi farklı yollar ve çeşitli ve-
sileler ile İslâm’a girdiler. Nihayet İslâm, kıtanın büyük bir kısmına yayıldı ve 

halen düşmanların saldırıları-
na rağmen burada yayılmaya 
devam etmektedir. 

Afrika kıtası, Müslüman 
nüfusun en yoğun olduğu böl-
gedir. Eğer toplam Müslüman 
nüfusu buradaki nüfusa kıyas-
lanırsa, yarısına yakınının bu-
rada bulunduğu sonucu orta-
ya çıkar. Bu sebeple de bu kıta 
İslâm kıtası olarak da meşhur 
olmuştur. Müslüman nüfu-
su sıralamasında, Afrika kı-
tasının ardından %27’lik ora-
nıyla Asya kıtası gelmekte-
dir.1 Afrika’daki Müslüman 
nüfusun artışı yaklaşık yirmi 

yıl gibi bir sürede iki katından da daha fazla olmuştur. 1931 yılında yaklaşık 
40 milyon olan nüfus, yirmi yıl sonra 1951 yılında 85-90 milyona ulaşmış-
tır. Çeyrek asır sonra ise nüfus takriben 150 milyon kadardır. Bu devamlı ar-
tış açıkça göstermektedir ki bölgede %2,5 olan doğal büyüme oranı yıllık or-
talama %6,87’ye ulaşmıştır ve bu sayı Afrika’daki ortalama net büyüme ora-
nını iki katından fazladır.2
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İslâm’ın Afrika’da  
Yayılma Merhaleleri

İslâm’ın Afrika’daki yayılma merhalele-
ri genellikle dörde ayrılır:3

Birinci Merhale:  
Kuzey Afrika’nın Fethi

Bu merhale, Halife Hz. Ömer b. el-Hat-
tâb döneminde Şam’ın fethinden (H: 
18/M: 639) sonra M. 7. asırda Amr b.el-
Âs’ın Mısır’ı fethetmesi ile başlar ve M. 
11. asra kadar uzanır. İskenderiye’nin ele 
geçirilmesi (H: 20, M: 641), Mukavkıs 
ile yapılan barış4 sonrası nihaî olarak 
Mısır Bizanslılardan kurtarılmıştır. 
Sirenayka (Ar: Barka) ve Trablusgarp’ın 
fethi ile de Batı Mısır sınırları emniyet 
altına alınmıştır.5

İslâm’ın Kuzey Afrika’ya yayıl-
ması konusunda bayrağı taşıyanlar 
Berberîler olmuştur. İspanya, M. 711 
yılında Berberî olan Târık b. Ziyâd’ın 
komutanlığında fethedilmiştir. Yine 
İslâm dini güney bölgesinde de yayı-
lırken, Büyük Sahra’da Berberî kabi-
leleri ve Sanhace Arapları topraklarına 
da girmeye başladı. Ancak bu durum, 
Murâbıtlar’ın6 bölge de davet hareket-
lerine başlamasından sonra gerçekleşti. 

Mısır, Kuzey Afrika’nın batısın-
dan, Güney Sahra’ya dek olan bölge-
ler de İslâm’ın yayılması konusunda ha-
reket noktası oldu. Yine İslâm’ın güney 

bölgesinden, Sudan’a ve Nûbe’ye ulaş-
masında dayanak noktası oldu. İslâm 
fethinden sonra, toplumun çoğunlu-
ğunun Müslümanlığı seçtiği Mısır’da, 
Hıristiyanlık hızlı bir şekilde küçülse de, 
vazgeçmeyen bazı Hıristiyanlar, Mısır 
toplumsal dokusu içinde Müslümanların 
arasına karıştılar. Bunun neticesinde de 
Sudan’da özellikle de Nûbe bölgesinde 
çatışmalar yaşanmaya devam etti.7

Doğu Afrika’ya gelince; M. 1. asrın 
ikinci yarısından beri Araplar İslâm’dan 
önce de bu bölgede ticaret faaliyetleri 
yürütüyordu. İslâm’ın zuhurundan son-
ra ise bu ticari faaliyetler de büyük bir ar-
tış oldu. Kuzeyde Somali şehirlerinden 
başlayarak güneyde Mozambik’e (Sofala) 
kadar uzanan alanda sahil üzerine çok sa-
yıda şehir kuruldu. Araplar bu topraklar 
da şehirlere girmedi, bilakis sahil şehir-
lerine ve limanlara bizzat yerleştiler ve 
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mahsullerini ve mallarını buralara götü-
ren, bölgenin yerli halkı ile birlikte barış 
içinde ticarete başladılar.

İkinci Merhale:  
İslâm’ın Sudan’a ve 
Doğu Afrika’ya Yayılması

11. asırdan başlayarak 17. asra kadar 
uzanan bu dönem, İslâm’ın Doğu ve 
Batı Afrika’ya yayılması ile göze çarpar. 
Afrika’nın batısında İslâm bayrağını ted-
ricen taşıyan krallıklar ve imparatorluk-
lar bu dönemde kurulmuş ve Afrika’nın 
batısında yoğunlaşmışlardır. M. 8. asırda 

kurulup 13. asra ka-
dar varlığını de-
vam ettiren Gana 
İmparatorluğu bu 
imparatorlukların 
başlangıcını oluş-
turur. Bu süre zar-
fında İslâmî nüfuz 
yönetime sirayet 
etmeye başlamış-
tır. Yöneticilerin 
etrafındaki vezir-
ler ve müsteşarlar 
Müslümanlardan 

oluşmaktadır. Gana İmparatorluğu’nun 
ardından, kuruluşu 14. asra uzanan Mali 
İslâm İmparatorluğu; onun ardından ise, 
15. asrın sonlarında bölgeyi ele geçiren 
ve M. 1591 yılında Fas ordusu tarafın-
dan yıkılan Songhay İmparatorluğu gelir.8

Yusuf b. Taşfîn’in -Murabıtlar’ın ikin-
ci emiri ve 1062 yılında, ülkenin başken-
ti olarak belirlediği Marekeş’in kurucu-
su- İslâm’ın burada yayılmasındaki etki-
si ve çabası oldukça büyüktür. İslâm dini 
Berberîler yoluyla Eski Gana Krallığı’na 
girmiş, ardından Mali Krallığı’nda varlı-
ğını korumuş ve Songhay Krallığı zama-
nında da parlamıştır. 

İkinci merhale, dönemin Afrika’nın 
doğusundaki sahil bölgelerinde, İslâm’ın 
bu topraklarda parlayışına şahit olmuş-
tur. Bununla beraber, Arap İslâm kül-
türünden etkilenen Afrika kültürünü 
kalkındıran sahil bölgesi sakinleri ara-
cılığıyla da İslâm dini aşamalı olarak iç 
kesimlere doğru ilerlemiştir.9

Üçüncü Merhale:  
Afrika’da İslâm Devletleri ve 
İslâmî Mücadele

18. asırdan 19. asrın sonlarına kadar uza-
nan bu merhale Kuzey, Doğu ve Batı 
Afrika’ya İslâmî li-
derlik altında dini 
mücadelenin yayıl-
ması ile göze çarpar. 
Bu çabaların her 
biri dini İslâm olan 
İslâm devletinin ku-
rulmasıyla başarı ile 
sonlanmıştır. 

Bu merhalede 
İslâmî mücadelenin 
temelini oluşturan 
İslâmî siyasal kral-
lıkların, hükmü al-
tına aldığı bölgeler 
de İslâm’ın kökleş-
mesi ve derinleşme-
si konusunda katkı-
sı büyük oldu. 

B ö l g e d e k i 
İslâmî devletler ve 
liderlikler tarafından şiddetli bir dire-
nişle karşılaşan Batılı emperyalist dev-
letler, bu devletler ve liderliklerin böl-
geyi hâkimiyeti altına almasından sonra 
Afrika’daki mevcut durumunu koruya-
madılar. Sömürgeci güçlerin gölgesinde 
olmasına rağmen bölgede İslâmi nüfu-
zun ve İslâm’ın hızla yayılmasının önüne 
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geçemediler. Bu krallıkların en önemli-
si, 19. yüzyılda Fransız sömürge güçleri 
tarafından yıkılan el-Hac Ömer ve oğlu 
Ahmed’in krallığıdır.10

Doğu Afrika’da, bu merhale de M. 1806 
yılında Arap topraklarının güney doğusun-
da bulunan Maskat’ı ele geçirdikten sonra 
yönetimini güçlendiren Sultan Said göze 
çarpar. Sultan Said Maskat’ı ele geçirdik-
ten sonra siyasi ve iktisadi düzeni sağlamak 
amacıyla Doğu Afrika’ya yönelmiş ve siyaset 
ve güç ile bölgenin sahil kısmını yönetimi-
ne boyun eğdirtmiştir. Sultan Said önemli 
şehirlerin her birine bir hâkim tayin etmiş 

ve beraberinde destek amaçlı askerler gön-
dermiştir. Buna rağmen, açıkçası Sultan 
Said her bir şehri diğerleri ile ticari ilişki-
leri konusunda serbest bırakmış, savaş çık-
ması ya da isyan halleri dışında onlara mü-
dahalede bulunmamıştır.

Zamanla, Zinzabar yöneticilerinin 
nüfuzu, Arap kafileleri ve Arap tacirleri 

yoluyla beldelerin iç kesimlerine doğ-
ru yayıldı. İzlenen siyasetin neticesin-
de Zinzabar, Doğu Afrika sahilinin en 
büyük limanı haline geldi. Böylece 
sultanın Doğu Afrika’daki etkisi art-
tı. Sultanın Maskat yöneticilerinin ve 
Zanzibar’daki İslâm devleti yönetimi-
nin üzerindeki siyasi nüfuzu, ticare-
ti destekleme ve yolların güvenliği-
ni sağlama noktalarında büyük kat-
kı sağladı. Bu hal, özellikle de tica-
ri faaliyetlerin ulaştığı sahil bölgele-
rinde İslâm’ın yayılmasında oldukça 
önemli bir fayda sağladı. Analizcilere 

göre; Sultan Said dönemindeki yöne-
timi, İslâm’ın ve Arap-Svahili kültü-
rünün yayılmasını desteklemesi hu-
susu ile öne çıkmaktadır.11

Yine bu merhale, İslâm’ın tüccar-
lar yoluyla Orta Doğu Afrika toprak-
larında yer alan Uganda’ya girdiğine 
şahitlik eder. Bunun yanında, Hidiv 
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İsmail Paşa’nın Nil Nehri’nin kaynak-
larını araştırmaları üzere gönderdiği 
subaylar ve askerler ile ahali arasında 
bir kaynaşma meydana geldi. Hidiv 
İsmail Paşa’nın temsilcileri, başken-
tinde Mısır bayrağının dalgalandığı 
Bunyoro Krallığı’nda Kral Kabarega 
tarafından hoşça karşılandılar. Ayrıca 
Uganda kralı Mutasa da Hidiv tem-
silcilerini karşılamaları üzere elçile-
rini gönderdi -İslâm dini, Uganda 
Krallığı’na daha önce girmişti- ve 

temsilcilerden, İslâm’ın desteklenme-
si için krallığına âlimler gönderilmesi 
talebinde bulundu. Hidiv İsmail Paşa 
da bu talebi yerine getirdi. Ancak bu 
bölge de İslâm dininin yayılmasını et-
kileyen birincil sosyal faktör, Mısırlı 
askerlerin halka karışması ve bura-
da yaptıkları evlilikleri oldu. O ka-
dar ki bugün dâhi Uganda’da yaşayan 
Müslümanların çoğunluğu, kendileri-
ni Hidiv İsmail Paşa zamanında ülke-
lerine gelen askerlerin torunları ola-
rak addetmektedirler. 

İslâm dini, misyonerlik faaliyetle-
rine ve emperyalist İngiltere yönetimi-
nin misyonerleri desteklemelerine rağ-
men, Hindistanlı Müslüman azınlık gur-
betçi işçilerin ve tüccarların aktif faali-
yetleri sayesinde bölgede yayılmaya de-
vam etti.12

Dördüncü Merhale:  
İslâm’ın Afrika Kıtasındaki  
Hızlı Yayılımı

Bu merhale, 19. asrın sonundan başlar 
ve günümüze kadar uzanır. Özellikle 
İslâm dininin emperyalizmin gölgesin-
de olmasına rağmen bütün kıta üzerin-
de hızla yayılmasıyla göze çarpar. 1884-
1885 Berlin Konferansı’nda kendi arala-
rında kıtayı paylaştıran emperyalist yö-
netimler, kendilerine karşı çıkan ve ci-
hat ilan eden bölgedeki İslâm krallıkla-
rını ve liderliklerini hâkimiyetleri altı-
na alana kadar bu kararlarını fiili olarak 
gerçekleştiremediler. Ancak, iyilik al-
tında gerçekleştirilen ve 19. asırda daha 
da aktif hale gelen misyonerlik faaliyet-
lerine rağmen İslâm dininin emperya-
lizmin gölgesinde en geniş surette ya-
yılması durdurulamadı. Misyonerlerin 
faaliyetlerinin bölgedeki artışı bazı araş-
tırmacıları bu asrı, “Afrika’nın misyo-
nerlik asrı” olarak adlandırmaya sevk 
etti. Bunun yanında İslâm dini, 20. asır-
da kıtanın İslâm kıtası olarak bilinmesi-
ne yol açacak kadar tüm kıtaya yayıldı. 

İslâm’ın Doğu Afrika’da 
Yayılmasına Yardım Eden 
Faktörler

İslâm’ın Afrika’da, özellikle de Doğu 
Afrika’da yayılmasına sebep olan pek çok 
faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden 
bazıları şunlardır:
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1. İslâm akidesinin cezp ediciliği,
2. İslâm akidesinin kolaylığı ve 

basitliği,
3. Sosyal gelişme,
4. Evlilikler,
5. Müslüman davetçilerin duruşu,
6. İslâm’ın Müslümanlar ile medeni-

yet bazında yükselmesi,
7. İnsanlar arasındaki eşitlik ve ayrım-

cılık yapılmaması.

Arabistan-Afrika  
İlişkilerinin Başlangıcı

Hadramiler -Arap Yarımadası güney 
Arapları- savaş maksadı olmaksızın, tica-
ret amacıyla Afrika’nın doğu sahillerine 
gelen ilk Arap topluluğudur. Kafileler az 
sayıda kişilerden oluşsa da bölgedeki ti-
cari faaliyetlerini sürdürmeye devam et-
tiler. Netice de sahil halkı ile kaynaştılar, 
halktan kimselerle evlendiler ve bölgede 
ticari merkezler kurdular. MÖ. 1000 yılı 
ortasında sahil boyunca Arap vasfı ortaya 
çıkmaya başlasa da, bölge kendi seçkin ka-
rakterini yitirmedi. Arap Körfezi ve Arap 
Yarımadası’ndan heyetler ile daimi olarak 
destekleniyordu. Eski Yunanlı tarihçiler, 
Doğu Afrika’da yaşayan Zenciler’in Arap 
Yarımadası ve Hindistan ile beraber kök-
lü ticaret ilişkileri neticesinde sahil şehir-
leri inşa ettiklerini kaydederler. Yabancı 
komşular olarak, Doğu Afrika sahilleri 
ile temas kuran en eski Arap topluluğu-
nun Arap Yarımadası Arapları -özellikle 
de Güney bölgesi Arapları- olduğu gö-
rüşü ağır basmaktadır. Muson rüzgârları 
düzeni de bu temasın kurulmasına önem-
li bir katkı sağlamıştır. Küçük yelkenli ge-
miler muson rüzgârları ile yılda en az iki 
defa yolculuk yapabiliyordu. Sonbahar 
geldiğinde güney batı musonu, ilkbahar-
da da kuzeydoğu musonu Umman Körfezi 
ve Arap Yarımadası sahillerinden Afrika 

sahiline yolculuk etme ve hareket nokta-

larına geri dönme imkânı sağlıyordu. Bu 

rüzgâr döneminde ticari faaliyetler gerçek-

leştiriliyordu. O halde bu rüzgâr döngüsü, 

Arap Yarımadası sakinleri ile Doğu Afrika 

sakinleri arasındaki ilişkilerinin başlangı-

cı oldu. Bu durum İslâm’ın Afrika kıtası-

na ulaşmasını sonra da diğer bölgelere ya-

yılmasını kolaylaştırdı. 

Müslümanların  

Habeşistan’a Hicreti

İslâm’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası 
ile Doğu Afrika arasındaki ticari faaliyet-
ler halen devam etmekteydi. Müşrikler 
Mekke’de Müslümanlara karşı eziyetleri-
ni iyice şiddetlendirince Resûlullah (sas) 
sahâbelerine, yanında kimseye zulme-
dilmez diye vasfettiği Necâşi’nin yönet-
tiği Habeşistan’a hicret etme izni verdi. 
Başlangıçta Habeşistan’ın Müslümanlar 
için hicret yurdu olarak seçilmesi, 
Müslümanların sıcak ve hoş karşılanmaları 
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onların sık sık bölgeye gelmelerini sağladı. 
Öyle ki Habeşistan’a hicret, bir kez daha 
ve ilkinden daha büyük bir grupla tekrar-
landı. Bu defa Müslümanların sayısı sek-
sen üç erkek ve on dokuz hanım olmak 
üzere toplam yüz iki kişiydi. Kureyşliler, 
Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar ile 
Necaşi’nin ve beraberindeki Hıristiyanlar 
arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştılar. 
Ancak Müslümanların delillerinin sağ-
lamlığı ve güzel davranışları herhangi bir 
olay çıkmasına mani olarak Necaşi’nin 

Müslümanlara bağlı-
lığını güçlendirme-
sine ve üzerlerindeki 
himayesini arttırma-
sına neden oldu. 

Resûlullah (sas) 
ile Necaşî arasında-
ki dostluk ilişkisi ve 
Habeşistan’a hicret 
eden Müslümanların 
karşılaştıkları hoş mu-
amele, Habeşistan 
Hıristiyanları ile 
İslâm arasındaki iliş-
kilerin güven içerisin-

de sürdürülmesinin en büyük tesiri oldu. 
Resûlullah’ın (sas) döneminde gerçekleşen 
bu ilk İslâmî hicretler ülkedeki hayat üze-
rinde etki bırakması dışında Habeşlilerin de 
nefislerinde izler bıraktı ve kuvvet ve hayat 
ile fışkıran yeni bir manevi pınardan onla-
rı haberdar etti. Yine, Resûlullah (sas) dö-
neminde İslâm Devleti ile Habeşliler ara-
sındaki bağı güçlendirdi. Necaşî’nin ölüm 
haberi Resûlullah’a (sas) ve sahâbelerine 
ulaştığı zamanı Ebû Hüreyre (ra) şu riva-
yetle anlatıyor:

“Habeşistan kralı Necaşî’nin bugün 
öldüğü haberini Resûlullah (sas) bizle-
re haber verdi ve:

‘Kardeşiniz için mağfiret dileyin!’ buyurdu.” 
Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayetle:

“Necaşî vefat ettiğinde Resûlullah 
(sas) sahâbeleri musallanın önünde safa 
dizdikten sonra, dört kez tekbir aldı.” 

Bu konuda Urve b. Zübeyr’de (ra) Hz. 
Âişe’den (ra) şu rivayette bulunmuştur: 

“Necaşi vefat ettiği zaman, artık kabri üze-
rinde bir nurun görüneceği konuşuluyordu.”

H. 9. yılda, Resûlullah (sas) bazı ge-
milerinin Mekke’ye yaklaşmasından dola-
yı sahâbe Alkame’nin komutanlığında bir 
seriyyeyi Habeşistan istikametine gönder-
di. Ancak rivayette geçtiği gibi herhan-
gi bir tuzakla karşılaşmadılar. İşte bu se-
beplerle denebilir ki Doğu Afrika bölge-
si eski dünya düzeni içinde İslâm daveti-
ni kabul eden en eski bölgedir.

Öğretilerin yalınlığı, kolay anlaşılırlı-
ğı ve davetin kolaylığı İslâm’ın Afrika top-
raklarında intişarının en önemli sebeple-
rindendir. Ayrıca her Müslüman bir da-
vetçidir. Hıristiyanlıkta olduğu gibi rahip-
lik karmaşası yoktur. Afrikalıların naza-
rında anlamayı güçleştiren belirsizlikler-
le ve kapalılıklarla çevrili değildir. Tam 
aksine, İslâmî öğretileri anlamak kolaydır. 
İslâm, beşeriyeti yüceltir ve insanları eşit 
kılar. İslâm’a davet vazifesi kolaydır. Yine, 
İslâm’daki adalet anlayışı, insanların birbir-
leri ile eşit olması ve ırkçılığın hoş görül-
memesi İslâm’ın bu topraklarda yayılma-
sına katkı sağlayan etkenlerdendir. Ayrıca 
ırkçılık meselesi Afrikalıların düğümüdür. 
Halen bazıları bunu devam ettirmektedir. 
Aynı şekilde Hıristiyanlık gölgesi altında 
iken de Doğu Afrika’da bu sorun mevcut-
tu. Zira kardeşlik kavramının misyonerli-
ğin korumasında olduğu yalandan ibaret-
ti. Ancak bu şekilde çok sayı da Afrikalıya 
ulaşılıp ikna edilmiştir.

Bulunduğum bu makam da, sizle-
re ancak Batılı yazarların Doğu Afrika’da 
İslâm’ın yayılmasının sebepleri hakkında 
yazdıkları yazıyı aktarabilirim. Ardından 
önemli dersler çıkarmanız için durumu size 



47FETİH VE DAVET İLİŞKİSİ: AFRİKA ÖRNEĞİ

bırakacağım. İrlandalı yazar Sir Thomas 

Arnold’dan (1864-1930) bazı yazılar akta-

racağım. Kendisi Afrika’da İslâm’ın yayıl-

ması ile ilgilenen diğerlerine nazaran daha 

insaflı olan Batılı yazarlardan biri olarak 

görülür. Aslen İrlandalıdır. Cambridge 

Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. 

Hindistan’daki Aligarh Müslim Üniversitesi 

Felsefe Bölümü’ne atanmış, 1888-1898 yıl-

ları arasında burada öğretmenlik yapmıştır. 

Bu süre zarfında Müslümanlar ile iletişim 

edilmiştir. Tercüme edildiği diller arasında 
Arapçada vardır. Doktor Hasan İbrahim 
Hasan ve başka tercümanların beraberli-
ğinde 1970 yılında Arapçaya tercüme edil-
miştir. Sir Thomas bu kitabında Afrika’da 
özellikle de Doğu Afrika’da İslâm’ın yayıl-
ma sebepleri hakkında şunları yazmıştır:

İlk olarak: Hıristiyanlığı vuran kendi 
içinde ve uzun süredir var olan yaşadığı 
zatî zayıflık burada zikredilebilinir. Yine 
İslâm dini bölgede yayılırken, kilise mü-
esseseleri aralarındaki keskin ayrılıklar ve 
düşmanca anlaşmazlıkların meyvesi olan, 
Batı Helenistik kültürün Hıristiyanlığın 
doğu yakası üzerine karşı işlediği suçlar 
gibi hallere şahit olunması, kiliseler ara-
sındaki rekabet ilk sıradaki sebeplerdendir. 

İkinci olarak: İslâm’ın hoşgörüsü, ko-
laylığı, akla yatkınlığı, kendi içinde sahip 
olduğu zatî kuvveti yanında söz konusu 
özellikleri ile diğer dinlerden ayrılması 
bu sebeplerdendir.

Ama Arnold, Batılı bilim adamların-
dan oluşan bir grup ile çalışmalarını bu-
nunda ötesine götürür. Barışçıl tasavvufi 
bir din olan Hıristiyanlığın silahla, şiddet-
le, zulüm ve zorlama yolu 
ile yayılmaya çalışılması 
konusunda Batı’nın ortaya 
koyduğu ironiyi ispat eder. 
Bununla beraber İslâm hoş-
görü aracılığıyla akıllara hi-
tap eden ve kalpleri cez-
beden davetiyle din, dev-
let, inanç ve şeriat olarak 
yayılmasını sürdürmüştür. 

Sir Arnold kitabın-
da, etkilendiği bu gerçek-
leri ispat etmeye ve sözle-
rini ikna edici deliller ile 
desteklemeye çalışmıştır. 
Şöyle yazmıştır:

“Kullanılan üslup, 
Afrika’daki Müslüman 

kurmuş, onların şeriatlarını ve akidelerini 
öğrenmiştir. Daha sonra, Lahor’daki Felsefe 
Bölümü’ne profesör olarak atanmış, 1898-
1904 yılları arasında da burada kalmıştır. Sir 
Thomas Arnold, 1904 yılında Londra’da, 
ilk kez Doğu Araştırmaları Bölümü’nde 
profesörlük makamına oturan kişi olmuş-
tur. Ardından bölümün dekanı seçilmiştir. 
1896 yılında Londra’da basılan “İslâm’ın 
Tebliğ Tarihi” adlı kitabı ve 1924 yılın-
da Oxford’da basılan “Hilafet” (Caliphate) 
adlı kitabı ile meşhur olmuştur. Ayrıca fark-
lı dillerde yazılmış başka eserleri de mevcut-
tur. Arnold, özellikle Arapça ve Farsça dille-
rinde uzmandı. Bunların yayında İngilizce, 
Fransızca, Almanca gibi Avrupa dillerine 
de hâkimdi. Sir Thomas Arnold, Ortaçağ 
ve Modern Çağ’ın anahtarlarına sahip olan 
insanlardan biri olarak addedilir.

“İslâm’ın Tebliğ Tarihi” adlı kitabı ken-
disi hayatta iken çok sayıda dile tercüme 
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tebliğ hareketinin üzerinde baskın ge-
len karakterdi. İslâmiyet, sıklıkla mane-
vi fetihlerini ilerletme de yardımcı bir 
araç olarak kılıç kullanmasıyla tanınsa 
da, davetçilerin barışçıl gayretleri, şid-
det içeren ve kan akıtan vakalardan önce 
gelmiştir. Eksik kalan irşat faaliyetini ta-
mamlamak içinse fethin peşinden devre-
ye tebliğci girmiştir.

Müslüman öncü liderlerin dünyevi alan-
daki başarıları, İslâm’ın Afrika’nın birçok 
bölgesinde başarı elde etmesini büyük ölçü-
de kolaylaştırdığı gibi Müslüman devletle-
rin, putperest krallıkların harabeleri üzeri-
ne kurulmasını da kolaylaştırdığı doğrudur.”

Sir Thomas bu durumu diğer sayfa-
larda şu sözleriyle tekit ediyor:

“Müslümanların askeri başarıları ve 
ülkeleri fetihleri incelendiğinde İslâm’ın 
Afrika ülkelerinde ilerlemesine en fazla 
katkı sağlayan faktörler olmadıkları gö-
rülür. Batı Afrika’daki İslâm tebliğ tari-
hi içinde bulunan bu hareketlerin ger-
çek önemi, onların savaşçılarda hareke-
te geçirdiği dinî hamasettir. Bu hama-
set, putperest topluluklar arasında, tama-
men barışçı yapıda yaygın davet faaliye-
tinin sürdürülmesini sağlamıştır. Bu dini 

mücadeleler, doğru olarak bakıldığında, 
modern İslâmî diriliş numunelerinden 
başka bir şey değildir ve hiçbir surette 
Afrika’da İslâmiyet’in yayılmasında ger-
çekten işe yarar güçlerin ve faaliyetlerin 
karakteristik yapısı olmamıştır.”

Üçüncü olarak:  
Müslüman Davetçinin Portresi

Sir Thomas Arnold’ın kanaatine göre 
Müslüman davetçinin sahip olduğu 
iyi imajı ve sarf ettiği büyük çabaları, 
Afrika’da İslâmiyet’in yayılmasındaki en 
önemli meselelerdendir. Arnold, bu ko-
nuda şöyle diyor:

“Müslüman davetçi-
ler, daveti yaymak ko-
nusunda oldukça çalış-
malarını oldukça sakin 
ve sabırlı bir halde yü-
rütüyorlardı. Davetçi 
Mısır’da, Mağrib’den ya 
da Hicaz’dan olsa ya da 
Ezher’den bir ziyaretçi 
ve yahut kuzeyden bir 
okuldan olsa, çoğunluk-
la geldiği memleketin el-
biselerini giymiş bir halde, 
başlarında beyaz bir sarık, 
üzerlerine bir cüppe veya 

kaftan ya da geniş bir elbise ile ellerinde 
uzun bir tespih bulunur. İnsanlar etrafına 
toplanırlar, o da Mısır ve diğer memleket-
lerden bahseder, gezilerinde şahit oldukla-
rını anlatır. İslâm Medeniyeti’nden, yük-
sekçe bina edilmiş mescitlerinden, fesahat 
ilminden bahseder. Tüm bunlar davetçiye 
bir yücelik katar, farklı tabakalardan in-
sanları ona çekerdi. Müslüman davetçinin 
elinde sihirli bir değnek bulunur, onunla 
Afrikalılara işaret eder ve onlarda hemen 
karşılık verirlerdi. Bu da onların İslâm’a 
girmelerine ve Atlas Okyanusu’ndan Hint 
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Okyanusu’na, Çin Seddi’ne, Endonezya 
topraklarına kadar uzanan büyük İslâm 
toplumunun bir üyesi kılmaya yeterdi. 
Kardeşlik bağı herkesi kapsar, İslâm top-
rakları her bir Müslüman’ın toprağı olur, 
nereye gitse hoşça karşılanırdı.13

Dördüncü olarak:  
İnsanlar Arasında Var Olan Eşitlik ve 
Ayrımcılık Yapılmaması

Sir Arnold ‘a göre İslâm’ın bu ilkesi son 
yüzyıl da İslâmiyet’in Afrikalılar arasında 
yayılmasının en önemli sebeplerindendir. 
Kitabında şöyle söylüyor:

“Zencinin ne renginin ne de ırkının, 
yeni din kardeşi nazarında hiçbir biçim-
de peşin hüküm oluşturmadığına da dik-
kat çekmek önem arz etmektedir. 

İslâm’ın Afrika’daki bu önemli ilerleme-
si hiç şüphesiz zenciye karşı hiçbir tiksinti 
hissinin olmayışı ile sağlanmıştır. Gerçekten 
de İslâm, maalesef Hıristiyanlıkta çokça gö-
rülen durumun aksine, zenciye hiçbir şekil-
de aşağılayıcı gözle bakmamıştır.”

Sir Thomas bu çerçeve de Afrikalı 
Hıristiyanlar ile Müslümanları 
karşılaştırıyor: 

“Hıristiyanlığı seçmiş bir zenci, 
Avrupalı dindaşını, kendi hayat tarzına 
yabancı olan bir medeniyet sınıfına ait 
olarak hissetme temayülünde olacak-
tır; oysaki Müslüman toplum içerisin-
de kendisinin onlardan biri olduğu his-
sini daha fazla duymaktadır. Bu durum, 
modern gözlemcilerden birisi tarafından 
şu şekilde ifade edilmektedir: “İslâm, bir 
Nijeryalı’dan İslâm’a girmesinin yanı sıra 
ırkını reddetmesini talep etmemektedir. 
Nijeryalı’nın sosyal hayatında gelişmesi-
nin bugünkü aşamasında hayata geçiril-
mesi mümkün olmayan alt üst edici bir 
değişikliği ona şart koşmaz ve aile ve top-
lum otoritesinin hâkimiyetini sarsmaya 

çalışmaz. Hidayete vesile olan ile müh-
tedi arasında uçurum yoktur. Her ikisi 
de Allah katında eşittir ve bu sadece teo-
ride değil, uygulamada da böyledir. Her 
ikisi de Afrikalıdır, toprağın oğullarıdır. 
İnsanlık kardeşliği ilkesi gerçek anlamda 
hayata geçirilir. İslâm’a girmek; işlerin-
den, ailesinden, sosyal hayatından ayrıl-
ması, asli liderlerinin otoritesine saygısı-
nı ve bağlarını koparması demek değil-
dir (...) Nijeryalı bir Müslüman’ın hatta 
tüm Batı Afrika Müslümanlarının tavır-
larından ve vakarından etkilenmeyecek 
kimse yoktur. İnsanın tüm ağırlığı, san-
ki ‘Her birimiz diğerinden farklıdır, an-
cak hepimiz insanız,’ der gibi milliyetçi-
lik duygusu ve ırkî gururunu yansıtır.”

Sir Thomas göre bu sosyal bilinç, bu-
gün Nijerya’da şahit olduğumuz İslâm in-
tişarının sebebidir. Bu sosyal etki, İslâm’a 
girmiş olan Afrikalılara daha yüksek bir 
mevki, çevresini saran dünyada daha yük-
sek bir makamda olma anlayışı ve hurafe-
lerin korkularından kurtulmayı bahşeder.

Bu nedenle, Sir Thomas, Müslüman 
davetçilerin Afrikalıların kalplerine gir-
diklerini, putperestlere kolaylıkla ulaşabil-
diklerini ve onları Müslümanlaştırdıklarını 
söyler. Böylece, zenciler bugün İslâm’a 
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siyahîlerin dini, Hıristiyanlığa ise beyaz-
ların dini olarak bakarlar. Onlara göre 
Hıristiyanlık zencileri özgürlüğe çağırır 
ancak alçak bir konuma koyar. O kadar 
ki umutsuzluğa kapılmış bir halde ken-
disine, bu dinde hiçbir nasibi olmadığını 
söyler. İslâm’a gelince, o da insanı özgür-
lüğe davet eder ve ona: “Müslüman oldu-
ğunda bağlı kaldığın sürece mümkün olan 
en yüksek mevkilere ulaşabilirsin.” der ve 
sonunda zenciler, bu dine olan hamaset-
leri neticesinde canları pahasına onu mü-
dafaa etmeyi kabul ettiler.

Beşinci olarak: 
İslâm’ın Müslüman’ın 
Medeniyetini Yükseltmesi

Thomas Arnold’a göre, İslâmiyet’in 
Afrika’daki başarısının bir sebebi de, 
Afrikalı insanların medeniyet bazında yük-
seltmesidir. Şöyle diyor: 

“İslâm’ın bölgeye girmesi, medeniyet 
alanında gelişmeye işaret ettiği için zenci 
kabilesinin aklen ve maddeten ilerlemele-
rinde büyük bir adımdır. Birleşmiş güçler 
İslâm inancı ile yan yana gelince bu güç-
lerin kuvvet ve üstünlüğü bu dinin orta-
dan kaldırılmak istediği barbarlık, cehalet 
ve dini hurafenin onun karşısında uzun 

süre direnmesine fırsat bırakmaz. İslâm’ın 
Afrikalı insanlarının hayat tarzında mey-
dana getirdiği bu değişiklikler şu sözlerle 
ifade edilmiştir: ‘Bir zamanlar Afrika’nın 
her yerinde yaygın olan yamyamlık, insan 
kurban etmek, çocukları diri diri gömmek 
gibi rezillikler bir anda sonsuza dek orta-
dan kayboldu. Bu zamana kadar çıplak 
yaşayan yerliler giyinmeye, hem de titiz 
ve güzel bir şekilde giyinmeye başladılar. 
Önceden hiç yıkanmayan yerliler yıkan-
maya hem de sık sık yıkanmaya başladı-
lar. Çünkü mukaddes İslâm şeraiti temiz-
liği emretmektedir. Onları soyanların ara-
sındaki tefrikaya bağlı olmaksızın soygun 
olayları azaldı. İnsanlar daha önce olma-
dıkları kadar malları ve canları konusun-
da emniyet içinde oldular.’” 

Sir Thomas Arnold, Afrikalıların 
İslâmiyet ile meydana gelen, evlerinde-
ki ve mescitlerindeki temizliklerinden 
de bahsediyor:

“Kötü bir görünüme sahip olan put ya 
da Juju evinin yerine, güzel yapılmış ve 
daima temiz tutulan mescitler, günde beş 
defa namaz için okunan ezanla, Mekke’ye 
yönelen kıblesiyle, imamı ve Cuma na-
mazıyla köyün merkezi haline gelmiştir. 
el-Vâhid ve el-Kahhâr olan, her yerde ha-
zır ve nazır bulunan, sonsuz ilim ve son-
suz merhamet sahibi olan Allah’a ibadet 
etmek, yerli halk nazarında, onlara önce-
den hadsiz zulüm ile öğretilmiş her tür-
lü ibadet şekillerinden baskın gelmiştir.”

Sir Arnold, Arap dilinden ve Afrikalıların 
hayatında ve kültüründe meydana getirdi-
ği gelişmelerden de şu sözleriyle bahseder:

“Dini eserlerin kaleme alındığı ve mu-
azzam mana ve güzelliğine haiz olan Arap 
dili, bir kez öğrenildiğinde kıtanın yarısını 
oluşturan kabileler arasında ortak dil hali-
ne geldi ve edebiyata giriş vazifesi gördü. 
Aslında bu dil kendi zatı ile bir edebiyat-
tır. Ayrıca, yazılı kanun dilidir ki böylece 
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zorba kabile şefinin keyfi isteklerinin ye-
rini alır ki bu değişim medeniyet alanın-
da muazzam bir ilerlemedir.

Bunların yanında üretim ve ticaret 
hayatında yeni anlayışlar ortaya çıktı. 
Dilin anlaşma noktasındaki konumuna 
işaret eden sessiz ticaret ya da en eski za-
manlardan beri Afrika’da var olduğunu 
Herodot’tan (MÖ. 484-425) öğrendiği-
miz hammaddelerin takası ya da hâlâ sa-
hil boyunca başlıca takas aracı olarak kul-
lanılan deniz hayvanı kabuğu, barut, tü-
tün ve içki değiş tokuşu değil de yüksek 
beceri gerektiren imalat ve özenle orga-
nize edilen ticaret revaç bulur. Bu üre-
tim ve ticaretin ve İslâm’ın peşinden ge-
tirdiği yerleşik ve istikrarlı hükümetlerin 
etkisiyle zencilerin topraklarında büyük 
şehirler ortaya çıktı. Müslüman olanlara 
her açıdan bakıldığında İslâm dini, yeni 
Müslüman olan zencilere de, putperest 
ya da Hıristiyan olanlara bakıldığında na-
diren görülen gayret, izzet, kendine gü-
venme ve kendine saygı duyma hasletle-
rini kazandırmaktadır.”14

Arnold, kitabında bazı Afrika kabile-
lerinin üretim, ticaret ve dava alanlarında 
Müslümanlığa teşvik etmedeki gayretleri-
ni de ele alıyor. Mesela Mandogo kabilesi 
hakkında şu yazdıkları bunun bir örneğidir:

“Mali’de yer alan Mandingo topluluğu, 
Afrika’daki milletler arasında en gelişmiş, 
zencilerin çoğundan daha medeni, daha 
zeki, daha saygıdeğer, üretimde daha maha-
retli, emanet konusunda daha meşhur olan-
larıdır. İslâm’a davet noktasında faal olarak 
çalışan Mandingolar, komşu halklar arasın-
da da bu dini yaymaya hizmet etmişlerdir.”

Arnold, Hausa halkı hakkında da şun-
ları söyler: “Gine sahillerinde İslâmiyet 
özellikle, buralardaki bütün ticaret mer-
kezlerinde bulunan Hausalı tacirler tarafın-
dan yayılır; nerede bir yerleşim yeri kursa-
lar hemen bir cami inşa ederler ve dindar 

davranışları ve üstün kültürleri ile putpe-
rest halkı etkilerler. Bütün putperest kabi-
leler, Müslümanlar onları ikna etmek için 
hiçbir çaba harcamaksızın, kendilerininkin-
den daha yüksek gördükleri bir medeniyeti 
taklit etme neticesinde İslâm’a geçerler.”15

Bu yüksek ruh ve son derece ilmi açık-
lık ile Thomas Arnold, İslâm’ın Afrika’daki 
yayılışını yazdı. İslâm’ı, Müslümanları ve 
bu mühim kıtadaki tarihlerini belgeledi. 
Bu durum, kitaba bu alanda araştırma ya-
pan herkesin müracaat ve istinat etmesi ge-
reken nadir bir belge niteliği kazandırdı.

Tekrardan Güney Afrika ülkelerine dö-
necek olursak; İslâm’ın bu topraklara giriş 
nedenleri daha önce dile getirdiğimiz sebep-
lerden farklıdır. İslâm bu topraklara doğuda 
olduğu gibi Arap tüccarların ya da kuzey ve 
batıda olduğu gibi fetihler ya da ticaret kafile-
leri veya tebliğ heyetleri yoluyla değil, Malay 
topraklarındaki (şu an ki Endonezya, Malezya 
toprakları) Hollandalı sömürgecilere karşı 
mücadele veren mücahit komutanlar vası-
tasıyla girdi. En güneyde yer alan, kuzey ve 
batı Cape bölgesi daveti reddettiler ve bölge-
yi vatan edinerek Güney Afrika halkının do-
kusundan bölünmeyen bir cüz haline geldiler. 
İslâm’ın bölgede yayılmasının ikinci vesilesi 
ise doğudaki Kwazulu-Natal bölgesinde şeker 
kamışı ziraatında çalıştırılmak üzere İngiliz 
sömürgeciler tarafından bölgeye getirilen 
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Hintli işçiler oldu. M. 1652 (H. 1062) yılın-
da Hollandalılar Endonezya adaları ve Malay 
Yarımadası üzerindeki hâkimiyetini kaybet-
meye başladı. Müslümanlar bu bölgelerde iş-
gale karşı mücadele ettiler. Bunun sonucun-
da Hollandalılardan bir topluluğu Güney 
Afrika topraklarından çıkardılar. Aralarında 
Cava Adası meliki ve Hollandalı işgalcile-
re karşı mücadelenin liderinin kardeşi olan 
Şeyh Yusuf ’ta vardı. Şeyh Yusuf beraberinde 
49 muhacir mücahitle Afrika’nın güneyine 
mahkûm olarak geldi. İslâm’ın Güney Afrika 
topraklarına ilk gelişi böyle oldu.

İngiltere Hint ve Pakistan alt-kıta-
sından işçiler getirerek onları şeker ka-
mışı ekiminde çalıştırdı. Bu işçilerin ara-
sında çok sayıda Müslüman bulunuyor-
du. Müslüman topluluğun istikrarı son-
rası Müslümanlar ırkçılık nedeniyle yapı-
lan ayrımcılığın ızdırabını yaşayan savun-
masız topluluklar arasında İslâm’ı tebli-
ğe başladılar. Ardından Afrika’nın yerel 
halkı arasında da İslâm yayılmaya başladı. 
Böylece İslâm ırkçılığın en güçlü kalesine 
girmiş oldu. Müslümanlar karşılaştıkları 
zorluklara ve maruz kaldıkları sıkıntılara 
rağmen -ki bu makamda bu zorluk ve sı-
kıntıların tafsilatlarına giremeyiz- dinlerini 

muhafaza ettiler. Müslümanlar dinlerini 
ve kimliklerini koruma noktasında çokça 
engelleri aştılar ve nihayetinde İslâm dini 
bölgede yer alan resmen tanınmış dinler-
den biri oldu. Bölgedeki ırkçılık nizamı da-
ğıldıktan sonra, İslâm dini parladı ve Yüce 
Allah’ın yardımıyla Müslümanlar bölgede 
güçlendi. Sonra toplum ve unsurları oluşu-
mu arasında İslâm’ın yayılmasına önünde 
bir taş olan ırkçılığa karşı mukavemete giri-
şen ataların gayretleri sayesinde, İslâm dini 
Güney Afrika’da en hızlı yayılan din oldu. 
İslâm’ın ve Müslümanların bugünün Güney 

Afrika’sındaki etkisine ge-
lince, bu konu var olan ger-
çeğe ışık tutacak müstakil 
bir çalışmayı gerektiriyor. 
Özellikle de azınlık olan 
Müslümanların, gayrimüs-
limlerle nasıl yaşayacağı, bir 
Müslüman’ın İslâm kimli-
ğini muhafaza edebilmesi-
ni sağlayan sahih bir enteg-
renin nasıllığı ve bölgede 
faal ve etkili bir parça ola-
bilmenin nasıllığı konuları-
na ışık tutacak örnek kabi-
linden müstakil bir çalışma-
ya gereksinim vardır.

Son olarak bir kez daha vurgula-
mak gerekiyor ki, bu kıtada tebliğ faa-
liyetlerinde bulunmak isteyenler bahse-
dilen sebepleri göz önünde bulundur-
malı, yabana atmamalı, aksine bunları 
bizzat örnek almalılar. Çünkü gördü-
ğümüz gibi tebliğ, örneklik ve yüksek 
İslâmî değerleri temsiliyet ile mümkün 
olmuştur. Genç Afrikalı nesilde ataları-
nın yolundan gidebilmek için bu değer-
leri benimsemesi gerekir. İşte kurumu-
muz Güney Afrika Uluslararası Barış 
Üniversitesi’nin de yapmaya çalıştığı şey-
de budur. Allah’ın izni ve yardımı ile 
bunu gerçekleştireceğiz.    
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ti için gönülden Yüce Rablerine hep niyazda bulunmuşlardı. Medine döne-
minde ise Resûlullah, Hudeybiye Musalahası’ndan sonra, 7 yılı Muharrem 
ayında (m. 628), bazı devlet başkanları ve kabile reislerine İslâmiyet’e davet 

İ’LÂ-YI KELİMETULLAH
Prof. Dr. Mustafa Fayda
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mektupları göndermeye karar verdi 
ve Abdullah b. Huzâfe es-Sehmi’yi de 
Sâsânî Kisrâsı’na gönderdi. Kisrâ, ken-
di adının Hz. Peygamber’in isminden 
sonra yazılmış olmasına kızarak davet 
mektubunu yırtmıştır. İslâm davetinin 
reddedilmesini ve mektubunun parça-
lanmasını öğrenen Hz. Peygamber: “Ey 
Allah’ım! Sen de onun mülkünü parçala!” 
diye beddua etmiştir (Buhârî, “İlim”, 7; 

“Cihâd”, 101; “Meğâzî”, 82; İbn Sa’d, I, 
260). Hz. Peygamber tarafından yalnız-
ca bu beddua ile tecziye edilebilen Kisrâ, 
oğlu tarafından öldürülmek suretiyle acı 
bir akıbete uğramıştır. Daha acısı ise, mi-
ladi 628-633 yılları arasındaki altı sene 
esnasında, son Kisrâ III. Yezdicerd ha-
riç, tam dokuz kisrâ saltanatı ele geçir-
miş, sonra da, Resûlullah’ın bedduasının 
hazin bir tecellisi olmak üzere, hepsi sıra 
ile kendi ailesinden iktidarı ele geçirmek 
isteyen bir başkası tarafından öldürül-
müştür. Hz. Ebû Bekir, Irak ve Suriye 
başkumandanlıkları adı altında, iki ayrı 
cephede devam edecek olan ilk İslâm fe-
tihlerini böylece başlatmıştır.

Hz. Peygamber zamanının ikinci 
büyük devleti Bizans’a (Doğu Roma) 
karşı mücadele de yine Hz. Ebû Bekir 
tarafından, Irak cephesinden birkaç ay 
sonra, 12 yılı sonu veya 13 yılı başında, 
Ürdün, Filistin ve Suriye’ye, her biri 
üçer bin kişilik üç ayrı ordu gönderi-
lerek başlatılmıştır. Halife bu ordula-
rı göndermeden önce ashâb ile istişa-
rede bulunmuş, Mekke, Tâif, Yemen, 
Necid ve Hicaz’daki Müslümanlara mek-
tuplar yazarak onları cihada teşvik ve 
i’lâ-yı kelimetullah için mücadeleye da-
vet etmiştir. Esasen bu devlet ve ona 
tâbi olan Hıristiyan emirlikleriyle mü-
cadele, Mûte Savaşı, Tebûk Seferi ve 
Dûmetülcendel seriyyeleriyle bizzat Hz. 
Peygamber tarafından başlatılmıştı. Hz. 

Ebû Bekir bu cephedeki bazı başarılı 
savaşlardan sonra, Hâlid b. Velid’i Irak 
cephesinden alıp Suriye cephesi başku-
mandanlığına tayin etti.

Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensârî 
Hazretleri de, Hz. Ebû Bekir devrin-
de başlayan bu fetihlere baştan itiba-
ren vefatına kadar zaman zaman işti-
rak etmiş; Suriye, Filistin 
ve Mısır seferlerine ka-
tılmış, Kıbrıs’ın fethinde 
bulunmuştur. Esasen ken-
disi, diğer sahâbîler gibi, 
Hz. Peygamber ile bü-
tün gazvelere iştirak et-
mek suretiyle amelî sün-
neti Resûlullah’ın önderli-
ğinde yaşamış ve onun ci-
hadı teşvik eden okuduğu 
Kur’ân ayetlerini ve hadis-
lerini dinlemiş, anlamış ve 
gönlüne yerleştirerek ita-
at etmişti. Ayrıca, sağlık-
lı olan her Müslüman’ın 
cihad için savaşa katılma-
sı gerektiğine inanmış, bu 
sebeple yaşlılık dönemin-
de bile her yıl bir savaşa 
katılmayı görev bilerek 
49/669 yılında İstanbul’un 
muhasarasına katılmış, ku-
şatma devam ederken has-
talanıp vefat etmiş ve va-
siyeti üzerine surlara ya-
kın bir yere defnedilmiş-
tir. Onun İstanbul’un 
fethine iştirak etmesinde, 
Resûlullah’ın “(…) Kisrâ 
ile Kayser’in hazineleri 
de Allah yolunda taksim 
olunacaktır…” (Buhârî, 

“Cihâd”, 157) şeklinde gös-
terdiği hedefin tesirini de 
unutmamak gerekir.
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Prof. Dr. Metin Yurdagür, “İ’lâ-yı 
kelimetullah”ı, “Tevhid inancını yü-
celtip hâkim kılma anlamında bir ta-
bir” şeklinde tarif etmektedir. Bu tabi-
rin sözlükte, “yükseltmek, yüceltmek” 
anlamındaki “i’lâ” mastarıyla “Allah’ın 
sözü” manasındaki “kelimetullah”tan 
oluşan bir terkip olduğunu; terkipte yer 

alan “kelimetullah”ın ise, tevhid inan-
cının esasını teşkil eden “lâ ilâhe illal-
lah” (Allah’tan başka tanrı yoktur) sö-
zünü ve daha genel olarak Allah’ın in-
sanlığa gönderdiği son dini ifade ettiğini 
yazmaktadır (DİA., XXII, 62-63). Buna 
göre ilâ-yı kelimetullah tabiri, Allah’ın 
dininin ve tevhid inancının yüceltilip 
yaygınlaştırılması yolunda gösterilen 
gayret ve faaliyetleri kapsamakta, cihad 
ve savaş kelimeleriyle birlikte Kur’ân-ı 
Kerîm’de sıkça zikredilen “fî sebîlillah” 
(Allah yolunda) kavramıyla yakından il-
gili bulunmaktadır.

Tam da bu noktada bir hususa özel-
likle vurgulamak gerekmektedir. İ’lâ-yı 
kelimetullah ile birlikte zikredilen cihad, 
fetih ve fî sebîlillah kelimeleri kâfirler-
le yapılan savaşlar için kullanıldığı gibi, 
savaş dışındaki Müslüman faaliyetleri 
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için de kullanılmaktadır. Mesela cihad, 
İslâm’ı tebliğ ve düşmanla savaşma an-
lamında ifade edildiği gibi nefisle müca-
dele için de kullanılmakta; İslâmî lite-
ratürde “dinî emirleri öğrenip ona göre 
yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği 
emredip kötülükten sakındırmaya çalış-
mak, İslâm’ı tebliğ, nefse ve dış düşman-
lara karşı mücadele vermek” şeklindeki 
genel ve kapsamlı anlamı bulunmaktadır. 

Müslümanların gayrimüslimlerden 
gerçekleştirdikleri toprak kazançları-
nı tarihte ve günümüzde bilinen diğer 
istilâ ve sömürü savaşlarından ayırmak 
amacıyla kullanılan “fetih” terimi (ço-
ğulları fütûh ve fütûhât) de, savaş yanın-
da barış yoluyla ele geçen topraklar için 
beraberce kullanılmaktadır ve bu anla-
yışın kaynağını da Fetih Suresi oluştur-
maktadır. Bu surenin ilk ayeti, “Biz sana 

doğrusu apaçık bir fetih 
ihsan ettik” mealinde 
olup askerî bir zaferden 
sonra değil, Mekkelilerle 
M. 6 (628) yılın-
da yapılan Hudeybiye 
Antlaşması’nın arkasın-
dan inmiştir. Bundan do-
layı bu kelimenin yalnız 
maddi yönden fetih ma-
nası taşıdığı söylenemez; 
kelime öncelikle ve daha 
çok, kalbi ve aklı İslâm 
gerçeğine açmak, ikinci olarak da İslâm 
mesajının önündeki engelleri kaldırmak, 
insanın kalbine ve aklına ulaşmayı müm-
kün kılacak ortamı hazırlamak anlamına 
gelir. Fetih kelimesinin bu yorumu, Hz. 
Peygamber’in Medine’nin savaşsız fethe-
dilmesi ve İslâm’a kazandırılması hakkın-
da buyurduğu şu sözlerinde de kendisi-
ni açıkça göstermektedir: “Ülkeler ve 
şehirler zorla alınır; Medine ise Kur’ân 
ile fethedilmiştir” (Belâzürî, Fütûhu’l-
Büldân (Müneccid baskısı), I, 6).

Kur’ân-ı Kerîm’de çok kullanılmış 
bulunan “fî sebîlillah” da yalnızca savaş 
için değil, Allah yolunda yapılan başka 
fiiller için de (mesela “fî sebîlillah infak 
gibi) birçok ayette kullanılmıştır (el-Ba-
kara 2/195, 261 gibi).

İslâm fetihlerinin temel amacı olan 
i’lâ-yı kelimetullah ise yalnızca savaş-
la yapılan fetihler için kullanıldığı Hz. 
Peygamber Efendimizin şu hadisinden 
anlaşılmaktadır: Resûlullah’a, “Allah yo-
lunda olan kimdir? Ganimet kazanmak 
için harp eden mi, cesaretiyle şöhret ka-
zanma amacında olan mı, yoksa kabile-
siyle dayanışma halinde bulunduğunu 
göstermek isteyen mi?” diye sorulduğun-
da şu cevabı vermiştir: “Hiç biri değildir. 
Sadece Allah’ın adını yüceltmek için sa-
vaşan kimse Allah yolundadır” (Buhârî, 



60 EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU XII

“İlim”, 45, “Cihâd”, 15, “Tevhîd”, 28; 
Müslim, “İmâre”, 149-151; hadisin şer-
hi ve değerlendirilmesi için de bkz. Aynî, 
Umdetü’l-Kârî, II, 196-198). Bu ha-
dis-i şerîf dolayısıyla iki noktaya işa-
ret edilmesi uygun olacaktır. Hadiste 
geçen ifade, “kelimetullahi hiye’l-ulyâ” 
(Allah’ın sözü en yücedir) şeklinde olup 
bizim kullandığımız “i’lâ-yı kelimetul-
lah” şeklinde değildir. Aynı anlamda-
ki bu ifadenin hadislerde bulunduğunu 
tespit edemedik. Üzerinde durmak iste-
diğimiz ikinci nokta ise, hadis-i şerîfde 
geçen “kelimetullahi hiye’l-ulyâ” ifade-
sinin Kur’ânî olduğudur. Müslümanları 
düşmanlara karşı Allah yolunda savaşa 
teşvik eden bu ayet-i kerîmede, Allah’ın 
Peygamberine hicret yolunda insanların 

görmediği askerlerle yardım ederek kâ-
firlerin kelimesini (küfür, şirk) alçalttığı, 
Allah’ın kelimesini de (tevhid) yüceltti-
ği şöylece ifade buyrulmuştur: “Ve cea-
le kelimete’l lezîne keferû’s-süflâ ve keli-
metullahi hiye’l-ulyâ” (Tevbe 9/40). Hz. 
Peygamber de aynı Kur’ân ifadesini kul-
lanmış bulunmaktadır.

Allah’ın rızası yolunda girişilmiş olan 
ve “yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve 
din de tamamen Allah’ın oluncaya kadar” 
(el-Enfâl 8/39; el-Bakara 2/193) kâfir-
lerle yapılan cihad,  i’lâ-yı kelimetullah’ı 
şöylece gerçekleştirmiştir. Fethedilen 
yerlerde Allah’ın adı, okunan ezanlar-
la, Kur’ân hükümlerinin uygulanma-
sıyla, dinin esaslarının ve yüceliğinin 
yayılmasıyla, zalim idarelere son veri-
lip İslâm’ın insanlara tebliğ edilmesi-
ne engel olanların saf dışı bırakılmasıy-
la ve hak, adalet ve iyilik yapma ilkele-
ri üzerine kurulan, insanın insana değil, 
yalnızca Allah’a kulluk ettiği bir idare 
sisteminin getirilmesiyle yüceltilmiştir. 
Buralarda yaşayanlar, kendilerine hiçbir 
müdahalede bulunulmaksızın şahsî ira-
deleriyle İslâmiyet’i kabul etme imkâ-
nına kavuşmuşlardır. İslâmiyet’i kabul 
etmeyenlerden ise Yahudi, Hıristiyan 
ve Mecusîler kendi dinlerinde kalmış-
lardır; çünkü “Hidayet Allah’tandır!” 
(Yûnus 10/99; el-Gâşiye 88/21-22; er-
Ra’d 13/271).

Bazı şarkiyatçılar ve Hıristiyan ya-
zarlar, İslâm fetihlerinin insanları kı-
lıç gücüyle din değiştirmeye zorlama 
amacını taşıdığını iddia etmişler ve 
Müslümanları bir ellerinde kılıç, diğerin-
de Kur’ân olduğu halde tanımlamışlardır. 
İslâmiyet’in, ilk döneminden bugüne ka-
darki yayılışının daha çok Hıristiyanlığın 
aleyhine olduğu bilinen bir gerçektir; 
dolayısıyla bu din mensuplarından ge-
len ithamların ciddiye alınması doğru 
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değildir. Müslümanlar insanları tev-
hid inancına davet etmişler ve bu uğur-
da büyük gayret göstermişlerdir; ancak 
kimseyi zorla Müslüman yapmamışlar, 
İslâmiyet’e sokmamışlardır. Hemen her 
yerdeki fetihleri kitleler halinde İslâm’a 
katılmalar takip etmiş ve bu katılmalar, 
mühtedilerin İslâm’ın en doğru din ol-
duğu yolundaki inanç ve tercihleriy-
le gerçekleşmiştir. Hz. Ömer’in zama-
nında Mısır’ın fethine iştirak etmiş olan 
Ziyâd b. Cez ez-Zübeydî’nin anlattık-
ları, Müslümanların fetihlerden son-
ra nasıl davrandığını en güzel şekilde 
ortaya koymaktadır: “(…) Elimizdeki 
Mısırlı savaş esirleriyle birlikte toplan-
dık; Hıristiyanlar da geldiler. Biz her 
esiri, İslâmiyet’i veya Hıristiyanlığı ter-
cih etmesi hususunda serbest bıraktık. 
Birisi İslâm’ı seçti mi biz fetih sırasın-
dakinden daha kuvvetli bir sesle tek-
bir getiriyor ve onu yanımıza alıyor-
duk. Hıristiyanlığı seçenler olunca da 

Hıristiyanlar bağırarak onu yanlarına alı-
yorlardı; biz de cizyesini bağlıyor, ancak 
buna sanki içimizden biri onlara katılmış 
gibi üzülüyorduk…” (Taberî, Târîh (de 
Goeje baskısı), I, 2582-2583). Bilindiği 
üzere Müslüman olmayanlar, Tevbe 
9/29 âyetine göre cizye ödemek şartıy-
la zimmî statüsüne alınmışlar; Müslüman 
olmadan Allah’ın emrine uymaları sağ-
lanan bu insanlara Allah ve Resûlü’nin 
himayesi verilmiş; din ve vicdan hürri-
yeti tanınıp mabetlerine dokunulmadı-
ğı gibi ibadetlerine de karışılmamıştır.

Son olarak şunu vurgulamak ye-
rinde olacaktır: İslâm fütûhat tarihin-
de önemli bir yere sahip olan Türklere 
Oğuz Destanı’nda hedef gösterilen, “bü-
yük nehirlere ve büyük denizlere var-
ma” şeklindeki “Kızılelma”, bu mille-
tin Müslüman olmasından sonra yeni 
bir şekle dönüşmüş ve i’lâ-yı kelimetul-
lah halini aldığını hatırlamak bizler için 
büyük bir kazanç olacaktır.



“EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ’NİN ÖRNEKLİĞİNDE”

ESBÂB-I NÜZÛLU ANLAMA YOLUNDA 
SAHÂBENİN KUR’ÂN-I KERÎM ANLAYIŞI:

II.Oturum: Fetih-Tebliğ İlişkisi

Araştırmada Kullanılan Istılahların Tanımları
Esbâb-ı Nüzûl İlmi, Konumu ve Kur’ân-ı Kerîm’i 

Anlama Konusundaki Önemi
Sahâbe Tanımı, İslam’da Sahâbenin Yeri, 

Araştırmanın Konusu Olan Ebû Eyyûb’un 
Kısaca Tanıtımı

Sahâbe Tanımı ve Rivayetlerinin Kabul Edilirliği

Sahâbenin İslâm’daki Yeri
Çalışmanın Konusu Olan Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin Kısaca Hayatı

Sahâbenin Tefsiri Ve Tefsirlerinin Hücceti
Bazı Sahâbelerin Bazı Ayetleri Anlamada Hataya Düşmeleri 
Ve Sahâbelerin Esbâb-ı Nüzûl Bilgisini Kullanarak Kur’ân-ı 

Kerîm’i Anlamalarına Örnekler



1959 yılında Sakarya-Hendek’te doğdu. 1978 yılında 
Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1979 
yılında Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesi’ne kabul 
edildi. 1980 yılında Arap Dili Enstitüsü’nü bitirdi. 
1989 yılında aynı üniversitede, tefsir dalında hazır-
lamış olduğu “el-Esmâü’l-Hüsnâ ve Münâsebâtühâ 
Li’l-Âyât Elletî Hutimet Bihâ (Âyetlerin Sonunda 
Gelen Esma-i Hüsna’nın Âyetlerle Olan Bağlantısı) 
konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 1994 yılında 
yine tefsir dalında Hatîp el-İskâfî (ö. 420/1028)’ye 
ait “Dürretü’t-Tenzîl ve Gurretü’t-Te’vîl” adlı eserin 
edisyon kritiğini yaparak doktor unvanını aldı.1994 
yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
Arapça okutmanı olarak göreve başladı. Aynı üni-
versitede Tefsir Anabilim Dalı’nda 1996 yılında 
Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent, 2009 yı-
lında Profesörlük unvanı aldı. 2012 yılından beri 
Katar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir 
Anabilim Dalı’nda hoca olarak görev yapmaktadır. 

Tefsir alanında hazırladığı “Dürretü’t-Tenzîl ve 
Gurretü’t-Te’vîl’in Edisyon Kritiği” adlı eseri ödül 
alıp 2001 yılında 3 cilt halinde Mekke Ümmü’l-
Kura Üniversitesi tarafından basıldı. 2. baskısı ise 
2010 yılında Ürdün’ün Başkenti Amman’da yapıl-
dı. Tefsir alanında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan 
Türkçe ve Arapça makaleleri, bildirileri ve kitapları 
bulunmaktadır. Aydın evli ve altı çocuk babasıdır. 

Prof. Dr. Muhammed Aydın
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Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selam Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in (sas), O’nun âlinin ve sahâbelerinin üzerine olsun.

Bu mütevazı çalışma, esbâb-ı nüzûl bilgisi yoluyla Kur’ân’ı Kerîm’i anlamada 
sahâbenin rolünü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sahâbenin Ku’rân’ı Kerîm’i 
tefsir etmesinin, Allah Azze ve Celle’nin ayetlerdeki muradının kavranılmasın-

da büyük bir önemi vardır. Çünkü onlar, 
vahyin nazil olduğu döneme ve kendisine 
vahyolunan Zât’a (sas) en yakın olanlardır. 

Ebû Eyyûb el-Ensârî ile beraber 
Konstantiniyye surlarında bulunanların ya-
şadıkları olayda olduğu gibi, Kur’ân’ı anlama, 
bazı sahâbelerin üzerinden teşekkül etmiştir. 
Yine, Urve b. Zübeyr’in teyzesi Hz. Âişe’den 
ilim elde etmesi gibi, tabiinin bazı büyükleri 
üzerinden de teşekkül etmiştir. Allah’ın izni 
ile ileride bu örnekleri ele alacağız.

Bu zamanda Müslüman ülkeler arasında 
garip bir olay meydana geldi. Müslümanlar 
arasında Kur’ân’a, Kur’ân algısına ve Kur’ân 
hakikatlerine dair cehalet yaygınlaştı. Birçok 
Müslüman Kur’ân ayetlerinin manalarını ve 
Kur’ân’dan elde edilen doğru bilgileri bilme-
mektedir. Bazıları ise manasını tahrif ederek 
ayetleri tefsir etmekte, kavramları değiştir-
mekte ve batıl çıkarımlarda bulunmaktadır.

Bu yüzden, bu çalışma da, sahâbeden bazılarının, insanların Kur’ân ayetlerini 
anlamada düştükleri hataları düzeltmelerine dair örnekler vererek, araştırmacıla-
rın dikkatlerini ayetler hakkında bazı Müslümanların idraklerini düzeltme konu-
suna çekmek ile sınırlandırdık. Özellikle de Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin, bu konu-
da düşülen hataları esbâb-ı nüzûl bilgisini kullanarak düzeltişinden bahsedeceğiz.

1. Prof. Dr. Muhammed Ay-
dın, Qatar University, Col-
lege Of Sharia.

ESBÂB-I NÜZÛLU ANLAMA YOLUNDA 
SAHÂBENİN KUR’ÂN-I KERÎM ANLAYIŞI

Prof. Dr. Muhammed Aydın

“EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ’NİN ÖRNEKLİĞİNDE”1
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Ümmet içinde ilmi ile tanınan bazı 
kimselerin bir kısım ayetleri kullanarak 
Müslümanların gayretlerinden vazgeç-
melerine neden olmaları buna örnek ve-
rilebilir. Yüce Allah’ın; “Kendi elleriniz-
le kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik 
edin! Muhakkak ki Allah iyilik eden-
leri sever.” ayetindeki buyruğu, düşman-
ların üstünlüğünü delil göstererek, üm-
meti, cihada dair sarf ettiği gayretlerin-
den vazgeçirmeye yönelik olduğu şek-
linde yorumlanmıştır. Ancak, ayet-i kerî-
meyi, ayetlerin bağlamına dikkat ederek 
okusak, tehlike ile kastedilenin Allah yo-
lunda infaktan ve cihattan geri kalmak ol-
madığını göreceğiz. 

Kur’ân-ı Kerîm’i anlama da es-
bâb-ı nüzûl bilgisinin önemine binaen, 

sahâbelerin ayetleri anlamada düşülen ha-
taları düzeltmelerine dair örneklerden 
yola çıkmayı ve bu konu etrafında yaz-
mayı zorunlu gördüm. Araştırma mu-
kaddime ve şu iki kısımdan oluşmaktadır:

İlk kısımda araştırmadaki ıstılahla-
rın tanımlarını, ikinci kısım ise sahâbe-
lerin esbâb-ı nüzûl bilgisi yoluyla 
Kur’ân-ı Kerîm’i anlamalarına dair ör-
nekler verdim.

1. Araştırmada Kullanılan 
Istılahların Tanımları

A. Esbâb-ı Nüzûl İlmi, Konumu 
ve Kur’ân-ı Kerîm’i Anlama 
Konusundaki Önemi

Esbâb-ı Nüzûl İlmi

Esbâb-ı nüzûl ilmi, Kur’ân-ı Kerîm’i 
anlamada kullanılan Kur’ân ilimlerin-
dendir. Enteresandır ki bu ıstılahın mu-
tekaddimûn tarafından yapılmış bel-

li bir tanımı yoktur. 
Belki de bunun sebe-
bi, esbâb-ı nüzûl il-
mine dair teorik ça-
lışmaların bulunma-
masıdır. Zira âlim-
ler için önemli olan 
Kur’ân ayetlerinin es-
bâb-ı nüzûlüne dair 
açıklamaların bu-
lunduğu rivayetleri 
zikretmekti.

Muteahhirûna 
ait kitaplarda bazı ta-
nımlar bulunmakta-
dır. Esbâb-ı nüzûl-
den maksadın ne ol-
duğunu anlayabilme-
miz için birkaç tane-
si şöyledir:

ez-Zerkânî’nin Tanımı: Nüzûl sebe-
bi, meydana geldiği günlerde, bir aye-
tin ya da ayetlerin ondan bahsederek 
veya hükmünü beyan ederek nazil ol-
duğu şeydir. Bu da ya Peygamber (sas) 
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Müfessirin nüzûl sebepleri ile ayetlerin 

tevili ve ya buna yönelik olan delil tale-

bini karşılamaz.”5

Yüce Allah Kur’ân’ı tedebbür ve tezek-

kür edilmesi için indirmiştir ki bu konu-

da şöyle buyurmaktadır:

“Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir 

kitaptır ki, insanlar onun ayetlerini 

2. Menâhilu’l-İrfân fî Ulû-
mi’l-Kur’ân, 1/106.

3. Menna el-Kattân, Mebâhîs fî 
Ulûmi’l-Kur’ân, s. 78.

4. Hâlid el-Müzeynî, el-Mu-
harrir fî Esbâbi Nüzûl el-
Kur’ân, 1/105.

5. İbn Âşûr, et-Tahlîl ve’t-Ten-
vîr, 1/47.

6. Sa’d Suresi, 29. Ayet.
7. bkz. Hâlid el-Müzeynî, 

el-Muharrir fî Esbâbi Nüzûl 
el-Kur’ân, 1/19.

8. el-Vâhidî, Esbab-ı Nüzûl, 
s. 8.

zamanında yaşanan bir olay ya da O’na 

(sas) yöneltilen bir soru nedeniyle Yüce 

Allah tarafından bu olayla ilgili ya da bu 

sorunun cevabı niteliğinde bir ayet ya 

da ayetler indirilmesidir.2

Menna Halîl el-Kattân’ın Tanımı: Bir 

olay vuku bulduğu ya da Resûlullah’a (sas) 

bir soru yöneltildiği zaman, bu olay ya da 

soru hakkında ayet ya da ayetler nazil ol-
masına neden olan şeye denir. 3

Hâlid b. Süleyman el-Müzeynî ise baş-
tan sona yaptığı incelemeler neticesinde 
şu tanımda bulunur: Vuku bulduğu za-
man hakkında ayet ya da ayetlerin nazil 
olduğu söz ya da fiil.4

Esbâb-ı Nüzûl İlminin Konumu ve 
Kur’ân-ı Kerîm’i Anlamadaki Önemi

İbn Âşûr tefsirinin mukaddimesinde es-
bâb-ı nüzûl ilminin yeri ve öneminden 
şöyle bahsediyor: “Esbâbı nüzûl müfes-
sirlerin ilmine ihtiyaç duymamak de-
ğildir. Çünkü nüzûl sebepleri mücmeli 
beyan ve hafî ve mûcez olanı izah eder. 
Nüzûl sebepleri tek başına tefsir değildir. 

düşünsünler ve temiz akıl sahipleri 
ibret alsınlar.”6

Allah’ın kitabını -ki bu kitap ilim ve 
marifetin anahtarıdır- tedebbür etmek 
tefsire bağlıysa o halde tefsir de nüzûl se-
bebine bağlıdır. Böylece bizler de esbâb-ı 
nüzûl ilminin sahip olduğu yüksek konu-
munu idrak etmiş oluyoruz.7

Ancak ayetlerin tefsiri bilindiğinde 
ayetler üzerinde tedebbür edilebilinir. 
Çünkü manayı anlamaksızın tedebbür 
etmek mümkün değildir. Nüzûl sebebi 
bilinmeden de ayetin tefsiri yapılamaz. 
İmam el-Vâhidî der ki: “Kıssalarına ve 
nüzûl sebeplerine vakıf olmadıkça ayet-
lerin tefsirini bilmek mümkün değildir.”8
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9. Zerkeşî, el-Burhân fî Ulû-
mi’l-Kur’ân, 1/22.

10. Müzenî, el-Muharris fî Es-
bâb-i Nüzûl el-Kur’ân, 1/22.

11. bkz. Umdetü’l-Kâri Şerhu 
Sahîh Buharî, 16/169; Ali el-
Kârî, Şerh Nuhbeti’l-Fiker, s. 
575; İbn Hacer el-Askalanî, 
Nüzhetu’n-Nazar fî Tavzî-
hi Nuhbeti’l-Fiker, s. 140; 
Ebû Şebhe, el-Vasît fî Ulû-
mi ve Mustalah’il-Hadis, s. 
490; Muhammed el-Hıdır, 
Kevser’ul-Meânî ed-Derârî, 
1/14; İbnu’l-Useymîn, Mus-
talahu’l-Hadis, s. 33.

12. Sika, adalet ve zabt sıfatla-
rını tam olarak taşıyan ravî-
ye denir.

Ebû el-Feth el-Kuşeyrî der ki: Nüzûl 

sebebinin beyanı, Yüce Kitap’ın manasını 

anlamanın kuvvetli bir yoludur. Sahâbeler 

olaylara dair delillerini nüzûl sebebinden 

elde ederler.9

Hâlid el-Müzeynî ayetlerde kastedilenin 

beyanı konusunda esbâb-ı nüzûl bilgisinin 

olumlu etkilerini zikreder. Konumuzla ala-

kalı olan bu etkilerden bazıları şunlardır:10

- Esbâb-ı nüzûl, bizlere ayetlerin nazil 

olduğu zaman ve mekân hakkında bilgi 

verir. Bu da müfessire büyük bir fayda 
sağlar ve onu ayette murat edilen en ya-
kın anlama götür.

- Esbâb-ı nüzûl, ayetlerin indirildiği 
ortamın psikolojik, fikrî ve sosyal yapısı-
nı beyan eder. Bu da müfessirin manayı 
anlamasına katkı sunar ya da ayetlerden 
faydalı çıkarımlar da bulunmasını sağlar. 
Allah yolunda cihad için infakta bulunma 
ile ilgili inen ayetleri, insanların yanlış an-
ladıklarını gören Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
yaşadığı bu olay bu konuya girer.

- Esbâb-ı nüzûlün önemini ortaya ko-
yan, konumunu yükselten etkilerinden 
biri de; ayetleri isabetsiz yorumlar ile an-
layan bazı insanlar nedeniyle ortaya çıkan 

anlaşmazlıkları gidermesidir. Ayetleri kas-
tedilmediği manalarla anlıyor, kastedilme-
yen zanlarda bulunuyorlar. Bu da ayetle-
rin nüzûl sebeplerini bilmemelerinden ile-
ri gelir. Bu sebepleri ve kastedileni bilse-
ler, anlayışları değişir ve düşünceleri doğ-
ru istikameti bulur. 

2. Sahâbe Tanımı, İslam’da 
Sahâbenin Yeri, Araştırmanın 
Konusu Olan Ebû Eyyûb’un 
Kısaca Tanıtımı

1. Sahâbe Tanımı ve 
Rivayetlerinin Kabul Edilirliği

a. Sahâbe Tanımı

Sahâbe, sahâbeler kelimesinin tekilidir. 
“Sohbet” (صحبة) kelimesinden türemiştir. Bir 
başkası ile kısa zamanlı ya da uzun zamanlı 
arkadaşlık eden kimseye denir. Denilir ki: 
Bir ay, bir gün ya da bir saatlik arkadaşlık 
etmektir. İfadenin bu kuralı gereğince bir 
saat bile olsa Resûlullah’ın (sas) sohbetinde 
bulunan kimseler için bu tanım geçerlidir. 

Tercih edilen tanıma göre sahâbe; 
iman etmiş olarak Peygamber (sas) ile bir 
araya gelmiş ya da O’nu (sas) görmüş ve 
iman üzere ölmüş zattır.11

b. Sahâbenin Rivayetlerinin Kabulü

Sahâbelerin hepsi sikadırlar.12 Meçhul 
olsa da onlardan bir kişinin dahi rivayeti 
makbuldür. Bundan dolayı, “Sahâbenin 
cehaleti (kim olduğunun bilinmemesi) 
zarar vermez”, denilmiştir. Yüce Allah 
da, Resûlü de (sas) pek çok nassda onlar-
dan övgüyle bahsetmesi, sahâbelerin du-
rumları ile ilgili bu anlattıklarımız deli-
lidir. Resûlullah (sas) onlarda Müslüman 
olduğunu bildiği her bir kişinin sözünü 
kabul etmiş ve durumu hakkında soru 
sormamıştır. İbn Abbas’tan (ra) rivayetle:
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“Bir bedevî Resûlullah’ın (sas) yanı-
na gelerek:

‘Ben hilali -Ramazan ayı hilalinden bah-
sediyor- gördüm.’ dedi. Resûlullah (sas) ona:

‘Allah’tan başka ilâh olmadığına şeha-
det ediyor musun?’ diye sordu. Bedevî:

‘Evet,” dedi. Resûlullah (sas):
‘Peki, Muhammed’in O’nun resûlü ol-

duğuna şahadet ediyor musun?’ diye sor-
du. Bedevî tekrar:

‘Evet,’ dedi. Bunun üzerine Resûlullah 
(sas) Hz. Bilal’e (ra):

‘Ey Bilal! İnsanlara yarın oruç tutma-
larını bildir.’ buyurdu.”13

2. Sahâbenin İslâm’daki Yeri

Kur’ân-ı Kerîm’in Yüce Allah’ın indinde, 
indirilmiş diğer kitapların arasında önemli 
bir yeri olduğunu biliyoruz. Kur’ân, Allah 
yeryüzüne ve üzerindekilere varis olun-
caya değin önceki semavi kitapların her 
birinin gözcüsüdür. Korunmak, anlaşıl-
mak ve tebliğ edilmek üzere Resûlullah’ın 
(sas) sahâbeleri olan insanların emrine 

13. bkz. Sünen-i Tirmizî, 2/67 
hadis no: 691; Sünen-i İbn 
Mâce, 2/565, hadis no: 1652; 
Sünen-i Ebû Dâvûd, 4/28, 
hadis no: 2340.

14. bkz. İbn Hacer, el-İsâbe fî 
Temyîzi’s-Sahâbe, 1/162.

15. el-Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifa-
ye fî’r-Rivaye, s. 46.

16. Âli İmrân Suresi, 110. ayet.
17. Bakara Suresi, 143. ayet.

verilmiştir. Onlar da, bu değerli vazife-
leri yerine getirmek üzere bütün güçle-
rini sarf etmişlerdir. Gerektiğinde yurtla-
rından hicret etmişler, Kelimetullah’ı yü-
celtmek adına uzak diyarlara gitmişlerdir. 
Tıpkı Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (ra) fethet-
mek üzere Konstantiniyye’ye (İstanbul) 
gitmesi gibi. Sahâbeler Allah yolunda hic-
ret ve cihat etme şereflerine nail olmuş-
lar, böylece tazim edilmeye, faziletlerinin 
anlatılmasına, Allah’ın rızasına erişmele-
ri ve mağfiret olunmaları için onlara dua 
edilmesi gibi lütuflara sahip olmuşlardır.

İbn Hacer der ki: “Ehli Sünnet 
ve’l-Cemaat, sahâbenin tamamının udul 
(adalet sahibi) olduğunda ittifak etmişler-
dir. Bu ittifaka yalnızca ehl-i bidatten bazı 
mezhepler muhalefet etmiştir.”14

Ehli Sünnet ve’l-Cemaat nezdinde 
sahâbelerin her biri adalet sahibidir. Zira 
ahlakları ve fiilleri ile Allah indinde çok-
ça sevaba nail olabilmek arzusuyla mal-
ları ve nefisleriyle tüm güçlerini sarf et-
meleri nedeni ile Allah, Yüce Kitabında 
onları övmekte ve yine Nebevî Sünnette 
methedilmektedirler.

el-Hatîb el-Bağdâdî “el-Kifâye”15 adlı 
eserinin bir bölümünde şu değerli yazı-
yı yazmıştır:

“Sahâbenin adaleti; Allah’ın onları 
adil kılmasıyla, onların pak ve temiz ol-
duklarını haber vermesiyle ve Kur’ân’da 
onları seçip tercih etmesiyle malum-
dur.” Bu münasebetle Yüce Allah şöy-
le buyurmuştur:

‘Siz insanlar için çıkarılmış en ha-
yırlı ümmetsiniz.’16

‘Ve işte böyle, sizi ortada yürüyen 
bir ümmet kıldık ki siz bütün insanlar 
üzerine adalet örneği ve hakkın şahit-
leri olasınız, Peygamber de sizin üze-
rinize şahit olsun.’17

‘Andolsun o ağacın altında 
(Hudeybiye’de) sana bey’at ederlerken 
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Allah, müminlerden razı olmuştur. 
Kalplerinde olanı bilmiş onlara gü-
ven indirmiş ve onları pek yakın bir 
fetih ile mükâfatlandırmıştır.’18

Resûlullah’ın (sas) vefatından son-
ra sahâbelerin aralarında yaşananla-
ra gelince; bazısı Cemel günü olduğu 
gibi istemeden vuku bulmuşken bazı-
sı Sıffîn gününde olduğu gibi ictihat-
tan uzaktı. Ki ictihatta hata da edilebi-
linir isabette. İctihat sahibi kimse hata 
ettiğinde mazur görülür ve bir ecir alır. 
İsabet ettiğinde ise iki ecir alır. Ali b. 
Ebû Tâlib ve beraberindekiler, haki-
kate, Muaviye ve beraberindekilerden 
daha yakındı.19

3. Çalışmanın Konusu Olan Ebû 
Eyyûb el-Ensârî’nin Kısaca Hayatı

Asıl adı Hâlit b. Zeyd b. Küleyb el-Haz-
recî en-Neccârî’dir. Ensâr’dandır. 
Resûlullah’ın (sas) beraberliğinde Akabe 
Biatı’na, Bedir, Uhud vd. gazvelere ka-
tılmıştır. O, Resûlullah’ın (sas) Mekke-i 

18. Fetih Suresi, 18. ayet.
19. bkz. İbn Hacer el-Âskalânî, 

el-İsâbe fî Temyîz es-Sahâbe, 
Tahkik: Adil Ahmed Mu-
avvaz, 1/62; İbn Kesîr, İh-
tisâru Ulûmi’l-Hadis, 1/181-
182; Matar ez-Zehrânî, İl-
mu’r-Ricâl .Nşetuhu ve Ta-
tavvuruhui s. 88.

20. İbn Abdilberr, el-İstiâb fî 
Ma’rifeti’l-Ashâb, Tahkik: 
Ali Muhammed el-Becâvî, 
2/424; Hacer el-Âskalânî, el-
İsâbe fî Temyîz es-Sahâbe, 
2/200.

Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye 
hicretinin ardından evi ve mescidi inşa 
edilene dek onun yanında konaklaması 
ile nimetlendirilmiştir.

Muaviye b. Yezîd’in dönemin-
de, İstanbul’u fethetmek üzere Yezîd b. 
Muaviye’nin komutanlığında yola çıkan 
orduda yer almıştır. Ancak savaş sırasın-
da hastalanmıştır. Yezîd b. Muaviye ya-
nına gelerek:

“Neye ihtiyacın var?” diye sorduğunda 
Ebû Eyyûb şu cevabı vermiştir:

“İhtiyacım şudur ki eğer ölürsem 
beni yüklenin. Sonra da düşman top-
raklarında taşıyabildiğiniz yere kadar 
taşıyın. Daha fazla ilerleyemediğiniz-
de beni bulunduğunuz yere defnedin 
ve geri dönün.” 

Ardından da vefat etmiştir. Askerler is-
teğini yerine getirerek Konstantiniyye’nin 
yakınlarına onu defnetmişlerdir. 
Rivayetlere göre bu olay H. 50, H. 51 
ya da H. 52 –ki bu rivayet daha güçlü-
dür-  yılında yaşanmıştır.20
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3. Sahâbenin Tefsiri Ve 
Tefsirlerinin Hücceti

a. Sahâbenin Tefsiri

Sahâbenin Kur’ân-ı Kerîm’i tefsiri. Kur’ân’ın 
Kur’ân’ı tefsiri ve sünnetin Kur’ân’ı tefsi-
rinin ardından üçüncü basamakta yer alır. 

Sahâbe, insanlar arasında Kur’ân’ı en 
iyi bilenlerdi. Zira ilgili bağlamlara ve du-
rumlara şahitlerdi ve doğru anlayış ve doğ-
ru bilgi sahibiydiler.

İbn Kesîr, sahâbe tefsirinin mertebesi 
hakkında şöyle der: “Eğer tefsiri Kur’ân’da 
ve sünnette bulamazsak, sahâbenin söz-
lerine ircâ ederiz. Çünkü bu konuda en 
çok bilgi sahibi olanlar onlardır. Zira il-
gili bağlamlara ve durumlara şahitlik et-
tiler, net bir anlayış, doğru bilgi ve salih 
amel sahibiydiler.”21

b. Sahâbe Tefsirinin Hücceti

Tüm bunlardan sonra, sahâbe tefsirinin 
hükmü ve hüccetine dair bazı şeyleri 
zikredelim.22

Birinci olarak; esbâb-ı nüzûle daya-
nan sahâbe tefsiri hükmen merfudur ve bu 
alanda rey sunulmaz. Ancak Resûlullah’a 
(sas) isnat edilmeyip mevkuf bir rivayetse 
o zaman rey kapısı açıktır.

İkinci olarak; hükmen merfu olduğu-
na dair karar verilen tefsir rivayetine mu-
kabele de bulunmak ittifakla câiz değildir. 
Müfessir rivayeti tefsirlerinde kullanmalı, 
kendi görüşleriyle izaha yönelmemelidir.

Üçüncü olarak; hükmen mevkuf olan 
haberlere gelince, âlimler bu konuda ihti-
laf etmiştir. Şöyle ki:

Bir gruba göre, mevkuf olan haber-
leri delil almak zorunlu değildir, çünkü 
merfu değillerdir. Bu rivayetler içtihada 
dayanmaktadır. Müctehid ise, ictihadın-
da hataya da düşebilir, isabette edebilir. 
İctihad konusunda sahâbe de diğer müc-
tehidler gibidir.

Diğer gruba göre ise, mevkuf ha-
berler delil alınmalı ve tefsirde kullanıl-
malıdır. Çünkü sahâbelerin bu bilgileri 
Resûlullah’tan (sas) duymuş olma ihti-
malleri de vardır. Ayrıca bu tefsir kendi 
görüşü ise, sahâbelerin isabet etme ih-
timali daha yüksektir. Zira onlar, ilgili 
bağlamlara ve durumlara şahit oldular ve 
doğru anlayış ve doğru ilme sahiptiler.23

İbn Kayyim el-Cevzî der ki: 
“Şüphesiz ki sahâbenin tefsirdeki görüş-
lerinin isabet etme ihtimali onlardan son-
rakilerin isabet etme ihtimalinde daha 
yüksektir. Bazı ilim ehli onların tefsir-
lerini içeren rivayetleri de hükmen mer-
fu kabul etmişlerdir.”24

Bu son görüş Kur’ân’ı Kerîm’i doğru 
anlama konusunda, nefsin meyl ettiği ve 
kalbin mutmain olduğu görüştür.

2. Bazı Sahâbelerin Bazı Ayetleri 
Anlamada Hataya Düşmeleri Ve 
Sahâbelerin Esbâb-ı Nüzûl Bilgisini 
Kullanarak Kur’ân-ı Kerîm’i 
Anlamalarına Örnekler

a. Bazı Sahâbelerin Bazı Ayetleri 
Anlamada Hataya Düşmeleri

Kimi sahâbelerin bazı ayetleri anlamada 
hataya düştüğü olmuştur. Bu durum ne 
kötü bir niyet ne de kötü bir etmendir. Ne 
doğru yoldan sapma ne de ilim talebesi-
nin niteliklerinin dışındadır. Bu hal sade-
ce onlara âlimlerin zikrettiği şatları, ede-
bi, ilmi ve marifeti sağlar.

Şüphesiz ki bazı sahâbelerin tefsirde 
hataya düşmeleri ya da zorluk çekmeleri 
beşeri zayıflığın bir göstergesidir. Anacak 
burada; bazı sahâbelerde olduğu gibi aye-
ti değerlendirme de liyakat sahibi olanlar-
dan kaynaklanan hata ile bunun için li-
yakat sahibi olmayanların hatası arasın-
da fark vardır. Ya da ehli zamanın her işe 
karışan kimselerinin Kur’ân sofrasına da 

21. İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân, 
1/8.

22. bkz. Muhammed Hüse-
yin ez-Zehebî, et-Tefsîr 
ve’l-Müfessirûn, 1/72.

23. bkz. İbn Kesîr, Tefsî-
ru’l-Kur’ân, 1/8; el-Burhân 
fî Ulumi’l-Kur’ân, 2/172

24. İbn Kayyim el-Cevzî, İ’lâ-
mü’Muvakkıîn, 4/117.
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25. bk. Salâh el-Hâlidî, Tasvîbât 
fî Fehmi Ba’z’i-Âyât, s. 33

26. Bakara Suresi, 195. ayet.
27. Bakara Suresi, 195. ayet.
28. bkz. Tefsiru’t-Taberi, 3/583; 

Tefsiru’-Maverdî, 1/253; 
Tefsiru İbnü’l-Cevzî, 1/158; 
Tefsiru’l-Âlûsî, 1/474.

29.  Sahihu’l-Buharî, , 6/27, ha-
dis no: 4516.

oturduğunda ya da Kur’ân’ın manalarını 
tahrif etme isteğinde bulunanlar da oldu-
ğu gibi kötü niyetinden dolayı da hataya 
düşenler olduğu gibi.25

b. Sahâbelerin Esbâb-ı Nüzûl Bilgisini 
Kullanarak Kur’ân’ı- Kerîm’in 
Anlamalarına Dair Örnekler

Birinci Örnek: Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
(r) Esbâb-ı Nüzûl Bilgisiyle Ayette Bahsi 
Geçen Tehlikenin Anlamını İzah Etmesi

Konstantiniyye’de Rumlar ile savaşan 
Müslüman ordusunda Ebû Eyyûb el-
Ensârî (ra) ile beraber bulunan bazı kim-
seler, savaş esnasında tek başına kâfirlere 

tehlikeye bırakmayın ve güzel ha-

reket edin. Çünkü Allah güzellik ve 

iyilik edenleri sever.”27 ayetinin ma-

nası hakkında söylenenleri takip edersek, 

buyruğun infak meselesi bağlamında ol-

duğunu görürüz. Müfessirler bu ayette-

ki “tehlike” kelimesinden kastedilenin, 

Allah yolunda infak olduğunu söyler-

ler.28 Murat edilen, ilk akla geldiği gibi 

tehlikeye atılma değildir. İmam Buharî, 

Huzeyfe’den (ra) ayetin nafaka konusun-

da indiğini rivayet eder.29

Ebû Dâvut’ta, Esleme Ebû İmrân’dan 

rivayetle:

“Konstantiniyye’yi ele geçirme arzu-

suyla Medine’den yola çıktık. Ordunun 

komutanı Abdurrahman b. Halid b. Velid 

idi. Rumlar sırtlarını Konstantiniyye du-

varlarına yaslamışlardı. Derken bir adam 

tek başına düşmanın üzerine saldırıya geç-

ti. Onu gören insanlar:

“Lâ ilahe illallah, şu adama da bakın! 

Kendi eliyle kendini tehlikeye atıyor.” 

karşı hücum eden bir adamın bu hareke-

tinin, “Kendi ellerinizle kendinizi teh-

likeye atmayın!”26 ayetinde bahsi geçen 

tehlike olduğunu zannederek anlam da 

hataya düştüler. Ebû Eyyûb el-Ensârî’de 

ayet hakkındaki bu yanlış anlayışı red-

dederek onlara doğru manasını açıkladı.

Yüce Allah’ın “Allah yolunda mal 

harcayın da kendinizi ellerinizle 
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dediler. Bu sözleri duyan Ebû Eyyûb el-
Ensârî (ra) insanlara şunları söyledi:

“Bu ayet biz Ensâr hakkında inmiştir. 
Allah’ın (cc) Peygamberine (sas) zafer na-
sip edip de fetih ile İslâm artık üstünlük 
elde edince, bizler de:

‘Gelin artık bizler de mal varlığımızı 
yeniden kazanalım, gücümüzü muhafa-
za edelim.’ demiştik. İşte bu söyledikle-
rimiz üzerine Allah (cc) şu ayeti kerime-
yi inzal buyurdu:

30. Bakara Suresi, 195. ayet.
31. Ebû Dâvud, Sünen, Tahkik 

Şuayb el-Arnaûd, 4/166, ha-
dis no: 2512.

32. Beyhâkî, Sünenü’l-Kübrâ, 
9/78, hadis no: 17925.

33. İmam Tahavî, Şerhu Müşki-
li’l-Âsâr, 12/99.

34. İbn Kesîr, Tefsir, 1/530.

Beyhakî’deki lafız ise şöyledir:
Bu sözler üzerine Resûlullah’ın (sas) 

sahâbîsi Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra) kalktı 
ve şunları söyledi:

“Ey insanlar! Sizler ayeti bu şekilde 
tevil ediyorsunuz (ــون  Ancak bu ayet .(تأّول
biz Ensâr hakkında nazil olmuştur...”32

Yine İmam Tahavî’nin Şerhu Müşkili’l-
Âsâr’ında rivayette şu lafız geçer:

“Sizler ayeti bu şekilde tevil ediyorsu-
nuz (تتأّولون ).”33

Bu onların an-
lamda düştükle-
ri bir hatadır. Eğer 
ayeti bu şekilde an-
lasaydık, o zaman 
zor şartlarda düş-
manla savaşa ka-
tılım nehyedilmiş 
olurdu. Bu neden-
le de Ebû Eyyûb el-
Ensârî (ra) anlamda 
bu hataya düşenler 
için ayetin kastının 
Allah yolunda nifa-
kı terki nehyetmek 
olduğunu açıkladı. 

Ayetin muhte-
vasına gelince: -İbn 
Kesîr’in de dediği 

gibi- bu ayet diğer ibadetler ve taatlar-
la birlikte Allah yolunda infakı emret-
mektedir. Özellikle de düşmanlar savaş 
konusunda Müslümanların düşmanları-
na karşı takviye edecek şekilde malları-
nı sarf etmeye teşvik etmektedir. Bunu 
terk etmeyi alışkanlık haline getirenler 
için bu tavrın helak ve mahvolmak ol-
duğunu bildiriyor.34

Görüldüğü gibi âyet-i kerîme, iyili-
ği emir ve kötülüğü nehiyden ve Allah 
yolunda mücadeleye davetten korkan 
ve bundan kaçınanlar için bir delil teş-
kil etmiyor. Eğer onlara bu konuda itiraz 

‘Mallarınızı Allah yolunda harcayın 
da kendi ellerinizle kendinizi tehlike-
ye atmayın. Güzel hareket edin, çün-
kü Allah güzel davrananları sever.’30

Ayetteki, kendi kendimizi tehlikeye 
atmamızdan maksat, cihadı terk etmek 
suretiyle mal mülk elde edinip de bunu 
muhafaza etmek üzere dünyalık peşinden 
koşup kendimizi tehlikeye atmamızdır.”

Ebû İmrân dedi ki: 
“Ebû Eyyûb nihayet Konstantiniyye’ye 

surları dibine gömülene dek hiçbir za-
man Allah yolunda cihaddan geri dur-
madı, hep savaştı.”31
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ederseniz âyet-i kerîmeyi delil gösterir 
ve ona sarılırlar ki bu onların lehine de-
ğil aleyhinedir.35

İkinci Örnek: Hz. Âişe’nin 
Esbâb-ı Nüzûl Bilgisini Kullanarak 
Safa ve Merve Arasında Say’ın Manasını 
Hz. Urve’ye Açıklaması

Sahih-i Buharî’den rivayetle: Urve (ra) 
dedi ki: Hz. Âişe’ye (ra):

“‘Şüphesiz ki Safa ile Merve 
Allah’ın nişânelerin-
dendir. Artık kim 
hac veya umre niye-
tiyle Kâbe’yi ziya-
ret ederse bu ikisini 
de tavaf etmesinde 
bir beis yoktur. Kim 
gönüllü olarak iyilik 
yaparsa muhakkak 
ki Allah Şâkir'dir, 
Alîm’dir.’36 ayeti hak-
kında ne dersin? Allah’a 
yemin olsun ki bu ikisi-
nin tavaf edilmemesin-
de de bir beis yoktur.’’ 
dedim. Dedi ki:

‘Ey kardeşimin 
oğlu ne kötü söyledin. 
Eğer senin yorumla-
dığın gibi olsaydı, ayet bu ikisinin tavaf 
edilmemesinde hiçbir beis yoktur, anla-
mında olurdu. Ancak bu âyet-i kerîme 
Ensâr hakkında nazil olmuştur. Onlar 
Müslüman olmadan önce, dağın eteğin-
de azgın Menat’a saygı gösteriyor, ibadet 
ediyorlardı. Ona saygı gösterene Safa ile 
Merve arası tavaf etmek zor gelir, bundan 
kaçınırdı. Bu nedenle, Müslüman olduk-
larında Resûlullah’a (sas) gelerek bu du-
rumu sordular:

Ey Allah’ın Resûlü! İslam’dan önce Safa 
ile Merve arasını tavaf etmekten sakınırdık, 
dediler. Bunun üzerine, Şüphesiz ki Safa 

35. Hasan Ahmed es-Sâ’atî, Na-
zarât fî Kitabillah, s. 221.

36. Bakara Suresi, 158. ayet.
37. Buharî, Sahih, 2/158, hadis 

no: 1643.

ile Merve Allah’ın nişanelerindendir, aye-

ti nazil oldu.’

Hz. Âişe dedi ki: ‘Resûlullah (sas) Safa 

ile Merve’yi tavafı sünnet kılmıştır. Bu 

ikisini tavaf etmemek olmaz.’”37

Urve b. Zübeyr (ra) ayetin, Safa ile 

Merve arasını tavaf edenin üzerinden gü-

nahın kaldırıldığını bildirdiğini zannetti. 

Zira ayette; “O ikisi arasını tavaf edene 

bir beis yoktur.” buyruluyordu. Hâlbuki 

tavaf edenden günahın nefyedilmesi, ya-
pılmasının da terkininde denk olduğuna, 
mübah olduğuna delildir. Eğer zorunlu 
olsaydı, Yüce Allah bunu nass ile zorunlu 
kılar, tavaf edenin üzerinden günahı kal-
dırmakla iktifa etmezdi. 

Bu da Hz. Urve’nin ayeti anlama ko-
nusunda düştüğü hatasıdır. Eğer onun gibi 
anlasaydık, o zaman Safa ve Merve arasını 
say etmek mubah olurdu, bilindiği üzere 
haccın bir rüknü olmazdı.

İkisi arasında say etme konusuna gelin-
ce, Resûlullah’ın (sas) hadislerinden ve fiil-
lerinden anlaşıldığına göre zorunludur. Hz. 
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Âişe’nin ayetin nüzûl sebebinden yardım 
alması, esbâb-ı nüzûl bilgisinin hüküm-
lerin inceliğini ve kavrayışın doğruluğu 
noktasında gerekliliğine dair bir delildir.38

Üçüncü Örnek: İbn Abbas’ın 
Esbâb-ı Nüzûl Bilgisini Kullanarak 

Sahihayn’da yer alan bir rivayete göre 
Mervân b. el-Hakem, kapıcısı Râfî’ye 
dedi ki:

“Ey Râfî, İbn Abbas’a git ve sor: Bizden 
yaptığı ile sevinen ve yapmadığı şeyle 
övülmeyi isteyen her bir kişi azaba duçar 
olacaksa, o halde hepimiz azaplandırıla-
cağız, öyle mi?”

38. Salâh el-Hâlidî, Tasvîbât fî 
Fehmi B’azi’l-Âyât, s. 51

39. Âli İmrân Sûresi, 187. ayet
40. Âli İmrân Sûresi, 188. Âyet
41. Buharî, Sahih, 6/40, hadis 

no: 4568; Müslim, Sahih, 
4/2143, hadis no: 2778

42. Bakınız: Salâh el-Hâlidî, Tas-
vîbât fî Fehmi B’azi’l-Âyât, 
s. 55

İbn Abbas şu cevabı verdi:
“Bundan size ne! Bu ayet ehli kitap 

hakkında nazil olmuştur.” diyerek, “Hani 
Allah kendilerine kitap verilenlerden, 
onu mutlaka insanlara açıklayacaksı-
nız, gizlemeyeceksiniz, diye söz almış-
tı…”39 ayetini ve ardından, “Ettikleri ile 
sevinen ve yapmadıkları şeylerle övül-
meyi sevenlerin azaptan kurtarılacak-
larını sanma. Onlar için pek acıklı bir 
azap vardır!’’40 ayetini okudu. 

Sonra dedi ki: “Peygamber (sas) on-
lara bir şey sordu da onlar Resûlullah’ın 
(sas) sorduğu şeyi gizleyerek, onun dı-
şında bir şeyi haber verip, çıktılar. Sonra 
da Resûlullah’ın (sas) hakkında sorduğu 
şeye dair haber verdiklerine inandığını 

zannederek bundan dolayı övünmek is-
tediler. Resûlullah’ın (sas) sorduğunu giz-
lediklerinden dolayı da sevindiler.”41

Mervân b. el-Hakem, ayetin 
Müslümanlara dair olduğunu ve mana-
nın yaptığıyla sevinen ve yapmadığı bir 
işte dahi olsa insanlar tarafından övülme-
yi isteyen her bir kişinin azaba duçar ol-
duğu yönünde anladı.

Ancak İbn Abbas ayetin nüzûl sebe-
bini delil olara getirdi ve nüzûlu ile iliş-
kilendirerek ayetin Yahudilerin hakikati 
gizlemelerinden ve sahte ve çarpıtılmış 
cevaplarından bahsettiğini haber verdi.42

Sonuç

Araştırmanın sonun da zikrettiğimiz ör-
nekler, bizlere ayetlerin hakiki manasına 
ulaşılmasında sahâbenin rolünü, esbâb-ı 
nüzûl ilminin Yüce Kitabımızı anlama-
da ki yerini ve önemini ve Kur’ân’ın ma-
nasını anlamada zihinlerde ki oluşan çar-
pıklıkları izale edişini açıklıyor.

Zikrettiğimiz bu örneklerden yola 
çıkarak diyebiliriz ki; din ve ilim saha-
sında kökleşmelerine rağmen sahâbenin 
ve tabiinin büyüklerinden birileri dahi 
ayetleri anlamada karışıklık yaşıyorsa, 
din, ilim ve irfana dair öncekilerin kav-
rayamadıklarını, nasıl onlardan sonra ge-
lenlerin bugün kavrayabildikleri üzeri-
ne düşünmek gerekmektedir.
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FETİH VE TEBLİĞ
Prof. Dr. Mustafa Ağırman

Yüce Allah, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) 
âlemlere rahmet olarak gönderdi ve 
şöyle buyurdu: “Biz, seni âlemlere an-
cak rahmet olarak gönderdik.”1 Yüce 
Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber 
Efendimizi, bu dinin kitabı olan Kur’ân-ı 
Kerîm’i2 ve bir de yeryüzünü sulayan 
yağmuru3 rahmet olarak isimlendirir. 
Yağmur yeryüzünü sulayıp ölü topra-
ğı cana getirdiği gibi Hz. Peygamber 
Efendimiz de sözleri ve nasihatleri ile in-
sanları diriltmektedir. Kur’ân-ı Kerîm de 
taşıdığı ölmez, solmaz ve pörsümez me-
sajlarla insanlık için bir rahmettir ve kı-
yamete kadar da insanlığa rahmet olma 
özelliğini devam ettirecektir. 

Yüce Allah, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) âlemlere rahmet olarak ve son peygam-
ber olarak gönderdi ve ona İslâm dinini insanlara tebliğ etme görevi verdi. Yüce 
Allah, bu konuda Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “Allah katında din İslâm’dır. 
Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık 
yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler bilmelidir ki Allah’ın 
hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: ‘Bana uyanlarla bir-
likte ben kendimi Allah’a teslim ettim.’ Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere 
de: ‘Siz de Müslüman olup Allah’a teslim oldunuz mu?’ de! Eğer Müslüman olup 
teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana 
düşen, yalnızca tebliğ etmektir, duyurmaktır. Allah, kullarını çok iyi görmektedir.”4

Bilindiği gibi peygamberlerin sıfatları beştir ve bunlar sırasıyla şunlardır: Sıdk, 
emanet, fetânet, ismet ve tebliğ. Sıdk, doğru olmak; emanet, güvenilir olmak; 

1. Kur’ân-ı Kerîm, el-Enbiyâ 
Suresi, 21/107.

2. Kur’ân-ı Kerîm, el-İsrâ Su-
resi, 17/82.

3. Kur’ân-ı Kerîm, eş-Şûrâ Su-
resi, 42/28.

4. Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân 
Suresi, 2/19-20.
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fetânet, akıllı ve zeki olmak; ismet, günah 
işlememek, günahtan korunmuş olmak; 
tebliğ ise, peygamberlerin Allah’tan aldık-
ları emirleri ve yasakları ümmetlerine ek-
siksiz olarak iletmeleri demektir. Tebliğin 
zıddı olan gizlemek peygamberler hak-
kında düşünülemez. Yüce Allah, şöyle 
buyurur: “Ey Peygamber! Rabbinden 
sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yap-
mazsan Allah’ın elçiliğini tebliğ etmemiş 
olursun. Allah, seni insanlardan koruya-
caktır. Doğrusu Allah, kâfirler toplulu-
ğunu hidayete erdirmez!”5

Bütün peygamberler, Yüce Allah’tan al-
dıklarını ümmetlerine eksiksiz iletmişler-
dir. Bizim peygamberimiz de hayatı boyun-
ca bunu yapmıştır. Bizim peygamberimiz 
bütün insanlığın peygamberi olduğu için, 
onun tebliği kıyamete kadar devam ede-
cektir. O, hem kavlî hem de fiilî sünneti ile 
kıyamete kadar bize ders vermekte ve bize 
dosdoğru yolu göstermektedir. Onun bu 
görevini kendisinden sonra sahâbîleri de-
vam ettirdi. Sahâbî neslinden sonra da bu 
görev, Peygamber Efendimizin manevî vâ-
risi olan âlimlerle devam etmektedir.

Hz. Peygamber Efendimiz, Yüce Allah 
tarafından kendisine peygamberlik göre-
vi verildikten sonra aralıksız olarak tebliğ 
görevini ve insanları İslâm’a davet etme 
işini devam ettirdi. Bu görevini icra eder-
ken Mekke ve Medine dönemlerinde ayrı 
ayrı yol ve yöntemler kullandı. İslâm âlim-
leri, Hz. Peygamber’in, bi’setinden vefa-
tına kadar tebliğ ve davet için takip etti-
ği yol ve yöntemi dört devreye ayırır ve 
şöyle derler: “Birinci devre, gizli davettir 
ve üç yıl sürmüştür. İkinci devre, savaş ol-
madan yalnızca dil ile açıktan yapılan da-
vettir ve bu da hicrete kadar devam etmiş-
tir. Üçüncü devre, haddi aşanlarla ve kö-
tülüğe başvuranlarla savaşmakla birlikte 
açıktan yapılan davettir, bu da Hudeybiye 
Musâlahası’na kadar sürmüştür. Dördüncü 

5. Kur’ân-ı Kerîm, el-Mâîde 
Suresi, 5/67.

6. el-Bûtî, Said Ramazan, Fık-
hu’s-Sîre (terc. Ali Nar - Or-
han Aktepe), İstanbul, 1984, 
s. 89.

devre, Allah’a davet yolunda engel olarak 
çıkan veya müşriklerden, inkârcılardan ve 
puta tapanlardan -davet ettikten ve daveti 
bildirdikten sonra- İslâm’a girmekten sa-
kınan herkesle savaşarak açıktan yapılan 
davettir. Bu dönem, İslâm’daki cihad hük-
münün ve İslâm şeriatının, üzerinde karar 
kıldığı ve son şeklini aldığı dönemdir.”6 
Bu son dönem ile alakalı olarak, Kur’ân-ı 
Kerîm’de iki ayetin meali şöyledir: 

“Fitne tamamen yok edilinceye ve din 
de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla 
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savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden 
başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.”7

“Fitne ortadan kalkıncaya ve din tama-
men Allah için oluncaya kadar onlarla sa-
vaşın. (İnkâra) son verirlerse şüphesiz ki 
Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.”8

Bu iki ayet-i kerime, lafız olarak he-
men hemen birbirinin aynıdır. Birinci 
ayetteki “din Allah için oluncaya kadar” 
ifadesi, ikinci ayette “din tamamen Allah 
için oluncaya kadar” şeklini almıştır. Yani 
ikinci ayette dinin Allah için olmasına 
vurgu yapılmaktadır. “Dinin Allah için 
olması” demek de, savaştan ve fetihten 
sonra tebliğ faaliyetlerinin devreye gir-
mesi ve insanların gönülden İslâm’ı be-
nimsemesi demektir. Bu iki ayetten an-
laşılıyor ki savaşlardan ve fetihlerden 
sonra kılıçlar kınlarına girecek, silahlar 
depolara kaldırılacak ve ağızlardaki dil-
ler konuşmaya başlayacaktır. Fethedilen 
yerlerdeki insanların gönülleri de fet-
hedilecektir. Din de asıl olan da budur. 
Cihadın, savaşın ve fethin nihai hedefi 
insanların gönlünü fethetmek ve onları 
İslâm ile tanıştırmaktır.

İslâm dini, her şeye yeni bir şekil ve 
yeni bir bakış açısı getirdiği gibi savaşa da 
yeni bir anlayış ve hukukî bir düzenleme 
getirmiş ve literatüre “âdil savaş” kavra-
mını kazandırmıştır. Âdil savaş, hem se-
bebi, hem cereyan şekli, hem de sonucu 
bakımından âdil olmayan savaşlardan ay-
rılır. Bize her şeyi yaşayarak öğreten Hz. 
Peygamber Efendimiz, âdil savaşın nasıl 
olması gerektiğini katıldığı savaşlarla öğ-
retmiştir. Katılamadığı Mûte Savaşı’nda da 
komutanlara yaptığı nasihatlerle kıyame-
te kadar gelecek ümmete yol göstermiş-
tir. Bilindiği gibi bu savaş, 8/629 yılında, 
Medine’den hareket eden İslâm ordusu ile 
o zamanın süper gücü olan Bizans ordusu 
arasında Kudüs’e elli kilometre mesafede 
bulunan Mûte’de cereyan etmiştir. Savaşın 
sebebi, Hz. Peygamber’in Busrâ emirini 
İslâm’a davet için gönderdiği elçisi Hâris b. 
Umeyr’in, Gassânî emirlerinden Şurahbil 
b. Amr tarafından yolunun kesilip öldü-
rülmesidir. Kaynaklarımız, konu ile alakalı 
olarak şunları kaydediyorlar: “Mücâhidler, 
Mûte Savaşı için Medine’den yola çıka-
cakları sırada, Peygamber Efendimiz, 

7. Kur’ân-ı Kerîm, el-Bakara 
Suresi, 2/193.

8. Kur’ân-ı Kerîm, el-Enfâl Su-
resi, 8/39.
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beyaz bir sancağı Zeyd b. Hârise’ye ver-
di ve onu orduya komutan tayin etti. 
Hz. Peygamber Zeyd’e, elçisi Hâris b. 
Umeyr’in, öldürüldüğü yere kadar git-
mesini ve orada bulunanları İslâm’a da-
vet etmesini, Müslümanlığı kabul eder-
lerse ne âlâ, etmezlerse Allah’ın yardımı-
na güvenerek onlarla çarpışmasını söyledi. 
Orduyu uğurlamak için Vedâ yokuşuna 
kadar mücâhidlerle birlikte gitti. Vedâ yo-
kuşuna varınca orada durdu9 ve askerlere 
genel bir tavsiyede bulunarak şöyle dedi:  

‘Ben, size, Allah’ın emirlerine sımsıkı 
bağlanmanızı ve yasaklarından kaçınma-
nızı, beraberinizde bulunan Müslüman 

askerler hakkında da hayırlı olmanızı ve 
onlara çok iyi davranmanızı tavsiye ede-
rim. Allah’ın adıyla ve Allah’ın yolun-
da gazâ ediniz. Allah’a inanmayıp kâfir 

olanlarla savaşınız. Savaşınız fakat gani-
mette hainlik etmeyiniz. Verdiğiniz söz-
leri bozmayınız. Ölülerin burunlarını ve 
kulaklarını kesmek suretiyle onların hil-
katini bozmayınız. Çocukları asla öldür-
meyiniz.’ Sonra da komutan tayin ettiği 
Zeyd b. Hârise’ye dönerek ona özel ola-
rak şu tavsiyelerde bulundu:

‘Müşriklerden olan düşmanına kavuş-
tuğun zaman önce onları üç şeyden biri-
ne davet et. Bu üç şeyden hangisinde sana 
icabet ederlerse sen de onu kabul et ve on-
lardan elini çek. Her şeyden önce onları 
İslâm’a davet et. Eğer onlar bu hususta se-
nin davetini kabul ederlerse sen de onla-
rın bu kabulü üzerine onlardan elini çek. 
Bu kabulden sonra onları kendi memle-
ketlerinden muhâcirlerin memleketine 
(Medine’ye) hicret etmeye davet et ve on-
lara haber ver ki, eğer kendileri bunu ya-
parlarsa muhâcirlerin lehine olan şeyler 
onlara da olacaktır. Muhâcirlerin üzerine 
binen sorumluluklar, onların da üzerine 
binecektir. Eğer kendi memleketlerinden 
muhâcirlerin yurduna hicret etmekten çe-
kinirlerse onlara haber ver ki, bu takdir-
de onlar göçebe Müslümanlar gibi olacak-
lardır. Göçebe Müslümanlar üzerinde câri 
olan Allah’ın hükümleri onlar üzerinde de 
cereyan edecektir. Müslümanlarla beraber 
cihad etmeleri müstesna onlara ganimet-
ten ve feyden hiçbir şey ayrılmayacaktır. 

Eğer onlar, bu Müslüman olma tek-
lifini kabul etmezlerse bu takdirde on-
lardan cizye vergisi iste. Şayet onlar bu 
cizyeyi verme hususunda senin teklifini 
kabul ederlerse sen de onların bu kabu-
lü üzerine onlarla savaşmayı bırak. Eğer 
onlar, Müslüman olma veya cizye verme 
tekliflerini kabul etmezlerse o takdirde 
Allah’tan yardım iste ve onlarla savaş…’”10

Barışta-savaşta, gece-gündüz, mes-
cidde-çarşıda, dosta-düşmana, her zaman 
ve her mekânda, herkese tebliğ yapan ve 

9. Vakıdî, el-Meğâzî, II, 756; 
İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 128.

10. Vakıdî, el-Meğâzî, II, 758; 
Müslim, Cihâd, 3; Ebû 
Dâvûd, Cihâd, 82; Tir-
mizî, Siyer, 48; İbn Mâce, 
Cihâd, 37.
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İslâm davetini ulaştıran bir peygambe-
rin ümmetiyiz. İslâmî fetihlerin hepsinde 
tebliğ vardır. Tebliğ, hem fetih öncesinde 
hem de fetih sonrasında vardır. Fetihlerin 
tamamını anlatmak bu makalenin sınırla-
rını aşacaktır. Biz, bunun yerine, bütün 

fetihlere örnek olabil-
mesi açısından sadece 
Kâdisiye Savaşı’ndaki 
tebliğ faaliyetlerini an-
latmaya çalışacağız.

Kâdisiye Savaşı, 
Hz. Ömer’in hilâfeti 
zamanında 15/636 yı-
lında İslâm ordusu ile 
dönemin süper güçle-
rinden biri olan Sâsânî 
İmparatorluğu ordu-
su arasında cereyan 
eden ve Müslümanlara 
Kuzey Irak’ın ve İran’ın 
kapılarını açan bir mey-
dan savaşıdır. Bu sa-
vaşta İslâm ordusu-
nun komutanı Sa’d 
b. Ebî Vakkâs, Sâsânî 
ordusunun komuta-
nı da Rüstem’dir. Sa’d, 
Rüstem’in komutan ya-
pıldığını ve onun çok 
sayıda askerlerle güç-
lendirildiğini halife 
Hz. Ömer’e bildirince, 
Hz. Ömer ona şöyle bir 
mektup yazdı: 

“Onlardan sana gele-
cek haberler ve onların 

sana getirecekleri durumlar seni üzmesin. 
Üzülme, Allah’tan yardım dile, ona güve-
nip dayan. Fars ordusunun komutanına gö-
rüş ve rey sahibi güçlü adamlarını gönder 
ki onu imana davet etsinler. Çünkü Yüce 
Allah, bu adamlarımızın davetini Farslıların 
gevşemesine ve sizin zafer kazanmanıza 

vesile kılacaktır. Her gün bana mektup ya-
zarak durumu bildir.”11

İslâm ordu komutanı Sa’d b. Ebî 
Vakkas, halifenin emrine uyarak savaş 
başlamadan önce Sâsânî ordu komutanı 
Rüstem’e elçiler göndererek onu İslâm’a 
davet etti. Ondan bir netice alamayan Sa’d, 
bu sefer de Sâsânî imparatoru (kisrâ) III. 
Yezdücerd’e bir heyet gönderdi ve onu 
Müslüman olmaya veya cizye vermeye da-
vet etti. Çünkü onlar, Hz. Peygamber’den 
böyle görmüş ve böyle öğrenmişlerdi. 
Önce İslâm’a davet edecekler, muhatap-
ları bunu kabul etmezse kendilerine ciz-
ye vermeleri teklif edilecek, onu da kabul 
etmezlerse kendileri ile savaşılacaktı. Hz. 
Ömer, komutan Sa’d’a bu mektubu yazar-
ken elbette Hz. Peygamber’in, yukarıda 
geçen emrine imtisal ediyordu.

Hz. Peygamber’in terbiyesinde yetişen 
ve ondan öğrendiklerine dayanarak kendile-
rini İslâm’a veya cizye ödemeye davet eden 
İslâm ordu komutanının bu nazik davetine 
hem Rüstem hem de Kisrâ III. Yezdücedr, 
sert ve alaycı bir tavırla karşılık verdiler.

Savaş başlamadan önce Sa’d ile Rüstem 
arasında elçiler aracılığıyla görüşmeler ya-
pıldı. Bu görüşmeler İslâm tarihi kaynak-
larında şöyle anlatılır: 

“Seyf b. Ömer, üstatlarından naklen 
şöyle demiştir: İki ordu karşı karşıya gel-
diği zaman Rüstem, Sa’d’a haber gönde-
rerek kendisine soracağı şeyler hakkında 
bilgisi olan akıllı bir adam göndermesi-
ni istedi. Sa’d da ona, Muğîre b. Şu’be’yi 
gönderdi. Muğîre, onun yanına varınca 
Rüstem ona şöyle dedi: 

‘Siz, bizim komşularımızsınız. Biz, 
şimdiye kadar size iyi davranıyor ve size 
ulaşacak eziyetleri önlüyorduk. Şimdi 
memleketinize dönün. Dönüp giderse-
niz, önceden olduğu gibi ülkemize gele-
rek ticaret yapmanıza engel olmayacağız.’ 
Muğîre de ona şöyle cevap verdi: 

11. İbn Kesîr, el-Bidâye 
ve’n-Nihâye, Beyrut, 1966, 
VII, 37.
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‘Biz, dünya peşinde değiliz. Bizim 
asıl istediğimiz ve amaçladığımız, ahi-
rettir. Allah, bize bir peygamber gönder-
di. Gönderdiği peygamberine şöyle dedi: 
Dinime tabi olmayan kimselere şu Müslüman 
cemaati musallat kılacak ve bu Müslüman 
cemaat vasıtasıyla onlardan intikam alaca-
ğım. Müslümanları, hak din olan dinime 
bağlı oldukları sürece, gâlip ve üstün kılaca-
ğım. Dinimden yüz çeviren kişi mutlaka alça-
lır. Dinime bağlanan kişi de mutlaka yücelir.’

Rüstem ona ‘Sözünü ettiğin din ne-
dir?’ diye sordu. Muğîre, Rüstem’e şöy-
le cevap verdi: ‘Bu dinin -onsuz hiçbir 

işin yarar sağlamayacağı- yegâne pren-
sibi; Allah’tan başka hiçbir ilah bulun-
madığına ve Muhammed’in Allah’ın 
Resûlü olduğuna iman etmek ve bir de 
Muhammed’in Allah katından getirdiği 
hükümleri tasdik etmektir.’

Rüstem, ‘Bu ne güzel bir şeydir. 
Başka bir umdesi de var mıdır?’ dedi. 
Muğîre, ‘Vardır!’ dedi ve şöyle devam 
etti: ‘Kulları, kullara kulluktan çıkarıp 
Allah’a kulluk seviyesine yükseltmektir.’ 
‘Bu da güzel bir şeydir. Başka bir şey var 
mı?’ dedi Rüstem. Muğîre, ‘Bütün in-
sanlar Âdem’in çocuklarıdırlar. Onlar 
ana baba bir kardeştirler.’ dedi.

Rüstem, ‘Bu da güzel!’ dedi ve şöyle 
devam etti: ‘Söyler misin bana, eğer di-
ninize girersek ülkemizden çıkıp memle-
ketinize döner misiniz?’ 

Muğîre, ‘Evet, vallahi son ticaret 
veya herhangi bir ihtiyaç sebebi dışın-
da ülkenize yaklaşmayız.’ diye cevap 
verdi Rüstem’e. Rüstem de, ‘Bu da gü-
zel!’ dedi ve İslâm’a ilgi duymaya başladı. 

Muğîre, yanından ayrıldıktan son-
ra Rüstem, kavminin reisleriyle İslâm’a 
girme konusunda müşâvere yaptı. Onlar, 
İslâm’a girmeyi reddettiler. Allah onla-
rı rezil rüsvay etsin. Zaten öyle de yaptı.

Sonra Sa’d, Rüstem’in talebi üzeri-
ne ikinci elçi olarak Rib’î b. Âmi’i gön-
derdi. Rib’î, Rüstem’in makamına girdi. 
Makamını altın işlemeli halılar ve ipek min-
derlerle döşeyip süslemişlerdi. Kıymetli 
yakut ve incileri, muazzam süsleri sergi-
lemişlerdi. Üzerinde tacı ve diğer kıymet-
li eşyaları vardı. Altından bir taht üzerine 
oturmuştu. Rib’î ise eski elbiseler giymiş 
olarak makama girdi. Ama üzerinde kılı-
cı ve kalkanı vardı. Küçük bir ata binmişti. 
Makama yaklaşıp atının ön ayakları halının 
ucuna basıncaya kadar at üzerinde durdu. 
Sonra indi, atını oradaki minderlerin dayalı 
olduğu yerlerden birine bağladı. Üzerinde 
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silahı, zırhı ve başında miğferi olduğu halde 
Rüstem’e yöneldi. Muhafızlar ona: 

‘Silahını indir!’ dedilerse de o şöyle 
dedi: ‘Ben, size kendi isteğimle gelme-
dim. Siz beni çağırdığınız için geldim. Bu 
şekilde içeri girmemi kabul ederseniz ne 
âlâ, yoksa geri döner giderim.’ 

Rüstem, adamlarına ‘İçeri girmesine 
izin verin!’ dedi. Bunun üzerine o da mız-
rağına dayanarak Rüstem’in tahtına doğ-
ru yürüdü ve içeri gidi. Rüstem ona şöy-
le bir soru sordu: ‘Sizi buralara kadar ge-
tiren sebep nedir?’ O da bu soruya şöy-
le cevap verdi:

‘Yüce Allah bizi gönderdi ki, onun di-
lediği kimseleri kullara kulluk etmekten 
kurtarıp Allah’a kul yapalım, O kimseleri, 
dünya sıkıntısından kurtarıp genişliğe ka-
vuşturalım. Dinlerin zülüm ve baskısından 
kurtarıp İslâm’ın adâletine kavuşturalım. 

Cenab-ı Allah bizi, kendisine imana davet 
edelim diye dini ile yaratıklarına gönder-
di. Bu dini kabul eden kimsenin durumu-
nu kabulleniriz ve kendisine dokunmadan 
geri döneriz. Ama bu dini kabul etmeyen 
kimselerle Allah’ın va’dini gerçekleştirin-
ceye kadar savaşırız.’

Bu sefer Rüstem, ‘Allah’ın size va’d 
ettiği şey nedir?’ diye sordu. Bu soruya 
Rib’î, ‘Cennet’tir. İmana gelmeyen kim-
selerle savaşarak ölen kimse için Cennet 
vardır. Hayatta kalan gaziler için ise za-
fer vardır.’ diye cevap verdi. 

Rüstem, ‘Sizin söylediklerinizi din-
ledim. Ancak düşünüp karar vermemiz 
için bize süre tanır mısınız?’ dedi. Rib’î, 

‘Evet, ama ne kadar süre istersiniz? Bir ya 
da iki gün yeter mi?’ dedi.

Rüstem, ‘Hayır, görüş sahibi ve kavmi-
mizin reisi olan kimselerle yazışıp cevapla-

rını alıncaya kadar bize 
süre tanıyın.’ dedi.

Rib’î, ona şöy-
le dedi: ‘Resûlullah 
(s.a.v.), orduların kar-
şı karşıya geldiği esna-
da düşmana üç günden 
fazla süre tanımayı bize 
sünnet olarak bırakmış 
değildir. Şimdi sen du-
rumuna bak, kavmi-
nin durumunu da göz 
önünde bulundur. Bu 
süre içinde üç seçenek-
ten birini seç!’ 

Rüstem, karşısın-
daki şahsın bütün bir 
İslâm ordusu adına ko-
nuştuğunu gördü ve 
onun bu cesareti ner-
den aldığını anlamak 
için şöyle bir soru sor-
du: ‘Sen kavminin efen-
disi veya lideri misin?’ 
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Rib’î, bu soruya şöyle cevap verdi: 
“Hayır, değilim. Ama Müslümanlar, tek 
vücut gibidirler. Onların en aşağı sevi-
yede olanları dahi en üst seviyede olan-
ları adına himaye ve emân verebilirler.’ 

Bu karşılıklı konuşmalardan sonra 
Rüstem, kavminin reisleriyle toplantı ya-
parak onlara şöyle dedi: ‘Bu adamın söyledi-
ği sözler kadar kıymetli ve tercihe şayan baş-
ka bir söz işittiniz veya duydunuz mu hiç?’

Rüstem’in adamları kendisine şöyle 
dediler: ‘Onun söylediği bu sözlere mey-
letmenden ve dinini bırakıp şu köpeğe uy-
mandan Allah’a sığınırız. Onun üzerindeki 
yırtık pırtık elbiseleri görmüyor muydun?’

Rüstem, onların bu durumuna üzü-
lerek kendilerine şöyle dedi: ‘Yazıklar ol-
sun size! Elbiselere bakmayın; görüşe, ko-
nuşmaya, davranmaya ve davranışa bakın. 
Çünkü Araplar, giyim kuşam ve yiyecek-
lere önem vermezler. Asaleti korurlar. Soy 
sopu göz önünde bulundururlar.’

Rüstem ve adamları, ikinci gün İslâm 
ordusu komutanı Sa’d’a haber göndererek 
bir başka adam göndermesi talebinde bu-
lundular. Sa’d da onlara Huzeyfe b. Mihsan’ı 
gönderdi. O da Rib’î’nin konuşmasına ben-
zer bir konuşma yaptı. Üçüncü gün Muğîre 
b. Şu’be, bir daha onlara gitti. O da güzel 
ve uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşma 
esnasında Rüstem, Muğîre’ye şöyle dedi:

‘Sizin, memleketimize girişinizin mi-
sali, bir yerde bal gören karasineğin o yere 
girmesine benzer. Ve o sinek: Beni bu bala 
ulaştıran kimseye iki dirhem vereceğim, 
der. Balın yanına varınca içine düşüp bo-
ğulur. Kurtulmak ister, ama kurtuluş yolu 
bulamaz ve: Kim beni buradan kurtarır-
sa ona dört dirhem vereceğim, der. Sizin 
durumunuz bir bağdaki deliğe giren za-
yıf bir tilkiye benzer. Bağ sahibi onu zayıf 
görünce acıyıp kendi haline bırakır. Ama 
tilki semizleşip birçok şeyi bozduğu ve 
ifsat ettiği zaman bağ sahibi askerleriyle 

onun üzerine gelir, kölelerin yardımıy-
la onu kaçıp kurtulamadan vurup öldü-
rür. Semizlediği için delikten çıkıp kur-
tulamaz ve canını verir. İşte siz de ülke-
mizden bu şekilde çıkacaksınız.’

Bu konuşmasından sonra Rüstem, ga-
leyana gelerek öfkeli bir şekilde şöyle dedi. 

‘Güneşe yemin ederim ki, yarın sizi öldü-
receğim.’ Muğîre de ona şu karşılığı ver-
di: ‘Sen de durumu yakın zamanda görüp 
anlayacaksın!’ Muğîre’nin bu sözü üzeri-
ne Rüstem, biraz yumuşadı ve geri adım 
atarak şöyle dedi: ‘Size elbise verilmesi-
ni, komutanınıza da hem elbise hem bi-
nek hayvanı hem de bin dinar verilmesini 
emrettim ki ülkemizden çekip gidesiniz.’ 

Muğîre, bu gibi tekliflere itibar etme-
diklerini Rüstem’e verdiği şu cevabı ile 
bir kere daha ilân etti: ‘Hükümranlığınızı 
gevşettikten, onurunuzu zayıflattık-
tan sonra mı bunu bize teklif ediyorsu-
nuz? Ülkelerinizde bir süre kalacağız. 
Küçülmüş olarak kendi elinizle cizye-
nizi bize vereceksiniz. Ve istemeseniz de 
kölemiz olacaksınız.’ Muğîre’nin böyle 
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demesi üzerine Rüstem, iyice öfkelenip 
galeyana geldi ve savaş kaçınılmaz oldu.12

Haftalar süren birbirlerini kollayış-
tan sonra savaş başladı ve çok şiddetli 
bir şekilde üç veya dört gün devam etti. 
Vücudundaki çıbanlardan dolayı rahatsız 
durumda olan Sa’d, fiilen çarpışmalara ka-
tılamadı ve orduyu kurdurduğu yüksekçe 
bir çardaktan yönetti (…) Müslümanların, 
ilk defa karşılaştıkları filler konusunda-
ki tecrübesizlikleri birinci gün zor anlar 
yaşamalarına sebep oldu. İkinci gün to-
parlandılar; ancak çok şiddetli çarpışma-
ların cereyan ettiği üçüncü gün çok ağır 
kayıplar verdiler. Nihayet savaşın sonu-
na doğru Suriye’den gelen altı bin kişi-
lik yardımcı kuvvetin desteği ve bazı ko-
mutanların zekice manevralarıyla üstün-
lüğü ele geçirdiler. Komutan Rüstem’in, 

Hil’al b. Ullefe tarafından öldürülmesinin 
ardından Sâsânî ordusu dağıldı ve büyük 
bir bozguna uğradı (…) Sa’d, İranlıların 
ağır yenilgisi karşısında kazandıkları bü-
yük zaferi, hemen her gün Medine dışı-
na çıkarak habercilerin getireceği müjde-
yi bekleyen Hz. Ömer’e bildirdi. Her iki 
tarafın da mevcutlarının en az üçte birini 
kaybettikleri bu savaşta Müslümanlar çok 
miktarda ganimet ele geçirdiler; bunların 
en kıymetlisi ‘direfş-i kâviyânî’ adındaki 
kutsal İran sancağıydı.

Kâdisiye Savaşı, İslâm tarihi-
nin en önemli zaferlerinden biridir. 
Müslümanlara büyük bir moral ve üs-
tünlük hissi veren bu zaferle Irak’ın ka-
pıları açılmış, İran’ın düşüşünün başlan-
gıcı hazırlanmış, Sâsânîler’in başşehri 
Medâyin’in fethi sağlanmış, diğer fetih-
lere hız kazandırılmış ve Müslümanların 
ele geçirdikleri bölgelerde sosyopolitik 
örgütlenme teşvik edilmiştir. Kâdisiye 
Savaşı’na yüz civarında Bedir Gazvesi’ne 
katılan sahâbî, üç yüz on küsur ‘Bey’atür 
Rıdvân’da hazır bulunan ve daha sonra 
Müslüman olan sahâbî, Mekke’nin fethi-
ne iştirak eden üç yüz sahâbî ve yedi yüz 
sahâbe çocuğu katılmıştı. Savaş öncesin-
de iki taraf arasında yapılan görüşmeler-
de Müslümanların ortaya koydukları tavır 
ve söyledikleri sözler, İslâm fetihlerinin 
etik temellerini açıklaması bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Daha sonra-
ki fetih hareketleri için slogan haline ge-
tirilen ‘Biz, insanları kula kul olmaktan 
kurtarıp Allah’a kul etmek için geldik,’ 
cümlesi, Kâdisiye’nin armağanıdır.”13

Müslümanlar, gittikleri yerlerde in-
sanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah’a 
kul edeceklerini açık açık söylemişlerdi. 
Yani onlar, fetih hareketlerini tebliğ ile 
başlatmışlardı. Keşke, zalimler onların bu 
güzel sözlerine kulak verselerdi. Rüstem, 
bu mesajı anlar ve dinler gibi oldu ama 

12. İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 
39-41.

13. Yücesoy, Hayrettin, “Kâdi-
siye Savaşı”,  DİA, XXIV, 
136-137.
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çevresine söz anlatamadı. Bazen insanlar 
çevrelerinin ateşine yanıyorlar. Rüstem 
de bu ateşe yandı. Hakikatin kenarına 
kadar geldi ama ne yazık ki içeri gire-
medi. Nemrûd da böyle olmuştu, o da 
tam içeri gireceği zaman döndü ve peri-
şan oldu. Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de 
bu durumu şöyle anlatır: “And olsun 
biz, İbrahim’e daha önce rüştünü ver-
miştik. Biz, onu iyi tanırdık. O, babası-
na ve kavmine: ‘Şu karşısına geçip tap-
makta olduğunuz heykeller de ne olu-
yor?’ demişti. Dediler ki: “Biz, babala-
rımızı bunlara tapar kimseler bulduk.’ 

‘Doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir 
sapıklık içindesiniz.’ dedi. Dediler ki: 

‘Bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyunbaz-
lardan biri misin?’ ‘Hayır!’ dedi, ‘Sizin 
Rabbiniz, yarattığı göklerin ve yerin de 
Rabbidir ve ben buna şahitlik edenler-
denim. Allah’a yemin ederim ki, siz ay-
rılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun 
oynayacağım!’ Sonunda İbrahim onla-
rı paramparça etti. Yalnız onların büyü-
ğünü bıraktı; belki ona müracaat eder-
ler diye. ‘Bunu tanrılarımıza kim yaptı? 
Muhakkak o, zalimlerden biridir.’ dedi-
ler. (Bir kısmı:) ‘Bunları diline dolayan 
bir genç duyduk; kendisine İbrahim de-
nilirmiş.’ dediler. O halde, dediler, onu 
hemen insanların gözü önüne getirin. 
Belki şahitlik ederler. ‘Bunu ilahları-
mıza sen mi yaptın ey İbrahim?’ dedi-
ler. ‘Belki de bu işi büyükleri yapmıştır. 
Hadi onlara sorun, eğer konuşuyorlarsa!’ 
dedi. Bunun üzerine kendi vicdanları-
na dönüp (kendi kendilerine) ‘Zâlimler 
sizlersiniz, sizler!’ dediler. Sonra tek-
rar eski inançlarına ve tartışmalarına 
döndüler. ‘Sen bunların konuşmadığı-
nı pek âlâ biliyorsun!’ dediler. İbrahim: 

‘Öyleyse, Allah’ı bırakıp da, size hiçbir 
fayda ve zarar vermeyen bir şeye hâlâ 
tapacak mısınız?’ dedi ve şöyle devam 

etti: ‘Size de, Allah’ı bırakıp tapmak-
ta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz 
akıllanmaz mısınız?’”14

Evet, onlar da, sonradan gelen 
Nemrûtlar da akıllanmadılar. Vicdanları 
ile baş başa kaldıklarında ve kendi ken-
dilerine konuştuklarında gerçeği kabul 
edecek konuma geliyor ve kendileri için 

“Asıl zalim sizlersiniz, sizler!” diyebiliyor-
lar. Fakat nefisleri ve şeytanları çabucak 
gelip bunları tekrar baştan çıkarıyor ve 
eski hallerine döndürüyor. Dikkat edile-
cek olursa burada Rüstem’in de aynı gel-
gitleri yaşadığı görülecektir. O da, sonun-
da nefsine yenildi ve savaşa girişti. İşte bu 
sebepten dolayı biz, Habeş kıralı Necâşi’yi 
çok takdir ediyor ve kendisini hayırla yâd 
ediyoruz. O, Hz. Cafer’i bir sefer dinle-
mekle gerçeği kabul etti ve kendisini yol-
dan çevirmek isteyen çevresine ve papaz-
lara yenilmedi, dik durdu ve kazandı.15

Burada zikredilmesi gereken bir başka 
önemli savaşta Bedir’dir. Hz. Peygamber 
Efendimiz, Bedir Savaşı başlamadan önce 
Hz. Ömer’i müşriklere elçi olarak gönder-
di ve onlara şu mesajı iletmesini istedi. “Bu 
işten vazgeçiniz, geri dönüp gidiniz! Bana, 
sizden başkası ile çarpışmak, sizinle çarpış-
maktan daha iyidir.” Müşrik ordusu içinde 
bulunan Hakîm b. Hizâm bu teklif karşı-
sında kendi ordusunun komuta kademesi-
ne şöyle dedi: “Muhammed, size karşı çok 
insaflı davrandı. Onun bu teklifini hemen 
kabul ediniz. Dediğini kabul etmezseniz, 
and olsun ki, bundan sonra o, size karşı in-
saflı davranmaz.” Ebû Cehil, şöyle diyerek 
bu teklifi reddetti: “Allah, bize onlardan öç 
alma imkânı verdikten sonra, yemin olsun 
ki, öcümüzü almadıkça geri dönmeyece-
ğiz. Onlara hadlerini bildireceğiz ki, bun-
dan sonra ne gözcü çıkarabilsinler, ne de 
kervanımızın önüne geçebilsinler.”16 Akıllı 
olan Hakîm b. Hizâm, bu teklifin kabulü 
için çok uğraştı fakat başarılı olamadı. Hz. 

14. Kur’ân-ı Kerîm, el-Enbiyâ 
Suresi, 21/51-67.

15.  Bakınız: Mevdûdî, Tevhid 
Mücâdelesi, II, 497-507.

16. Vâkıdî, el-Meğâzî, I, 61; 
Belâzürî, Ensâb, I, 350.
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Uhud Savaşında Müşrikler, Medine’ye 
ani bir baskın yaptıkları için kendilerini 
sulha davet etme imkânı olmadı ama Nadîr 
oğulları savaşından önce Hz. Peygamber, 
Yahudileri İslâm’a girmeye davet etti. 
Kaynukâ oğulları gibi onlar da bu daveti 
kabul etmediler.19

Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke 
müşriklerine ve Medine Yahudilerine 
İslâm’ı kabul ettirebilmek için çok uğ-
raştı. Medine Yahudileri, Mekke müşrik-
lerinden daha çok İslâm düşmanı olduk-
larını gösterdiler. Hendek Savaşı için top-
lanan ordu onların organizesi ile toplan-
dı. Hz. Peygamber Efendimiz, onlara ne 
kadar yaklaştıysa onlar o kadar uzaklaş-
tılar. Kurayza oğulları olup bitenlerden 
ders almadıkları ve Hendek Savaşı’nda 
Müslümanları arkadan vurmayı planla-
dıkları için cezalarını çektiler.20

Hudeybiye musâlahasının gerçekleş-
mesi için çok gayret eden Hz. Peygamber, 
bunu bir zafer olarak kabul etti. Zaten 
Fetih Suresi de bu musâlahadan sonra na-
zil oldu. Hz. Peygamber Efendimiz, bu 
musâlahadan sonra Bizans üzerine gön-
derdiği orduya tayin ettiği komutanla-
ra emir verirken gittikleri yerde önce in-
sanları İslâm’a davet etmelerini söyledi.21 

Onun güzel ashâbı da hayatları boyunca 
bu emri yerine getirdiler.

Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke’nin 
fethinde üstün bir taktik ve strateji uy-
gulamakla birlikte İslâm’ın bütün güzel-
liklerini ve insana verdiği değeri gösterdi. 
Sekiz sene önce gizlice hicret ettiği bu şeh-
re on bin kişilik bir ordu ile girdi. Maksadı, 
Allah’ın evini putlardan, insanların kalbini 
de şirkten kurtarmaktı. Nefislerinin kulu 
ve kölesi olan insanları bu kölelikten kur-
tarmaktı. Bunu da en güzel şekilde başar-
dı. Kâbe’deki putları temizledi; sonra da 
Mekkelilere güzel ve beliğ bir hitabede bu-
lundu. Yaptığı konuşmada onlara İslâm’ı 

17. İbnHişâm, es-Sîre, III, 50; 
Vâkıdî, el-Meğâzî, I, 176.

18. Suyûtî, Lübâbü’n-nükûl, s. 
44; Köksal, İslam Tarihi, 
IX, 237.

19. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
VI, 25.

20. Vakıdî, el-Meğâzî, II, 
496-509.

21. Vâkıdî, el-Meğâzî, II, 757.

Peygamber Efendimiz, Mekke’de başladı-
ğı tebliğ görevini Bedir Savaşı’nda bile de-
vam ettirdi.

Hz. Peygamber, Bedir Savaşı’ndan son-
ra, kuyumcu dükkânında Müslüman bir ka-
dına hakaret eden ve dolayısıyla muâhede-
yi bozan Kaynukâ oğullarına nasihat eder-
ken onlara şöyle dedi: “Ey Yahudi toplu-
luğu! Siz, Allah tarafından Kureyş’in uğ-
radığı azâb gibi bir azâba uğramaktan kor-
kunuz ve Müslüman olunuz. İyi bilirsiniz 
ki, Allah’ın size olan ahdi kitabınızda var-
dır.” Kaynukâ Yahudileri, Hz. Peygamber’in 

bu davetine karşı çıktı ve şöyle dediler: “Yâ 

Muhammed! Savaşmayı bilmeyen dağınık 

bir kavimle karşılaşıp onları yenmen, seni al-

datmasın! Vallahi biz, savaşı iyi biliriz. Eğer 

bizimle savaşırsan, nasıl adamlar olduğumu-

zu o zaman anlarsın!”17 Yahudi âlimlerinden 

Finhâs da “Bedir Savaşı’nda, Kureyş’i yen-

mesi ve onları öldürmesi, Muhammed’i al-

datmasın! Kureyş, savaşı beceremez.”18 de-

miş ve Yahudileri savaşa teşvik etmişti.
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tebliğ etti ve sonunda şöyle dedi: “(…) 
Yusuf ’un kardeşlerine dediği gibi ben de 
‘Bugün size hiçbir başa kakma ve ayıpla-
ma yok! Allah, sizi bağışlasın! O, merha-
metlilerin en merhametlisidir!’ diyorum. 
Gidiniz! Sizler, âzad ve serbestsiniz.”22 Hz. 
Peygamber’in bu âlicenap davranışından 
sonra bütün Mekkeliler Müslüman oldu-
lar. Zaten gaye de buydu, insanları öldür-
mek değil, diriltmekti. Bu da gerçekleş-
ti. İslâm’ın savaşlarında nihaî gaye insanlı-
ğı öldürmek değil, diriltmektir. Yani he-
def, imha değil, ihyadır. Hz. Peygamber 
Efendimiz, ömründe bunu başarmış bir 
liderdir. Mekke’de yaptığı tebliğ faaliyeti, 
Medine’de değişik bir veçheye bürünmüş 
ve bu faaliyet onu ömrü boyunca devam 
etmiştir. O, karşılaştığı insanları nasıl bire 
bir İslâm’a davet ettiyse, karşılaştığı kavim-
leri ve gittiği şehirleri de aynen o şekilde 
İslâm’a davet etti. Hayber halkını, Tâif hal-
kını, Teymâ, Fedek ve Vâdilkurâ’da otu-
ranları İslâm’a davet etti. Veda Haccı’nda 
da insanlara son mesajını sundu ve onlara 
yaptığı bu tebliğ faaliyetleri hakkında Yüce 
Allah’ı şahit tuttu.

Hz. Peygamber Efendimizin bu sünne-
tini, kendinden sonra gelen Müslümanlar 
devam ettirdiler. Fetihlerden ve savaşlardan 
önce karşı tarafı dine girmeye davet ederek 
tebliğ görevini yerine getirdiler. İlk yapılan 
tebliği kabul edenler ve bu davete gönülle-
rini açanlar kazandılar. Karşı duranlar, güç 
kullanılarak yola getirildiler. Çünkü onlar, 
İslâm davetinin daha ileri noktalara götü-
rülmesinin önünde engeldiler. Bu engel de 
âdil ve insani savaşlarla aşıldı. Fethedilen 
yerlerde mübelliğ, mürşid ve âlimler, teb-
liğ görevini devreye sokarak “din tamamen 
Allah için oluncaya kadar” çalıştılar. Yani 
bu dinin yayılmasında mücâhidler, gaziler, 
şehitler, âlimler, mürşidler, mübelliğler ve 
bütün Müslümanlar, kendilerine düşeni 
yaptılar. Herkes kendine düşeni yapınca 

22. İbnHişâm, es-Sîre, IV, 55; 
Taberî, Târîh, III, 61.

23. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 
106.

24. Ebû Dâvûd, Cihâd, 35.

din de bütün dünyaya yayıldı ve her taraf-
ta duyuldu. Hepsinin maksadı “Allah’ın 
adını bütün dünyaya yaymak” idi, bunu 
da başardılar. Yaşlı sahâbî Ebû Eyyûb el-
Ensârî, bunun için yollara düştü ve geldiği 
son noktada şehit oldu. Ukbe b. Nâfî, bunu 
için kuzey Afrika’yı aşıp Atlas Okyanus’u 
kıyılarına vardı ve “Ey Rabbim! Eğer de-
niz engel olmasaydı küfür ehliyle savaşmak 
için Zülkarneyn’in yaptığı gibi nice ülke-
ler feth ederdim!” dedi.23 Gazneli Sultan 
Mahmut, bunun için Hindistan’a on yedi 
sefer düzenledi.

Fetih, ülkeleri İslâm’a açmak demek-
tir. Sadece ülkelerin topraklarını değil, o 
ülkelerin insanlarının gönlünü de İslâm’a 
açmak demektir. Asıl olan fetih de işte bu-
dur. Bu da kıyamete kadar her zamanda ve 
her mekânda devam etmesi gereken bir fa-
aliyettir. Fetih, tebliğ, davet, irşâd gibi gü-
zel faaliyetlerin hepsini içine alan ve bun-
ların bir üst kavramı olan cihad için Hz. 
Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Cihad, kıyamete kadar devam edecektir.”24
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II.Oturum: Fetih-Tebliğ İlişkisi



1995 yılında Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 
Aynı üniversitede önce 1998’da yük-
sek lisansını, 2007’de ise doktora-
sını tamamladı. Cezire Bölgesi Fatihi 
İyaz b. Ganm (2011), Sahâbenin İslâm’ı 
Tebliği (Sûriye Bölgesi) (2009), Sahâbenin 
Cihad ve Daveti (2015), Sahâbe Dönemi 
(Kesitler) (2014), Asr-ı Saadette Üç 
Öğretmen (2012) eserlerinde bazıla-
rıdır. Akbaş, halen Mardin Artuklu 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğre-
tim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Akbaş
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Doç.Dr. Mehmet Akbaş1

Allah’ın dinini tebliğ, bütün peygamberlerin vazi-
fesi olmuştur. Her Peygamber, risaleti müddetince 
bu vazifeyi yerine getirmiştir. Allah, ona yükledi-
ği bu vazifeye Kur’ân’ın çeşitli yerlerinde işaret et-
miştir: “Ey Peygamber! Sana Rabbinden her indi-
rileni tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan Allan’ın ri-
saletini tebliğ etmiş olmazsın. Allah seni insanlar-
dan korur. Doğrusu Allah, kâfirler toplumunu doğ-
ru yola iletmez.”2 “Onlar, Allah'ın gönderdiklerini 
tebliğ ederler ve O'ndan korkarlar, Allah’tan baş-
ka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak da 
Allah yeter.”3 Yine bir başka ayette peygambere dü-
şenin apaçık bir tebliğ olduğu belirtilmiştir: “Eğer 
yüz çevirirseniz, biliniz ki, Peygamber’imize düşen 
sadece apaçık tebliğdir.”4 “Buna rağmen eğer yüz 
çevirirlerse, ey Muhammed, artık sana düşen sade-
ce açık bir şekilde tebliğden ibarettir.”5

Resûlullah (sav), yirmi üç yıllık peygamberlik hayatı boyunca bu vazifeyi 
yerine getirdi. O, bununla vazifelendirildiğinin bilincindeydi ve bunu Mekke 
günlerinde müşriklere karşı gerçekleştirdi. Müşrikler bu çağrıya karşı olumsuz 
cevap verdiler. Bununla da kalmayıp vazifesi sadece tebliğ etmek olan bir el-
çiye karşı işkence ve eziyetlere başladılar. Fakat ilk günden itibaren bu tebliğ 
semeresini vermeye başladı. Gün be gün müminlerin sayısı artıyor, ona iman 
edenler çoğalmaya başlıyordu. Bu durum müşrikleri korkuttu ve bundan do-
layı hem ashabı hem de onları yetiştirmekte olan Resûlü ortadan kaldırma ka-
rarı aldılar. Fakat bunda başarılı olamadılar. İşkenceler artınca Resûlüllah (sav) 
ashabına önce Habeşistan’a hicreti, sonra da Medine’ye hicreti emretti. Böylece 
İslâm’ın ilk mübelliğlerinin hayatı güvence altına alınmış olacaktı. Şirk ve zulüm 

1. Doç. Dr., Mardin Artuklu 
Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi, Tarih Bölümü. Elektro-
nik Posta: makbas72@hot-
mail.com.tr

2. Maide Suresi 67.
3. Ahzab Suresi 39.
4. Maide Suresi 92.
5. Nahl Suresi 82.
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onlara bu durumda bir şey yapamayacak-
tı. Müminler orada dinlerini rahatça ya-
şayabileceklerdi. Çünkü bu insanlar iman 
ettikleri hakikatleri amele dökmek isti-
yorlardı ve hicretle bu imkânı elde ettiler.

Resûlullah, tebliğin önünü açmak için 
sahâbeden Mus’ab b. Umeyr’i görevlendir-
di. Onu Medine’ye gönderdi ve Mus’ab bu-
rada yaptığı bir yıllık çalışmayla yüzlerce 
insanın ihtida etmesine vesile oldu. Daha 
sonra yüzden fazla sahâbî Medine’ye göç 
etti ve burada Resûl-i Ekrem’den ileriki 
günlerde devr alıp tebliğ edecekleri dinle-
rinin esaslarını en güzel şekilde öğrendiler. 

Resûlullah’ın vefatından önce o günkü 
dünyanın bazı kral ve valilerine tebliğ amaç-
lı mektuplar gönderdi. Bu girişime olum-
lu yanıt verenler olduğu gibi karşı çıkan-
lar da oldu. Vefatından kısa bir süre önce 
verdiği veda hutbesinde ifade ettiği üzere 
Allah’a seslenerek üç defa, “Tebliğ ettim mi?” 
diye sorması bu işe ne kadar değer verdiği-
ni göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

Resûl-i Ekrem’in vefatından hemen 
bir sene sonra tebliğciler, sahâbîler Resûl-i 
Ekrem’den devraldıkları tebliğ sancağı-
nı, o günün iki süper gücü olan İran ve 
Bizans topraklarına götürmek için hare-
kete geçtiler. Halife Hz. Ebu Bekir tara-
fından Suriye ve Irak yönüne gönderi-
len sahâbîler karşılarında duran milletle-
re İslâm’ı tebliğ ettiler. Onları İslâm dini-
ne girmeye çağırdılar. İslâm’ın tebliğine 

kapı açmayan milletlerle cihad ettiler. Bu 
cihad İran, Irak, Suriye, Cezire ve Mısır 
topraklarında kesintisiz devam etti. En yo-
ğun tebliğ ve davet çalışmaları Hz. Ömer 
zamanında oldu.

İslâm’ı asıl kaynağından öğrenen bu 
insanların en önemli gayeleri, insanlara 
İslâm’ın mesajını ulaştırmaktı.6 Bu mak-
satla on binlerce sahâbî Arabistan toprak-
larından ayrıldı. Hz. Peygamber’in vefa-
tından sonra onun tebliğ misyonunu üst-
lenen bu insanlar, çoğunluğu Hıristiyan 
olan çeşitli bölge halklarına İslâm’ı tebliğ 
etme faaliyetine giriştiler. Kısa zamanda 

akılları hayrete düşürecek derecede büyük 
bir başarı sağladılar. Bir taraftan bölge hal-
kını İslâm’a davet ederken diğer taraftan 
fetihlerle beraber bölgeye yerleşmiş olan 
yeni nesilleri eğittiler. İslâm’ın yayılması 
ve fetihlerin kalıcı olması için bazı sahâbî-
ler İslâm’ı öğretmekle görevlendirildiler.

Halife Hz. Ömer çeşitli bölgelere vali ve 
emirler gönderirken en önemli hususun in-
sanların eğitilmesi olduğunu vurguluyordu. 
Zaman zaman valilerini teftiş edip durum-
larından haberdar olmak istiyordu. Hatta 
bunun için o günün tüm İslâm beldelerini 
ziyaret etmeyi düşünmüş fakat bunu an-
cak Şam bölgesi için gerçekleştirebilmişti.7

Onlar bulundukları her ortamda in-
sanlara İslâm’ı anlatmaya ve öğretmeye ça-
lıştılar. İslâm’ı öğretme hususunda en çok 
mescitlerden yararlandılar. Bu konuda Hz. 

6. Sahâbe topluluğunun dağıl-
dığı coğrafya hakkında bk. 
Hüseyin Akgün,  “Sahâbe 
Coğrafyası”,  yayınlanma-
mış yüksek lisans tezi, Sakar-
ya Ü. S.B.E., Sakarya: 1998.

7. Taberî, Ebû Ca’fer Muham-
med b. Cerir (310/923), Ta-
rihu’r-rusülve’l-mülûk, Beyrut, 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye 1987, 
II, s. 565.
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Peygamber’i örnek aldılar. Bundan do-
layı göç ettikleri veya fethettikleri mer-
kezlerde yaptıkları ilk iş, mescit inşa et-
mek oluyordu.8

Hz. Ömer, bir yere ordu gönderince 
onlara dinin esaslarını ve kurallarını öğ-
retecek bir de öğretmen gönderiyordu. 
İslâmi fetihler genişleyince dinin emir-
lerinin öğretileceği eğitim merkezleri-
ne de ihtiyaç duyuldu. Bu sebeple Kûfe, 
Basra ve Fustat gibi İslâmi şehirler inşa 
edildi. Bu şehirlerin merkezlerine cami-
ler yapıldı. Bu camiler,  fetihlerden son-
ra Hz. Ömer’in İslâm’ın öğrenilmesi için 
inşa ettirdiği ilk eğitim merkezleri oldu.

Fetihlerin ardından merkezî şehirlere 
yerleşen Müslümanların sayısının artmasıy-
la mescitlerin sayısı da arttı. Hz. Ömer za-
manından itibaren önemli merkezler başta 

olmak üzere, bütün yerleşim birimlerin-
de mescitler inşa edildi. O, Suriye, Irak ve 
Mısır topraklarına fetihlerle beraber yer-
leşmiş olan Müslümanlara, her şehre bir 
mescit yapmalarını emretmiş ve onun bu 
emri yerine getirilerek bölgede çok sayı-
da mescit inşa edilmiştir.9 Hz. Ömer, fet-
hedilen bölgelerin valilerine, cuma na-
mazı için bir mescit, değişik mahallelerde 

oturan kabileler için de ayrı ayrı mescitler 
inşa edilmesini ve cuma namazı için herke-
sin cuma mescidinde toplanmalarını belir-
ten bir emir göndermiştir.10 Bununla hem 
mescitlerin yapılmasına önem verilmiş hem 
de cuma namazı için büyük mescitlerin 
inşa edilmesi öngörülmüştür. Ayrıca ki-
lise bulunan her yere bir mescit inşa edil-
mesini emrederek İslâm’ın yayılması için 
büyük bir siyaset uygulamıştır. Bu vesi-
leyle Müslümanların hâkimiyetine giren 
bölgelerde çok sayıda mescit yapılmıştır.11

İlimlerini daha çok mescitler vasıtasıy-
la çevrelerindeki Müslümanlara aktarma-
ya çalışan sahâbîler bu hususta büyük gay-
ret içine girmişlerdir. Onların, bu insanla-
rı ilme teşvik ettiklerini, kendilerinden bu 
konuda gayret beklediklerini görmekteyiz.

Ashâbın öncülüğünde bir taraftan fe-
tihler devam ederken diğer taraftan da fet-
hedilen bölgelerde İslâm’ın tebliğ edilme-
si için Medine’den muallimler isteniyor-
du. Nitekim Suriye bölgesi komutanlardan 
Yezid b. Ebû Süfyan, Halife Hz. Ömer’e 
gönderdiği mektupta, “Suriye ahalisi ço-
ğalmış bulunuyor. Kendilerine Kur’ân’ı ve 
dinin emirlerini öğretecek kimselere ihtiyaç 
duymaktadırlar.”12 diyerek ondan, bölge-
ye bu işi yürütecek âlimlerin gönderilme-
sini istiyordu. Onun talebini yerinde bulan 
Hz. Ömer, gönderdiği emirle, ashâbın ileri 
gelenlerinden Muâz b. Cebel, Ebu’d-Derdâ 
ve Ubâde b. Sâmit’i bu iş için görevlendir-
di.13 Onlar, kendilerinden sonra gelen ne-
sillerin eğitimcileri oldular. Fethedilen böl-
gelerde yetişen ilk tabiîn nesli, özellikle Hz. 
Ömer’in emriyle bölgeye yerleşen meş-
hur sahâbîlerin ders halkalarında yetişti.14 
Bu dönemde İslâmî ilimler günümüzde-
ki gibi bölümlere ve fasıllara ayrılmamıştı. 
Sahâbîler mescitlerde sadece Kur’ân ve Hz. 
Peygamber’in hadislerini öğretiyorlardı.15

Suriye bölgesinde Muâz b. Cebel, 
Ebu’d-Derdâ ve Ubâde b. Sâmit yoğun 

8. Hz. Peygamber, hicreti sı-
rasında Kubâ’da kaldığı kısa 
süre içinde bir mescit inşa et-
miş ve orada namaz kılmıştı. 
Bu, Müslümanların yeryü-
zünde inşa ettikleri ilk mes-
ciddi. Allah Teâla bu mesci-
di övmüş ve temelinin takva 
üzerine bina edildiğini söyle-
miştir. (Tevbe 9/8). Hz. Pey-
gamber, Medine’ye ulaştı-
ğında da kendisine nispet-
le, “Mescit-i Nebevî” ola-
rak isimlendirilen mescitini 
inşa etmiştir. Bk. İbn Hişam, 
Ebû Muhammed Abdulme-
lik (218/833), es-Sîretü’n-ne-
bevîyye, nşr. Mustafâ es-Sek-
kâv.dğr., Beyrut: Daru’l-Fikr 
1999, II, 111, 114; Müslim, 
Hüseyin Müslim b. el-Hac-
câc el-Kuşeyrî en-Nisâbûrî 
(261/875), Sahih, nşr. Mu-
hammed Fuâd Abdulbakî, İs-
tanbul: 1992, Mesâcid, 9. 

9. İbn Asâkir, Ebu’l-Kasım Ali 
b. Hasan (571/1170), Tarihu 
medineti Dımaşk, nşr. Muhib-
buddin Ebû Saîd Ömer b. Ga-
rame el-Amravî, Beyrut: Da-
ru’l-Fikr 1995-1998, II, 322.

10.  Ziya Kazıcı, İslâm Eğitim 
Tarihi, İstanbul: Bir Yayın-
cılık 1983, s. 26.

11. Necde, Hammâş, eş-Şam fi 
sadri’l-İslâm, Dımaşk: Da-
ruTallas, 1987, s. 98.

12. İbn Asâkir, XLVII, 137.
13. Zehebî, Şemsuddin Mu-

hammed b. Ahmed b. Os-
man (748/1347), Siyerua’lâ-
mi’n-nübel, nşr. Beşşar Avvâd 
Ma’ruf,  Beyrut: Müessese-
tü'r-Risâle 1996, II, 344.

14. Hammâş, s. 97. 
15. Muhammed İbrahim Ukle, 

“el-Hareketü’l-Fıkhiyye fi Bilâ-
di’ş-Şam fi Asri’l-Emevî”, Me-
celletü’ş-şerîave’d-dirâsâti’l-İslâ-
miyye, Küveyt 1989, sayı: XIV, 
s. 232, 235.
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bir şekilde tebliğ faaliyetine giriştiler. Her 
üçü de ashabın önce gelenleri arasında yer 
alan bu kimseler, insanların İslâm’ı öğren-
mesine vesile oldular. 

Hz. Peygamber (sav), Muaz b. Cebel’i 
daha önce Yemen’e vali ve Kur’ân öğretme-
ni olarak göndermiştir. Hz. Peygamber (sav) 
gönderdiği öğretmenlerin ashâb içinden ilmi 
yeterliliği, dini yaşaması ve diğer üstün va-
sıflarıyla nam salmış olmasına dikkat etmiş-
tir. Muâz, bütün bu özellikleri üzerinde ta-
şıyordu. Yemen’e, Hz. Peygamber (sav)’in 
son zamanlarında hicri 9. yılın sonunda gitti. 
Muâz Medine’ye döndüğü sırada Resûlullah 
(sav) vefat etmişti.16 Hz. Peygamber (sav), 

onun hakkında, “Ümmetimin helali ve ha-
ramı en iyi bileni Muâz b. Cebel’dir.” bu-
yurmuştur.17 Hz. Peygamber (sav)’den 157 
hadis rivayet etmiştir.18

Muâz, Hz. Ebû Bekir (ra)’in hilafeti es-
nasında Suriye bölgesindeki fetihlere katıl-
mak için izin isteyince, ashâbın ileri gelen-
leri bu konuda farklı kanaatler belirtmişler-
dir. Bu konuda görüş belirten Hz. Ömer 
(ra), Muâz’ın Medine’yi terk etmesine kar-
şı çıktı. Onun Medine’de kalıp ilmiyle in-
sanlara faydalı olmasını istiyordu. Hz. Ali 
ise, “Şehadeti isteyen bir adama ben olsam 
engel olmazdım.” şeklinde görüş belirtip 
ona izin verilmesini istedi.19 Hz. Ebû Bekir 
(ra) zamanında Medine’de kalmak zorun-
da kalan Muâz’ın Suriye’ye gelişi ancak 
Hz. Ömer (ra) zamanında gerçekleşmiş-
tir.20 Hangi tarihte geldiği bilinmemekle 
beraber,  Yermük Savaşı’nda askerlere ci-
hada teşvik edici konuşma yapanlar arasın-
da zikredilmesi bu tarihte Suriye’de bulun-
duğunu ve fetihlere iştirak ettiğini göster-
mektedir.21 Filistin ve Ürdün bölgelerinin 
kadısı olarak görev yapan Muâz, 18 (639) 
yılında Amvâstaûnun’da otuz sekiz yaşın-
da şehit olmuş ve burada defnedilmiştir.22 

Vefat etmeden önce son defa, bildiklerini 
çevresinde bulunanlara öğretmeyi arzulamış 
ve bildiği bir hadisi aktarmıştı.23 Kabrinin 
Ürdün’de Kusayru Hâlid denen mevkide 
olduğu rivayet edilmiştir.24 Sarsılmaz bir 
imanı ve geniş bir ilmi vardı. Ölüm anında 
bile, bir an olsun Allah’ı dilinden düşürme-
mişti.25 Müelliflerimiz ondan bahsederler-
ken, “İmamü’l-fukâhâ, sultanu’l-ulemâ, ke-
biru’l-ulemâ” ifadelerini kullanmışlardır.26

Bölgede en çok faaliyet gerçekleştiren 
sahâbî Ebu’d-Derdâ’dır. Ebu Derda’nın 
Suriye’deki hayatı, bildiği hakikatleri 
anlatmakla geçmiştir. Hz. Ömer (ra)’in, 
onu kadılık ve İslâm’ı öğretme işine ta-
yin etmesi Suriye için büyük bir kazanç 
olarak görülmüştür.27 Nitekim onun Hz. 

16. İbn Asâkir, LVIII, 401; Zehe-
bî, Tarih, (Yıl: Hicrî 11-40) s. 
177. Ayrıca geniş bilgi için bk. 
M. Yaşar Kandemir, “Muâz b. 
Cebel” DİA, XXX, 338.

17. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 
230, 236; İbn Habib, Muhabber, 
286; Ebû Nuaym, Hilye, I,  228; 
İbn Asâkir, LVIII, 401; Zehebî, 
Tarih, (Yıl: Hicrî 11-40) s. 177; 
İbn Habib, Muhabber, 286.

18. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 
227-70; İbn Asâkir, LVIII, 383, 
386, 392; İbn Hazm, Cevâmi’, 
s. 259; İbnü’l-Cevzî, Sıfâtu’s-Saf-
ve, I, 489.

19. Bkz. Abdulhamid Mahmud 
Tihmaz, Muâz b. Cebel, Dı-
maşk 1988, s. 33.

20. İbn Asâkir, XXXIII, 154.
21. İbn Asâkir, XXXV, 437.
22. İbn Sa’d, et-Tabakât, VII, 389; 

İbn Kuteybe, Ebû Muhammed 
Abdullah b. Müslim ed-Dine-
verî, (276/889) Kitabü’l-Maâ-
rif, thk. Muhammed İsmail Sa-
dık, Beyrut: İhyau Türasi’l-Ara-
bî 1980, s. 111; İbnü’l-Cevzî, 
Sıfâtu’s-Safve, I, 499; Zehebî, 
A’lâmü’n-Nübelâ, II, 344. Yâkût,  
IV, 178.

23. İbn Asâkir, II, 171-3.
24. İbn Asâkir, L, VIII, 390.
25. Hamid Muhammed Halife, el-

Ensâr fi’l-Asri’r-Râşidî, İmarât: 
Mektebtü’s-Sahâbe 2003, s. 291.

26. Ebû Nuaym, Hilye, I, 228; İbn 
Asâkir, LVIII, 392; İbnü’l-İmâd, 
Şezerâtü’z-Zeheb, I, 167.

27. İbnü’l-Cevzî, Sıfâtu’s-Safve, 
I, 262.
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Peygamber (sav) zamanında fetva veren-
ler arasında olduğunu bilinmektedir.28 Bu 
bölgedeki faaliyeti, topluma İslâm’ın öğ-
retilmesi açısından fevkalade önemli so-
nuçlar doğurmuştur. Burada bulunduğu 
süre içerisinde binlerce insanın Kur’ân’ı 
öğrenmesine vesile olmuştur. O mükem-
mel bir İslâm davetçisi olarak hareket et-
miş ve seçildiği görevi en güzel şekilde ifa 
eden bir nefer olmuştur.

Onun, İslâm ordularıyla beraber bu 
topraklara geldiği tarih olan hicri 13(634) 
ve vefat tarihi olan 31 (651) veya 32 (652) 
yılını29 göz önünde bulundurduğumuz-
da Suriye’de yaklaşık on sekiz yıl kadar 
kaldığını söyleyebiliriz. Bu süre zarfın-
da ömrünü İslâm’a hizmetle geçirmiştir. 
Medine’ye gittiği bir sırada Hz. Ömer 
(ra)’in onu Medine’de tutmak ve onu zekât 
amili olarak çalıştırmak istediği rivayet 
edilmiştir. Bunu kabul etmeyen Ebu’d-
Derdâ Suriye’ye geri dönmüştür. Bunun 
sebebini açıklarken, Suriye’de insanlara 
Hz. Peygamber (sav)’in sünnetini öğret-
mek ve onlara namaz kıldırmak istediğini 
belirtmiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) 
onu Medine’de tutmaktan vazgeçmiştir.30

 Halife Hz. Osman, Hz. Ömer (ra)’in 
seçmiş olduğu kadıları görevinde bırak-
tığından Ebu’d-Derdâ, onun zamanında 
vefat edinceye kadar bu görevde kaldı.31

Ebu’d-Derdâ, Dımaşk ve çevresinde 
on binlerce Müslümana Kur’ân-ı Kerîm 
ve dinin emirlerini öğretmiştir. Onun rah-
le-i tedrisinde on binlerce talebe yetişmiş-
tir. Onun ders halkaları oldukça kalabalık 
oluyordu. Bir defasında tabiînden Müslim 
b. Mişkem’e, dersinde hazır bulunan öğren-
cileri saymasını söylemiş ve bu şahıs o sırada 
bin altı yüz küsur öğrenci saymıştı.32 Ebu’d-
Derdâ kalabalık öğrenci grubunun ortası-
na oturur, talebelerini onar kişilik gurup-
lara ayırır ve her birinin başına iyi bilen bi-
rini tayin ederdi. Bazen kalkar talebelerin 

28. Hayreddin Karaman, İslâm Hu-
kuk Tarihi, İstanbul: Nesil Ya-
yınları, 1989, s. 106

29. İbnü’l-Cevzî, Sıfâtu’s-Saf-
ve,  I, 643.

30. İbn Asâkir, XLVII, 135.
31. Bkz. Kandemir, “Fedâle b. 

Ubeyd” , DİA, XII, 292.
32. Zehebî,  A’lâmü’n-nübelâ, 

II, 346.
33. Zehebî, Ma’rifetü’l-kur-

râi’l-kibar ala’t-tabakâti-
ve’l-a’sar, Beyrut, Müesse-
setü Risâle 1984, I, 41-2.

34. İbn Asâkir, LIX, 126.
35. Ebû Zur’a, 48; ayrıca bkz. 

Kandemir, “Fedâle b. 
Ubeyd” , DİA, XII, 292.

arasında dolaşır, onları kontrol ederdi. Bir 
talebe kıtaatını ilerlettiği vakit Ebu’d-Derdâ 
ona bizzat kendisi ders verirdi. Bu dönem-
de mescitlerde verilen derslerin sabah na-
mazının ardından başladığı bilinmektedir.33

Ebu’d-Derdâ, Kur’ân öğrettiği öğren-
cilerine uzun zaman sonra kendileriyle 
karşılaştığında kontrol maksadıyla olmalı 
ki Kur’ân’la aralarının nasıl olduğunu so-
rardı. Dımaşk’ta bir gün Kur’ân öğretmiş 
olduğu Mi’dân b. Ebu Talha el-Ya’merî 
adındaki bir öğrencisiyle karşılaştığı bir 
esnada Kur’ân’la arasının nasıl olduğunu 
sorunca Mi’dân iyi olduğunu söylemişti.34

Hz. Osman zamanında Suriye ge-
nel valisi olan Muaviye, hasta düşen 
kadı Ebu’d-Derdâ’yı ziyaret ettiğinde 
bu makama kendisinden sora kimi uy-
gun gördüğünü sormuş o da, Fedâle b. 

Ubeyd’in ismini vermişti. Ebû Derda’nın 
32 (652) yılında vefatıyla Muaviye, bu 
makama Fedâle’yi getirmek istedi. Fakat 
Fedâle bu görevden affını istediyse de 
Muaviye’nin ısrarı üzerine kabul etmek 
zorunda kaldı.35

Ebû’d-Derdâ’ ile beraber hanımı 
Ümmü’d-Derdâda Suriye’ye gelmiş ve 
Hz. Osman zamanında burada vefat etmiş-
tir. İbadet, zekâ ve faziletiyle meşhur olan 
bu hanım sahâbînin adı Hayra bint Ebû 
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Hadred’dir.36 Hz. Peygamber (sav)’den 5 
hadis rivayet etmiştir.37

Bölgede meşhur olan sahâbîlerden biri 
de Ubade b. Samit’tir. Fetihlerin ardından 
Suriye’ye yerleşti ve vefat edinceye kadar 
burada kaldı. Bu sırada Hz. Ömer (ra) ta-
rafından Suriye’de kadı ve muallim olarak 
görevlendirilmişti. Daha önce geçtiği gibi 
Suriye valisi Yezid b. Ebû Süfyan, İslâm’ı 
öğretmeleri için Halife Hz. Ömer (ra)’den 
Suriye bölgesine öğretmenler gönderme-
sini isteyince bu görevi yerine getirmek 
maksadıyla Ubâde b. Sâmit, Ebu’d-Derdâ 
ve Muâz b. Cebel’i görevlendirdi. Böylece 
o da Suriye bölgesinde İslâm’ın ilk kadıları 
arasında yer aldı.38 Hıms’ın hem kadısı ve 
aynı zamanda Kur’ân öğretmeni oldu. Fakat 
burada temelli kalmamış, Filistin bölgesin-
de kadılık yapmakta olan Muâz b. Cebel’in 

36. Müslim, Tabakât, I, 223; İbn 
Hacer, el-İsâbe, VIII, 123-4.

37. İbn Hazm, Cevâmi', s. 269.
38. Ebû Zur’a, s. 52.
39. bkz. İbn Kuteybe, Maârif,  s. 

111; İbn Asâkir, XXVI, 181.
40. Hammâş, s. 97; Tahhan, s. 

46.
41. İbn Asâkir, XXVI, 202.
42. İbnü’l-Cevzî, Sıfâtu's-Saf-

ve, II, 70. Ümmü Haram, 
Ensârî bir hanım olup Haz-
rec kabilesine mensuptur. 
Adı Rümeysâ’dır. Hz. Pey-
gamber (sav) onun yanına 
gidip ziyaretinde bulunur-
du. Bir defasında Hz. Pey-
gamber (sav) yine onu ziyaret 
ettiği esnada evinde uykuya 
dalmış ve gülerek uyanmıştı. 
Bir rüya görmüştü. Ümme-
tinden bazı kimselerin deniz-
de şehit düştüğünü gördüğü-
nü söyledi. Bunun üzerine 
Ümmü Haram, Hz. Peygam-
ber (sav)’den kendisinin de o 
tayfadan olması için dua ta-
lebinde bulundu. Resûlullah 
onun için, “Sen de onlardan-
sın,” dedi. Bkz. İbnü’l-Esir, 
Üsdü’l-Gâbe, VII, 217-8; İbn 
Hacer, el-İsâbe, VIII, 375-
6. Hadisin kaynağı için bkz. 
Bûhârî, Cihad, 3 ,8, 63.

43. İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-Ze-
heb, I, 200.

44. Zehebî, A’lâmü’n-Nübelâ, 
II, 6; ayrıca bk. Abdurrahman 
Umeyra, Ricalün Enzelellahu 
fihim Kuran,  Riyad 1984; 
I, 252.

45. İbn Hazm, Cevâmi', s. 258. 
46. İbn Sa’d, Tabakat, III, 235, 

Zehebî, Siyerua’lâmi’n-nübe-
la, II, 2523(2004), İbn Hacer, 
ŞihabuddinEbu’l-FazlAhmed 
b. Ali el-Askalânî (852/1448), 
el-İsâbe fi temyizi’sahâbe, Bey-
tu’l-Efkari’d-Devliyye, 2004, 
s. 833. 

18 (639) yılında vefatından sonra buraya 
yerleşmiştir.39 Bölgede bulunduğu süre 
içinde insanlara Kur’ân’ı ve Hz. Peygamber 
(sav)’in hadislerini öğretti.40 Ubâde, Hıms’ta 
bu iki önemli görevi yürüttüğü esnada bir 
müddet valilik de yapmıştır. Hz. Ömer (ra) 
döneminde Hıms valiliği yapan Abdullah 
b. Kurt el-Ezdî vefat edince bu göreve ge-
tirilmişti. Ancak onun bu görevi hangi ta-
rihlerde yaptığı bilinmemektedir.41 Onun 
Muâviye’nin valiliği esnasında gerçekleşen 

Kıbrıs’ın fethine (28/648-49) eşi Ümmü 
Haram bint Milhan ile katıldığı ve eşinin 
bu savaşta şehit olduğu rivayet edilmiştir.42

Ubâde, Hz. Osman’ın hilafeti esnasın-
da 34 (654) senesinde yetmiş iki yaşında ve-
fat etti. Yaşadığı yer olan Remle’de defne-
dilmiştir.43 Onun yumuşak huylu, cömert, 
güler yüzlü, müsamahakâr ve aynı zaman-
da bildiği hakikatlerden taviz vermeyen 
biri olduğu belirtilmiştir.44 Hz. Peygamber 
(sav)’den 181 hadis rivayet etmiştir.45

Bu dönemde Irak-İran topraklarında da 
birçok sahâbî tebliğ amaçlı faaliyetler ger-
çekleştirdi. Bundan maksat, dinin esasları-
nın topluma ulaştırılmasıydı. Bu düşüncey-
le Hz. Ömer, ashap içinden iki meşhur şahsı 
bu iş için görevlendirdi. Bunlar Ammar b. 
Yasir ve Abdullah b. Mes’ûd idi. Hz. Ömer,  
Kûfe halkına gönderdiği mektupta, “Evet, 

size Ammar’ı emir ve Abdullah’ı da öğre-
tici ve vezir olarak gönderdim. Her iki-
si de Resûlullah’ın değerli ashabındandır. 
Onları dinleyin, onlara uyun, şüphesiz ki 
ben Abdullah’ı göndererek sizi kendime 
tercih etmiş bulunuyorum.” diyerek on-
ları görevlendirdiğini bildirmiştir.46

Hz. Ömer, Kûfe’ye büyük önem ver-
miş, Abdullah b. Mes’ûd’u oraya gönder-
mekle halkın, Hz. Peygamber (sav)’in en 
meşhur sahâbîleri arasında yer alan birinden 
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ders almasını temin etme yoluna gitmiştir. 
Kendisinin İbn Mes’ûd gibi bir âlim sahâbî-
nin ilmine muhtaç olduğunu belirtmiş fa-
kat Kûfelileri kendisine tercih etmiştir. İbn 
Mes’ûd’a, insanlara Kur’ân öğretmesi hu-
susunda gönderdiği mektupta şunları söy-
lemiştir: “Şüphesiz ki; Kur’ân, Hüzeyl leh-
çesine göre değil Kureyş lehçesi üzere in-
miştir. Bu sebeple Kur’ân’ı Kureyş lehçesi-
ne göre okutun!” Bir grup sahâbî Kûfe’ye 
gitmek için hazırlanınca Hz. Ömer onlara; 

“Sizler Kûfe’ye gidiyorsunuz. Onların arı vı-
zıltısı gibi Kur’ân okuduklarını göreceksiniz. 
Onları hadislerle meşgul edip de Kur’ân’dan 

47. İbn Sa’d, Tabakat, III, 156.
48. İbn Asâkir, XXXIII, 129.
49. İbn Asâkir, XXXIII, 130; 

İbnü’l-Esir, İzzüddin 
(630/1236), Üsdü’l-gâbe fi 
ma’rifeti’s-sahâbe, y.y. 1970, 
III, 387. Hz. Peygamber 
(sav), Kur’ân’ı kendilerin-
den öğrenmeleri için as-
haba İbn Mes’ûd’dan baş-
ka  Muâz b. Cebel’i, Ubey 
b. Ka’b’ı ve Ebû Hüzey-
fe’nin mevlâsı Salim’i gös-
termişti. Bkz. Buhârî, İsma-
il b. İbrahim (256/870), Sa-
hih, I-VIII, İstanbul: Çağrı 
Yay. 1992, Fezâilü’l-Kuran, 
20; Menâkibi’l-ensâr, 14; Ebû 
Nuaym, Ahmed b. Abdullah 

alıkoymayın. Kur’ân’ı öne çıkarın, hadisle-
ri az rivayet edin! Haydin yürüyün, ben de 
size iştirak edeceğim.” demişti.47

Hz. Ömer, Abdullah b. Mes’ûd’un 
Kur’ân ve kıraat ilmindeki değerini bili-
yordu. Alkame bunu şöyle ifade etmek-
tedir: “Bir adam Hz. Ömer’e gelip, ‘Ey 
Müminlerin Emiri, ben Kûfe’den geldim. 
Orada sayfaları kendi bilgisiyle doldu-
ran bir adamı geride bıraktım,” deyin-
ce Hz. Ömer sinirlendi, hatta bu yüzden 
nefesi bile daraldı. Sonra, “O da kimdir?” 
diye sorunca adam “Abdullah b. Mes’ûd” 
dedi. Bunu duyan Hz. Ömer sakinleşti. 
Sinirleri yatışıp rahatlayınca, “Yazıklar ol-
sun sana, Allah’a yemin olsun ki bu konuda 

Müslümanlar içinde ondan daha öncelikli 
kimseyi tanımıyorum.” dedi.48

Abdullah b. Mes’ûd, Kur’ân’ı kav-
rama ve ilim açısından insanlara örnek 
olacak bir nesli ortaya çıkarmak için bü-
yük gayret sarf etmiştir. Onun, fıtratı ge-
reği insanlar üzerinde büyük bir etkisi 
vardır. Hem kendi yanındaki arkadaşla-
rı hem de sonradan gelenler üzerinde bü-
yük tesiri olmuştur. Kûfe halkı Abdullah 
b. Mes’ûd’dan çok etkilenmiştir. Çok sa-
yıda insan, onun muallimliğinden istifa-
de ederek ilim elde etmiştir. Bu yönüy-
le Irak bölgesinde Müslümanlar arasın-
da büyük bir etki meydana getirmiştir. 
Ölümünden sonra da bu etki uzun süre 
devam etmiştir. O, sahâbe arasında tema-
yüz etmiş ve kıraat ilminde diğer sahâbî-
leri geride bırakmıştır. Kendileri bir de-
fasında, “Ben Resûlullah’ın huzurunda 
yetmiş sure okudum, bizzat ondan yet-
miş küsur sure öğrendim.” demiştir. O, 
Hz. Peygamber (sav)’in, ashabın Kur’ân’ı 
kendilerinden öğrenmesi için ismini zik-
rettiği dört kişiden biridir.49 O, Kur’ân 
aşığı bir sahâbî olup, Kur’na dair ilmiyle 
meşhur olmuştu. Onun, Kur’ân’ı çok gü-
zel bir sesle okuduğu rivayet edilmiştir.50 
Ashabın çoğu zaman, Kur’ân’ın kıraatı ko-
nusunda gelip Abdullah b. Mes’ûd’a danış-
tığı bilinmektedir.51

Ashap, yaşadıkları örnek yaşantılarıy-
la çevrelerindeki pek çok insanı derinden 
etkilemişlerdir. İslâm’ı bizzat yaşayarak 

el-İsbehanî (430/1038), Hil-
yetu’l-evliyâ ve tabakâtü’l-es-
fiyâ, Beyrut ts., I, 229. Bun-
lardan Muâz b. Cebel, Suri-
ye’ye yerleşmiş, İbn Mes’ûd 
burada bir müddet kalmış, 
Ubey b. Ka’b ise ziyarette 
bulunmuştur.

50. İbn Asâkir, XXXIII, 166.
51. Müslim, Fezâilü’l-Kuran, 50.
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tebliğ etmişlerdir. Tabiînden Temim b. 
Haram, Kûfe’de Resûlüllâh’ın ashabından 
çok sayıda kimseyle oturup kalktığını fa-
kat Abdullah İbn Mes’ûd’dan daha zâhid 
ve ahireti daha fazla arzu eden birini gör-
mediğini söylemiştir.52 

Abdullah b. Mes’ûd, Kûfe’de ortaya koy-
duğu faaliyetiyle geride ilim, fıkıh, züht ve 
takvayla meşhur olmuş çok sayıda öğren-
ci bırakmıştır. Alkame b. Kays, Mesruk b. 
el-Ecde’, Ubeyde es-Selmani, Ebu Meysere 
b. Şurahbil, Esved b. Yezid, Haris el-Cü’fi ve 
Mürre el-Hemdani bunlardan bazılarıdır.53 

Böylesine âlim bir sahâbînin Kûfe’ye yerleş-
miş olması Kûfeliler için bü-
yük bir kazanım olmuştur. 
O, Hz. Peygamber (sav)’den 
aldığı ilmi Kûfe halkına ak-
tarmış ve 840 kırk hadis ri-
vayet etmiştir.54 O, öğret-
men olarak gönderildiği 
topluma Kur’ân ve sünne-
ti öğretmiştir. Bu yüzden 
onun hakkında tabiîn âlim-
leri, “Kûfe’ye ondan daha 
fazla ilmiyle fayda vermiş 
bir sahâbî gelmedi” demiş-
lerdir.55 O, çevresinde bu-
lunanlara ezberinden Kur’ân okumuş, in-
sanlar böylece Kûfe’de onun kıraatini öğ-
renmişler ve Kur’ân’ı onun okuduğu gibi 
okumaya başlamışlardı.

Abdullah b. Mes’ûd dışında Kûfe’ye 
Rıdvan Biati’ne katılan üç yüz saha-
bî daha gelmiştir. Bunların yetmiş tane-
si ayrıca Bedir ehlindendir. Bu sahâbîler 
de bölge halkının eğitiminde ve bölgenin 
İslâmileşmesinde önemli rol oynamışlardır. 
Onlar Hz. Peygamber (sav)’den öğrendikle-
rini insanlarla paylaşma yoluna gitmişlerdir.

Kûfe’ye vali olarak gönderilen Ammar 
b. Yasir’in de İslâm’ın bölgede tebliği açı-
sından önemli rolü olmuştur.56 İnsanları 
eğittiğine dair herhangi bir rivayet 

52. Zehebî, Siyerua’lâmi’n-nü-
belâ, II, 2523 (2004).

53. Muhammed b. Abdullah b. 
Ali Hudayri, Tefsirü’t-tabiîn: 
Arz ve dirase mukarene, Riyad, 
Dârü’l-Vatan, 1999, I, 472.

54. Zehebî, Siyerua’lâmi’n-nü-
belâ, II, 2523 (2004).

55. Zehebî, Siyerua’lâmi’n-nü-
belâ, II, 2530 (2004).

56. İbn Sa’d, Tabakat, III, 253, 
İbn Hacer, el-İsâbe, s. 944 
(2004).

57. İbn Asâkir, XLIII, 438.
58. İbn Asâkir, XLIII, 441.
59. İbn Asâkir, XLIII, 441.
60. İbn Asâkir, XLIII, 442

bulunmamakla beraber, onun Kûfe’ye gön-
derilmesinin, yaşadığı züht ve takva haya-
tının topluma yansımasında önemli bir rol 
oynadığını söyleyebiliriz. İnsanlar onun 
yönlendirmelerinden, ibadet ve zühdün-
den etkilenmişlerdir. Bu hususta kaynak-
larımızda bazı rivayetler mevcuttur. Şimdi 
bunlardan bazılarını aktarmak istiyoruz.

Bir namaz vaktinde Ammar’ın Kûfe’de 
“Haydi namaza!” diyerek insanları nama-
za çağırdığı rivayet edilmiştir.57 Tabiînden 
Abdullah b. Ğaname bir defasında Ammar’ın 
arkasında namaz kıldığında onun namazı 
kısa tuttuğunu görünce bunun sebebini ona 

sormuş o da, namazda herhangi bir eksiklik 
görüp görmediğini sorunca “hayır” demiş, 
bunun üzerine Ammar, “Şeytan’ın kendi-
sini yanıltmaması için kısa tuttuğunu söyle-
miştir.” Bu esnada Hz. Peygamber (sav)’den 
duyduğu ve kişinin namazından onda bir, 
dokuzda bir, sekizde bir ya da yedi de bir 
oranında sevap elde edeceğini bunun da o 
anda namaza karşı gösterilen ihtimama bağlı 
olduğunu belirten hadisi rivayet etmiştir.58 
Aynı hususu Abdurrahman b. Haris de ona 
sormuş Ammar aynı sözü ona da söylemiş-
tir.59 Ona vitir namazı hakkında bir soru so-
rulmuş o da vitri gecenin ilk vaktinde kıl-
dığını, kişinin istediği vakit bunu geç vakte 
kadar bırakabileceğini belirtmiştir.60 Onun 
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her Cuma vaktinde Kûfe Mescidi’nde Yasin 
Suresi’ni okuduğu rivayet edilmiştir.61

Abdullah b. Mes’ûd, Kûfe’de bir ev inşa 
etmiş ve Ammar’ı eve bakması için çağırın-
ca beraber gidip baktıklarında Ammar, “Sen 
sağlam bir ev inşa etmişsin ve uzun emel-
ler peşindesin hâlbuki yakında öleceksin!” 
sözlerini söyleyerek nasihatte bulunmuş-
tur.62 Bir defasında bir bedevi ona hayatın-
da hiç hastalanmadığını söyleyince Ammar, 
Müslüman kişinin hastalıkla imtihan edile-
ceğini, bunun da onun günahlarına kefaret 
olacağını, kâfir kimse için ise böyle bir duru-
mun söz konusu olmayacağını söylemiştir.63

Ammar’ın Kûfelilere bir vali olarak na-
sihat ettiği bilinmektedir. Bir nasihat ola-
rak insanlar arasında dolaşan sözlerinden 
biri de şudur: “Kim de şu üç özellik bulu-
nursa bütün imanı kendinde toplamış sayı-
lır: Bunlar, yokluk anında verebilmek, in-
sanlara karşı insaflı olmak ve bütün insan-
lara selam vermek.” Onun insanlar arasın-
da dolaşan sözlerinden biri de “Allâh’ım! 
Beni salihlerden kıl, salih kullarına verdik-
lerinden bana da ver!” şeklindeki duasıdır.64

Ammar, insanların ne Hz. Ali ne de Hz. 
Aişe hakkında ileri geri konuşmalarına razı 
olmamış ve buna tepki göstermiştir. Bu tür 
durumlarda sert çıkışlarda bulunmuştur. Bir 
defasında Hz. Ali hakkında kötü konuşan 
bir adama, “Ey fasık adam! Sen Müminlerin 
Emiri hakkında (kötü) konuşuyorsun!” deyip 
sert şekilde karşılık vermiştir.65 Hz. Aişe’yi 
eleştiren bir adama, susup konuşmamasını 
söylemiş ve ardından onun Hz. Peygamber 
(sav)’in eşi olduğuna şahadet etmiştir.66

Ammar’ın bu dönemde Müslümanlar 
arasında meydana gelen iç karışıklıklar-
da yer almasına şahit olanlar onun ancak 
Allah’ın rızasını dileyerek bu işte yer aldı-
ğını aktarmışlardır.67

Ammar’ı görenler, az konuştuğunu, 
uzun uzun suskun kaldığını ve en çok 
söylediği sözünün, “Allah’ım! Fitnelere 

düşmekten sana sığınırım,” şeklindeki du-
ası olduğunu bildirmişlerdir.68

Ammar, çevresinde bulunan insanlara 
zaman zaman Hz. Peygamber (sav)’le ya-
şadığı hatıraları ve aralarında geçen konuş-
maları anlattığı bildirilmektedir.69

Burada isimlerini sayamayacağımız daha 
başka sahâbîler, başta Suriye ve Irak bölgesi 
olmak üzere, insanlara İslâm adına bildikleri-
ni tebliğ ettiler. Özellikler yaşadıkları hayatla 
insanlıları etkilediler. Onların İslâm adına ser-
giledikleri her davranış muhatapları tarafından 
benimseniyor ve hayatlarına yön veriyordu.

Sahâbîler, bulundukları beldelerde 
Kur’ân’ı ve Hz. Peygamber’den görüp duy-
duklarını, ondan öğrendiklerini insanlara 
öğrettiler. Hz. Peygamber’den aktardıkları 
hadislerle toplumun ibadet, harama düşme-
me vb. hususlarda bilinçlenmesinde önemli 
rol oynadılar. Böylece tebliğleri vasıtasıyla 
bölgede İslâm’ın öğrenilmesini temin etti-
ler. Zamanla onların tebliğleri sayesinde bir 
İslâm toplumu meydana geldi.

Nereye, Ne Kadar Sayıda 
Sahâbî Yerleşti?

Küfe 150

Şam 112

Basra 86

Taif 36

Mısır 32

Yemen 29

Bahreyn 25

Yemame 6

Horasan 6

Cezire
(Yukarı 

Mezopotamya)
5

Medain 2

61. İbn Sa’d,Tabakat, III, 256.
62. İbn Asâkir, XLIII, 445.
63. İbn Asâkir, XLIII, 446.
64. İbn Asâkir, XLIII, 454.
65. İbn Sa’d, Tabakat, III, 256, 

İbn Asâkir, XLIII, 454.
66. İbn Asâkir, XLIII, 458
67. İbn Sa’d, Tabakat, III, 258, 

İbn Asâkir, XLIII, 454
68. İbn Sa’d, Tabakat, III, 256, 

İbn Asâkir, XLIII, 456.
69. İbn Sa’d, Tabakat, III, 258.
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SERVET-İ FÜNUNCULAR 
EYÜP SULTAN’IN YOLUNU 

BİLİYOR MUYDU?

MEHMED RAUF 
‘EYÜP YOLUNDA’

III.Oturum: Edebiyatımızda Ebû Eyyûb el-Ensârî ve Fetih



Beşir Ayvazoğlu

Beşir Ayvazoğlu, 1953 tarihinde 
Sivas’ın Zara ilçesinde doğdu. 1975’te 
Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat 
Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli liseler-
de Türkçe ve edebiyat öğretmenli-
ği yaptı. TRT'de uzman olarak çalış-
tı.1985-1991 yılları arasında Tercüman 
gazetesinin “Kültür-Sanat” sayfasını 
yönetti. Türkiye gazetesinde kültür-sa-
nat yönetmenliği ve köşe yazarlığı yap-
tı. Yeni Ufuk gazetesinin genel yönet-
meni oldu. Şehir Tiyatroları Repertuar 
Kurulu üyeliğine seçildi. Hergün, 
Tercüman, Türkiye, Zaman ve Yeni 
Ufuk gazeteleriyle haftalık Aksiyon 
dergisinde köşe yazarı ve yönetici ola-
rak çalıştı. Aşk Estetiği (1982), Yahya 
Kemal-Eve Dönen Adam (1985), Tarık 
Buğra-Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak 
(1995), Peyami, Hayatı, Sanatı, Felsefesi, 
Dramı (1999) eserlerinden bazılarıdır.
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Eyüp Sultan sempozyumlarının ikincisine 
“Edebiyatımızda Eyüp” konulu bir bildiriyle katılma 
teklifi aldığımda çok sevinmiş fakat bu bildiriyi hazırla-
mak için çalışmaya başlayınca büyük bir hayal kırıklığına 
uğramıştım. Eski edebiyatımızda bulabildiklerim sadra 
şifa değildi. Tanzimat edebiyatı bu semte hemen hiç uğ-
ramamış görünüyordu. Edebiyat-ı Cedide’de ise sadece 
Halid Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah adlı romanında işe 
yarar birkaç paragraf bulabilmiştim. Yirminci yüzyılın 
başlarında Eyüpsultan’a gösterilen cılız ilgiyi ise maalesef 
Pierre Loti’nin Aziyade romanına borçluyuz. Mütareke 
yıllarında Yahya Kemal ve Ruşen Eşref Ünaydın bu sem-
te özel bir ilgi göstermişler.1 Hemen herkesin çocuk-
luk hatıralarında önemli yeri olduğu için hatırat kitap-
larında da zaman zaman konu edinilen Eyüp Sultan’a 
Cumhuriyet’ten sonra şa-
irlerin belli bir seviyede-
ki ilgisinden söz edilebilir. 
Ama bütün bu saydıkları-
mın yer alacağı bir antolo-
jinin pek kalın olmayacağı-
nı muhakkaktır. Ancak me-
selenin peşini bırakmadım; 
daha sonraki okumalarım-
da Eyüp Sultan’la ilgili ne 
buldumsa bilgisayarımda-
ki dosyama attım. Mehmed 
Rauf ’un ilk bildiriyi hazır-
larken dikkatimi çekmeyen 

“Eyüp Yolunda” adlı hikâ-
yesi de bunlardan biriydi. 
Siyer Vakfı’ndan 12. Eyüp 
Sultan Sempozyumu için aynı konuda bir bildiri hazır-
lama teklifi gelince bu hikâyeden yola çıkarak Edebiyat-ı 
Cedide’ye, yani Servet-i Fünun Edebiyatı’na daha ya-
kından bakabileceğimi düşündüm.

Servet-i Fünun edebiyatının iki önemli yazarının 
Eyüplü olduğunu hemen belirtmeliyim. Halid Ziya, 
Eyüp’te, Balcılar Yokuşu’ndaki bir evde doğmuş. Babası 
iş adamı olmaktan çok, tasavvufa meraklı bir fikir ve 
duygu adamıymış; İstanbul’a yerleşmeye karar verince, 
Eyüp’te oturan Mehmet Bey adında ağırbaşlı, asil, muh-
terem bir ahbabının telkiniyle bu ruhanî semti tercih et-
miş. Halid Ziya’yı doğduktan hemen sonra onun kucağına 

1. Yahya Kemal, Eyüp Sultan 
civarında yaptığı gezintiler-
le ilgili izlenimlerini Tevhîd-i 
Efkâr gazetesinde yayımla-
nan yazılarında anlatmıştır: 
“Yâ Vedûd”, nu. 3346-318, 
27 Nisan 1922;  “Bir Rü-
yada Gördüğümüz Eyüp”, 
nu. 3354-326, 5 Mayıs 1922; 
“Saatler ve Manzaralar”, nu. 
3359-331, 10 Mayıs 1922; 
“Saatler ve Manzaralar”, nu. 
3367-399, 18 Mayıs 1922. 
Ruşen Eşref ’in de Ayrılık-
lar (1339/1923) adlı eserinde 
yer alan de şu yazılar önem-
lidir: “Eyüp Sultan”, “Eyüp 
Sultan’da Ramazan Gecesi”.

MEHMED RAUF 
‘EYÜP YOLUNDA’
SERVET-İ FÜNUNCULAR EYÜP SULTAN’IN 
YOLUNU BİLİYOR MUYDU?

Beşir Ayvazoğlu
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vermişler. Mehmet Bey, bebeğin kula-
ğına ezan okumuş ve birini Eyüp’e adı-
nı veren büyük sahabeden aldığı üçlü bir 
isim vermiş: Mehmed Halid Ziyaeddin...

Kırk Yıl adlı hatıratında bu bilgileri ve-
ren Halid Ziya, kulağına ezan okuyup par-
mağını dudaklarına bastırarak ismini veren 
bu zatı sonraları tanıdığını söyledikten son-
ra, “[O], gerçekten duygularının yüksek-
lik ve halisliği ilâhî bir nur ile parıldar gibi 
ışıklı görünen yüzünden taşan, daha ilk ba-
kışta insana derin bir saygı duygusu veren 
yüksek boylu, geniş alınlı bir zat idi. Adımı 
ondan almış olmaya, ilk defa ondan kulak-
larıma manevî bir sesin gelmesine her za-
man mesut bir uğur olarak baktım,” diyor. 

Aile büyüklerinden biri de bir gün kendi-
sini Eyüp’e götürmüş, “İşte doğduğun ev!” 
diyerek Balcılar Yokuşu’nda kararmış yü-
züyle yıkılmaya hazırmış gibi görünen eski 
evi göstermiştir. Halid Ziya’nın “Balcılar 
Yokuşu hâlâ o isimle duruyor mu, bilmiyo-
rum.” cümlesi, eğer Tevfik Fikret’in cena-
zesine katılmamışsa, Eyüp Sultan’a yolunun 
bir daha düşmediği anlamına gelmektedir.2

Mâi ve Siyah romanında da Ahmet 
Cemil’i kaybettiği kız kardeşi İkbal’in ce-
naze töreni vesilesiyle Eyüp’te görürüz. 
Halid Ziya’nın bu cenaze törenini ayrıntı-
lı bir şekilde tasvir ettiği bölüm ve bu bö-
lümdeki şu cümle, Eyüp semtinin nasıl al-
gılandığını göstermesi bakımından önem-
lidir: “Ahmed Cemil, tâbutun arkasında 
yürüdükçe yeni bir ölü geldiğine sevine-
rek koşuşan dilencilere bakıyor, bütün bu 
ölüler diyarının ölüm ile yaşayan halkını 
seyrediyor, bu tâbuta kendisinden başka 
şu etrafındakilerin kayıtsızlığından azîm 
bir eza ile üzülüyordu.”3

Halid Ziya’nın, Ahmed Cemil’i bir 
buhran anında, insanlardan kaçarak kendi 
kendisiyle baş başa kalması için Eyüp’e gö-
türmesi, hayatında önemli bir yeri bulunan 
bu semte duyduğu sevgiye bağlanabilir: 

“Eyüb’ün tenha sokaklarından geçti, in-
sanlardan eser görülen taraflardan kaçtı, bu-
rada yalnız ölüler arasında dolaşmak istiyor-
du. İki tarafı parmaklıkla muhat mezarlar-
dan bakan taşların nigâhı altında yürüdü. 
İkbal’in mezarına takarrüb ettikçe bacak-
larında bir zaaf hâsıl oluyor, oraya müm-
kün mertebe geç vâsıl olmak için yavaş ya-
vaş yürüyordu. Nihayet onun kabr-i tâ-
zesini âgûş-ı sükûnuna alan mezaristanın 
önüne gelince durdu, fakat içeriye girmek 
için cesaret bulamadı, parmaklıktan baktı.

İşte orada idi, bir çocuk mezarıyla genç-
liğine doyamadığı için başını bükmüş gibi 
duran bir genç kadının mezar taşı arasın-
da İkbal’in henüz taşı dikilmemiş, belki de 

2. Halid Ziya Uşaklıgil, Kırk 
Yıl,  İnkılap ve Aka Kita-
bevleri, İstanbul 1969, s. 10-
11. Balcılar Yokuşu, günü-
müzde Balcı Yokuşu adıyla 
bilinmektedir. 

3.  Halid Ziya Uşaklıgil, Mai ve 
Siyah, İstanbul 1317/1902, s. 
353-354.
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henüz toprağı kurumamış kabri büsbütün 
ölmemiş bir hasta yatağı gibi şifaya munta-
zır, mütereddid bir eda ile uzanmış yatmıştı.

Birer yeşil sütun gibi uzanan iki ser-
vin fevkinden süzülerek, elenerek muh-
teriz, gûyâ bu hafâ-gâh-ı sükûn u zalâma 
bir tebessüm-i hayat yollamaktan utanarak, 
perişan güneş kırıntıları toprakların reng-i 
siyâh-ı râtibine dökülmüş, gûyâ bu firâş-ı 
şebâb-efgendenin üzerine pullu bir sütre-i 
tesliyet çekmek istemişti.”4

Halid Ziya’nın Nesl-i Ahîr adlı romanı-
nın kadın kahramanlarından Jeannette ise, 
mesleği gerektirdiği için Beyoğlu gibi koz-
mopolit semtlerde yaşamış olmakla beraber, 

Aziyade adlı romanını okuyarak çok etki-
lendiği Pierre Loti gibi Eyüp’te yaşamak, 

“bir Türk hanımı olmak, sedirin üzerinde 
nargile ile ömür geçirmek arzusunda”dır. 
Romanın kahramanlarından İrfan, anne-
sinin İstanbul’a geleceğinden ve Eyüp’te 
dadısının evinde kalacağından söz edin-
ce, Janette, “Eyüp, Azade’nin aşiyanı de-
ğil miydi?” diye sorar. Halid Ziya, burada 
Loti’nin ne kadar etkili olduğunu şu cüm-
lelerle anlatıyor:

“Oh! Ne iyi olurdu, küçük Janette 
bir Trük hanımı olurdu, o da oraya gelir, 
Azade’ye güzel bir mukabele teşkil ederdi.

Sonra kendine göre bir Türk hayatı ta-
savvur etti. Mamûlat-ı atîka bazargâhlarında 
teşhir edilen uzun pîşli, işlemeli, ya kırmızı, 
ya sarı entarilerden giyiyor, başına kenarları 
yollu bir örtü alıyor, ayaklarına sırmalı ter-
likler takıyor, bir kafesin arkasında, bir diva-
na kurularak nargile içiyordu. İrfan da orada 
bir seccadenin üzerinde bağdaş kurarak ken-
disine münevvim bir sesle Elf-Leyle’den bir 
hikâye okuyordu. Janette bunu tasvir eder-
ken hülyasında teressüm eden bu hayat-ı şar-
kiyeden mest olarak gözlerini kapıyor, san-
ki bu hayatı doya doya seyretmek istiyordu. 
Ve uykuda sayıklarcasına bu âlem-i muhay-
yele ‘ Ne güzel!... Ne güzel!...” diyordu.”5

Pierre Loti’nin Aziyade romanında uy-
durduğu Şark’ı arayarak İstanbul’a gelen ya-
bancılardan biri de Aşk-ı Memnu romanı-
nın mürebbiyesi Matmazel de Corton’dur. 
Adnan Bey’in evinde “şark halılarıyla dö-
şenmiş sedirler, bunların üzerinde elleriyle 
çıplak ayakları kınalı, gözleri sürmeli, baş-
ları daima yaşmaklı, sabahtan akşama kadar 
zencilerin darbukalarıyla uyuyan yahut bir 
kenarda küçük gümüş mangaldan anber ko-
kuları etrafa dağılırken elmastıraş nargilele-
rin yakutlara, zümrütlere müstağrak mar-
puçlarını ellerinden bırakmayan çifte çifte 
kadınlar” bulamayınca büyük hayal kırık-
lığına uğrayan Matmazel’in şu sözü, Loti 
ve diğer oryantalist yazar, şair ve ressam-
lar tarafından yaratılan uydurma Şark’ın 
ne kadar etkili olduğunu göstermektedir: 

“Sahih! Beni bir Türk evine getirdiğinizden 
emin misiniz?”6

Pierre Loti’ye ve onun belli bir dö-
nemde Matmazel de Corton gibi egzo-
tizm meraklısı yabancılar üzerinde çok 
etkili olan Aziyade isimli romanına ilk 
ciddi eleştiri Tevfik Fikret’ten gelmiş-
ti. Ama önce bu romandan kısaca söz et-
mekte fayda vardır:

4.  Halid Ziya Uşaklıgil, Mai ve 
Siyah, s. 386-387.

5. Halid Ziya Uşaklıgil, Nesl-i 
Ahîr, Özgür Yayınları, İstan-
bul 2009, s. 354-355.

6.  Halid Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı 
Memnu, Hilmi Kitabevi, İs-
tanbul 1945, s. 53.
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Büyük bir siyasi kriz sonucu büyük 
devletler tarafından Osmanlı Devleti’ne 
gözdağı vermek amacıyla Selanik 
Limanı’na gönderilen savaş gemilerinden 
biri olan Fransız firkateyni La Couronne’da 
Julien Viaud adında genç bir subay vardır. 
Bu subay, Selanik’in Müslüman mahalle-
lerindeki gezintilerinden birinde kavgaya 
tutuşmuş iki leyleği seyrederken bir çift 
yeşil gözü -Âbidin Efendi adındaki tücca-
rın dört karısından biri olan Çerkez kızı 
Hatice’nin gözlerini- kendi gözlerine di-
kilmiş hisseder. Bu bakışmadan büyük 
bir aşk doğar ve genç âşıklar Yahudi ka-
yıkçı Samuel’in de yardımıyla gizli gizli 
buluşmaya başlarlar. Aşkın kıvamını bul-
duğu bir sırada Julien Viaud’nun tayi-
ni İstanbul’daki Gladiateur gemisine çı-
kar. Tesadüfe bakın ki, o günlerde Âbidin 
Efendi’nin de İstanbul’a taşınacağı tutmuş-
tur. Önce Beyoğlu’nda bir otele yerleşen 
ve daha sonra aynı semtin tenha bir kö-
şesinde Haliç’e nâzır bir ev tutan Viaud, 
çok geçmeden Beyoğlu hayatından sı-
kılır ve Türk gibi yaşamaya karar verip 
fes ve kaftan giyerek Ârif Efendi adıyla 
Eyüp’te tuttuğu eve yerleşir. Artık Hatice 
ile bu evde buluşacaktır. 1876-1877 kışı-
nı Hatice’siyle Eyüp’te geçiren genç bahri-
yelinin mutluluğu uzun sürmez, 17 Mart 

1877’de İstanbul’dan ayrılmak zorunda 
kalır. Julien Viaud, Fransa’ya döndükten 
sonra Hatice’ye duyduğu hasreti birazcık 
olsun dindirmek için, yaşadıkları aşkı, hiç 
aksatmadığı günlüğünden hareketle ro-
manlaştırmaya başlar. Tabii bazı ufak te-
fek değişikliklerle... Hatice Âziyade olur, 
Julien Viaud ise Loti adında bir İngiliz 
bahriye zabiti. Ne var ki, romanda an-
latıldığına göre, Loti İstanbul’a döndü-
ğünde Âziyade’nin öldüğünü öğrenecek 
ve onsuz yaşamanın bir anlamı kalmadı-
ğı için Türk ordusuna katılıp Kars kale-
si önlerinde Ruslara karşı savaşırken “şe-
hit” düşecektir.

Romanın kısaca özeti bu. XIX. asrın 
Selanik ve İstanbul’unda, yabancı bir su-
bayın evli bir Müslüman kadınla böyle-
sine rahat bir ilişki kurup kuramayacağı 
çok tartışılmıştır. Aslında tartışmak bile 
gerekmez; Âziyade’nin oryantalizmin ti-
pik klişeleri kullanılarak yazılmış kötü 
bir roman olduğu ve bu romana konu 
olan aşk hikâyesinin Loti’nin muhayyi-
lesinden çıktığı su götürmez bir gerçek-
tir. Çirkin ve hoyrat doğulu erkekler, gü-
zel ve arzulu kadınlar ve romantik batılı 
âşık. Kaderinden kaçan güzel doğulu ka-
dın, kendini kaba kuvvetle değil, meziyet-
leriyle kabul ettiren beyaz adama teslim 
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olur. Öyle ki, ondan ayrıldıktan sonra ya-
şamak bile istemez. Nitekim Âziyade ay-
rılığa fazla dayanamamış ve ölmüş, hatta 
bu muhayyel kadına bir de mezar uydu-
rulmuştur. Loti’nin bu mezarın başında 
çekilmiş bir fotoğrafı vardır. 

Âziyade’de evli bir kadınla yaşanan 
aşk macerasının imkânsızlığını Tevfik 
Fikret görmüş ve Servet-i Fünun’da bir-
biri ardınca yayımladığı iki yazıda bu ro-
manın “her sahifesinin yalanlar, yanlış-
lıklarla memlû” olduğunu çok açık bir 
şekilde göstermişti.7 Ancak Fikret’ide, 
Halid Ziya’yı da Loti’nin oryantalizmin-
den ziyade İstanbul’un Batıcı aydınların 
bir an önce kurtulmak istedikleri tarihî 
dokusuna ve yaşama tarzına gösterdi-
ği ilginin rahatsız ettiğini unutmamak 
gerekir. Loti’ye özel bir sempati duy-
duğu anlaşılan Yahya Kemal, bir yazı-
sında onun Türk aydınları tarafından 
niçin sevilmediğini şöyle açıklamıştır:

“Otuz dört seneden beri İstanbul’un 
iç mahallelerinde, camilerinde, mezar-
lıklarında gezinen bu mucizeli şairi en 
değme medenîlerimiz tanımıyorlardı; 

Tevfik Fikret, basit bir görüşün kurbanı 
olarak tezyif ediyordu; alafranga edebi-
yatın pudra ve lâvantalarından mütehas-
sis olan yeni nesil, bizim küflerimizi sev-
mekle, Loti’nin bizimle eğlendiğini zan-
nediyor, kızıyordu.”8

Peyami Safa’ya göre de Loti’nin se-
vilmemesinin asıl sebebinin “Türkiye’de 
Şark’ı sevmiş olmasıdır.”9 Halid Ziya’nın 
romanlarında eleştirdiği Pierre Loti’ye 
aslında hayranlık duyduğunu Saray ve 
Ötesi adlı hatıratında yazdıklarından bi-
liyoruz. 1911 yılında İstanbul’a gelen 
Loti’nin padişah tarafından kabulünden 
söz ederken yazdıkları dikkat çekicidir: 

“Türklüğün pek vefakâr dostu olan 
Pierre Loti de Saray’a geldi ve huzura 
kabul olunarak birçok iltifatlarla ağır-
landı. Ben ona yalnız Türklüğe dost sı-
fatile değil, Fransız edebiyatının en bü-
yük iftiharlarından biri olmak itibari-
le hayrandım. Bütün yazılarını öyle bir 
meczubiyetle okumuş, tatmış idim ki 
bugün her şeye karşı meclub olabilmek 
istidadı sönmüş olmakla beraber, hâlâ 
eserlerinden bende kalan intibalar ru-
humda titremektedir.”10

Halid Ziya, Balkan Harbi’nden son-
ra görevli olarak gönderildiği Paris’te, 
o tarihte Rochefort’a inzivaya çekil-
miş olan Loti’yle haberleştiğini, onun 
tavsiye ettiği şahsiyetlerle görüştüğü-
nü, fakat ona hitaben yazdığı bir açık 
mektubu hiçbir büyük gazeteye kabul 
ettiremediğini de aynı eserinde anlat-
maktadır.11 Mehmet Kaplan, Loti’nin 
İzlanda Balıkçısı adlı romanının Servet-i 
Fünuncularda balıkçılara karşı büyük bir 
alaka uyandırdığını, Hüseyin Cahid’in 
Hayat-ı Hakikiye Sahneleri’nde balıkçılığa 
dair üç dört yazı yazdığını, Fikret’in de 

“Balıkçılar” şiirini yazarken hem Loti’den, 
hem Hüseyin Cahid’den etkilenmiş ola-
bileceğini söyler.12

7. Tevfik Fikret, “Ecnebiler 
ve Türkçemiz”, Servet-i Fü-
nun,nu. 401, 5 Teşrinisa-
ni 1314/17 Kasım 1898, s. 
165; “Aziyade”, Servet-i Fü-
nun, nu. 402, 12 Teşrinisa-
ni 1314/23 Kasım 1898, s. 
180. Bu yazılar için ayrıca bk. 
Tevfik Fikret, Dil ve Edebiyat 
Yazıları (haz. İsmail Parlatır), 
Türk Dil Kurumu Yayınla-
rı, Ankara 1987, s. 92-102.

8.  Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî 
Portreler, Yahya Kemal Ens-
titüsü Yayınları, İstanbul 
1968, s. 102. 

9.  P[eyami] S[afa]: “Yahya Ke-
mal ve Piyer Loti”, Vakit, 6 
Temmuz 1947.

10.  Halid Ziya Uşaklıgil, Saray 
ve Ötesi, İnkılâp ve Aka Kita-
bevleri, İstanbul 1963, s. 341.

11.  Halid Ziya Uşaklıgil, age, 
s. 359.

12. Mehmet Kaplan, Tevfik Fik-
ret, Devir-Şahsiyet-Eser, Der-
gâh Yayınları, İstanbul 1987, 
s. 146. 
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Edebiyat-ı Cedide’nin İstanbul’u, 
Yahya Kemal’in “Türk İstanbul” de-
diği tarihî yarımadanın yanı sıra Eyüp 
ve Üsküdar’ın da dışarıda bırakıldığı 
bir İstanbul’dur. Başta Hâlid Ziya ve 
Mehmed Rauf olmak üzere, bütün 
Edebiyat-ı Cedide yazarları için İstanbul 
demek, kışın Beyoğlu ve Nişantaşı civa-
rı, yazın Boğaziçi ve Büyükada demek-
ti. Balat’ta doğan ve Eyüp Rüşdiyesi’nde 
okuyan Mehmed Rauf ’un yolu da, 
Eyüp’e -çocukluğu bu semtte geçmiş 
olmasına rağmen- tam on yıl sonra dü-
şecek ve bunu “Eyüp Yolunda” adlı hikâ-
yesinde anlatacaktır.14 Aslında bu bir 
hikâye değil, doğup büyüdüğü semti 
yıllar sonra görme ihtiyacı hisseden ya-
zarın gördüklerini başka birinin başın-
da geçiyormuş gibi anlattığı hikâyemsi 
bir metindir. 

Mehmed Rauf, görebildiğim ka-
darıyla hikâye ve romanlarında Pierre 
Loti’den hiç söz etmez. Ancak söz ko-
nusu hikâye, Loti’nin bayıldığı ve onun 
romanını okuyan Matmazel de Corton 
gibi aptal batılıların yaşamayı hayal ettiği 

Halid Ziya’nın Eyüp’te doğduğunu ve 
ismini de bu semtte yatan sahabenin ismin-
den aldığını yukarıda ifade etmiştik. Tevfik 
Fikret’in Eyüp semtiyle bir ilişkisinin bulu-
nup bulunmadığı belli değilse de aile mezarlı-
ğının orada olduğunu biliyoruz. Ancak Fikret, 
aile mezarlığına değil, Rumelihisarı’ndaki 
evinin, yani Aşiyan’ın bahçesine gömülme-
yi vasiyet etmişti. Kayınpederi Mustafa Bey, 

“Aşiyan’ın ileride kimlerin eline geçeceğinin 
bilinmediğini” söyleyerek vasiyeti yerine 
getirmemiş, bu yüzden Rübab-ı Şikeste şa-
iri, hayattayken muhtemelen yaşamak iste-
meyeceği Eyüp’teki aile mezarlığında top-
rağa verilmişti.13

Tevfik Fikret’in şiirinde İstanbul yok 
gibidir; uzun yıllar Rumelihisarı’nda 
yaşadığı halde Boğaziçi’nden sadece bir 
kere “Şehrayin” şiirinde “Bosfor” diye 
söz edilir. Bu şiirde de Fikret’in amacı 
Boğaziçi’ni ve şehrayini anlatmak değil, 
Abdülhamid’e duyduğu nefreti bir kere 
daha dile getirmektir. Çünkü tasvir ettiği 
şehrayin, “Kızıl Sultan”ın tahta çıkışının 
yıldönümü vesilesiyle yapılan şehrayin-
lerden biridir. “Sis” şiirinde ise İstanbul’a 

-daha sonra pişman olacağı- lanetler ve 
hakaretler yağdıran Fikret’e en güzel ce-
vap, yıllar sonra Yahya Kemal tarafın-
dan “Siste Söyleniş” şiiriyle verilecektir.

13.  Kenan Akyüz, Tevfik Fik-
ret, DTCF Yayınları, An-
kara 1947, s. 136. Tevfik 
Fikret’in kabri, 1962 yılın-
da Eyüp Sultan’dan Aşiyan’a 
nakledilmiştir.

14.  Mehmed Rauf, “Eyüp 
Yolunda”, Servet-i Fü-
nun, cilt XVII, nu. 419, 4 
Mart 1315/16 Mart 1899, 
s. 28-30; nu. 420, 11 Mart 
1315/23 Mart 1899, s. 39-
41; ayrıca bk. Siyah İnciler, 
İstanbul 1341, s. 269-286.
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Eyüp’ün aslında nasıl sefil ve ürkütücü 
bir semt olduğunu göstermek için yazıl-
mış gibidir. “On senedir o tarafları gör-
memişti,” cümlesiyle başlayan hikâye-
nin sonunda 1312 (1896) tarihi vardır. 
Mehmed Rauf, 1875 doğumlu olduğu-
na göre, bu hikâyeyi 21 yaşında yazdığı, 
dolayısıyla Eyüp’ten on bir yaşında ay-
rıldığı anlaşılıyor:

“On senedir o tarafları görmemişti. On 
sene Kadıköyü’nde, Adalar’da, İstanbul’da 
yaşamış, hayat-ı sabâvetinin geçmiş oldu-
ğu Eyüb’ün vücudundan şüphe edecek bir 
hâle gelmişti; işte bugün, bu kirli rüzgârlar 
arasında dalgalanan iltimaât ile münevver 
Cuma günü, birdenbire bilmem nasıl orasını 
düşündüğü zaman o kadar meçhul bir yer 
göründü ki gidip görmek merakına kapıldı.” 

Hikâyede Mehmed Rauf ’un 
Ayvansaray’da başlayan Eyüp yolculu-
ğu sırasında şahit olduklarını onun gö-
züyle seyrediyoruz: Uzayıp giden vira-
nelikler, yanmış evlerin harap ocakları, 
yıkılmış bacaları, boş kulübeler, açık ka-
pılarından bakınca korkunç karanlığıy-
la ürküten pis ve yıkıldı yıkılacak evler, 

dağlar gibi süprüntüler, iğrenç satıcılar, 
gevezelik eden kadınlar, toz, toprak ça-
mur içinde oynaşan çocuklar...

Ayvansaray’da, çocukken kendisine o 
kadar geniş gelen ilk mektebini harap ve 
terk edilmiş bulan ve sefil manzaralarla 
dolu çevreyi gözden geçirirken çocukluk 
hayatını gözünde canlandıran Mehmed 
Rauf, daha sonra Eyüp İskelesi’ne uza-
nan geniş ve kalabalık yolu tasvir ediyor 
ve annesiyle babasının ileride Yavedud 
Camii’nin hemen yanında yatıklarını 
hatırlayınca mezarlarını ziyaret etmek 
için yolunu değiştiriyor. Bunun sebe-
bini kendisinden dinleyelim:

“Fakat birden geri döndü; tahattur 
etti ki, bunların bir nişanesi yoktu. Hem 
oraya gidip ne yapacaktı? Kendi onlara, 
o toprağın altında yok olmuş vücutla-
ra gıpta edecek kadar fena ve muzdarip 
yaşıyor. Bu hüzün onlara acımaktan de-
ğil, kendi elemlerinden geliyor idi. Ve 
tevakkuf etmeden geçti, ilerledi.”

Bu cümleleriyle, hiç ziyaret etmedi-
ği için annesiyle babasının mezarlarının 
kaybolduğunu farkında olmadan itiraf 
eden Mehmed Rauf, yol boyunca gördü-
ğü kadınları, gençleri, çocukları satıcıla-
rı, dilencileri, yankesicileri, sefil manza-
raları, mezarlıkları, Defterdar’daki kah-
veleri, sefil bir pazar yerini, daha sonra 
bir yangın yerinde kesilen kurbanın eti-
nin dağıtılacağını duyarak toplanmış di-
lencileri, et dağıtılırken yaşanan karga-
şayı ve izdihamı anlatan Mehmed Rauf, 
şöyle devam ediyor:

“Birdenbire kıyamet kopuyor zanno-
lundu. Bu haykırışan, uzanan, sokulan 
insanların elinde koyun dört beş daki-
kada dağıldı, bitti. Orası öyle bir hale 
geldi, öyle çığlıklar, öyle küfürler işi-
tildi ki, bir parçaya atılan bu elli el ara-
sında hangisine vereceğini bilemeye-
rek havaya fırlayan dağıtıcının -demir 
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parmaklık arkasında olmasa- koyun gibi 
olacağı muhakkaktı. Son parçaları da en 
önde durup en çok kazanan cebbarla-
ra vermemek için ta açığa fırlatıyordu-
lar; o zaman hiç beklemezken nâgehan 
böyle bir av bulan o bütün açıkta kal-
mış me’yuslar yere düşen etlerin üzeri-
ne atıldılar. Yüzükoyun yerde tepine-
rek kakışarak uğraşıyorlardı. Nihayet 
en muannitlerinden beş tanesi kaldı. 
Bunlar tozun içinde birçok boğuştuktan 
sonra içlerinden biri haykırarak kalktı. 
Elinde tozdan siyahlanmış bir akciğer 
vardı. Bir nidâ-yı muzafferiyetle açıla-
rak, sıçrayarak duvara çekildi. Bir diğe-
rinin elinde bir parça karaciğer kalmıştı. 
Bu adamın gözlerindeki vahşet-i zaferi 
asla unutmayacaktı.”

Mehmed Rauf, şahit olduğu sefil 
manzaralardan ve tatsız olaylardan ra-
hatsız olarak etin kokusunu aldıkları 
için yangın yerine hırlaşarak yanaşmaya 

çalışan köpeklerin arasından sıyrılır ve 
“bu ölülerin arasında mes’ûd görünen, 
bu sefaletin içinde yaşayabilen insan-
ların arasından” kaçar, kaçar... Bu ka-
çış, aslında Servet-i Fünun edebiyatının 
Eyüp’ün temsil ettiği iklimden, zihniyet 
dünyasından ve hayat tarzından kaçışını 
ifade etmektedir.
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Giriş

İçinde yaşadığımız kadim şehir İstanbul’un İslâmî dönemin manevi dinamikle-
ri bakımından en önemli şahsı kuşkusuz meşhur künyesiyle Ebû Eyyûb el-Ensârî 
Hazretleri’dir. Allah Resûlü’nün Medine’ye hicretinde onu evinde misafir etmesi, 
her biri “ensar” olarak isimlendirilen güzide sahâbîler arasında ona özel bir pâye 

kazandırmıştır. Bu topraklarda medfun bu-
lunması ülkemiz insanı açısından bir şeref ka-
bul edilerek kabri Ravza-i Mutahhara’nın bir 
şubesi gibi algılanmıştır. Eski eserlerimizde 
onun ismine ilaveten aleyhi rahmetü’l-Bârî veya 
radiya’llâhu anhü’l-Hâdî gibi müseccâ hürmet 
ifadeleri adeta klişe hâline gelmiştir. Biz bu 
çalışmamızda, kültür hayatımızda fevkalade 
önemi olan bu sahâbînin İslâmî-Türk edebi-
yatında ne şekilde yer aldığını göstermeye 
çalışacağız. Konu başlığımız oldukça kap-
samlı görünebilir; ancak cevabını arayacağı-
mız “Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye dair ede-
bî müktesebatımız nedir?” sorusu sınırları-
mızı da belirleyecektir. Bu müktesebatı ede-
biyatımızın modern dönemini dışarıda bıra-
karak, klâsik dönem veya o dönemle özdeş-

leşmiş edebî türler içerisinde arayacağız. Divanlar, mesneviler, siyerler, hicretnâ-
meler, fetihnâmeler menâkıbnâmeler kaynaklarımızı oluşturmaktadır. Elbette ki 
bildiri sınırları içerisinde tespit edilen bütün birikimi nakletme imkânı bulunma-
maktadır. Bu yüzden seçtiğimiz örneklerle konuyu açıklamaya gayret edeceğiz.

İSLÂMÎ TÜRK 
EDEBİYATINDA HZ. 
EYYÛB EL-ENSÂRÎ
YETİŞMEZ Mİ BU ŞEHRİN HALKINA BU Nİ’MET-İ BÂRÎ
 HABÎB-İ EKREM’İN YÂRİ EBÂ EYYÛB EL-ENSÂRÎ

Doç. Dr. Ali Öztürk*

* Doç. Dr., İÜ İlahiyat Fakül-
tesi, Türk İslam Edebiyatı Ana 
Bilim Dalı.
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Divanlar

Ebû Eyyûb el-Ensârî, bütün divan şair-
lerinin ortak olarak hususiyetle zikret-
tikleri bir şahıs değildir. Fars edebiya-
tının estetik kurallarına bağlı olarak ge-
lişen yüzlerce yıllık divan şiiri geleneği 
içerisinde şahıslar kadrosu bellidir ve bu 
kadro genellikle aynı kalmaktadır. Söz 
gelimi bir peygamber olarak Eyyûb (as) 
bütün divan şairlerinin ortak karakte-
ridir, eza ve cefaya gösterdiği sabır ci-
hetiyle divanlarda zikredilir. Divan şa-
irinin, daha doğrusu âşık tipinin maşuk 
sebebiyle katlanmak zorunda olduğu 
ızdıraplar için referans kişisi Hz. Eyyûb 
peygamberdir. Hz. Eyyûb el-Ensârî ise, 
çoğu divanda adı dahi geçmemekle bir-
likte kimi divanlarda medfun bulundu-
ğu mekân ve şahsıyla bütünleşen Eyüp 
semti vesilesiyle zikredilmektedir. 

Divanlarda Eyüp semti genellik-
le tenezzüh mekânı olarak görülmüş-
tür. Gelibolulu bir şair olan Sun’î (ö. 
941/1534-5), kayık ile Eyüp semtine 
giden sevgilisinin gelmeyişine sitemle 
Eyyûb (as) ve Nûh (as) peygamberlerin 
çağrışımlarından yararlanmaktadır. Her 
iki isim de divan şairinin daimi şahıslar 
kadrosunda bulunan ve meşhur oldukla-
rı cihetle şiirlerde geçen peygamberlerdir. 
Hz. Nûh, uzun ömrü, tufan hadisesi ve 
inşa ettiği gemi vesilesiyle, Hz. Eyyûb 
da hastalıklara karşı gösterdiği sabır ve-
silesiyle zikredilir. Aşağıdaki örnekte şair, 
Eyüp’e kayıkla gezintiye giden sevgilisi-
nin gelmemesinden şikâyetle Eyyûb (as) 
gibi sabırlı, Nûh (as) gibi uzun ömürlü 
olmayı istemesi hâlinde şaşırılmaması ge-
rektiğini belirtiyor. Bir peygamber olan 
Eyyûb (as) ile dönemin gözde semti ara-
sında sevgilisi üzerinden bir bağ kurarak 
iki Eyyûb’u bir beyitte buluşturuyor: 

1. Halil İbrahim Yakar, Geli-
bolulu Sun’î Dîvânı, s. 526. 
(http://ekitap.kulturturizm.
gov.tr/Eklenti/10612,geli-
bolulupdf.pdf ) Erişim Tari-
hi: 23.12.2015.

2. Iydiyye, dîvan edebiyatın-
da Ramazan ve Kurban bay-
ramları münasebetiyle yazı-
lan ve büyüklere takdim edi-
len kasîdelere verilen isimdir. 
Geniş bilgi için bkz. Musta-
fa Uzun, “Iydiyye”, Diyanet 
İslam Ansiklopedisi, c. XIX, 
s. 222-224.

3. Muhsin Macit, Nedim Dîvâ-
nı, Akçağ Yayınları, Ankara 
1997,  s. 50.

4. İzzet Ali Paşa, Dîvân, (Haz. 
İrfan Aypay) İstanbul 1998, 
s. 129.

Sabr-ı Eyyub ile ‘ömr-i Nûh istersem ne tan 
Zevrak ile gitdi Eyyûba o yârim gelmedi1

Nedim “Iydiyye”2 sinde, Eyüp ve 
Tophane semtlerinin gençleri cezp ede-
cek güzelliklere sahip olduğuna dikkat 

çeker. Eyyûb el-Ensârî’nin şahsıyla bü-
tünleşen bu semtin adını zikrederken san-
ki sahâbînin şahs-ı manevisinden bahsedi-
yor gibi önüne saygı ifadesi getirir:

Husûsa Hazret-i Eyyûb ile meydân-ı Top-hâne 
Birer takrîb ile elbette cezb eyler cüvânânı3

Eyüp semtinde yapılan çeşme, türbe ve 
tekkeler ve bunların yapılış tarihleri dolayısıyla 
yazılan tarih manzumelerinde de Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’nin adı geçer. Sultan III. Ahmet 
(1703-1730)’in sadrazamı İbrahim Paşa’nın Hz. 
Ebû Eyyûb el-Ensârî türbesini tamiri (1724) 
sebebiyle İzzet Ali Paşa (ö. 1147/1734)’nın 
tarih manzumesinde Hz. Hâlid “Alemdâr-ı 
resûl-i kibriyâ” olarak anılmıştır:4

Husûsan şimdicek tevfîk-ı Rabbânî ile itdi 
Alemdâr-ı resûl-i kibriyânun merkadin tarsîn
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Muvakkitzâde Muhammed Pertev 
Efendi (ö. 1222/1807-8), Nakşibendî şeyhi 
Selami Efendi (ö. 1228/1813) için yaptırılan 
tekke münasebetiyle yazdığı tarih manzume-
sinde5 tekkeyi, Buhara’da Şah-ı Nakşbend’in 
köyü Kasr-ı Ârifân’a benzetmiştir. 

Yapdılar bu hânikâhı zâtına Eyyûb’da 
Sanki Kasr-ı ‘Ârifân oldı Buhârâ’da hemân

Aynı şaire göre Eyüp’ün toprak tes-
tilerinden su içen güzeli göre billur kâse 
lisân-ı hâl ile Nebe Suresi 40. ayetinin  “(…) 
Keşke toprak olsaydım…” mealindeki kıs-
mı okuyarak, onun yerinde olmak istedi-
ğini ifade eder:

Kûze-i Eyyûb’dan cânâne nûş eylerse âb 
Kâse-i billûr der “yâ leytenî küntü türâb”6

5. Ekrem Bektaş, Muvakkitzâ-
de Muhammed Pertev Dîvâ-
nı, s. 405. (http://ekitap.
kulturturizm.gov.tr/Eklen-
ti/10630,muvakkitzade-per-
tevpdf.pdf ) Erişim Tarih: 
23.12.2015.

6. Aynı eser, 439.
7. Muhsin Kalkışım, Şeyh Gâ-

lib, Dîvânı, Akçağ Yayınları, 
Ankara 1994, s. 135.

8. Kalkışım, age., s. 160.
9. Kınalızâde Hasan Çelebi, 

Tezkiretü’ş-şuarâ, (Haz. İb-
rahim Kutluk) Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara 
1989, c. II, s.747. 

10. Vücudî, Hayâl u Yâr, (Haz. 
Yaşar Aydemir), Ankara 
2009, s. 183. (http://ekitap.
kulturturizm.gov.tr/Eklen-
ti/10715, metinpdf.pdf ) Eri-
şim Tarihi: 25.12.2015.

Şeyh Galib (ö. 1213/1799), III. Selim 
(1789-1808)’in annesi Mihrişah Valide 
Sultan (ö. 1805)’ın -ki Eyüp semtinde me-
dfundur- Hz. Hâlid’in kabri civarında yeni 
bina ettirdiği sebil münasebetiyle yazdığı 
tarih manzumesinde makamının kudsiye-
tine atıfta bulunulmuştur:

Hayr-ı cârîsinden oldu cümle âlem müstefiz 

Bir de ez-cümle makâm-ı Hazret-i Halîdde âb7

Başka bir tarih manzumesinde de Şeyh 

Gâlib, Valide Sultan’ın hesapsız servet har-

cayarak Hz. Eyyûb el-Ensârî yakınında su 

akıttığını dile getirir:

Bahş etdi mâl-ı bî-hisâb dünyâyı etdi feyz-yâb 

Kurb-ı Ebî Eyyûba âb icrâsına kıldı nigâh8

Eyüp semti, adak kurbanlarının kesil-

diği mekân olarak da şiirlerde yer almakta-

dır. 16. yüzyıl şairlerinden Ferrûh Çelebi 

(ö. 944/1537) aşağıdaki beytinde, âşık, kur-

ban ve Eyüp semti arasındaki ilişkiye dik-

kat çekmektedir:

Uydurup kande gidersin bir süri ‘âşıkları 

Kesmege Eyyûb-ı Ensârîde kurbânun mı var9

Vücûdî (ö. 1021/1612) Hayâl ü Yâr 

mesnevisinde İstanbul’un belli başlı semt-

lerini saydığı kısımda Eyüp’ten de bahse-

der ve İstanbul’u katıp karıştıran güzelin, 

gözcüsü Ebû Eyyûb el-Ensârî olduğu için 

Eyüp’te gönül yıkamaya muktedir olama-

yacağına inanır: 

Gözcüsidür anun Ebâ Eyyûb 

Yıkamaz dilleri o şehr-âşûb 10
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Arpaemînizâde Mustafa Sâmî 
(ö. 1146/1734), Şehid Ali Paşa (ö. 
1128/1716)’nın Gördüs’ü fethi müna-
sebetiyle yazdığı tarih manzumesinde,11 
Paşa’nın Hz. Eyyûb el-Ensârî’nin kabrin-
de bulunan Mushaf-ı şeriften fetih için te-
fe’ülde bulunduğunu belirtilmiştir.

Mushaf-i pâk-i ser-i kabr-i Ebî Eyyûbda 
Çün tefe’’ül eylemişdi feth içün bir sûreden

Çoğu divanda Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
ismi dahi geçmezken bazı şairler müstakil 
şiirler yazmışlardır. Bahtî mahlaslı Osmanlı 
padişahı I. Ahmet (1603-1617)’in divanın-
da Ebû Eyyûb el-Ensârî hakkında bir ga-
zeli bulunmaktadır:

Ey alemdâr-ı resûl ey yâr-ı fahrü'l-mürselîn 
Zât-ı pâkin Rûm'a rahmet kıldı Rabbü'l-‘âlemîn

Hâk-i Rûm'a tohm-ı İslâm'ı sen ekdin evvelâ 
Meyvedâr olsa n'ola zâhir olup eşcâr-ı dîn

Feyz alırsın nükhet-i enfâs-ı Ahmed'den müdâm 
Bu türâb-ı türbene reşk etse lâyık müşg-i Çîn

Tâ ezelden Âl-i Osmân'ın çün oldun yâveri 
Bana dahi yâver ol ey fahr-i ashâb-ı güzîn

Eyle himmet Bahtî'ye dergâhına geldi senin 
Eyle himmet ser-be-ser feth eyleye a‘dâ ilin

Ünlü Gülşenî şair Nazir İbrahim 
Efendi (ö. 1188/1774) de onun türbesi-
ne edeple girilmesi hâlinde ziyaretçile-
rin maksatlarına nail olacaklarına dik-
kat çekmiştir:

Velâyet mülkünün şâhı haķįķat şehrinin mâhı 
Âlem-dâr-ı Resûl-i Hak Ebî Eyyûb el-Ensârî 

Nazîr âdâb ile anı ziyâretde ķusûr etme  
Olur maksûduna nâil onun elbette züvvârı12

Ebû Eyyûb el-Ensârî sevgisi şiirleri-
ne yansıyan ve müstesna şairlerden biri 
de Eyüp semtinde medfun bulunan Âdile 

11. Arpaemînizâde Musta-
fa Sâmî, Dîvân (Haz. Fat-
ma Sabiha Kutlar), İstanbul 
2004, s. 160.

12. Necdet Şengün, Nazîr İbra-
him ve Dîvânı (Metin Muh-
teva-Tahlîl), Dokuz Eylül 
Üniversitesi SBE, Yayım-
lanmamış Doktora Tezi, İz-
mir 2006, s. 877.



118 EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU XII

Sultan (ö. 1899)’dır. Bu şairemizin diva-
nında Ebû Eyyûb el-Ensârî ile ilgili iki 
güzel şiir bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

“Seyyid-i’-sâdât fahr-i enbiyâ/İki cihân pâ-
dişâhı Mustafa” matla’lı 19 beyitlik mes-
nevidir.13 Hz. Peygamberin hicreti ve Hz. 
Halid bin Zeyd’in evine misafir oluşunu 
anlatır. İkincisi doğrudan “Ebû Eyyûb el-
Ensârî” redifli “Der Hakk-ı Hazret-i Hâlid 
Radiya’llâhu Anhü” başlıklı dokuz beyit-
lik gazeldir:14

Budur lutf u kerem-kârı Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî 
Resûlullâh alemdârı Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Kerâmet-pîşe himmet-sâz sa’âdet kânı ser-efrâz 
Uluvv-i şân ile mümtâz Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Seferlerde hazerlerde huzûr-ı şems-i enverde 
Bulundu çok eserlerde Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Edip kâfirleri makhûr livâ-yı pâkidür mansûr 
Müselmânlar olup mesrûr Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Sa’âdetden alıp zehre şahâdetle bulup behre 
Şerâfet verdi bu şehre Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Sitanbul’a gelip bir gün kılıp küffârı gark-ı hûn
Edip peygamberi memnûn Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Bütün lütf u kerem senden sa’âdet ü himem senden 
Füyûzât ü ni’am senden Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Şefâ’at kıl inâyet kıl bizi Hakk’a delâlet kıl 
Derûnum pür-letâfet kıl Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Sana bu Âdile bende kapında hâs efgende 
Kerem kıl etme şermende Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Mahlas beytinden Yahya (ö. ?) isim-
li bir şaire ait olduğunu tespit ettiğimiz 
terkîb-i bendde15 Ebû Eyyûb el-Ensârî 
şöyle methedilmektedir:

Selâm olsun bu sultâna velâyetde müsellemdir 
Güzîn-i zirve-i ashâb u nûr-ı ayn-ı âlemdir

Der-i bâğ-ı saadetdir gül-i bâğ-ı şehâdetdir 
Resûlu’llâh’a hem-demdir Habîbu’llâh’a mahremdir

Felekdir türbesinin kubbesi evc-i mu’allâda 
Vücûdu gün gibi ol kubbede bir nûr-ı a’zâmdır

(…)

Resûlün doğru yâri ya’nî ashâbın alemdârı 
Ebî Eyyûb-ı Ensârî aleyhi rahmetü’l-bârî

(…)

Risâlet burcunun hurşîdi amennâ ve saddaknâ 
Nüzûl etdi bu mâhın menziline oldu mihmânı

(…)

Alem gibi önüne düşmüş ashâbın gazâ kılmış 
Diyâr-ı gurbete gelmiş şehîd olmuş yatur tenhâ

Mesnevîler

Ebû Eyyûb el-Ensârî ile özdeşleşen “mih-
mandâr” ve “alemdâr” vasıfları ise dinî 

13. Hikmet Özdemir, Âdile Sul-
tan Dîvânı, Kültür Bakanlı-
ğı Yayınları, Ankara 1996, 
s. 234

14. Özdemir, age., s. 236.
15. Terkîb-i bend, içerisin-

de Dîvân-ı Hilâlî (25a) ve 
Dîvân-ı Celîlî (123a)’nin de 
bulunduğu bir müntehebat 
mecmuasında 21b-22b varak-
ları arasında bulunmaktadır. 
(Süleymaniye Kütüphane-
si, Fatih bölümü, no: 4077) 
Manzumenin başlığında Ter-
cî-i bend olarak yazılmış; an-
cak vasıta beyti her bendde 
değiştiği için terkîb-i bend 
olmalıdır.
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mesnevîlerde daha çok öne çıkmaktadır. 
Hz. Eyyûb el-Ensârî’nin en önemli özel-
liği şüphesiz Hz. Peygamberin Medine’ye 
hicretini müteakip yaklaşık yedi ay kadar 
onu evinde misafir etmesidir. Bu yüzden 
ona “mihmandâr-ı resul” veya “mihman-
dâr-ı nebî” denilmiştir. 

Hz. Peygamber kendisini misafir et-
mek için sabırsızlanan Medinelileri incit-
meksizin devesi nereye çökerse oradaki ha-
neye misafir olacağını söylemiştir. Bu ha-
diseyi Âdile Sultan şöyle şiirleştirmiştir:16

Sonra hikmetle buyurdu Resûl 
Kangı câyı nâkam eylerse kabûl

Ben dahi ol hânenin mihmânıyam 
O güzel evcin meh-i tâbânıyam

Nâkadârı çünkü Cibrîl-i emîn 
Çökdü beyt-i Hâlid’e kıldı mekîn

Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin ikinci önem-
li vasfı da Hz. Peygamberin sancaktarı 

16. Özdemir, age., s. 235.
17. H. Cemal Öğüt, Eyyûb Sul-

tan Hz. Hâlid Ebû Eyyûb el-
Ensârî, Eyüp Belediyesi Kül-
tür Yayınları, Ankara 2012, 
s. 112, 113.

18. Serap Ekşioğlu, Kadı Hüseyin 
Ispartavi, Manzume-i Akaid 
(Tenkitli Metin-Dil İncele-
mesi-Gramatikal Dizin) (Ya-
yımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi) Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Rize 2012, s. 261.

19. Şeyh Musa Emânî, Vir-
dü’s-sâlihîn, İstanbul Üni-
versitesi Nadir Eserler Kü-
tüphanesi, TY06365, 16/b.

20. bkz. Bayram Ali Kaya, “Şeh-
rengiz”, Diyanet İslam Ansik-
lopedisi, c. XVIII, s. 461-462.

manasında “alemdâr-ı Resulullah” olarak 
anılmasıdır. Hz. Hâlid’in Hz. Peygamberle 
birlikte katıldığı gazalarda sancak taşıdığı 
bilinmemektedir. Onun alemdarlığı, Hz. 
Peygamber’in müjdesi üzerine civarında 
medfun bulunan Müslümanları ahirette 
sancağı altında toplayacak olmasındandır.17

Alemdarlık vasfı Hz. Ebû Eyyûb el-
Ensârî veya Hz. Hâlid ismiyle özdeşleş-
miştir. Nasıl ki “Sıddîk” Hz. Ebû Bekir’i, 

“Fâruk” Hz. Ömer’i hatırlatıyorsa “alem-
dâr” da Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî’yi hatır-
latmaktadır. Âdeta bu vasıf tamamlayıcı 
unsur durumundadır:

Ebû-Eyyûb-i Ensârî alem-dâr  
Dahı Ca’fer olupdur nâmı Tayyâr18

Bir başka Mesnevîde Hz. Halid’in elin-
deki sancak güneşe benzetilmiştir:

Hâlid ibn-i Zeyd önünce sidreveş 
Sancağın almış alem gûyâ güneş19

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’nin 
türbesini tamir ettirmiş olan III. Selim (il-
hâmî)’in söyleyip Yesârîzâde hattıyla yazı-
lıp türbeye asılan şu beyitlerde, risalet ül-
kesinin yüce şahının sancaktarı olarak ni-
telediği Hz. Hâlid’in yardımını ve şefaati-
ni talep etmektedir:

Alemdâr-ı kerim-i şah-ı iklim-i risâletsin 
Mu’înim ol benim dâim bi-Hakkı Hazret-i Bâri

Selim ilhâmî her dem yüz sürer bu ravza-i pâke 
Şefâatle kerem kıl Yâ Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî

Divan edebiyatında bir şehrin gü-
zellikleri ve güzelleri hakkında kaleme 
alınan manzum eserlerin ortak adı olan 
Şehrengizler20 konu itibari ile bir şehre 
odaklandığı için Eyüp semti klasik edebi-
yatımızın bu türü için uygun bir mekân-
dır. Zira bu beldeyi diğerlerinden ayıran 
özellik, Hz. Peygamber’i evinde konuk 
etmiş bir sahâbîyi bağrında taşımasıdır. 
Cennetle müjdelenmiş bu seçkin sahâbî-
nin künyesi beldeye ad olmuş, yüzlerce 
yıldır bu isimle anılmaktadır.
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Tacizade Cafer Çelebi (ö. 1515) 
“Heves-nâme”  isimli İstanbul şehrengi-
zinde Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabri dola-
yısıyla onun menakıbına yer vermektedir. 
Ebû Eyyûb’un fetih için İstanbul’a gelişi, 
vefatı ve defnedilmesi, fethe kadar geçen 
süre içerisinde burada yaşayanlar üzeren-
de manevi tasarruflarının devam etmesi, 
İstanbul’un fethinden sonra Akşemseddin 
(ö. 863/1459) tarafından kabrinin keşfi 
ve çevresindeki imar faaliyetleri anlatılır:

Diledi kim anun hâki biline 
Ne yirdedür ten-i pâki biline

Yapa üstine bir dahme müşeyyed 
Ola ol tâ ebed âlemde ma‘bed

İde rûhı içün evkâf u hayrât 
Ola rûz u şeb üstinde ibâdât

Bir ulu hoş ziyâret-gâh ola ol 
Ziyâret-gâh u hâcet-gâh ola ol

İlede halk kurban u nüzûrı 
Bula fakr ehli olanlar huzûrı

Tacizade’nin ifadelerine göre, Ebû 
Eyyûb el-Ensârî defnedildiği yerin bilin-
mesini istemiştir. Kabrinin üzerine sağlam 
bir kubbe yapılmalı, burası ebede kadar gece 
gündüz ibadet edilen mâbed olarak kalma-
lı, ruhu için vakıflar ve hayratlar kurulma-
lıdır. Burası bir ziyaret ve ihtiyaçların gide-
rildiği bir mekân olmalıdır. Halk kurban-
larını kesmeli, fakir fukara bundan istifade 
etmelidir. Görüldüğü gibi şair bütün bun-
ları şehrin kurucu unsuru olarak Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’ye söyletmektedir. Şehrin, dola-
yısıyla medeniyetin temelinde sahabe bu-
lunmaktadır.21 Ebû Eyyûb el-Ensârî şehrin 
sadece kurucu unsuru değil koruyucu un-
suru olarak da kabul edilmiştir.22

Behiştî Ahmet Sinan (ö. 917/1511-
12?) İskender-nâme’sinde Eyüp Sultan 

semti ve türbesinden sitayişle bahsetmek-
tedir.23 Behiştî’ye göre türbenin Kubbesi 
masmavi olup Süreyyâ yıldızı gibi göğe 
asılıdır. Eyüp Sultan’ın makamı gibi hu-
zurlu bir mekân yoktur. Ashâbdan kimi-
leri buralara kadar gelip şehit olmuşlardır. 
Onlardan kiminin ismi bilinmekte kimi-
nin de gizli kalmıştır:

Refî‘ kubbesi çarh-ı mînâ gibi 
Asılmışdı subha Süreyyâ gibi

Ya Eyyûb-ı Ensârî gibi makâm 
Ola mı meger ola dârü’s-selâm

Gelüp anda ashâb olmış şehîd 
Kimi zâhir olmış kimi nâ-pedîd

Behiştî, Eyüp çarşılarını Isfahan ve 
Şiraz’la yarıştırır. Şayet Sa’dî burayı görsey-
di o çok övdüğü Şiraz’a dönüp bakmazdı:

Solu her dükân içi hep râygân 
Yanında degül kûçece Isfahân

Egerçi ki Şîrâzı Sa‘dî öger 
Bunı görse itmezdi ana nazar

Siyerler ve Hicretnâmeler

İslâmî Türk edebiyatının başka türlere kay-
naklık etmesi bakımından en kuşatıcı türü 
sayılabilecek olan siyerlerde Ebû Eyyûb 
el-Ensârî, çoğunlukla Medine’ye hicreti-
ni müteakip Hz. Peygamberi misafir et-
mesi münasebetiyle konu edilir. Münîrî 
(ö. 927/1520-21) “Siyer-i Nebî”sinde Hz. 
Peygamber’in Hz. Hâlid’e misafir olmasını, 
kör olan annesinin Cenab-ı Hak’a ilticası so-
nucunda gerçekleştiğine dair hikâyeyi naz-
meder.24 Hikâyeye göre Hz. Hâlid’in yaşlı 
ve ama olan annesi şehirdeki sevinç seslerin-
den Hz. Peygamber’in geldiğini oğlundan 

21. Ali Cançelik, “İstanbul Şeh-
rengizlerinde Şehrin Kuru-
cu unsuru Olarak Aşkınlık”, 
EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 
19, Sayı: 61 (Kış 2015), s. 90.

22. Halil İnalcık, “İstanbul: Bir 
İslam Şehri”, (Çev. İbrahim 
Kalın), İslam Tetkikleri Dergi-
si, Prof. Dr. M. Nihad Çetin 
Hatıra Sayısı, c. IX, İstanbul 
1995, s. 244.

23. Bünyamin Ayçiçeği, Behiştî 
Ahmed Sinan (ö. 917/1511-
12?)’ın İskender-nâme’si (İn-
celeme-Metin), (Yayımlan-
mamış Doktora Tezi), Mar-
mara Üniversitesi, Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, İs-
tanbul 2014, s.310.

24. Reyhan Çorak, Münîrî’nin 
(öl.1521) Manzum Siyer-i Ne-
bîsi, (Yayımlanmamış Dok-
tora Tezi), Marmara Üni-
versitesi Türkiyat Enstitü-
sü, İstanbul 2010, c. 2-3, s. 
678-679.
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öğrenir ve inşallah bize misafir olacak diye 

temennisini dile getirir. Ancak oğlu şehrin 

ileri gelenleri onu misafir etmek için yarı-

şırlarken kendileri gibi fakir birisine misa-

fir olmasının zor olduğunu söyleyince an-

nesi fevkalade mahzun olur ve

Gözümde yok görüp bâri cemâlin 

Derûn-ı dilde saklayam hayâlin

Ya tâkat kanı k’irem meclisine 

Pür ola şevk-ı güftârı ile sîne

25. Nurgül Özcan, Seyyid İbra-
him Hanif'in Siyer-i Medenî-
si, Son Çağ Yayınları, İst. 
2012, s. 112.

26. Özcan, age., s. 115.
27. Özcan, age., s. 119.

diyerek göz yaşı döker ve niyazda bulunur. 
Bunun üzerine Cebrâil hemen yaşlı kadının 
yıkık gönlünün yapılmasına dair Cenâb-ı 
Hakk’ın emrini Hz. Peygambere bildirir:

Varup ol karıcuğa mihmân ol 
Yıkuk gönlini yapup kût-ı cân ol

El urma nâkaya di kanda çökse 
Ben ana konaram di kanda çekse

Seyyid İbrahim Hanif ’in “Siyer-i 
Medenî”sinde bin yıl önce yaşamış 
Tübba kavmi reisinin nesilden nesile ula-
şan ve nihayet Hz. Hâlid tarafından Hz. 
Peygambere teslim edilen mektubunun 
hikâyesine yer verilir.25 Hikâyeye göre 
Yemen’den hac için Mekke’ye gelen ve 
akabinde Medine’ye uğrayan Tübba kav-
mi lideri, son peygamberin buraya hic-
ret edeceğini bilginlerinden öğrenmiş ve 
ona yardımcı olması için dört yüz kişi-
yi Medine’ye yerleştirmiştir. Bir de Hz. 
Peygamber’e ulaştırılmak üzere mektup 
bırakmıştır. İşte Hz. Hâlid o mektubu 
yüzlerce yıl saklandığı evin sahibidir:

Beyt-i Hâlid beyt-i şâh imiş meğer 
Oldu Fahr-i âleme lâyık makarr

Şâh-ı şâhâne olup şimdi mekân 
Oldu Firdevs-i vücûh-ı ârifân26

Aynı eserde siyer sahasının dışında ol-
makla birlikte Hz. Hâlid’in İstanbul’u fet-
he gelişinden de bahsedilir:

Hazret-i Hâlid ki Rûm sultânıdır 
Verdi İslâmbol’a nûrundan ziyâ27

Siyer ilminin bir parçası olmakla 
birlikte hususen Hz. Peygamberin hic-
retini konu edinen hicretnâmelerde de 
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hicret hadisesi geniş biçimde anlatılır. Bu 
dinî-edebî türün nadir örneklerinden bi-
risi Süleyman Nahîfî (ö. 1151/1738)’nin 

“Hicret-nâme”sidir.28 Nahîfî Hicret-
nâme’sinde Hz. Peygamer’in doğumun-
dan başlayarak hayatını kısaca anlattıktan 
sonra Hz. Ali’yi yatağında bırakarak Hz. 
Ebû Bekir’le birlikte Mekke’den ayrıl-
malarından Medine’ye varışlarına kadar-
ki hicret hadisesini ve Medinelilerce se-
vinçle karşılanıp Hz. Hâlid’in evine misa-
fir oluşunu anlatır. Eserde Hz. Hâlid’den 
şöyle bahsedilir:29

Devlet ü izzetle Cenâb-ı Resûl 
Hânesine Hâlid’ün itdi nüzûl

Hâl bu kim yok idi anda ümîd 
Kim ola mihmânı nebiyy-i sa’îd

Bir kula Hakk’un ki ola rahmeti 
Kendi ayağıyla gelür devleti

İster isen ger sıfat-ı Hâlid’i  
Zeyd idi Ensârî idi vâlidi

Künyesi Eyyûb ile ma’rûfdur 
Vasf-ı alemdâr ile mevsûfdur

Menkabet-i zâtı olup bî-hisâb 
Oldı niçe hidmet ile kâm-yâb

Besdür ana fahr-i ayân u nihân 
Dârına mihmân ola Fahr-i cihân

Merkad-i ma’lûm-ı sıgâr ü kibâr 
Rûm’a vücûdı sebeb-i iftihâr

Budur ümîd ola o merd-i refî’ 
Kurb-ı nebîde bize ferdâ şefî’

Ola rızâ-yı Samedî’de müdâm 
Rûhını şâd eyleye Rabbü’l-enâm

Cümle ashâb-ı resûle İlâh 
Ravza-i rıdvânı ide cilvegâh

Fetihnameler

Fetihnâmeler, bir beldenin Müslümanlar 
tarafından fethedilmesi veya zafer kaza-
nılması münasebetiyle yazılan eserlerin ve 
bu fetihleri haber veren mektup ve fer-
manların genel adıdır.30 İstanbul’un fet-
hiyle ilgili yazılan fetihnâmelerde mut-
laka bu şehri fethe gelen ilk sahâbî olan 
Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî’den bahsedi-
lir. İstanbul’un fethi, miladi 15. asırda II. 
Mehmed eliyle gerçekleşmişse de milâdi 
yedinci asırdaki ilk hamlenin bir sonucu 
olarak görülür. Bu ilk hamlenin sembol 
kişisi kuşkusuz Ebû Eyyûb el-Ensârî’dir. 
Fetihnâmelerde onun vefatı ve vasiyeti 
üzere İstanbul’a en yakın yere defniedil-
mesi anlatılır.

Kıvamî’nin h. 893/m. 1487 tarihin-
de yazmış olduğu “Fetihname-i Sultan 
Mehmed” isimli eserde Hz. Eyyûb’un 
şehid edilmesi hadisesi şöyle hikâye 
edilmektedir:31

“Hicret-i Resûl–i Rabbü’l-âlemînin 
elli ikinci yılında, ashâb-ı resûlden Ebû 
Eyyûb-ı Ensârî Hazretleri rahmetu’llâ-
hi aleyh tamâm elli bin ehl-i İslâm cem 
eder. Gelirler, gemilere girerler, denizi ge-
çerler. Beş ay İstanbul’un üzerinde ceng 
ederler. Ashâb-ı Resûlden Zübeyr oğlu 
Abdullah ve Abbâs oğullarıyla bir nice eş-
râf-ı nâs bile gelirler. Dîn yolunda iştihar-ı 
İslâm içün gazâlar ederler. Rıdvânu’llâhi 

28. Âmil Çelebioğlu, “Süleyman 
Nahîfî’nin Hicretü’n-nebî 
Adlı Mesnevîsi”, Eski Türk 
Edebiyatı Araştırmaları, MEB 
Yayınları, İstanbul 1998, 
s.263-315.

29. Çelebioğlu, agm., s. 315.
30. Bk. Hasan Aksoy, “Fetihnâ-

meler”, Diyanet İslam Ansik-
lopedisi, c. XII, s. 470-472.

31. Kıvâmî, Fetih-nâme-i Sul-
tan Mehmed, (Haz. Franz 
Babinger), Maarif Bası-
mevi İstanbul 1955, s. 48-
50. (Kıvâmî’nin eseri üze-
rine Ruşan Türken [Du-
man] Fırat Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü’nde 
[2006], yüksek lisans tezi 
hazırlanmıştır.)
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aleyhim ecma’în. Nâgâh ol gazâda Ebû 

Eyyûb-ı Ensârî hazretlerini hisârdan zen-

berekle bir mel’ûn-ı kelb-i cehennem urur, 

şehîd eder. Haķ Te’âlânın rahmeti deryâ-

sına vâsıl olur.”

(…)

İde Hak yoluna kendüyi kurbân 

Ebed milkinde varup ola sultan

Bunu bilip Ebû Eyyûb sultan 

Özünü Hak yolunda itdi kurbân

(…)

32. Mehmed Celâl, Fatih Sul-
tan Mehmed-i Sânî Ya da İs-
tanbul’un Fethi, Kasbar Mat-
baası, İstanbul 1308, s. 26.

33. Akşemseddin İle İlgili bi-
yografi ve tarih kitapların-
daki malumatı bir arada 
görmek için bkz. Ali İhsan 
Yurd-Mustafa Kaçalin, Ak-
şemseddin (1390-1453) Hayatı 
ve Eserleri, Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Vak-
fı Yayınları, İstanbul 1994.

34. Müminzâde ile ilgili bkz. 
Günay Kut, “Ahmed Hasib 
Efendi”, Diyanet İslam Ansik-
lopedisi, c. II, s. 87-88.

35. Bu eserle ilgili Göker İnan ta-
rafından İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
doktora tezi hazırlanmaktadır.

Mehmed Celal’in “Fatih Sultan 
Mehmed-i Sânî ya da İstanbul’un Fethi”32 
isimli eserinde de bir münasebet düşürü-
lüp Hz. Hâlid’den şöyle bahsedilmektedir:

Düşmene döndü didi “teslîm olun!” 
Sâye-i adlimde de râhat bulun 
Olmadı teslim ana müşrikîn 
İşte bu esnâda bir ehl-i kemâl 
Kasd ederek matla-ı ulviyyeti 
Hayra delîl oldu onun hikmeti 
Hâk-i Pây-i Hazret-i Hâlid bulundu müjdeler…

(…)

Biyografik Eserler Ve 
Tarih Kitapları

Biyografik kaynaklarda Ebû Eyyûb el-Ensârî 
ile ilgili müstakil başlıklar bulunmaz; başka 
münasebetlerle ondan bahsedilir. Meselâ şu-
ara tezkirelerinde Hz. Eyyûb el-Ensârî’nin 
ismi ya “Eyüplü” olup “Eyyûbî” mahla-
sını kullanan şairler, ya Eyüp’te kadı, mü-
derris vb. görev yapan veya Eyüp’te me-
dfun bulunan şöhretli kişiler münasebe-
tiyle zikredilir. Diğer biyografik kaynak-
larda ise Fatih Sultan Mehmed’in hocası 
hüviyetiyle tarihî ve ilmî bir şahsiyet ola-
rak Akşemseddin’i anlatılırken Hz. Eyüb 

el-Ensârî’den bahsedilmiştir. Öyle ki, Lamii 
Çelebi’nin Nefahâtü’l-üns’ünden Hüseyin 
Vassaf ’ın Sefîne-i Evliyâ’sına kadar birçok 
biyografik eserde bu münasebetle zikre-
dilmektedir. Keza tarihçiler de Hz. Eyyûb 
el-Ensârî’nin merkadinin ortaya çıkarı-
lış keyfiyetine hususî yer ayırmışlardır.33 
Mü’minzâde Ahmed Hasib Efendi (ö. 
1166/1752-53)34 Silkü’l-leâlî35 isimli man-
zum tarihinde Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
İstanbul’un fethine katılmasından başlaya-
rak geniş yer ayırmıştır. Hz. Hâlid’in vefa-
tından önce beraberindekilere yaptığı vasi-
yeti şöyle anlatılmıştır:
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Götürsün meyyitim mecrûh-ı hayy şeklinde gâzîler 
Müheyyâ eylesin herkes yedinde tîğ-ı ‘üryânı  

Hücûm etsin kıtâl ü harb-ı a‘dâya müselmanlar  
Savaşa iştiğâl üzre iken küffâr -ı sırrânî

Karîb-i kal‘aya defn eylesin dikkat edip cismim 
Kılup mestur u pinhân kabrimi ber-hasbe’l-imkânı

Tenim nâm ü nişânsız koyup anda kendiler gitsin 
Kaçan kim bir zaman olup mülûk-i âl-i Osmânî

Muhammed Mustafa’nın ümmet-i hâssından olmağla 
Gelip teshîr edip feth eyleye ol şehr-i zî-şânı

O demde merkadim  izhâr edip ta‘mîr etsinler 
Ziyâretle bula züvvâr-ı kabrim feyz-i rûhânî

(…)

Menâkıbnâmeler

Menâkıbnâmeler, genel olarak tasav-
vuf büyüklerinin, tarikat kurucuları-
nın veya bir tarikat silsilesindeki kişile-
rin hayatlarını kerametlere dayalı ola-
rak anlatan eserlerdir.36 Türk edebiya-
tında Hz. Eyyûb el-Ensârî ile müstakil 
diyebileceğimiz eserler genellikle menâ-
kıbnâme türünde verilmiştir. Medine’ye 
hicretinde Allah Resûlü’nü evinde mi-
safir eden ve onun dua ve iltifatlarına 
mazhar olan, cennetle müjdelenen, iler-
lemiş yaşına rağmen İstanbul’un fet-
hi için hazırlanan sefere katılmakta te-
reddüt göstermeyen ve nihayet İstanbul 
önlerinde vefat ederek buraya defnedi-
len bu kutlu sahâbînin hayat seyri men-
kabevî anlatım için elverişli görülmüş-
tür. Kütüphanelerimizde çok sayıda el 
yazması ve matbu Ebû Eyyûb el-Ensârî 
menâkıbı bulunmaktadır.37 

Menâkıpnâmelerde Ebû Eyyûb el-
Ensârî’nin ismi ve künyesi, atalarının 
Medine’ye yerleşmesi, dedelerinden 

36. Menâkıbnâme ve tarihi sey-
ri ile ilgili bk. Haşim Şahin, 
“Menâkıbnâme”, Diyanet İs-
lam Ansiklopedisi, c. XXIX, 
s.  112-114.

37. Bk. Nursel Uyanıker, Eyüp 
Sultan Türbesi Etrafında Teşek-
kül Eden Efsanelerin Tespiti ve 
İncelenmesi, Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul Üni-
versitesi SBE, 2011, s. 212.

38. Hz. Eyyûb el-Ensârî menâkıbı 
hakkında şu çalışmalara bakı-
labilir: Uyanıker, Eyüp Sultan 
Türbesi Etrafında Teşekkül Eden 
Efsanelerin Tespiti ve İncelenme-
si, İstanbul, 2011; Büşra Arıcı, 
Ebû Eyyûb el-Ensârî Menâ-
kıbı (6-40 Varaklar) Trans-
kripsiyon Çalışması, İÜ İla-
hiyat Fakültesi Bitirme Tezi, 
İstanbul 2013; Mehmet Şeker, 
“El Yazması ‘Menâkıb-ı Ebû 
Eyyûb el-Ensârî’ Adlı Eser ve 
Nüshaları Üzerine Bir De-
ğerlendirme”, Tarihi, Kültü-
rü ve Sanatıyla V. Eyüpsultan 
Sempozyumu: Tebliğler (11-13 
Mayıs 2001), 2002, s. 22-29; 
Mehmet Şeker, “Menâkıb-
nâmelerin Türk Kültürü ve 
Eyüp Tarihindeki Yeri”, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. 
Eyüpsultan Sempozyumu: Teb-
liğler (7-9 Mayıs 2004), 2004, 
s. 186-191.

39. Eyyûbî, Menâkıb-ı Sultan Sü-
leyman (Risâle-i Pâdişâh-nâme), 
Haz. Mehmet Akkuş, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1991,  s. 274-280.

intikal eden Tübba melikinin mektu-
bunu Hz. Peygambere ulaştırması, Hz. 
Peygamber’in Medine’ye gelişinde onu 
hanesinde misafir etmesi, Mescid-i 
Nebevî’nin arazisini iki yetim gençten 
satın alması, Hayber savaşına katılma-
sı, bu savaşta Hz. Peygamberin çadırı-
nı sabaha kadar beklemesi, İstanbul’un 
fethine giden kafileye iştirak etmesi, ve-
fatı ve vasiyeti üzerine defnedilesi men-
kabevî bir tarzda anlatılmaktadır. Bazı 
menakıp kitaplarında Hz. Hz. Eyyûb 
el-Ensârî’nin türbesini ziyaret adabı da 
yer almaktadır.38

Menâkıbnâmeler genellikle men-
sur olmakla birlikte manzum olarak ka-
leme alınanları da vardır. Eyüplü şair 
Eyyûbî’nin (XVI. yy.) Menâkıb-ı Sultan 
Süleyman isimli Kanunî devri (1520-
1566) olaylarını anlattığı manzum ese-
rinin sonunda “Der Menâkıb-ı Hazret-i 
Ebî Eyyûb-ı Ensârî” başlıklı 38 beyit-
lik bir manzume yer almaktadır.39 Ebû 
Eyyûb’un kimliği, Hz. Peygambere mih-
mandar oluşu ve İslam askerleriyle birlik-
te İstanbul’a kadar geldiği ve burada ve-
fat ettiği anlatılmıştır. Müellif onun ya-
kınında yıllar, aylar günler geçirdiği için 
Eyyûbî mahlasını seçmiş ve bu manzu-
meyi yazmayı farz bir görev olarak te-
lakki etmiştir.
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Eyubî Menâkıbından: 
…

Ebû Eyyûb-ı Ansârî ki ey yâr 
Ki olduk biz anun kurbında her bâr

Ola’ldan feth-i hâkânî velâdet 
Bize olmışdur ol câ-yı saâdet

O nûrun sâyesi perverdesiyüz 
Nice perverdesi pejmürdesiyüz

O şâhun biz kemîne kemteriyüz 
Nice kemter kemîne ebteriyüz

Gel imdi dinle ey yâr-ı vefâdâr 
Cevâhir sözlerimdür ol harîdâr

Ebû Eyyûb’dur ol yâra künyet 
Adı Zeyd oğlu Hâlid’dür ne minnet

Fakîr iken irişdi ana ihsân 
Ki fahr-i âlem oldı ana mihmân

Anun dârunda kondu Fahr-ı âlem 
Ana oldı nazar va’llâhu âlem

Medîne şehri içre dinle ey yâr 
Resûl-i kâinâta itdi ikrâr

Duâ itdi ola ömrü ziyâde 
Anunçün çok yaşadı bu fenâda

(…)

Sonuç

Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî, dîvân edebiyatın-
da çoğunlukla medfun bulunduğu ve ismini 
verdiği semt vesilesiyle zikredilmiştir. Onun 
adı divan şiirinin referans sayılabilecek isimler 
listesinde maalesef yer almamaktadır. Sadece 
birkaç divan şairi müstakil olarak onun hak-
kında şiir yazmışlardır. Özellikle Osmanlı 
hanedanından şairlerin Hz. Ebû Eyyûb’a 
olan ilgileri kayda değerdir. Mesnevilerde 
de durum farklı olmamakla birlikte onun 

alemdarlık ve mihmandarlık vasıfları az da 
olsa yer bulmuştur. Müstakil konulu mes-
nevilerden siyer ve hicretnâmelerde Hz. 
Peygamber’i Medine’de evinde ağırlaması, 
şehrengiz ve fetihnâmelerde ise İstanbul sefe-
rine katılması ve bu topraklarda vefat etmesi 
münasebetiyle konu edildiği görülmektedir. 
Akşemseddin menakıplarının hemen hepsin-
de ve Akşemseddin’den bahseden biyogra-
fik kaynaklarda Hz. Ebû Eyyûb’un kabrinin 
keşfen belirlenmesi hadisesine yer verilmiş-
tir. Kültür tarihi bakımından önemi büyük 

olan menâkıbnâmelerde ise Ebû Eyyûb’un 
atalarının Medine’ye yerleşmesinden başla-
yarak vefatına kadar olan hayatı menkabe üs-
lûbunun gereğine uygun bir şekilde hikâye 
edilmiştir. Divanlar, mesneviler ve konu ile 
ilgili eserler üzerinde yapılacak derinlemesi-
ne incelemelerle daha detaylı sonuçlara ulaş-
mak mümkün olabilecektir. Henüz ele geç-
meyen Bâkî (ö. 1008/1600)’nin Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’nin rivayet ettiği kırk hadis tercü-
mesi gibi eserlerin bulunmasının İslâmî Türk 
edebiyatı alanına önemli katkılar sağlayaca-
ğına kuşku yoktur. Beldemizde konuk et-
mekle şeref bulduğumuz bu büyük sahâbî-
nin dinî edebiyatımızda meydana getirdi-
ği heyecanı ve bıraktığı izleri incelemek ve 
araştırmak üzerimize bir borçtur.



“BESMELE İLE EDELİM FETH-İ KELÂM
FETHOLUNA TÂ MUAMMÂ-YI ENÂM”

TÜRK DİN MÛSİKÎMİZDE 
EYÜPLÜ BESTEKÂRLAR VE ESERLERİ

III.Oturum: Edebiyatımızda Ebû Eyyûb el-Ensârî ve Fetih

Abdülğanî Gülşenî Efendi (Şeyh)
Abdülkerîm Efendi (Buhûrîzâde)

Ahmet Vefkî Efendi (Dırağman Zâkiri)
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1969 yılında Amasya’da doğdu. 1992 
yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden mezun oldu ve İleri 
Türk Musikisi Konservatuarı ve özel 
hocalardan aldı. 1993-1994 yılların-
da Ürdün Üniversitesi’nde Arapça 
eğitimi aldı ve Arap Müziği üzerin-
de çalışmalar yaptı. 1996’da “el-Kin-
dî’nin Mûsikî Risâleleri” isimli tezle 
yüksek lisans; 2002’de “İbn Sînâ’nın 
Kitâbü’ş-Şifâ’sında Mûsikî” (İbn Sînâ 
Mûsikî, Litera Yayıncılık, İstanbul 
2004) isimli tezle doktora; 2006’da 

“Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve 
Musiki Risalesi” (Rağbet Yayınları, 
İstanbul 2005) isimli çalışmasıyla do-
çentlik derecesi aldı. “Sivâsî İlâhiler” 
(Sivas, 2010) ve “Niyâzî İlâhiler” 
(Malatya, 2011) isimli araştırmaları ya-
yımlandı. Ses ve kanun sanatçısı ola-
rak yurtiçi ve yurtdışında birçok icra-
lara katılmıştır. Aynı zamanda Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 
Türk Tasavvuf Müziği Korosu’nun 
şefi olarak topluluğun icralarını yönet-
mektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
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TÜRK DİN MÛSİKÎMİZDE 
EYÜPLÜ BESTEKÂRLAR 
VE ESERLERİ
“BESMELE İLE EDELİM FETH-İ KELÂM
FETHOLUNA TÂ MUAMMÂ-YI ENÂM”

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi1

İslâm’dan önce de oldukça mukaddes sayı-
lan Eyüp semtinin, Hz. Eyyûbe’l-Ensârî’nin 
kabr-i şerîfinin bulunmasıyla Müslümanlar 
arasında da büyük bir kudsiyyeti hâiz ol-
muş ve gittikçe sâkini artan bir mekân ha-
line gelmiştir. Mûsikî, medeniyetlerin ge-
lişiminde en son olgunlaşan ve o medeni-
yetinin zevâline paralel olarak inhirâfın baş 
gösterdiği bir sanattır. Bilhassa kültür ve il-
min yoğunlaştığı merkezlerde mûsikînin 
daha çok geliştiği ve mûsikîşinâsların da 
bol olduğunu tespit edebilmekteyiz. Bu 
anlamda İstanbul’un en eski ve mukaddes 
merkezlerinden biri olan Eyüp için de du-
rum farklı değildir ve Eyüp, aynı zaman-
da Türk mûsikî için de bir merkez olmuş; 

bilhassa Hz. Eyyûbe’l-Ensârî’nin varlığıyla bir nevi Türk din mûsikîsinin loko-
motifi işlevi görmüştür.

Bilhassa Zekâî Dede ve Hacı Ârif Bey gibi Türk mûsikîsinin en önemli bes-
tekârlarının yetiştiği Eyüp, mûsikîmizin hem dînî hem lâ-dînî sahalarında en güzel 
örneklerinin bestelendiği yer olmakla kalmamış; bestelenen bu eserlerin zevkle icra 
edildiği bir kültür mahalli olarak bu önemli yerini muhafaza etmiştir. Dolayısıyla 
geleneksel mûsikîmiz için bir okul niteliğindedir. 

Tebliğimizde Eyüplü bestekârlarımızın günümüze ulaşmış dînî mûsikî eser-
lerini ve bu bestekârlarımızın kısaca biyografilerini takdim etmeye çalışacağız. 
Bu çerçevede Mehmet Nermi Haskan’ın Eyüp Belediyesi tarafından yayınla-
nan Eyüplü Mûsikîşinâslar isimli eserini (İstanbul, 2004) kendimize rehber ala-
rak bu eser içinde hayatları anlatılan Eyüplü bestekârlarımızın dînî mûsikîye 

1. Prof. Dr., Marmara Üni., İla-
hiyat Fak., Türk Din Mu-
sikisi Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi.
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dair eseri olanları ve bu hazerâtın eserle-
rini muhtevî bir listeyi sunmaya gayret 
edeceğiz. Haskan’ın eserinde Eyüplü ol-
madığı halde -Edirnekapı vb gibi- Eyüp 
civarında medfûn olan Itrî gibi bestekâr-
larımızın da ele alındığını ifade etmekte 
fayda mülâhaza ediyorum.

Abdülğanî Gülşenî Efendi (Şeyh)

Eyüp Sultan Camii müezzini olan haz-
retin, bir Cuma günü okuduğu ezan 
Sultan III. Ahmed Hân tarafından çok 
beğenilmiş ve iltifat görmüştür (Özalp; 
I, 267). Saba makamındaki mahfel sür-
mesi bestesiyle tanınmıştır. Ayrıca döne-
min en meşhur “tarif-hân”ı olarak da bi-
linmektedir. “Camide veya tekkede na-
mazdan önce Peygamber Efendimiz ile 
diğer din büyüklerinin evsâfının özel-
liklerinin cemaate anlatılması” demek 
olan tarif formu bugün icra edilme-
mektedirB 20 Aralık 1705 tarihinde ve-
fat etmiş ve aynı semtte defnedilmiştir. 
(Haskan; 76-79).

Şeyh Abdülğani Gülşenî’nin günümü-
ze “Allâhümme entesselâm” duâ cümle-
siyle başlayan saba makamında bir mahfel 

sürmesi ve “La Lâtîfü yâ Kâfî” ism-i şerîf-
leriyle başlayan segâh makamında bir ilâ-
hisi gelmiştir.  

Abdülkerîm Efendi 
(Buhûrîzâde)

İstanbul Kocamustafapaşa’daki Sünbülî 
hânkâhı zâkirbaşısı iken, 1778 senesin-
de Eyüp’te Şâh Sultan Tekkesi şeyh-
liğine tâyin edilen ve 80 yaşında vefa-
tına kadar bu vazifesini devam ettiren 
Buhûrîzâde Abdülkerîm Efendi’nin günü-
müze, “Hak’dan gayri sevgiler küllî yalan-
dır” güfteli rast makamında bir ilâhisi ve 

“Sende doğmuştur Muhammed Mustafâ, 
Merhabâ Ey Fahr-i Âlem Merhabâ” güf-
teli ırak makamında bir tevşihi ulaşmış-
tır. Aynı zamanda “Kemterî” mahlasıy-
la şiirleri vardır (Özalp; I, 450: Haskan; 
79-80: Nuri Özcan, “Abdülkerim Efendi, 
Buhûrîzâde”, DİA, I, 251). 

Ahmet Vefkî Efendi 
(Dırağman Zâkiri)

1680’de Üsküdar’da dünyaya gelen Ahmet 
Efendi, Dırağman Tekkesi Camii müez-
zini ve tekkenin zâkirliği görevlerini îfâ 
etti. Aynı zamanda mevlidhân olup Ali 
Şirügani Dede’ye intisâb etti; mûsikî ve 
zikrullah eğitimi de aldı. Kasımpaşa’daki 
Çorlulu Ali Paşa Camii Cuma vaizli-
ği ile beraber Dırağman tekkesi zâkir-
başılığı ve Eyüp’te Abdülmecîd-i Sivâsî 
Tekkesi şeyh vekilliği vazifelerinde bu-
lundu. Hattatlığın yanısıra “Vefkî” ve 

“Derviş Ahmed” mahlâslarıyla şiirler de 
yazan Ahmed Vefkî, na’t ve ilâhîleri ya-
nında bilhassa tevşîhleriyle tanınmış-
tır. Daha sonra Dırağman Tekkesi şeyhi 
olup, 1748 senesinde vefat etti. Ahmed 
Vefkî Efendi’den günümüze tebriz ve 
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rast makamında iki tevşihi ulaşmıştır. 
(Haskan; 81-83: Nuri Özcan, “Ahmed 
Vefkî Efendi”, DİA, II, 158).

Hacı Ârif Bey

1831 senesinde Eyüp’te doğdu; küçük 
yaşlardan itibaren Eyyûbî Şahinbeyzâde 
Mehmed Efendi ve Mehmed Zekâî 
Dede gibi mûsikîşinaslardan meşk etti. 
Musâhib-i Şehriyâri payesine de ulaşan 
Hacı Ârif Bey, harem dairesine meşk ho-
cası oldu. Bazı devlet kademelerinde çalış-
masının yanı sıra Hacı Ârif Bey hayatının 
sonlarına doğru Muzıka-yı Hümâyûn’da 
vazife yaptı. Birkaç defa evlenen bestekârın 
bu evliliklerinden çocukları da oldu; 1885 
senesinde vefat etti ve Yahya Efendi hazire-
sine defnedildi (Haskan; 92-96). Hacı Ârif 
Bey’den günümüze segâh makamında bir 
tevşih ve hicaz, bestenigâr, hüseynî, hüz-
zam ve tahir makamlarından birer ilâhisi 
olmak üzere toplam 6 dînî eseri ulaşmıştır.

Baha Bey (Sermüezzin)

Doğum tarihi belli olmamakla birlik-
te Eyüp’te dünyaya gelmiştir. Muzıka-yı 
Hümâyûn’da yetişmiş olup, miralay rütbesi-
ne erişmiştir. Sultan II. Abdülhamid Hân’ın 
sermüezzini olup huzurda ilâhiler okur-
du. Aynı zamanda Emir Buhârî Dergâhı 
şeyhi olan Baha Bey, H. 1315’te vefat et-
miştir. Kabri Yahya Efendi Dergâhı’ndadır 
(Haskan; 97-98). Sermüezzinden günümü-
ze dînî mûsikî alanında “Tahtgâh-ı evliyâya 
şâh şâh-ı Nakşbend” suzinak makamında 
bir, “Şûrîde vü Şeydâ kılan” ve “Tevhîd-i 
a‘zam zikirleri” güfteleriyle uşşâk maka-
mında iki eser ulaşmıştır; kaynaklarda bil-
dirilen tahirbûselik ilâhisi bulunamamıştır. 

Behlül Efendi

Fatih’in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelen 
Behlül Efendi, Dede Efendi ve Kazasker 
Mustafa İzzet Efendi’den dersler almıştır. 
Bilhassa dînî sahadaki icracılığıyla meşhur 
olan Behlül Efendi, Yenikapı Mevlevîhânesi 
müntesibidir (Haskan; 99-100). Behlül 
Efendi’den günümüze “Vech-i yâre düş 
olan âlemde” ve Azîz Mahmud Hüdâyî’ye 
ait meşhur “Tecellî-i cemâl ister gönül ey-
lenmez” güftelerine müstear ve uşşâk maka-
mında iki ilâhi ve Fuzûlî’nin “Şifâ-yı vasl-ı 
kadri hicrile” güftesine müstear makamın-
da bir durak besteleri aulaşmıştır (Ergun, 
II, 442-444). 

Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi

1640 civarında Mevlanakapı’da (Yaylak) doğ-
du. Ta’lik hattında üstâd Siyâhî Ahmed Efendi 
(ö. 1697)’den yazı meşk eden Itrî’nin mûsikî 
hocası Hafız Post olarak bilinen Mehmed 
Çelebi’dir. Yenikapı Mevlevîhânesine in-
tisap eden Itrî, Sultan IV. Mehmed Hân 
devrinde serhânende, musâhib-i şehriyâri 
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ve harem mûsikî hocası oldu ve kendisi-
ne esirciler kethüdalığı görevi tevdi edil-
di. (Haskan; 101-9) Sâyin Haskan’ın Itrî’yi 
Eyüplü Musikîşinâslar listesine alma sebebi, 
muhtemel mezarının Eyüp semti civarında 
(Yenikapı Mevlevîhânesi veya Edirnekapı 
dışındaki Mustafa Paşa Dergâhı karşısı) bu-
lunması dolayısıyla olabilir (Özcan, “Itrî”, 
DİA, XIX, 220).

Itrî’den günümüze dînî mûsikîsi saha-
sında bir segâh tekbir, bir segâh âyin, rast 
makamında bir na’t-i şerîf, rast bir ilâhi, 
segâh ve dilkeşhâverân iki salât ve penç-
gâh, rehâvî ve nühüft makamlarında üç 
tevşih ulaşmıştır. 

İzzeddin Hümâyi Elçioğlu

İzzettin Hümâyi Elçioğlu 1874 yılında 
İstanbul Fatih’te Nişanca Mahallesi’nde 
doğmuştur. Yirmi yıl kadar Bâbıâli’de gö-
rev yaptıktan sonra muallimlik mesleği-
ne geçti. Uzun yıllar Üsküdar, Kabataş, 
Davutpaşa ve Gelenbevi liseleriyle diğer 
bazı orta öğretim kurumlarında çalıştık-
tan sonra Onaltıncı İlk Mektep mûsiki mu-
allimi iken emekliye ayrıldı. Daha sonra 
İsmâil Hakkı Bey’in Şehzâdebaşı Fevziye 
Kıraathânesi üstündeki Mûsıkî-i Osmânî 
Mektebi’nde muallim olarak görev alan 
İzzettin Bey, hocasının bulunmadığı za-
manlarda bu mektebin müdür muavinli-
ğini de üstlenmiş; hayatının son günleri-
ne kadar da geçirmiş olduğu felç rahatsız-
lığına rağmen mûsikî ile ilgili çalışmalar 
yapmıştır. Ken’an Rifâî hazretlerine in-
tisab eden İzzettin Hümâyi Bey, dergâ-
hın zâkirbaşılığı görevini deruhte etmiş 
ve Ağustos 1950’de İstanbul Fatih sem-
ti, Nişanca Ispanakcı sokaktaki kendisine 
ait ahşap evde vefat etmiş ve Edirnekapı 
surları dışındaki mezarlığa defnedilmiştir. 
(Verda Yünlü; 2006). Günümüze 42 ilâhi 
ve bir tevşih bestesi ulaşmıştır.

Süleyman Erguner

1902’de Sultan Selim’de doğdu, baba-
sı Sultan Selim Camii müezzini Hafız 
Hasan Efendi’dir. Babasının vefatını mü-
teakiben Sultan Selim Camii’nde müez-
zinliğe başladı. Hafız Cemal Bey’in mû-
sikî meclislerinde mûsikî bilgisini artırdı. 
Neyzen Emin Dede’nin tesiriyle ney icra-
sına başladı. 1 Aralık 1953 tarihinde vefat 
etti ve Eyüp Sultan Mezarlığ’ına defne-
dildi (Özalp; II, 291-2: Haskan; 121-2) 
Süleyman Erguner’den günümüze 6 ilâhi, 
dügâh makamında bir de nefes ulaşmış-
tır. Uşşâk makamında “N’oldu bu gön-
lüm” ilâhisi hala dillerde ve gönüllerdedir.

Enfî Hasan Ağa

Lâle Devri’nin en önemli ve velûd bestekâr-
larından olan, “Hulûs, Burnaz, Enfî” lakap-
larıyla da tanınan Tanbûrî Enfî Hasan Ağa, 
1670’de Fındıklı’da dünyaya gelmiştir. 1729 
senesinde vefat etmiş ve Edirnekapı dışında 
defnedilmiştir. Hasan Ağa, Enderûn mü-
derrisi olmuş, serhânendeliğe kadar yük-
selmiştir. 300’den fazla eser bestelemiş, 
günümüze bunlardan yalnızca 18 tanesi 
ulaşmıştır. (Özalp; I, 436-7: Haskan; 123-
4) Enfî Hasan Ağa’dan günümüze Hicaz 
makamında bir ilâhi ulaşmıştır.
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Sadeddin Heper

1899’da Eyüp’te dünyaya geldi. Babası 
Eyüp Camii kayyûmudur. Zekâî Dede’den 
mûsikî dersleri almış; aynı zamanda Rauf 
Yekta Bey’den meşketmiş, Emin Dede’den 
Hamparsum notası öğrenmiştir. Bend-i 
Mûsikî isimli bir makam terkib etmiştir. 
Heper, Bahâriye Mevlevîhânesi’nin son 
kudümzenbaşıdır. 1980 senesinde vefat et-
miş, Eyüp Sultan Kabristanı’na defnedil-
miştir. (Haskan; 127-8) Heper’den günü-
müze hisarbûselik âyin-i şerîf, müstear ve 
rast makamlarında birer ilâhisi ulaşmıştır. 

Hüseyin Dede (Eyyûbî)

Bestekâr ve neyzen olan Hüseyin Dede, 
“Derviş” ve “Eyyûbî” lakaplarıyla anılmış-
tır. 1721 tarihinde haremde ney hocalığı 
yaptığı bilinmektedir. 1728 senesinde ve-
fat etmiş ve Eyüp Sultan Kabristanı’nda 
defnedilmiştir. Dînî mûsikîmize nühüft 
makamında bir âyin-i şerîf hediye etmiş-
tir. (Haskan; 130)

Hüseyin Fahreddin Dede

Mevlevî şeyhi, neyzen ve bestekâr 
olan Hüseyin Fahreddin Dede, 3 Ekim 
1854 tarihinde Beşiktaş’ta dünya-
ya geldi. Pek küçük yaşlarda Beşiktaş 
Mevlevîhânesi şeyhliğine tâyin olmuştur. 
15 Eylül 1911’de vefat etmiş ve Bahariye 
Mevlevîhânesi Haziresi’ne defnedilmiştir. 
Ney taksiminde üstad olduğu, Neyzen 
Yusuf Paşa ve Zekâî Dede’den ders aldığı 
bildirilmektedir. (Haskan; 131-5) Güzel 
bir sese sahip olan ve hafızasındaki eser-
lerin çokluğu ve sağlamlığı yanında iyi 
bir bestekâr olarak tanınan Fahreddin 
Dede, devrinin en büyük neyzenlerin-
dendir. Kuvvetli bir nazariyat bilgisine 
sahipti. Yetiştirdiği talebeler arasında 

Kâzım Uz, Muallim İsmail Hakkı Bey, 
Ahmed Irsoy, Rauf Yektâ Bey, Dr. Suphi 
Ezgi ve Hüseyin Sadettin Arel en meş-
hurlarıdır. “Fahrî” mahlası ile Türkçe ve 
Farsça olarak kaleme aldığı şiirlerini bir 
Dîvân’da toplamıştır. Eserlerinden zamanı-
mıza Acemaşîrân Mevlevi Âyîni, bir peş-
revi, iki saz semâîsiyle beş şarkısı ulaş-
mıştır. (İnal, Hoş Sadâ, 192-204; Özcan, 

“Hüseyin Fahreddin Dede”, DİA, XVIII, 
546-547). Günümüze ulaşan Acemaşîrân 
makamındaki âyin-i şerîf en çok icra edi-
len âyinlerden biridir.

Hafız Ahmed Irsoy Zekâîzâde

Zekâî Dede’nin oğlu olarak 1869 senesin-

de doğdu, hafızlık ve hattatlıktan icâze-

tini aldı. Reîsülkurrâ oldu ve mûsikî eği-

timini de babasından aldı. Eyüp Kaşgârî 

Tekkesi’nde kudümzenbaşılık yapmak-

la birlikte, Dârüşşafaka ve Eyüp ortao-

kulunda mûsikî dersleri verdi. Mevlevî, 

Kâdirî ve Nakşibendî olan Ahmed Efendi, 

Hüseyin Fahreddin Dede’den ney dersleri 
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aldı ve 1943 senesinde vefat etti; kab-
ri Kaşgârî Tekkesi’nin kapısı yanında-
ki aile haziresinde ve babasının yanın-
dadır (Haskan; 135-137). Hafız Ahmed 
Irsoy’dan günümüze hisarbûselik ve müs-
tear makamlarında iki âyin-i şerîf, ace-
maşîrân iki duâ, hicaz şuğl, dügâh tevşih 
ve 21 ilâhi ulaşmıştır.

Muallim İsmail Hakkı Bey

İsmail Hakkı Bey, Raşit Efendi’nin oğlu 
olarak 1865’te Balat’ta doğdu. Muzıka-
yı Hümâyûna girdi; serhânende oldu. 
Mûsikî-i Osmani’nin başına geçti ve pek 
çok mûsikîşinas yetiştirdi. “Mâhûrhân” 
isimli bir makam terkip etti; 2000 civa-
rında beste yaptı. (Haskan; 139-140). Bu 
kadar bestenin içerisinde dînî eserleri bir 
durak, 84 ilâhi, 2 şuğl, bir tekbir, 10 tev-
şih şeklindedir. 

Mehmet Bey 
(Eyyûbî, Şâhinbeyzâde)

1804 senesinde Eyüp’te dünyaya geldi; 
12 yaşında Dede Efendi’den meşke baş-
ladı. Hacı Ârif Bey ve Zekâî Dede gibi 
meşhur talebe yetiştirdi. 1850 senesinde 

vefat eden Mehmet Bey, hocasının üslû-
bunu devam ettirdi. Neva makamında bir 
ilâhisi vardır (Halet ile bana bir yol görün-
dü) (Haskan; 158).

Şeyh, Zâkirbaşı Mehmet Efendi 
(Eğrikapılı)

Son devrin zâkirbaşılarından Mehmet Efendi, 
1846 senesinde doğdu; Zekâî Dede’den 
mûsikî meşketti, Neyzen Baba Râşid’den 
Hamparsum notası öğrendi. Cerrâhiyye 
Sertarik Tekkesi şeyhi Ali Efendi’ye inti-
sab ederek hilâfet aldı. 
Karagümrük Nûreddin 
Dergâhı’nda zakirbaşılık 
yaptı; 1916 senesinde ve-
fat eden Mehmet Efendi, 
Eyüp Sultan’da Davutağa 
Camii Kabristanı’na def-
nedildi. Aynı zamanda 
Ali Rıza Şengel’in ba-
basıdır. (Haskan; 156). 
Günümüze “Çıktım erik 
dalına” güftesine gülizar 
makamında bir ilâhisi 
ulaşmıştır.

Bolahenk Nuri Bey

1834 senesinde Eyüp’te doğdu; Dellâlzade 
ve Şeyh Rızâ Efendi’den dersler aldı. 
Mevlevî olup, neyzenliği, hânendeliği ve 
hafızasındaki eserlerle meşhur olmuştur. 
1909’da vefat etmiştir (Haskan; 160-1). 
Günümüze bûselik ve karcığar makamın-
da iki âyin-i şerîf, 5 tane de ilâhisi ulaşmıştır.

Rahmi Bey

1864 senesinde Gedikpaşa’da dünyaya geldi. 
Parlak ve güzel bir sese sahip olan Rahmi 
Bey, nısfiye üflerdi. Az sayıda fakat her 
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biri oldukça kaliteli besteye imza atmış-
tır. 1924’te vefat etti ve Eyüp’te defnedildi. 
Dînî mûsikîye dair sadece segâh makamın-
da tekbir bestesi mevcuttur (Haskan; 166).

Mustafa Sunar

Eyyûbî, rebâbî, kemânî Mustafa Sunar, 
1881’de Drağman’da doğdu. Tatyos, 
Muallim İsmail Hakkı, Santuri İsak, 
Bolahenk Nuri Bey gibi üstadlardan ye-
tişti. 1959 senesinde vefat etti. (Haskan; 
182). Günümüze hüseynî makamında 

“gevher-i sırr-ı velayet kanı” sözleriyle 
başlayan bir ilâhi bestesi ulaşmıştır.

Ali Rıza Şengel

1880’de Eyüp Sultan’da doğdu. Mehmet 
Bey’in oğlu, Mesud Efendi’nin yeğenidir. 
Muallim İsmail Hakkı Bey, şehnazhaveran 
makamını terkip etti. İstanbul Belediye İcra 
Heyeti Şefliği yaptı. Udi ve kanuni olan 
Şengel, nota koleksiyoncusudur ve 1953’te 
vefat etmiştir. (Haskan; 185-6). Günümüze 
46 ilâhi, 1 şuğl, 6 tevşih bestesi ulaşmıştır. 

Abdülkadir Töre

1873 senesinde 
Kaşgar’da doğdu. 
Fehmi Efendi’den 
200’den fazla ilâhi ve 
60 kadar durak; Hacı 
Kirâmî Efendi’den 
bütün fasılları meş-
ketti. Ney ve keman 
dersleri aldı; mûsikî 
nazariyatına dair ese-
rini, öğrencisi Ekrem 
Karadeniz yayınladı. 
1946 senesinde vefat 
etti ve Eyüp Sultan’da 

defnedildi. (Haskan; 190-2). Günümüze 22 

ilâhi ve 1 tevşih bestesi ulaşmıştır.

Muallim Kazım Uz

“Hoca Kazım Bey” veya “Sakallı Kazım 

Efendi” olarak da bilinen bestekârı-

mız, 1872 senesinde Drağman’da doğ-

du. Mûsikî Istılahatı (İbrahim ed-Daku-

ki, Bağdat) isimli bir mûsikî terimleri söz-

lüğü yazdı. Zekâî ve Hüseyin Fahreddin 

Dede’lerden dersler aldı, 1943 senesin-

de vefat etti ve Edirnekapı’ya defnedil-

di (Haskan; 198-9). Günümüze 1 âyin, 3 

durak, 8 ilâhisi ulaşmıştır.

Zekâî Dede

İsmail Dede’nin genç talebelerinden Zekâî 
Dede, Klasik Türk Mûsikî’sinin son bü-
yük bestekârıdır. Hânende, kudümzen 
olup, biraz da ney üflüyordu. 1825-1897 
yılları arasında tam 72 yıl, Eyüp’de doğup 
Eyüp’de yaşamış ve yine Eyüp’de ölmüş-
tür. Oturduğu ev Kurukavak Caddesi üze-
rindeydi. Mezarı, Kaşgârî Nakşî Dergâhı 
civarındadır. Eyyûbî Mehmet Bey’den 
ilk Türk mûsikîsi derslerini aldı. Hocası 
daha sonra onu Dede Efendi’ye götürüp, 
bu büyük bestekârın kısa da olsa -on ay- 
talebesi yaptırmıştır.
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Prens Mustafa Fazıl Paşa’nın misafiri ola-
rak Mısır’daki sarayında tam 12 yıl bulunmuş, 
burada Şeyh Şahab’dan Arap mûsikîsinin ince-
liklerine vakıf olmuştur. Zekâî Dede Mısır’dan 
döndükten sonra Yenikapı Mevlevîhânesi’ne 
devam edip, burada âyin okumaya başlamış-
tır. Talebesi Hüseyin Fahrettin Dede’nin 
Bahariye Mevlevîhânesi’ndeki kudümzen-
başılığını bu meyanda üzerine aldı. Bir taraf-
tan da Dârüşşafaka’da musikî öğretmenliğine 
devam etti. Son hastalığında zayıf düşmesine 
rağmen, her iki işini vefatına kadar deruhte 
etti. Zekâî Dede için, “Dede Ali Şîruğanî’den 
sonra dînî mûsikî sahasında en çok eser veren 
bestekâr” denilebilir.

Zekâî Dede’nin günümüze 5 âyin-i 
şerîf, 1 durak, 54 ilâhi, 19 şuğl, 3 tesbih, 4 
tevşihi ulaşmıştır.

Sonuç

Pek çoğu Eyüplü olan, birkaç tanesi de 
Eyüp civarında medfun bestekârlarımız-
dan günümüze dînî mûsikîmiz alanında 
toplam 395 beste ulaşmıştır. Ağırlıklı ola-
rak başta beş ezan ve dînî mûsikîmizde en 
çok kullanılan makamlarda besteler yapıl-
dığını görmekteyiz. Aynı zamanda beste-
lerde mevlevî âyini, durak vb. gibi sanat-
lı formların; kezâ ağır usûllerin kullanıl-
dığını tespit edebiliyoruz. 

Dînî mûsikî formu 
olarak 372 tanesi ilâhi, 14 
tanesi âyin-i şerîf, 7 tane 
durak, 2 tanesi de duâ 
formundadır.

Makam olarak 33 
uşşâk, 31 rast, 27 hicaz, 22 
acemaşîrân, 20 hüzzam, 17 
hüseynî, 16 segâh, 15 eviç, 
12 sabâ, 10 mâhûr, 9 müs-
tear, 9 sûzinâk, 8 bayâtî, 8 
bestenigâr, 7 ferahnâk, 6 
acem, 6 dügâh, 5 besteıs-
fahân, 5 ırak, 5 ısfahân, 5 
muhayyer, 5 nevâ, 5 nikriz, 
5 nühüft, 5 rahatülervâh, 5 
sabâzemzeme, 5 tebrîz, 4 
bûselik, 4 çargâh, 4 güli-
zar, 4 hicazkâr, 4 rehâvî, 4 
şedarabân, 4 yegâh, 3 mâye, 
3 rast-ı cedîd, 3 sûzidil, 3 
şehnâz, 3 şevkutarab, 3 tâ-
hir, 3 zâvil, 2 acemkürdî, 2 
bayâtîarabân, 2 gerdâniye, 
2 hisarbûselik, 2 hüseynî-
bûselik, 2 nihâvend, 2 pençgâh, 2 sultânî-
yegâh, 2 tâhirbûselik, 1 arazbar, 1 bayâtîıs-
fahân, 1 büzürg, 1 dilkeşhâverân, 1 evcârâ, 
1 ferahfezâ, 1 hüseynîaşîrân, 1 hüseynîkür-
dî, 1 karcığar, 1 kûçek, 1 muhayyerbûselik, 
1 nevâbûselik, 1 nevrûz, 1 sazkâr, 1 sûzi-
dilâra, 1 şerefnümâ, 1 şevkefzâ, 1 zirkeşî-
de şeklindedir.

Usûl açısından; 150 düyek, 79 sofyan, 
75 evsat, 27 devrihindî, 14 devrirevân, 7 
serbest, 6 hafif, 5 nimevsat, 5 nimsofyan, 4 
evfer, 4 sengin semâî, 3 ağır düyek, 3 çifte 
düyek, 3 müsemmen, 3 yürüksemâî, 2 çen-
ber, 1 darbeyn, 1 fahte, 1 semâî şeklindedir.

Güftekâr meyanında; 40 Kenan Rifâî 
Hz., 39 Yunus Emre Hz., 18 Azîz Mahmud 
Hüdâyî Hz., 14 Hz. Mevlâna, 13 Niyâzî-i 
Mısrî Hz., 7 Nizamoğlu Hz., 6 Abdülahad 
Nûrî Hz., 6 Hasan Sezâî Gülşenî Hz,.
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Eser Adı Beste Güfte Makam Usul Türü

1 Allâhümme entesselâm Abdülğanî Gülşenî - Sabâ Düyek
Mahfel 
sürmesi

2 Yâ Latîfü yâ Kâfî Abdülğanî Gülşenî - Segâh Sofyan İlâhi

3
Hak’dan gayri sevgiler 
küllî yalandır

Abdülkerîm Ef. Yunus Emre Rast Evsat İlâhi

4
Sende doğmuştur 
Muhammed Mustafâ

Abdülkerîm Ef. Abdülahad Nûrî Irak
Yürük 
Semâî

Tevşih

5 Doğdu ol sadr-ı risâlet Ahmet Vefki Ef. Niyâzî-i Mısrî Tebriz Düyek Tevşih

6 Bu şeb hurşid Ahmet Vefki Ef. Mehmed Refi’ Rast Sofyan Tevşih

7
Senin aşıklarının kılmaz 
nazar

Hacı Ârif Bey Âşık Paşa Hicaz Evfer Durak

8 Firkat cehennemden eşed Hacı Ârif Bey Azîz Mahmud Hüdâyî Bestenigâr Düyek İlâhi

9
Mahzen-i esrâr-ı şâhı 
murtezâsın

Hacı Ârif Bey Kâhyâzâde Ârif Bey Hüseynî Evsat İlâhi

10
Kurretü’l-ayni Habîb-i 
Kibriyâsın Yâ Hüseyn

Hacı Ârif Bey Kâhyâzâde Ârif Bey Hüzzam Devrihindî İlâhi

11
Kat idüp gerden-i 
gerdûndan

Hacı Ârif Bey KâhyâzâdeÂrif Bey Tahir Evsat İlâhi

12 Sadr-ı cem‘i’l-mürselîn Hacı Ârif Bey Azîz Mahmud Hüdâyî Segâh Evsat Tevşih

14 Tahtgâh-ı evliyâya şâh Sermüezzin Baha - Sûzinâk Evsat İlâhi

15 Şûrîde vü Şeydâ kılan Sermüezzin Baha Yunus Emre Uşşâk Sofyan İlâhi

16 Tevhîd-i a’zam zikirleri Sermüezzin Baha Rif ’at Uşşâk Düyek İlâhi

17 Şifâ-yı vasl-ı kadri hicrile Behlül Ef. Fuzûlî Müstear Evfer Durak

18
Vech-i yâre dûş olan 
âlemde

Behlül Ef. Kuşadalı İbrahim Ef. Müstear Evsat İlâhi

19
Tecellî-i cemâl ister 
gönül eylenmez

Behlül Ef. Azîz Mahmud Hüdâyî Uşşâk Düyek İlâhi

20 Tekbîr Buhûrîzâde Itrî - Segâh Serbest Tekbir

21 Salât-ı Ümmiye Buhûrîzâde Itrî - Segâh Serbest Salât
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Eser Adı Beste Güfte Makam Usul Türü

22 Salâ Buhûrîzâde Itrî - Dilkeşhâverân Serbest Salât

23 N’ola tâcım gibi başımda Buhûrîzâde Itrî Sultan I. Ahmed Hân Pençgâh Darbeyn Tevşih

24 Çün doğup tuttu cihân Buhûrîzâde Itrî Ömer Rûşenî Dede Rast Sofyan İlâhi

25 Mefatîhu’l-Hüdâ Buhûrîzâde Itrî Hasan Kenzî Ef. Rehâvî Fahte Tevşih

26 Sâyesi düşmez yere Buhûrîzâde Itrî Buhûrîzâde Itrî Nühüft Ağır düyek Tevşih

27 Na’t-ı şerîf Buhûrîzâde Itrî Hz. Mevlânâ Rast Serbest Na’t

28
Ey âşık-ı rûy-i tü 
hezârân âşık

Buhûrîzâde Itrî Hz. Mevlânâ Segâh Karışık Âyin

29 Ben ben isem canda değil İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Acemaşîrân Sofyan İlâhi

30
Yâ Rifâî ben seninle 
ahdü peymân eyledim 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Acemaşîrân Müsemmen İlâhi

31
Aşk elinden doğdu geldi
pür-tecelli bir nigâh

İzzeddin Hümâyî
Ziya Cemal
Büyükaksoy

Rayâtî Devrihindî İlâhi

32
Levh-i dîdârına yazdı
Hazret-i Allah berat 

İzzeddin Hümâyî - Besteısfahân Düyek İlâhi

33
Aşkı yoktur kimsede
târîfe kudretle mecâl 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Bestenigâr Düyek İlâhi

34
Sen bil ki müsemmâsı
münezzehdir Hüdâ’nın 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Büzürg Düyek İlâhi

35 Cehl ile me’lûf olan kalb İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Evc Evsat İlâhi

36
Kalbimin levhinde ancak
kâmet-i yâr elfi var 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Ferahfezâ Devrihindî İlâhi

37
Öyle bir mahbûba 
verdim
gönlümü almak muhâl

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Hicâz Devrihindî İlâhi

38
Ten-i âdemdeki can bil
ki edebdir 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Hicâzkâr Sofyan İlâhi

39 Bir nokta idim kıldı beni İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Hicâzkâr Sofyan İlâhi

40 Eyâ sultân-ı zîşânım  İzzeddin Hümâyî - Hüseynî Nîm sofyan İlâhi
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Eser Adı Beste Güfte Makam Usul Türü

41

Neden şekvâ bu 
nefsinden
Revâ mı bilmemek 
kıymet

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Hüseynî Düyek İlâhi

42
Nâmımız yokken 
ademde
vâr eden kimdir bizi 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Hüzzâm Düyek İlâhi

43
Bugün mi’râc-ı pâk-i
Mustafâ’dır 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Hüzzâm Devrihindî Tevşih

44
Yâ Resûl Allah bana
sensin penâh 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Irak Devrihindî İlâhi

45
Yâ Resûl Allah bana
sensin penâh 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Mâhûr Sofyan İlâhi

46
Yâ Resûl Allah bana
sensin penâh 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Mâhûr Sofyan İlâhi

47
Cenâb-ı Hakk’a 
hamdolsun

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Mâhûr Düyek İlâhi

48
Kadem basdı bugün rûy-i
zemîne server-i âlem 

İzzeddin Hümâyî - Mâhûr Düyek İlâhi

49
Hasbihâl ettim bütün
şeb, âh-ı sûzânımla ben 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Nihâvend Evsat İlâhi

50 Dünyaya geldim aşkınla İzzeddin Hümâyî - Rast Düyek İlâhi

51
Kendimi sen gelicek ey
meh-i mâtem bilmem 

İzzeddin Hümâyî - Rast Düyek İlâhi

52
Merhabâ ey nûr-i Yezdân
Merhabâ

İzzeddin Hümâyî - Rast Devrihindî İlâhi

53
Neye beyhûde emekler,
neye bu sa’y ü emel 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Rast Sofyan İlâhi

54
Yâ şefîa’l-müznibîn,
şemsü’l-hüdâ şâhım 
meded

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Rastıcedîd Müsemmen İlâhi

55 Allah emrin tutalım İzzeddin Hümâyî Sertarîkzade M. Emin Ef. Rehavî Sofyan İlâhi

56 Ey habîb-i muhterem İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Sabâzemzeme Müsemmen İlâhi

57 Arkadaş at kıyl ü kâli İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Segâh Düyek İlâhi
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Eser Adı Beste Güfte Makam Usul Türü

58
Şükr edelim Hakk’a ki
Allah diyoruz 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Sûzinâk Sofyan İlâhi

59 Ağla ey dil ağla yalvar İzzeddin Hümâyî Ziya Cemal Büyükaksoy Şedarabân Devrihindî İlâhi

60
Lâfza-i ism-i Celâl’in
kalbi âh 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Şedarabân Düyek İlâhi

61
Gubâr-i pâyine alman
cihânı yâ Resûlallah 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Şehnâz Düyek İlâhi

62
Mücrim ü âsî, günahkâr
bir kötü âvâreyim 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî (Şerefnümâ) Düyek İlâhi

63
Allah demek Allah, ne
büyük lûtf-i Hudâ’dır 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Tâhirbûselik Sofyan İlâhi

64
Ehl-i aşkın nây-ı 
cisminde

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Tâhirbûselik Evsat İlâhi

65 Ey Habîb-i muhterem İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Uşşâk Devrirevan İlâhi

66
Yâr-i cânı bulmak 
istersen
yürü var aşkı bul 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Uşşâk Sofyan İlâhi

67 Elâ ey pâdişehler pâdişâhı İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Uşşâk Düyek İlâhi

68
Şâh iken lâhutta ey aşk
sernigûn ettin beni 
Ken’ân Rifâî 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Uşşâk Sofyan İlâhi

69
Yâr elinden aşk meyin
biz içmişiz 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Uşşâk Düyek İlâhi

70
Dem-be–dem âşıkân 
bekler seni 

İzzeddin Hümâyî - Uşşâk Düyek İlâhi

71
Bahr-i vahdet 
kaplamıştır
kâffe-i mahlûka bak 

İzzeddin Hümâyî Ken’ân Rifâî Zâvil Düyek İlâhi

72
İsm-i Sübhân virdin 
mi var

S. Erguner Yunus Emre Rayâtîaraban Düyek İlâhi

73 Derviş bağrı taş gerek S. Erguner Yunus Emre Müstear Sofyan İlâhi

74 Dervişlik der ki bana S. Erguner Yunus Emre Müstear Düyek İlâhi
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75 Derviş bağrı taş gerek S. Erguner Yunus Emre Segâh Sofyan İlâhi

76 N’oldu bu gönlüm S. Erguner Hacı Bayram Velî Uşşâk Düyek İlâhi

77 Sen bir ademoğlusun S. Erguner Yunus Emre Uşşâk Düyek İlâhi

78 Âmenna söyledik S. Erguner Mirâtî Dügâh Düyek Nefes

79 Ey bülbül-i nâlende Enfî Hasan Ağa Hasan Sezâî Gülşenî Hicaz Düyek İlâhi

80
Yek-dem-i gavvâsi 
badem

Sâdeddin Heper Hz. Mevlânâ Hisarbûselik Karışık Âyin

81
Sevelim Hazreti 
Mevlânâ’yı

Sâdeddin Heper Abdülbâkî Dede Müstear Düyek İlâhi

82
Esselam ey mahzen-i 
esrar

Sâdeddin Heper - Rast Düyek İlâhi

83 Mara rehi digerest
Hüseyin Dede 
Eyyûbî

Hz. Mevlânâ Nühüft Karışık Âyin

84
Her ruzi bâmidâdı 
selâmün aleykümâ

Hüseyin Fahreddin 
D.

Hz. Mevlânâ Acemaşîrân Karışık Âyin

85
Ey deraverde cihân 
razınay

Ahmed Irsoy Hz. Mevlânâ Rayâtîbûselik Karışık Âyin

86 Ateş nezened Ahmed Irsoy Hz. Mevlânâ Müstear Karışık Âyin

87 Ey hâmî-i dîn-i mübîn Ahmed Irsoy - Acemaşîrân Semâî Duâ

88 Ey şeh-i şehenşâh-ı cihân Ahmed Irsoy - Acemaşîrân Yürük Semâî Duâ

89 Cemâlin aşkına düşmüş Ahmed Irsoy Veliyüddin Ef. Acem Düyek İlâhi

90 Geldin geri gider misin Ahmed Irsoy Abdülahad Nûrî Acemaşîrân Düyek İlâhi

91
Gider şekk ü inkârı 
tevhîde gel

Ahmed Irsoy Azîz Mahmud Hüdâyî Arazbar Düyek İlâhi

92 Ey yanan nar-ı sivâdan Ahmed Irsoy Bâkî Ef. Rayâtî Devrirevan İlâhi

93 İlâhî izzetin hakkiçin Ahmed Irsoy - Rayâtî Düyek İlâhi

94 Münâdîler nidâ eyler Ahmed Irsoy Azîz Mahmud Hüdâyî Rayâtî Hafif İlâhi

95 Hamd ü nimettir sana Ahmed Irsoy - Besteısfahân Evsat İlâhi
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96 Nefs-i şeytâna uyup Ahmed Irsoy - Ferahnâk Düyek İlâhi

97
Rifâîler alır feyz-i 
Cenâb-ı Seyyid

Ahmed Irsoy Es’ad Ef. Ferahnâk Evsat İlâhi

98
Mâsivayı terk edip 
geldik bu bab-ı tahire

Ahmed Irsoy - Gülizar Evsat İlâhi

99
Hamd Allah’a ki eltâf-ı 
amîm

Ahmed Irsoy
İsmail Hakkı 
Bereketzâde

Hicaz Sofyan İlâhi

100
Geçtim hevesât-ı 
dünyevîden

Ahmed Irsoy Velid İzbudak Çelebi Müsteear Düyek İlâhi

101
Dost cemâli şeminin 
pervanesidir

Ahmed Irsoy
Elmalılı Sinan Ümmî 
Hz.

Nevâ Evsat İlâhi

102 Âşıklar sâdıklar Ahmed Irsoy Azîz Mahmud Hüdâyî Nikriz Sofyan İlâhi

103 Ey mü’min-i zî-imtiyâz Ahmed Irsoy - Rast Nim sofyan İlâhi

104 Milk-i cihânı sultânı Ahmed Irsoy Şevkî Sabâ Sofyan İlâhi

105 Musaffâ eyle dil levhin Ahmed Irsoy Hayâlî Sabâ Evsat İlâhi

106
Tâlib-i Hakk’a gerek 
bir pire

Ahmed Irsoy - Sabâ Düyek İlâhi

107 Hak şerleri hayreyler Ahmed Irsoy İbrahim Hakkı Erzurûmî Segâh Düyek İlâhi

108 Hazin-i kenz-i dakâyık Ahmed Irsoy Neccarzâde Rıza Ef. Uşşâk Evsat İlâhi

109
Kutb-i âlemdir cenâb-ı 
Nakşibend

Ahmed Irsoy Rıza Uşşâk Sofyan İlâhi

110 Yâ kutb-i Abdülkâdir Ahmed Irsoy - Hicaz Düyek Şuğul

111 Yâ İlâhî âsitânın Ahmed Irsoy Mustafa Fennî Dede Dügâh Evsat Tevşih

112 Gel temaşa kıl ne söyler Muallim İ. Hakkı - Evcârâ Evfer Durak

113 Derman arardım derdime Muallim İ. Hakkı Niyâzî-i Mısrî Acemaşîrân Sofyan İlâhi

114
Elveda şehr-i saâdet 
elveda

Muallim İ. Hakkı - Acemaşîrân Devrihindî İlâhi

115 Ey şehinşâh-ı risâlet Muallim İ. Hakkı - Acemaşîrân Devrihindî İlâhi

116 Küntü kenzin serteser Muallim İ. Hakkı Muhyî Ef. Acemaşîrân Düyek İlâhi
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117 Ol cihânın fahrinin Muallim İ. Hakkı Niyâzî-i Mısrî Acemaşîrân Evsat İlâhi

118 Tecellâ-yı cemâlinden Muallim İ. Hakkı Es’ad Ef. Rayâtîaraban Evsat İlâhi

119 Ey âşık-ı cemâlullah Muallim İ. Hakkı - Besteısfahân Düyek İlâhi

120
Zâhidâ biz rûh-i 
hayderden

Muallim İ. Hakkı Fevzî Besteısfahân Evsat İlâhi

121
Ciğere mâr-ı hevâ zahm 
urdu

Muallim İ. Hakkı - Bestenigâr Nim sofyan İlâhi

122
İlâhî cennet evine 
girenlerden

Muallim İ. Hakkı Yunus Emre Bestenigâr Sofyan İlâhi

123 Baktım ben ol mihrâba Muallim İ. Hakkı Ziyâ Ef. Bûselik Düyek İlâhi

124 Dalgalandı serden aştı Muallim İ. Hakkı Nâimî Bûselik Evsat İlâhi

125 Ey dil eyle can Muallim İ. Hakkı Hafız Bûselik Devrihindî İlâhi

126 Çün doğup tuttu cihân Muallim İ. Hakkı Ömer Rûşenî Dede Çargâh Sofyan İlâhi

127 Gubâr-i âsitânın tûtiyâdır Muallim İ. Hakkı Kamil Çargâh Evsat İlâhi

128
İki cihânın sultânının 
doğduğu ay geldi

Muallim İ. Hakkı Azîz Mahmud Hüdâyî Çargâh Evsat İlâhi

129
Elveda ey sevgili mâh-
ımübarek

Muallim İ. Hakkı - Dügâh Evsat İlâhi

130 Bu dünyaya neye geldin Muallim İ. Hakkı Yunus Emre Eviç Sofyan İlâhi

131 Dünyaya mağrur kişi Muallim İ. Hakkı Yunus Emre Eviç Düyek İlâhi

132 Eflâki kıldı pür ziyâ Muallim İ. Hakkı - Eviç Düyek İlâhi

133 Ey şehr-i nüzûl-i sûre Muallim İ. Hakkı Abdülahad Nûrî Eviç Düyek İlâhi

134
Kullarında yok sana 
lâyık metâ

Muallim İ. Hakkı - Eviç Devrihindî İlâhi

135
Meded Allah sana 
sundum elimi

Muallim İ. Hakkı Elmalılı Sinan Ümmi Eviç Düyek İlâhi

136 Merhabâ ya Merhabâ Muallim İ. Hakkı - Eviç Devrihindî İlâhi

137 Taştı rahmet deryâsı Muallim İ. Hakkı Yunus Emre Eviç Sofyan İlâhi
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138
Teveccüh eyledim 
beytülharâma

Muallim İ. Hakkı - Eviç Devrihindî İlâhi

139
Bıraktım aşkın ile nâm 
ü ârım

Muallim İ. Hakkı İsa Mahvî Ef. Ferahnâk Evsat İlâhi

140 Affet bizi ya Gaffâr Muallim İ. Hakkı - Hicaz Sofyan İlâhi

141 Ey nebîler serveri Muallim İ. Hakkı - Hicaz Evsat İlâhi

142 İntisâbım ta ezeldendir Muallim İ. Hakkı Sadi Bey Hicaz Evsat İlâhi

143 Kapına geldiler ümmet Muallim İ. Hakkı Hasan Sezayi Gülşenî Hicaz Sofyan İlâhi

144 Pâdişâh-ı işvesin Muallim İ. Hakkı - Hicaz Evsat İlâhi

145 Senin derdinle ey cânan Muallim İ. Hakkı Hasan Sezayi Gülşenî Hicaz Sofyan İlâhi

146 Yâ İlâhî şâh-ı kevneyn Muallim İ. Hakkı Ulvi Hicaz Devrihindî İlâhi

147 Yari gördüm nikâbı Muallim İ. Hakkı - Hicaz Devrihindî İlâhi

148
Biz teşne-i sahbâ-yı 
musaffâ

Muallim İ. Hakkı - Hüseynî Evsat İlâhi

149 Ey dil bize ver bir haber Muallim İ. Hakkı Abdülahad Nûrî Hüseynî Sofyan İlâhi

150 Ey Resûl-i Kibriyâ Muallim İ. Hakkı - Hüseynî Evsat İlâhi

151
Gönlümün gülzârı ehl-i 
beyte

Muallim İ. Hakkı - Hüseynî Evsat İlâhi

152
Nice isyânımızı affeden 
Allah

Muallim İ. Hakkı - Hüseynî
Sengin 
Semâî

İlâhi

153 Alemdâr-ı kerîm-i şâh-ı Muallim İ. Hakkı Sultan III. Selim Hân Hüzzam Düyek İlâhi

154 Esir-i nefs-i bed-hahım Muallim İ. Hakkı Besim Hüzzam Düyek İlâhi

155 Hazreti Hakk’ın habîbi Muallim İ. Hakkı Hasan Sezayi Gülşenî Hüzzam Evsat İlâhi

156 Kim umar senden vefayı Muallim İ. Hakkı Azîz Mahmud Hüdâyî Hüzzam Düyek İlâhi

157 Şuhur içre mübârektir Muallim İ. Hakkı - Hüzzam Sofyan İlâhi

158 Yürü yalan dünya Muallim İ. Hakkı Yunus Emre Hüzzam Düyek İlâhi

159 Bir padişâhe kul ol kim Muallim İ. Hakkı Azîz Mahmud Hüdâyî Mâhûr Sofyan İlâhi
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160
Nice isyânımız affeden 
Allah

Muallim İ. Hakkı - Mâhûr Nim sofyan İlâhi

161
Makâm-ı mültecâ 
Ahmed Muhammed

Muallim İ. Hakkı - Mâye Evsat İlâhi

162 Bir fenâ dünya imişsin Muallim İ. Hakkı - Muhayyer Düyek İlâhi

163 İlâhî neylesin nitsin gönül Muallim İ. Hakkı Hüseyin Fahreddinendi Muhayyer Düyek İlâhi

164
Derd-mendim 
mücrimim

Muallim İ. Hakkı İsa Mahvi Ef. Müstear Evsat İlâhi

165 Kuldan sana layık n’ola Muallim İ. Hakkı Azîz Mahmud Hüdâyî Nevâ Sofyan İlâhi

166 Ey olanlar tâlib-i gencine Muallim İ. Hakkı - Nevruz Düyek İlâhi

167
İyi olan sermest-i 
bezm-i âsitânı

Muallim İ. Hakkı - Nühüft Evsat İlâhi

168 Bendesi olmak saâdettir Muallim İ. Hakkı - Rast Düyek İlâhi

169 Cihân sâm-ı felek Muallim İ. Hakkı - Rast Düyek İlâhi

170 Dildeki nâr-ı muhabbet Muallim İ. Hakkı Şemsi Rast Nim evsat İlâhi

171 El-Hakkı Bâkî Muallim İ. Hakkı - Rast Düyek İlâhi

172
Günahım boydan 
aşkındır

Muallim İ. Hakkı - Rast Düyek İlâhi

173 Sakın dünyaya aldanma Muallim İ. Hakkı Azîz Mahmud Hüdâyî Rast Düyek İlâhi

174 Sarmış mâtem buraları Muallim İ. Hakkı - Rast Sofyan İlâhi

175 Şefîu’l-halkı fi’l-mahşer Muallim İ. Hakkı - Sabâ Hafif İlâhi

176
Yine firkat nârına yandı 
cihân

Muallim İ. Hakkı Niyâzî-i Mısrî Sabâ Düyek İlâhi

177 Merhabâ ey sevgili Muallim İ. Hakkı - Sabâzemzeme Evsat İlâhi

178
Adımı dosttan yana 
atalım

Muallim İ. Hakkı - Segâh Düyek İlâhi

179 Ey Hüdâ gönlüm seni Muallim İ. Hakkı Kuddûsî Segâh Evsat İlâhi

180 Hor görmeyin toprağı Muallim İ. Hakkı Yunus Emre Sûzidil Evsat İlâhi
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181
Cenâb-ı Cibrîl oldu 
delilin

Muallim İ. Hakkı - Şehnaz Evsat İlâhi

182 Hak cemâlin isteyip Muallim İ. Hakkı Muhyi Ef. Şehnaz Devrihindî İlâhi

183
Ey bu cümle kâinatı var 
eden

Muallim İ. Hakkı Kuddûsî Şevkefzâ Evsat İlâhi

184 Ey dil eyle can Muallim İ. Hakkı Hafız Şevkutarab Devrihindî İlâhi

185 Ehl-i aşka bir belâ Muallim İ. Hakkı - Tahir Evsat İlâhi

186
Kandillerle donandı 
minâreler

Muallim İ. Hakkı - Tahir Sofyan İlâhi

187 Başlan Bismillâh ile Muallim İ. Hakkı - Uşşâk Sofyan İlâhi

188 Dalgalandı serden aştı Muallim İ. Hakkı Nâimî Uşşâk Düyek İlâhi

189 Dü cihânın mefhari Muallim İ. Hakkı Mahfî Uşşâk Sofyan İlâhi

190 İlâhî vaslın bağına Muallim İ. Hakkı Şemsî Uşşâk Sofyan İlâhi

191 Sende ey şehr-i gufrân Muallim İ. Hakkı - Uşşâk Sofyan İlâhi

192 Tevhîd ile olur her derde Muallim İ. Hakkı Azîz Mahmud Hüdâyî Uşşâk Düyek İlâhi

193
Vârını bahşeyleyen 
cânana

Muallim İ. Hakkı Fevzî Uşşâk Evsat İlâhi

194 Âyetinin safhasına Muallim İ. Hakkı Seyyid Nesimî Yegâh Evsat İlâhi

195 Gavs-i aktâb-ı velâyet Muallim İ. Hakkı Şemsî Zâvil Düyek İlâhi

196 Dildeki nâr-ı muhabbet Muallim İ. Hakkı Şemsî Zirkeşide Nim evsat İlâhi

197 Kad leseat hayyâtü’l-hevâ Muallim İ. Hakkı İsa Mahvî Ef. Hicaz Sofyan Şuğul

198 Kad leseat hayyatü’l-hevâ Muallim İ. Hakkı - Sabâ Sofyan Şuğul

199
Allâhü ekber kâim 
onunla

Muallim İ. Hakkı - Segâh
Sengin 
Semâî

Tekbir

200
Eğer halk etmeseydi 
zâtını

Muallim İ. Hakkı - Dügâh Evsat Tevşih

201 Mir’ât-ı baht-ı kibriyâ Muallim İ. Hakkı Rıza Ef. Dügâh Düyek Tevşih

202 Cemâlin nûruna nisbet Muallim İ. Hakkı Hasan Sezayi Gülşenî Hicaz Evsat Tevşih
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203 Esselam ey seyyid-i sâhib Muallim İ. Hakkı - Irak Evsat Tevşih

204 Mihr-i subh-ı meşrıka Muallim İ. Hakkı Ayni Irak Devrirevan Tevşih

205 Çün doğup tuttu cihân Muallim İ. Hakkı Ömer Rûşenî Dede Nikriz Sofyan Tevşih

206 Zâtına müştâk olmuşuz Muallim İ. Hakkı - Pençgâh Evsat Tevşih

207 Doğdu ol şems-i hakîkat Muallim İ. Hakkı - Rast Sofyan Tevşih

208 Rûh-i pâk-i Mustafâ’ya Muallim İ. Hakkı Sultan II. Mustafa Hân Tebriz Devrihindî Tevşih

209 Sen şeh-i peygamberân Muallim İ. Hakkı - Tebriz Evsat Tevşih

210 Çıktım erik dalına
Mehmet Ef. 
Zakirbaşı

Yunus Emre Gülizar Sofyan İlâhi

211
An subh-i saâdethâ çün 
Nûrî

Bolahenk Nûrî Hz. Mevlânâ Bûselik Karışık Âyin

212 Ankes ki türa dared ez Bolahenk Nûrî Hz. Mevlânâ Karcığar Karışık Âyin

213 Ey şehr-i nüzûl-i sûre Bolahenk Nûrî Abdülahad Nûrî Acemaşîrân Düyek İlâhi

214 Âşık olan ciğerin ateşe Bolahenk Nûrî Hakkı Dügâh Evsat İlâhi

215
Cemâlin âleme mihr-
iMünevver

Bolahenk Nûrî Sahvi Eviç Evsat İlâhi

216 Kurretü’l-ayni Bolahenk Nûrî Kâhyâzâde Ârif Bey Hüseynî Evsat İlâhi

217 Hakkı seven âşıkların Bolahenk Nûrî Niyâzî-i Mısrî Nühüft Evsat İlâhi

218 Tekbîr Rahmi Bey - Segâh
Sengin 
Semâî

Tekbîr

219
Gevher-i sırr-ı 
velayetkânı

Mustafa Sunar Selami Ef. Hüseynî
Yürük 
Semâî

İlâhi

220 Sensin ey fahr-i dü-âlem Ali Rıza Şengel - Acem Düyek İlâhi

221
Ben bilmez idim gizli 
ayân

Ali Rıza Şengel Ahmet Dede Acemaşîrân Çifte düyek İlâhi

222
Derd-mendim 
mücrimim

Ali Rıza Şengel İsa Mahvi Ef. Acemaşîrân Düyek İlâhi

223 Âlem-i ervahta oldum Ali Rıza Şengel - Rayâtî Evsat İlâhi
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224 Mecnun’a sordular Ali Rıza Şengel Yunus Emre Rayâtî Düyek İlâhi

225 Onbir ayın sultanı Ali Rıza Şengel - Rayâtî Evsat İlâhi

226 Çün doğup tuttu cihân Ali Rıza Şengel Ömer Rûşenî Dede Çargâh Ağır düyek İlâhi

227 Hazreti Hakk’ın habîbi Ali Rıza Şengel Hasan Sezayi Gülşenî Eviç Evsat İlâhi

228
Şâd olur ümmet-i 
Muhammed

Ali Rıza Şengel Ali Rıza Şengel Eviç Devrihindî İlâhi

229
Çok şükürler olsun Ganî 
Mevlâ’ya

Ali Rıza Şengel - Ferahnâk Nim evsat İlâhi

230 Âşık-ı Yezdân der Allah Ali Rıza Şengel Kuddusi Gerdâniye Düyek İlâhi

231 Ey garib bülbül diyarın Ali Rıza Şengel Niyâzî-i Mısrî Gülizar Nim evsat İlâhi

232 Ey bülbül-i şeydâ Ali Rıza Şengel Niyâzî-i Mısrî Hicaz Sofyan İlâhi

233 Kurretü’l-ayni Ali Rıza Şengel Kâhyâzâde Ârif Bey Hicaz Devrihindî İlâhi

234 Sana ey şâh-ı rusül Ali Rıza Şengel Mehmet Ef. Hicaz Düyek İlâhi

235 Canım kurban olsun Ali Rıza Şengel Yunus Emre Hüseynî Düyek İlâhi

236 Ey Hüdâ ben eylerim Ali Rıza Şengel Kuddusi Hüseynîaşiran Evsat İlâhi

237 Ez cân ü dil peygambere Ali Rıza Şengel Fahri Hüseynîbûselik Hafif İlâhi

238 Gönlüm gibi yan Ali Rıza Şengel - Hüzzam Sofyan İlâhi

239 Nakkâşımız bizi ezel Ali Rıza Şengel Eşrefoğlu Rumi Hüzzam Düyek İlâhi

240 Taştı rahmet deryâsı Ali Rıza Şengel Yunus Emre Hüzzam Evsat İlâhi

241 Sordum sarı çiçeğe Ali Rıza Şengel Yunus Emre Isfahân Düyek İlâhi

242 Yâ Kerîm Allah Ali Rıza Şengel - Isfahân Düyek İlâhi

243
Durman yanalım âteş-i 
aşka

Ali Rıza Şengel Hayali Mâhûr Düyek İlâhi

244 Dervişlik baştadır Ali Rıza Şengel Yunus Emre Nikriz Sofyan İlâhi

245
Güneş gibi eğerçi 
serseriyem

Ali Rıza Şengel Sultan II. Mahmud Hân Nikriz Düyek İlâhi

246 Durmaz yanar vücûdum Ali Rıza Şengel Yunus Emre Râhâtülervâh Devrikebir İlâhi
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247 Kusurum hadden aşmıştır Ali Rıza Şengel Rıza Râhâtülervâh Evsat İlâhi

248 Nideyim sabredebilsem Ali Rıza Şengel Eşrefoğlu Rumi Râhâtülervâh Evsat İlâhi

249 Pâk eyle gönül çeşmesini Ali Rıza Şengel Lamekani Râhâtülervâh Düyek İlâhi

250 Vârımı ben o dosta Ali Rıza Şengel Ahmet Sarban Râhâtülervâh Düyek İlâhi

251 Kâbe-i vaslın yolunda Ali Rıza Şengel İsa Mahvi Ef. Rast Düyek İlâhi

252 Davet etti kûyine Ali Rıza Şengel Kuddusi Rastıcedid Düyek İlâhi

253 Herkes için bu dünya Ali Rıza Şengel - Rastıcedid Düyek İlâhi

254 Hak âşıkı olanların Ali Rıza Şengel Kuddusi Rehâvî Evsat İlâhi

255 Her ne kim kişi severse Ali Rıza Şengel Kuddusi Rehâvî Devrihindî İlâhi

256 Merhaba ey mâh-ı enver Ali Rıza Şengel - Sabâzemzeme Devrihindî İlâhi

257
Esselam ey salik-i râh-ı 
şerîat

Ali Rıza Şengel Nizamoğlu Segâh Düyek İlâhi

258 Çün doğup tuttu cihân Ali Rıza Şengel Ömer Rûşenî Dede Sûzinâk Düyek İlâhi

259
Ey Semîu Hayy ü 
Kayyûm

Ali Rıza Şengel Kuddusi Sûzinâk Düyek İlâhi

260 Yandı bu gönül Ali Rıza Şengel - Sûzinâk Çifte düyek İlâhi

261 Mest ü hayrânım Ali Rıza Şengel Kuddusi Şedarabân Düyek İlâhi

262 Adım adım ileri Ali Rıza Şengel Yunus Emre Uşşâk Sofyan İlâhi

263 Ey dervişler ey kardeşler Ali Rıza Şengel Yunus Emre Uşşâk Çifte düyek İlâhi

264 Dünyaya gönül verme ki Ali Rıza Şengel - Yegâh Düyek İlâhi

265 Ey Hakk’a vuslat isteyen Ali Rıza Şengel Kuddusi Zâvil Evsat İlâhi

266 Fî hâleti’l-bu’di Ali Rıza Şengel - Yegâh Düyek Şuğul

267 Çün doğup tuttu cihân Ali Rıza Şengel Ömer Rûşenî Dede Mâhûr Çenber Tevşih

268 Cenâbındır şeh-i pakize Ali Rıza Şengel Enderuni Vasıf Nihavend Evsat Tevşih

269
Derd-mendim 
mücrimim

Ali Rıza Şengel İsa Mahvi Ef. Rast Sofyan Tevşih
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270
Vücûdundur cihân-ı 
halka

Ali Rıza Şengel - Sultânîyegâh Evsat Tevşih

271 Benimdir cümle isyan Ali Rıza Şengel - Sûzinâk Düyek Tevşih

272 Nebîler serveri Ali Rıza Şengel - Şedarabân Evsat Tevşih

273
Ey ki esrârı nihân aruz 
ü şeb

Abdülkadir Töre Tahirü’l-mevlevi Acemaşîrân Düyek İlâhi

274 Mürşide hak diyen kişi Abdülkadir Töre Nizamoğlu Acemaşîrân Düyek İlâhi

275 Sözüm sirâyet et Abdülkadir Töre Nizamoğlu Acemaşîrân Düyek İlâhi

276
Muhammed Mustafâ’nın 
nesliyim ben

Abdülkadir Töre Nizamoğlu Acemkürdî Düyek İlâhi

277 Onbir aylık yoldan gelir Abdülkadir Töre Abdülahad Nûrî Acemkürdî Düyek İlâhi

278
Acı Yarab şu Müslüman 
eline

Abdülkadir Töre Tahirü’l-mevlevi Bestenigâr Düyek İlâhi

279
Bezm-i akdes 
meskenindir ya Hüseyn

Abdülkadir Töre - Bestenigâr Düyek İlâhi

280
Gözü dünya mı görür 
âşıkın

Abdülkadir Töre Osman Şems Nureddin Bestenigâr Evsat İlâhi

281
Yine firkat nârına yandı 
cihân

Abdülkadir Töre - Bestenigâr Düyek İlâhi

282
Evliyânın serbülendi 
asfiyânın ekmeli

Abdülkadir Töre - Hüseynî Evsat İlâhi

283
Ey âşık-ı sâdıklar 
tevhide gel

Abdülkadir Töre Nizamoğlu Hüseynî Düyek İlâhi

284 Pertev-i nûr-i Hüdâ’sın Abdülkadir Töre Emin Bey Hüseynîkürdi Sofyan İlâhi

285 Dil beytini pâk eden Abdülkadir Töre Hz. Nûreddin Cerrâhî Hüzzam Düyek İlâhi

286 Doğdu ol sadr-ı risâlet Abdülkadir Töre Niyâzî-i Mısrî Hüzzam Devrihindî İlâhi

287
Ey bülbül-i şeydâ yine 
efgâne mi geldin

Abdülkadir Töre Niyâzî-i Mısrî Hüzzam Düyek İlâhi

288
Eyâ şâh-ı serîr-i ıstıfâ ol 
rütbe

Abdülkadir Töre - Hüzzam Evsat İlâhi
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289
Âlemlerin sultanı inâyet 
eyle

Abdülkadir Töre Nizamoğlu Irak Düyek İlâhi

290
Rehber-i kâfile-i isr-i 
Nebiyy-i Medenî

Abdülkadir Töre Şems Sabâ Düyek İlâhi

291
Yârab bana derdin ver 
asla dermân gerekmez

Abdülkadir Töre Nizamoğlu Sabâzemzeme Düyek İlâhi

292
Yine firkat nârına yandı 
cihân

Abdülkadir Töre Niyâzî-i Mısrî Segâh Düyek İlâhi

293 Derdimin dermânı sensin Abdülkadir Töre Nasuhi Ef. Tebriz Düyek İlâhi

294 Heryeri gülistan eylemiş Abdülkadir Töre Niyâzî-i Mısrî Yegâh Düyek İlâhi

295 Doğdu ol sadr-ı risâlet Abdülkadir Töre Niyâzî-i Mısrî Şevkutarab Düyek Tevşih

296 Azmi an dârem ki Kazım Uz Hz. Mevlânâ Sultânîyegâh Karışık Âyin

297
Mürg-i sidre şûle-i 
dilhânemin

Kazım Uz Tahirü’l-mevlevi Hüseynîbûselik Serbest Durak

298
Gülşen-i vuslatta ey 
bülbül

Kazım Uz Selahattin Ef. Isfahân Serbest Durak

299
Ârife mir’ât-ı vahdettir 
serâser kâinat

Kazım Uz Tahirü’l-mevlevi Mâye Serbest Durak

300 Levh-i dilde nakşolundu Kazım Uz Behçet Ef. Rayâtî Düyek İlâhi

301 Aşkla kâim cümle âlem Kazım Uz Kenan Rifai Eviç Evsat İlâhi

302
Saydoldu gönül aşkına 
ah hayli zamandır

Kazım Uz Kenan Rifai Hicazkâr
Sengin 
Semâî

İlâhi

303 Subh u şam aşkınla cânan Kazım Uz Kenan Rifai Hüseynî Evsat İlâhi

304
Şeh-i iklîm-i hüsn-i 
mutlakın

Kazım Uz Elif Ef. Hüseynî Düyek İlâhi

305
Nursun mahbûb-i 
Sübhânım

Kazım Uz Hüseyin Vassaf Bey Hüzzam Devrirevan İlâhi

306
Cemâlin dideme dâim 
ola nâzır

Kazım Uz Muhiddin Bey Nevâ Bûselik Düyek İlâhi

307 Sen mi görüp sevmişin Kazım Uz Kenan Rifai Nühüft Düyek İlâhi
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308
Ey çeng perdehâ-yı 
sipahânem

Zekâî Dede Hz. Mevlânâ Isfahân Karışık Âyin

309 Ey Yusuf u mehrûyân Zekâî Dede Hz. Mevlânâ Mâye Devrirevan Âyin

310 Her çizi ki an hoşestü Zekâî Dede Hz. Mevlânâ Sabâzemzeme Devrirevan Âyin

311
Yâ sagiressinni yarat 
belbeden

Zekâî Dede Hz. Mevlânâ Sûzidil Düyek Âyin

312 Yâ sâkiye’l-müdâmeti Zekâî Dede Hz. Mevlânâ Sûzinâk Düyek Âyin

313
Lûtfeyleyip bir kez 
nazar eylerse

Zekâî Dede Azîz Mahmud Hüdâyî Acemaşîrân Evfer Durak

314 Aldanma dünya varına Zekâî Dede Sabit Acem Düyek İlâhi

315
Yine aşkın sırrı düştü 
serime

Zekâî Dede Yunus Emre Acem Sofyan İlâhi

316 A sultanım sen var iken Zekâî Dede Yunus Emre Acemaşîrân Sofyan İlâhi

317
Kerîm Allah Rahîm 
Allah

Zekâî Dede İ. Hakkı Erzurumi Acemaşîrân Sofyan İlâhi

318
Var mıdır âlemde hiçbir 
nesne

Zekâî Dede Hakkı Acemaşîrân Düyek İlâhi

319
Ya İlâhî başlayalım ism-i 
Bismillâh ile

Zekâî Dede - Acemaşîrân Sofyan İlâhi

320
Ya İlâhî başlayalım ism-i 
Bismillah ile

Zekâî Dede - Acemkürdî Sofyan İlâhi

321
Benim maksûdum 
âlemde değildir

Zekâî Dede Azîz Mahmud Hüdai Ferahnâk Düyek İlâhi

322 Derd-i Hakk’a tâlib ol Zekâî Dede Niyâzî-i Mısrî Ferahnâk Hafif İlâhi

323
Ol kadar mukbil ü 
mahbûb-i Hüdâsın

Zekâî Dede Şeref Ferahnâk Devrihindî İlâhi

324
Durman yanalım âteş-i 
aşka

Zekâî Dede Hayâlî Gerdâniye Düyek İlâhi

325 İnsafı koma elden Zekâî Dede - Gülizar Düyek İlâhi

326
Cenâb-ı pâkine lâyık 
amel yok

Zekâî Dede Azîz Mahmud Hüdai Hicaz Sofyan İlâhi
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327 Şâh-ı iklîm-i risâlet Zekâî Dede Ulvi Hicaz Evsat İlâhi

328 Şûrîde vü Şeydâ kılan Zekâî Dede Yunus Emre Hicaz Sofyan İlâhi

329 Yâ vâsia’l-mağfiret Zekâî Dede
İbrahim Hakkı 
Erzurumi

Hicaz Sofyan İlâhi

330 Şöyle sakla sırr-ı aşkı Zekâî Dede Hakkı Hicazkâr Nim evsat İlâhi

331 Ya İlâhî sana geldik Zekâî Dede - Hisarbûselik Düyek İlâhi

332
Andelîb-i bâğ-ı hicrân 
olmuşam

Zekâî Dede Kamil Ef. Hüseynî Evsat İlâhi

333 İlâhelâlemînsin Rabbi alâ Zekâî Dede - Hüzzam Düyek İlâhi

334 Ne bahtlı ol kişidir Zekâî Dede Yunus Emre Hüzzam Düyek İlâhi

335 Sakın dünyaya aldanma Zekâî Dede Azîz Mahmud Hüdai Isfahân Düyek İlâhi

336 Biz hatm-i hâce ederiz Zekâî Dede Kamil Ef. Kuçek Düyek İlâhi

337 Allah Allah uludur Zekâî Dede Yunus Emre Mâhûr Düyek İlâhi

338 Allah emrin tutalım Zekâî Dede Yunus Emre Mâhûr Düyek İlâhi

339 Durmaz yanar vücûdum Zekâî Dede Yunus Emre Mâhûr Sofyan İlâhi

340 Durmaz yanar vücûdum Zekâî Dede Yunus Emre Muhayyer Düyek İlâhi

341 Şûrîde vü Şeydâ kılan Zekâî Dede Yunus Emre Muhayyer Sofyan İlâhi

342 Taştı rahmet deryâsı Zekâî Dede Yunus Emre Muhayyer Sofyan İlâhi

343 Mücrimleriz âsileriz Zekâî Dede -
Muhayyer 
Bûselik

Sofyan İlâhi

344 Her sâhib-i tâc ü külâh Zekâî Dede - Müstear Düyek İlâhi

345
Sırr-ı tevhidin Hüdâ’ya 
kıl tecellisin ayân

Zekâî Dede - Nevâ Evsat İlâhi

346
Mestâne-i aşkım ben 
ayamadım

Zekâî Dede Hakkı Nikriz Düyek İlâhi

347 Bağ-ı maârif içreyiz Zekâî Dede - Rast Düyek İlâhi

348 Durmaz yanar vücûdum Zekâî Dede Yunus Emre Rast Sofyan İlâhi

349 Ey âşık-ı sâdıklar Zekâî Dede Kul Himmet Ef. Rast Sofyan İlâhi

350 Mâil olma dünyaya Zekâî Dede Hakkı Rast Evsat İlâhi
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351 Tevbe edelim zenbimize Zekâî Dede Kamil Ef. Rast Düyek İlâhi

352
Yâ Rasûlallah şefâat eyle 
Allah aşkına

Zekâî Dede - Rast Devrihindî İlâhi

353 A Sultanım sen var iken Zekâî Dede Yunus Emre Sabâ Sofyan İlâhi

354
Arabda seyyidü’l-kavme 
duhûl

Zekâî Dede Kenzi Hasan Ef. Segâh Devrihindî İlâhi

355
Yüce sultânım derde 
dermânım

Zekâî Dede Yunus Emre Sûzidil Hafif İlâhi

356
Bârekallah dü cihânın 
serveri

Zekâî Dede Fevzi Sûzidilara Düyek İlâhi

357 Sâlike olmaz ayân Zekâî Dede Hakkı Sûzinâk Düyek İlâhi

358
Bir muazzam padişahsın 
ki

Zekâî Dede Selami Mustafa Ef. Şevkutarab Evsat İlâhi

359 A sultanım sen var iken Zekâî Dede Yunus Emre Uşşâk Sofyan İlâhi

360 Allah emrin tutalım Zekâî Dede Yunus Emre Uşşâk Sofyan İlâhi

361 Ben ben değilim Zekâî Dede Mustafa Nakşî Ef. Uşşâk Ağır düyek İlâhi

362 Biz hatm-i hâce ederiz Zekâî Dede Kamil Ef. Uşşâk Düyek İlâhi

363 El-meded pirim Efendim Zekâî Dede Kamil Uşşâk Düyek İlâhi

364
Gelin diyelim şevkile La 
İlâhe İllallah

Zekâî Dede Azîz Mahmud Hüdai Uşşâk Düyek İlâhi

365 Hak şerleri hayreyler Zekâî Dede
İbrahim Hakkı 
Erzurumi

Uşşâk Sofyan İlâhi

366 İbadetten huzur almazsa Zekâî Dede Ali Ulvi Kurucu Uşşâk Sofyan İlâhi

367 Kuldan sana layık n’ola Zekâî Dede Azîz Mahmud Hüdai Uşşâk Sofyan İlâhi

368
Şehinşâh-ı cihân bân-ı 
risâlet

Zekâî Dede - Uşşâk Düyek İlâhi

369 Şebîhüke bedrü’l-leyl Zekâî Dede - Acem Düyek Şuğul

370 Teyakkazû teyakkazû Zekâî Dede Hz. Bilal-i Habeşi Acem Düyek Şuğul

371 Bedâ hilâlen alâ gazâlen Zekâî Dede - Hicaz Sofyan Şuğul

372 Cani ya siyer cani Zekâî Dede - Hicaz Düyek Şuğul

373 Sa’dâtiyen nakşiyye Zekâî Dede - Hicaz Sofyan Şuğul
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374 Şeribtü bi-kesi üns Zekâî Dede Ahmed Bedevi Hicaz Sofyan Şuğul

375 Ve fî kâmeti’l-li-eşyâ Zekâî Dede - Hicaz Sofyan Şuğul

376 Elhamdülillâhillezî Zekâî Dede Abdülkadir Geylani Rast Düyek Şuğul

377
Essubhu bedâ min 
tal’atihî

Zekâî Dede Muhammed Hânefi Rast Sofyan Şuğul

378 İn nilte ya rihe’s-Sabâ Zekâî Dede Hz. Ebubekir Rast Düyek Şuğul

379 Muallâ gavs-i Sübhânî Zekâî Dede Bahaeddin Rast Düyek Şuğul

380
Muhammedün eşrefü’l-
arabî

Zekâî Dede - Rast Sofyan Şuğul

381 Söyle selâmım ey Sabâ Zekâî Dede Hz. Ebubekir Sabâ Düyek Şuğul

382 Lekad bede’tü Zekâî Dede - Sabâ Sofyan Şuğul

383 Na-had fe-ecebtühâ Zekâî Dede - Sazkâr Düyek Şuğul

384 İn şi’te men Zekâî Dede - Sûzinâk Düyek Şuğul

385 Akbele’l-bedru aleynâ Zekâî Dede - Tebriz Sofyan Şuğul

386 Yâ men latîfü lem-yezel Zekâî Dede - Tebriz Nim sofyan Şuğul

387 Şefîu’l-halki fi’l-mahşer Zekâî Dede - Uşşâk Hafif Şuğul

388 Sübhâne melikü’l-mevlâ Zekâî Dede - Eviç Sofyan Tesbîh

389
Rabbün Allahüllezî lâ 
ma’bûde illâ hû

Zekâî Dede - Nevâ Çenber Tesbîh

390 Yâ Allah Ya Rahmân Zekâî Dede - Sabâ Sofyan Tesbih

391 Aşkın ile âşıklar Zekâî Dede Yunus Emre Besteısfahân Sofyan Tevşih

392 Zât-ı mir’ât-ı Hüdâsın Zekâî Dede Kamil Ef. Hüzzam Evsat Tevşih

393 Zât-ı mir’ât-ı Hüdâsın Zekâî Dede Kamil Ef. Segâh Evsat Tevşih

394
Ey Hüdâ’dan lûtfu ihsan 
isteyen

Zekâî Dede Abdurrahman Ef. Uşşâk Düyek Tevşih

395
Hâlet ile bana bir yol 
göründü

Mehmet Bey 
Eyyûbî

Yunus Emre Nevâ Düyek İlâhi
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Giriş

Hz. Peygamber’in yükümlü olduğu tebliğ faaliyetlerini Kuzey Arabistan’da 
yaşayan Araplara ve diğer milletlere ulaştırmak üzere İslâm’a davet mektupları 
göndermeye başlamasıyla birlikte çok önemli bir takım siyasî gelişmeler ortaya 
çıktı. Bu gelişmeler, Medineli Araplar ile Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu 
arasında gerilimli ve çatışmacı bir sürecin başlamasını beraberinde getirdi. 
Bizzat Resûlullah’ın da başında bulunduğu Tebük Gazvesi (9/630) Doğu Roma 
İmparatorluğu hâkimiyetindeki toprakları hedef alarak düzenlendi ve neticede 
Romalılara tâbi bazı kaleler ve bazı Arap kabileleri İslâm hâkimiyetini kabul etti.

Hz. Peygamber’in başlattığı bu mü-
cadele, yerine geçen Hz. Ebû Bekir (11-
12/632-634) tarafından da sürdürül-
dü. İrtidat hâdiselerini kontrol altına 
alan Hz. Ebû Bekir, Doğu Roma hâ-
kimiyetindeki Kuzey Arabistan böl-
gesine üç ana koldan askerî birlikler 
gönderdi. Doğu Roma hâkimiyetinde-
ki topraklara karşı sürdürülen bu mü-
cadele bizzat Hz. Ebû Bekir’in hali-
feliğinin son aylarında önemli başarı-
lar elde etti. Sâsânî İmparatorluğu’na 
karşı başlatılan akınlar da aynı şekilde 
devam etti. Halefleri olan Hz. Ömer 
(13-23/634-644) ve Hz. Osman (23-
35/644-656) dönemlerinde bu başa-
rı en yüksek seviyeye ulaştı. Bugünkü 
Ürdün, Filistin, Suriye, Mısır ve Irak’ın 
bir kısmını kapsayan coğrafya yanında, 

1. Sakarya Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İslam Tarihi Öğre-
tim Üyesi Elektronik Posta: 
leventozturk@outlook.com
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Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde Doğu Roma hâkimiyeti bü-
yük ölçüde sonlandırıldı. İslâm ordula-
rı Gürcistan sınırlarında bulunan Tiflis 
ve İrmîniye bölgesindeki Divin’e kadar 
hâkimiyetlerini yaydı. Birkaç kale hariç 
Doğu Anadolu coğrafyasının tamamını 
Doğu Roma’nın hâkimiyetinden koparan 

coğrafyasında yer alan ve İlk İslâm fetih-
leri sırasında ele geçirilen yerlerin tespi-
tini hedeflemektedir. Ele aldığımız konu, 
Hz. Ebû Bekir döneminde fetihler Filistin 
ve Suriye bölgesinde yeni başladığı ve 
Hz. Ali döneminde (35-40/656-661) ise 
Anadolu coğrafyası ile ilgili herhangi bir 
adım söz konusu olmadığı için Hz. Ömer 
ve Hz. Osman dönemlerini kapsamakta-
dır. Makale boyunca ele geçirilen kent-
lerle yapılan anlaşmalar da ele alınacak-
tır. İlk İslâm fetihleriyle ilgili bilgilerin 
kaynaklarda oldukça karmaşık ve çeliş-
kili olması sebebiyle bu çalışmamızda 
Belâzürî’nin Fütûhu’l-Büldân adlı eseri 
esas alınacaktır. Metni daha akıcı kılmak 
ve daha hızlı bir bakış sağlamak için an-
laşma şartları kısa maddeler halinde tab-
lolaştırılarak sunulacaktır.

İlk İslâm Fetihlerinin 
Tarihsel Arka Planı

Milattan önce tarihin derinliklerinde 
başlayan Arap göçleri, Yemen sahillerin-
den kuzeyde Fırat’ın sınır çizdiği böl-
geye kadar olan coğrafyaya Cezîretü’l-
Arab, Dicle ile Fırat arasında kalan böl-
geye de Cezîre denilmesini sağladı. Bu 
iki bölge, Arap kabilelerinin yerleşik 
veya göçebe olarak yaşadığı bir coğ-
rafyaya dönüştü. Bu iki ana coğraf-
yanın özellikle kuzeyde kalan kısmı, 
yani bugünkü Ürdün, Filistin, Suriye, 
Irak ve Güneydoğu Anadolu toprakla-
rının büyük bir kısmını içine alan kıs-
mı, eski zamanlardan beri Yunan-Pers 
ve Roma-Sâsânî devletleri arasında ege-
menlik alanı olarak mücadeleye sahne 
oldu. Bu mücadeleye rağmen bölgede 
yaşayan Araplar bazen çeşitli dönemler-
de Nabatlılar, Tedmürlüler gibi müs-
takil siyasî birlikler kurdu, bazen de 

bu gelişme sonrasında, Anadolu toprak-
larının batı kısmında da Doğu Roma’ya 
karşı mücadele hızlandı.

Bu makale de, zikrettiğimiz bu çer-
çeve bağlamında, bugünkü Anadolu 
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Gassânîler, Lahmîler gibi çoğunlukla 
bu bölgelere hâkim olan devletlere tâbi 
faaliyet gösterdi.

Bu siyasî ve tarihî ilişkilerin yanında 
Kur’ân-ı Kerîm de bu coğrafyalara gön-
derilmiş pek çok peygamberden, özel-
likle Medyen, Semûd gibi Arap toplum-
larından ve Arapların ticaret yolculukla-
rı esnasında gördükleri kadim kentler-
den bahseder. Hz. Peygamber’in dedele-
ri de miladî dördüncü asrın sonlarından 
itibaren bu bölgelerle ticarî ilişkiler için-
de oldu. Zikri geçen bölgelerde bulunan 

üzere Müslüman kervanlarına saldıran 
Dûmetü’l-Cendel’in idarecisi Ükeydir 
de katıldı. Hz. Peygamber’in erken bir 
dönemde, hicrî beşinci yılda bu bölge-
ye düzenlediği askerî sefer, Medine’ye 
saldırı için yapılan hazırlıkların öğre-
nilmesi üzerine yarıda kesildi. Ancak bu 
ani gelişme kuzeydeki gelişmelere ilgi-
yi kesmedi. Hudeybiye Antlaşması’nın 
akabinde diğer yerlerin yanı sıra Kuzey 
Arabistan’da yaşayan Doğu Roma’ya tâbi 
birçok Arap valisine ve Doğu Roma im-
paratoruna İslâm’a davet mektubu gön-

derildi. Busra valisi-
ne gönderilen elçinin 
Gassânî emiri tarafın-
dan öldürülmesi üze-
rine Mûte Seriyyesi 
(8/629) düzenlendi. 
Herakleios, impara-
torluğunun güney ke-
simlerindeki gelişme-
ler dolayısıyla tedir-
gindi. Muhtemelen 
bundan dolayı, onun 
büyük bir ordu hazır-
latarak Medine’ye sal-
dırı planladığı şeklin-
de bir haber yayıldı. 
Bu haber üzerine Hz. 
Peygamber, Tebük 

Seferi için hazırlık yaptı. Bu hazırlık-
lar öncesinde Tevbe Suresi’nin 29. ayeti 
nazil oldu ve ehl-i kitapla ilişkiler yeni 
bir boyut kazandı. Tebük Seferi, Doğu 
Roma’ya tâbi olan bazı yerel halk ve bazı 
Arap kabilelerinin İslâm’a boyun eğme-
si ile sonuçlandı. Hz. Peygamber, vefa-
tından kısa bir zaman önce Mûte’ye yeni 
bir sefer düzenlenmesini istedi. Ancak 
Usâme b. Zeyd komutasındaki bu ordu 
Hz. Peygamber’in vefatı üzerine Hz. Ebû 
Bekir tarafından gönderilebildi. Ürdün 
topraklarında Âbilüz’z-Zeyt’e kadar 

Arap kabilelerinin bir kısmı putperest-
liklerini korurken bir kısmı da zamanla 
Hıristiyanlığı benimsedi.

Hz. Peygamber, öncelikle Mekke’deki 
yakın akrabalarına karşı başlattığı dave-
tini, en geniş çerçevede tüm Araplara ve 
tüm insanlığa ulaştırdı. Hz. Peygamber’in 
Medine’ye hicretten sonra kuzeye gi-
den Mekke ticaret yolunu kontrol altı-
na almaya çalışması Mekkeli müşrikler-
le savaş demekti. Bu çatışmaya Suriye 
ve Irak bölgesinin kesişim noktasında 
bulunan ve Mekkelilere destek olmak 
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uzanan bu sefer, kısa bir süre sonra baş-
layacak İslâm fetihlerinin de öncüsü oldu.

İrdidat problemini çözen Hz. Ebû 
Bekir, Hâlid b. Saîd, Şurahbîl b. Hasene 
ve Amr b. Âs komutasındaki birlikle-
ri, Fırat’ın batı kısmında kalan Doğu 
Roma hâkimiyetindeki topraklara yön-
lendirdi (7 Nisan 634). Birlikler yola 
çıktıktan sonra Hâlid b. Saîd’in ye-
rine Yezîd b. Muâviye atandı. Sâsânî 
toprakları ile ilgili gelişmeler ise böl-
gede bulunan Şeybân kabilesinin ko-
mutanı Müsennâ b. Hârise tarafın-
dan küçük saldırılarla devam ettirildi. 
Hâlid b. Velîd kendisine yardımcı ola-
rak gönderildi.

Ürdün, Filistin ve Şam bölgelerine 
yönlendirilen birliklerin yardım talebi 
üzerine Irak bölgesinde bulunan Hâlid 
b. Velîd’in Şam’a gitmesi istendi. Bu 
sırada Filistin, Ürdün ve Şam bölge-
sinde bazı Bizans kaleleri ele geçiril-
di. Herakleios’un Arapların ilerleyi-
şini durdurmak için gönderdiği ordu 
Ecnâdîn’de yenildi (18 Temmuz 634). 
Akabinde Yâkûsa vadisinde toplanan 
Bizans ordusu hezimete uğratıldı. Bu 
sırada Ebû Bekir’in vefat haberi geldi 
(23 Ağustos 634). Hz. Ömer dönemin-
de gerçekleşen Fihl, Mercü’s-Süfer gibi 
savaşlarla Roma ordusu bozguna uğ-
ratıldı. Dağılan askerler Dımaşk’a kaç-
tı. Akabinde Dımaşk, Saydâ, Beyrut, 
Hıms, Hama gibi yerler ele geçirildi. 
Bu gelişmeler üzerine Herakleios iki 
yüz bin kişilik bir ordu topladı. Bu 
ordu Yermük’de bozguna uğrayın-
ca Roma askerleri Filistin, Antakya, 
Halep, Cezîre ve İrmîniye bölgeleri-
ne kaçtı (Ağustos 636). Kaçan ordula-
rın takibi üzerine ele geçirilen kentler, 
İslâm ordularının aynı zamanda bugün-
kü Anadolu topraklarına ayak basma-
sı anlamına geliyordu.

Anadolu Topraklarındaki 
İlk İslâm Fethi

Bazı araştırmacılar tarafından Taberî’de 
yer alan bir rivayete istinaden ileri sürülen 
Yermük Savaşı sonrasında dağılan Doğu 
Roma ordusunu takip eden bir İslâm bir-
liğinin onları Malatya’ya kadar takip et-
tiği ve şehri ele geçirerek cizye anlaşması 
yaptığı şeklindeki bir bilginin yeniden ele 
alınması ve tartışılması gerekmektedir. Bu 
bilgi bize İslâm ordularının Anadolu top-
raklarında ele geçirdiği ilk yerin Malatya 

olduğunu ileri sürme imkânı sunmaktadır. 
Ancak Belâzürî’nin bu görüşe katılmadığı 
açıktır. Zira o, Malatya’nın fethini Iyâd b. 
Ganm’in Şimşât’tan (Palu) dönüşüne, yani 
yaklaşık hicrî yirminci yılın başlarına yerleş-
tirmektedir. Bizim kanaatimiz de bu yönde-
dir. Bunun için iki delilimiz bulunmaktadır. 
Birincisi, Malatya’ya kadar uzanan bölgede 
Doğu Roma hâkimiyetinde birçok kalenin 
bulunması ve bunların daha sonraki yıllarda 
ele geçirilmesidir. Bu bakımdan Yermük’ten 
Malatya’ya kadar uzanan coğrafyada birçok 
Doğu Roma kalesinin bulunuyor olması 
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tartışılması gereken bir nokta olarak dur-
maktadır. İkincisi ise Yermük Savaşı’ndan 
sonra Malatya’ya gittiği ileri sürülen Iyâd 
b. Ganm’in, Yermük Savaşı’nın hemen aka-
binde cereyan eden Haleb ve diğer kentle-
rin kuşatılmasında Ebû Ubeyde’nin yanında 
bulunuyor olmasıdır. Bu yaklaşımlarımıza 
karşın rivayetlerin yeniden ele alınmasının 
uygun olacağı kanaatimizi burada yeniden 
vurgulamak istiyoruz.

Ebû Ubeyde Yermük Savaşı’ndan son-
ra Hıms, Kınnesrîn ve Haleb kentlerini ele 
geçirerek Antakya’ya yöneldi ve burayı ele 
geçirdi. Bu bilgi ışığında aslına bakılacak 
olursa Anadolu topraklarında ele geçiri-
len ilk yerin Antakya olarak belirlenmesi 
daha uygun görünmektedir. Ebû Ubeyde 
kuşatma sonrasında Antakya’da bulunuyor-
ken Meysere b. Mesrûk el-Absî’yi Amanos 
(Lükâm) Dağı’ndaki Belen (Bağras) geçidi-
ni geçerek Romalı askerlerin ani bir saldı-
rısını engellemesini istedi. Meysere, muh-
temelen İskenderun veya kuzeybatıda yer 
alan Misis’e kadar ilerledi ve Herakleios’a 
katılmak isteyen bir orduyla karşılaştı ve 
onları yendi. Bu rivayeti dikkate aldığı-
mızda İslâm ordularının Antakya’nın fet-
hi sonrasında Belen Geçidi’ni aştıkları ke-
sindir. Onların Misis taraflarına kadar gel-
miş olabilecekleri ise yine ihtimal dâhilin-
dedir. Bu sırada Tarsus’a gelindiğini ifade 
eden rivayet, Belâzürî tarafından da terci-
he şayan görülmemektedir.

Anadolu Coğrafyasında  
Ele Geçirilen Diğer Yerler

Antakya’nın fethinden sonra Ebû Ubeyde 
Anadolu topraklarında bulunan Kûrus 
(Kilis), Suriye topraklarında bulunan 
Halebü’s-Sâcûr ve Menbic’i ele geçir-
di. Menbic’de iken Iyâd b. Ganm’i Dülûk 
(Gaziantep) ve Ra‘bân (Araban) kalelerini, 

Hâlid b. Velîd’i de Maraş kalesini ele geçir-
meleri için gönderdi. Iyâd b. Ganm, kaleleri 
sulh yoluyla ele geçirdi. Hâlid b. Velîd ise, 
halkın kaleyi terk etmesi koşuluyla anlaş-
ma yaptı ve Romalıların orayı lojistik des-
tek olarak kullanmalarına imkân tanıma-
mak için kalesini yıktırdı.

Bu sıralamada Anadolu coğrafyasına 
ait fetih çizgisine Amanos (Lükâm) Dağları 
yerleştirilmelidir. Antakya’nın ilk ele ge-
çirilmesinde Amanos Dağları’nda yaşa-
yan fakat fark edilmeyen Cerâcime halkı, 
Antakyalılar anlaşmayı bozup kent yeniden 
ele geçirilince dikkatleri çekmiş ve kendi-
leriyle sulh anlaşması yapılmıştır. 

Ebû Ubeyde’nin Menbic’ten sonra 
Aracîn, Bâlis ve Kâsırîn yerleşim yerleri-
ni ele geçirerek Fırat Nehri’ne kadar ulaş-
tığı, ardından Filistin topraklarına yönele-
rek Kudüs’e gittiği göz önünde bulunduru-
lunca, Müslümanların öncelikle Fırat’ın batı 
yakasındaki Doğu Roma hâkimiyetini son-
landırmaya çalıştıklarını söylemek müm-
kün görünmektedir. Onların bu faaliyetleri 
Şam bölgesinin tamamen Müslümanların 
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eline geçmesini sağladı. Akabinde Filistin 
bölgesi ele geçirildi ve Şam sahillerinin fet-
hi devam etti. Bu arada Irak ve İran coğraf-
yasında Sâsânî topraklarının bir kısmının 
ele geçirilmesi, Fırat’ın doğusunda kalan 
Doğu Roma hâkimiyetindeki Cezîre ve 
İrmîniye bölgelerinin fethine imkân tanı-
dı. Buna bağlı olarak Iyâd b. Ganm Fırat’ın 
doğu bölgesinin, yani Cezîre bölgesinin fet-
hiyle görevlendirildi (Ağustos 639).

Iyâd b. Ganm önce Fırat’ın doğusun-
da kalan Rakka’yı ele geçirdi. Ardından 
Anadolu topraklarında yer alan Harran’a 
geldi. Harran’ı Cezîre bölgesinde kuşatı-
lan ilk yer olarak değerlendirmek müm-
kündür. Harranlıların Iyâd b. Ganm’e 
Ruhâ (Urfa) ile yapılacak anlaşmaya göre 
kendisine boyun eğeceklerini söylemele-
ri üzerine Ruhâ kuşatıldı ve anlaşma ya-
pıldı. Ardından Harranlılarla da aynı an-
laşma tatbikata konuldu. Iyâd b. Ganm, 
Safvân b. Muattal ile Habîb b. Mesleme’yi 
Samsat’a (Sümeysât) gönderdi. Samsat da 
ele geçirildi. Serûc (Suruç), Aynülverde 
(Resülayn/Ceylanpınar), Âmid (Diyarbakır), 

Meyyâfârikîn (Silvan), Nusaybin, Tur Abdin, 
Mardin, Dârâ, Habur hâkimiyet altına alındı.

Nusaybin’in fethinden sonra Iyâd b. 
Ganm, Erzen, Derb, Bedlîs (Bitlis), Şimşât 
(Palu), Hılât (Ahlat) ile anlaşma yaptı. 
Akabinde Suriye topraklarına Rakka’ya 
döndü ve 20 (641) yılında Hıms’da vefat 
etti. Iyâd b. Ganm, Şimşât’tan geri döner-
ken Habîb b. Mesleme’yi Malatya’ya gön-
derdi. Malatya’nın fethinden sonra Zibatra 
(Doğanşehir) ile Hades (Pazarcık-Göynük 
Köyü) kaleleri de Habîb b. Mesleme tara-
fından ele geçirildi. 

Belâzürî tarafından verilen önemli bir 
gelişme 21 (642) yılında yaşandı. Hz. Ömer, 
Doğu Roma hâkimiyetindeki topraklara 
otuz bin askeriyle birlikte geçen Hıristiyan 
Arap Cebele b. Eyhem’i geri dönmeye ikna 
etmek üzere bir birlik gönderdi. Umeyr 
b. Sa‘d el-Ensârî komutasındaki bu birlik 
Doğu Roma topraklarına girerek Cebele’ye 
teklifi iletti. Ancak o, bu teklifi kabul etme-
yerek orada kaldı. İslâm birliklerinin Belen 
Geçidi’ni aşarak İskenderun-Adana arasına 
kadar geldiklerini kabul etmek mümkün 
görünmektedir. Belâzürî’ye göre gerçek-
leştirilen bu sefer, bazı tarihçiler tarafından 
ilk Sâife seferi olarak nitelendirilmektedir.

Hz. Osman döneminde ise anlaşma-
yı bozan Şimşât, Hılât yeniden ele geçiril-
di. Bunun yanında Kalîkalâ (Erzurum) ve 
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Erciş fethedildi. Şimşât’ın fethinden sonra 
Kemh (Kemah) kuşatılmış olmakla birlik-
te ele geçirilemedi. Hz. Osman döneminde 
İslâm fetihleri Tiflis ve Divin’e kadar uzandı.

Doğudaki bu gelişmelerin yanında batı-
da bir yandan karadan, diğer yandan da de-
nizden İstanbul’un alınmasına yönelik adım-
lar atıldı. 25 (646) yılında Muâviye komuta-
sındaki birlikler Afyonkarahisar’ın Emirdağ 
ilçesine yaklaşık on beş km. mesafede bulu-
nan Ammûriye’ye kadar geldiler. Muâviye 
31 (652) yılındaki seferinde ise Eskişehir’e 
(Darylaion, Derevliye) kadar ulaştı.

İlk Fetihler Bağlamında 
Yapılan Antlaşmalar

Anadolu topraklarında gerçekleştirilen 

fetihlerle ilgili Belâzürî tarafından nak-

ledilen anlaşma metinleri aşağıda Fırat’ın 

batısı ve Cezîre bölgesi olmak üzere iki-

ye ayrılmıştır. Ayrıca Hz. Ömer ve Hz. 

Osman dönemlerinde gerçekleşen fe-

tihlere de vurgu yapmak üzere tablo-

lar birbirinden ayrılmıştır.

KALELER ANLAŞMA MADDELERİ KOMUTANLARLA İLGİLİ BAZI KAYITLAR

Antakya
İsteyenler şehri terk etti.

1 dinar 1 cerib buğday

Ebû Ubeyde

Hz. Osman döneminde fethe katılan askerlere ıkta 
yoluyla arazi verildi.

Bağras Geçidi - Misis civarı Bizans ordusu mağlup edildi.
Ebû Ubeyde, Meysere b. Mesruk el-Absî’yi 
gönderdi. Yardımcı olmak üzere Mâlik b. Eşter 
en-Nehâî’i gönderildi.

Kûrus (Kilis) Antakya anlaşmasının aynısı
Ebû Ubeyde, Iyâd b. Ganm’i gönderdi. Bizzat 
kendisi onlarla anlaşma yaptı.

Dülûk (Gaziantep)
Cizye/Bizanslılar hakkında bilgi 
aktarmaları

Menbic’in ele geçirilmesinden sonra Ebû Ubeyde, 
Iyâd b. Ganm’i gönderdi.

Ra‘bân (Araban)
Cizye/Bizanslılar hakkında bilgi 
aktarmaları

Menbic’in ele geçirilmesinden sonra Ebû Ubeyde, 
Iyâd b. Ganm’i gönderdi.

Maraş
Kaleyi terk etmeleri şartıyla fethetti. 
Kaleyi yıktırdı.

Menbic’in ele geçirilmesinden sonra Ebû Ubeyde, 
Hâlid b. Velîd’i gönderdi.

Hades (Pazarcık-Göynük) Cizye
Iyâd b. Ganm tarafından gönderilen Habîb b. 
Mesleme

Zibatra (Doğanşehir) Cizye
Iyâd b. Ganm tarafından gönderilen Habîb b. 
Mesleme

Amanos Dağları (Cerâcime)
Bizanslılara karşı casusluk/cizyeden 
muafiyet/Müslümanlarla birlikte 
savaştıklarında seleb alabilme hakkı

Antakya’nın yeniden itaat altına alınması 
zamanında Habîb b. Mesleme

Malatya
Cizye

Cizye

Iyâd b. Ganm, Habîb b. Mesleme’yi gönderdi. 

Muâviye, Habîb b. Mesleme’yi gönderdi.

Tablo 1: Hz. Ömer Döneminde Fırat’ın Batısında Doğu Roma Hâkimiyetinden İslâm Hâkimiyetine 
Geçen Anadolu Topraklarındaki Kalelerle Yapılan Anlaşmalar
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Tablo 2: Hz. Ömer Döneminde Cezîre Bölgesinde Doğu Roma Hâkimiyetinden İslâm Hâkimiyetine 
Geçen Anadolu Topraklarındaki Kalelerle Yapılan Anlaşmalar

KALELER ANLAŞMA MADDELERİ KOMUTANLARLA İLGİLİ BAZI KAYITLAR

Harran
Ruha anlaşmasını kabul edeceklerini söyledikleri veya kaçtık-
ları ifade edilmektedir. Anlaşma Ruhâ anlaşmasının aynısıdır.

Iyâd b. Ganm

Ruhâ (Urfa)

1 dinar, 2 müd buğday, 2 kıst zeytinyağı, 2 kıst susamya-
ğı cizye alındı.
Köprüleri tamir, yol gösterme yükümlülükleri vardı.
Canları, malları, Kiliseleri ve manastırları emniyette idi.
Yeni kilise inşası yasaktı.
Çan çalmayacaklar.
Paskalya kutlamayacaklar.
Düşmanlarla ilgili bilgi toplama görevleri vardı.

Iyâd b. Ganm

Sümeysat Urfa anlaşmasının benzeri Iyâd b. Ganm

Nusaybin Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm

Suruç Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm

Aynülverde (Re’sülayn)
Savaşla ele geçirildi. Ancak cizye ve harac anlaşması yapıldı. 4 
dinar vergi konuldu. Terk edilen topraklar ıkta olarak verildi.

Iyâd b. Ganm/Umeyr b. Sa‘d

Âmid (Diyarbakır) Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm

Meyyâfârikîn (Silvân) Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm

Tur Abdin Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm

Mardin Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm

Dârâ Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm

Erzen Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm

Bedlîs (Bitlis) Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm

Hılât (Ahlat) Benzer anlaşmalar Iyâd b. Ganm
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Sonuç

Yukarıda sunulan anlaşma maddeleri, ele 
geçirilen kale ve kentlerle ilgili rivayetle-
re yansıyan bilgiler çerçevesinde oluşturul-
muştur. Hiç kuşkusuz tarihçilerin çoğu za-
man anlaşma maddelerinde zikretmedik-
leri temel hak ve hürriyetlerle ilgili birçok 
husus, ilk fetihlere ait anlaşma metinlerin-
de açıkça belirtildiği için, ilerleyen zaman-
lardaki fetihlerde her zaman ayrıca zikre-
dilmemiştir. Buna karşın, mabetleri, din 
ve vicdan hürriyetleri, bayramları, haçla-
rı, mezarlıkları vb. hususlar daima teminat 
altına alınmıştır. İslâm fetihlerinden önce 
Antakya, Urfa ve diğer bölgelerde inşa edi-
len kiliseler anlaşma maddelerinde açıkça 
görünmese de daima koruma altında ol-
muş; varlıklarını günümüze kadar sürdür-
müştür. Bugün gerek Anadolu coğrafya-
sında, gerekse Suriye, Irak ve Mısır coğ-
rafyalarında bulunan İslâm öncesi döneme 
ait kadim mabetlerin varlıkları bunun en 
önemli şahididir.

İlk İslâm fetihlerinde gerçekleştirilen 
eman ve akitlerin daha sonraki dönemlere 
tesir eden önemli bir yönü de bulunmak-
tadır. İlk anlaşma metinleri, daha sonra-
ki yıllarda kendileriyle zimmet akdi ya-
pılmış olan kaleler veya halklar tarafından 
bozulsa bile yine de korunmuştur. İsyan 
edenler itaat altına alındıklarında ilk ya-
pılan anlaşma metinleri aynen geçerli sa-
yılmış, isyan ettikleri için onların hak ve 
hürriyetlerini kısıtlayan bir uygulamaya 
gidilmemiştir. Bu durum İslâm kültür 
ve hâkimiyetinin bölgede asırlar boyun-
ca varlığını sürdürmesinin en temel sâik-
lerinden birisi olarak kabul edilmelidir.

Dolayısıyla bu fetihler, sadece bir hâki-
miyet hareketi olarak kalmamış, İslâm ida-
resi bölgede yaşayan halklar tarafından yö-
netim biçimi olarak benimsenmiştir. Bu be-
nimsemenin temelinde ise, kendilerine ve-
rilen din ve vicdan hürriyeti önemli bir yer 
teşkil eder. Bu adım bir yandan fetihlerin, 
diğer yandan da bölgedeki farklı inanç ve 
kültürlerin kalıcı olmasını sağlamıştır.

Tablo 3: Hz. Osman Döneminde Cezîre Bölgesinde Doğu Roma Hâkimiyetinden İslâm Hâkimiyetine 
Geçen Anadolu Topraklarındaki Kalelerle Yapılan Anlaşmalar

KALELER ANLAŞMA MADDELERİ
KOMUTANLARLA İLGİLİ BAZI 

KAYITLAR

Şimşât (Palu) Urfa anlaşmasının bir benzeri
Muaviye, Habîb b. Mesleme ile Safvân b. 
Muattal’ı gönderdi.

Kemh (Kemah) 59 yılına kadar ele geçirilemedi. Habîb b. Mesleme/Safvân b. Muattal

Kalîkalâ
İsteyenler şehri terk etti. Kalanlar cizye anlaşması-
na tabi oldu.

Habîb b. Mesleme

Hılât (Ahlat) Iyâd b. Ganm’in emannamesine uyuldu. Habîb b. Mesleme

Erciş Cizye anlaşması Habîb b. Mesleme

Ammûriye (Emirdağ yakınları) Akın düzenlendi. Muaviye b. Ebû Süfyân

Derevliyye (Eskişehir) Akın düzenlendi. Muaviye b. Ebû Süfyân
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Giriş

İslâm tarihinde Muaviye b. Ebû Süfyan’ın Hz. Hasan’dan halifeliği devralmasıyla 
başlayıp Mervan b. Muhammed’in öldürülmesine kadar geçen döneme “Emevî 
Asrı” adı verilir. Gerek Hz. Peygamber (sav) devrinde yaşamış sahâbe ile ondan 
sonraki nesil arasında bir zaman köprüsü olması, gerekse bu süreçte meydana 
gelen hadiselerin Müslümanların zihninde derin izler bırakmış olması sebebiy-
le, Emevîler devri İslâm tarihinin üzerinde en fazla tartışma yapılan dönemle-
rinden birini teşkil eder.

Dört halife döneminde istişare sonucunda seçilen halifelikten güç kulla-
nılarak ele geçirilen yönetim sistemine geçilmesi, bunun akabinde devletin 
kurucusu Muaviye b. Ebû Süfyan eliyle halifeliğin saltanata dönüştürülmesi; 
buna tepki olarak gerçekleştirilen Hz. Hüseyin hareketinin Kerbelâ faciasıy-
la sonuçlanması, yönetimin uygulamalarına karşı çıkan Medine’nin işgal ve 
yağmaya tâbi tutulması, ardından Mekke’nin muhasara altına alınıp Kâbe’nin 

EMEVİLERİN 
BİZANS ÜZERİNE 
FETİH SİYASETİ
Prof. Dr. Adem Apak
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yakılması, iç çatışmalarda bir kısmı as-
hâb çocuğu olan binlerce Müslüman’ın 
öldürülmesi, ayrıca muhtelif sebepler-
le meydana gelen kabile savaşlarında sa-
yısız insanın katledilmesi gibi hadiseler 
Emevîler döneminde öne çıkan siyasî ve 
toplumsal hadiseler olarak özetlenebilir. 
Bu dönemin diğer dikkat çeken özelliği 
ise gerçekleştirilen yoğun fetih faaliyet-
leri neticesinde Müslümanların Çin sı-
nırından Atlas Okyanusu’na kadar ya-
yılması, pek çok farklı etnik unsur ve 
kültürün ilk kez İslâm diniyle 
tanışmış olmasıdır. Bununla bir-
likte Emevîler döneminde mey-
dana gelen bir kısım siyasi hadi-
seler ve halifelerin uygulamala-
rı sebebiyle bu soy mensupları 
sürekli olarak tenkide tabi tu-
tulmuştur. Emevîler aleyhine 
dile getirilen önemli iddiaların 
başında, onların “ırkçı” bir an-
layış benimsemek suretiyle iş-
galci bir politika izledikleri ve 
İslâmî cihad yerine emperyal ya-
yılmacılık emelleriyle hareket 
ettikleri düşüncesi gelir. Başka 
bir ifadeyle Emevîler dönemin-
de Arap fatihler, dini ikinci pla-
na iterek ırkî ve iktisadî saiklerle fe-
tihler gerçekleştirmişlerdir. Bilhassa 
müsteşrikler (Wellhausen, Gerlof Van 
Vloten, Goldziher, Winckler, Ceatani) 
tarafından dile getirilen bu düşünce-
ye göre Emevîler dönemindeki fetih 
hareketinin temel amacı İslâm dini-
ni yaymak değil, daha geniş toprak-
lara ulaşmak ve buraların zenginlik-
lerini ele geçirmektir. Wellhasuen ve 
onun takipçilerinin dillendirdikleri in-
dirgemeci düşüncenin hatalı olduğunu 
başka bir müsteşrik Della Vida, İslâm 
Ansiklopedisi’ndeki “Emevîler” madde-
sinde şu şekilde izah eder: “Hakikatte 

İslâmiyet ile başlangıçta mücadele et-
miş olan bu Mekke aristokrasisinin ah-
fadına zahidane veya mutasavvıfane te-
mayüllerin tamamıyla yabancı olduğu 
ve bu aristokraside daha ziyâde cahiliye 
devrinden kalma seyyid kafası ve tüc-
car cumhuriyetinin iş adamı zihniyeti-
nin bulunduğu kabul edilecek olursa, 
diğer taraftan, Arap âleminin bu misli 
görülmemiş zaferinin İslâmiyet saye-
sinde vuku bulduğu, en moderni ve en 
agnostiği de olsa, yine hiçbir zihniyetin 

İslâmiyet damgasından kurtulamayacağı 
göz önünde tutulmuş olacağından, ta-
rihi hakikatlerden uzaklaşmak tehlike-
si baş gösterir. Emevî halifeleri zaman-
larının ve muhitlerinin adamı olmak sı-
fatı ile İslâm akidelerinin taammümü 
ile kendi ülkelerinin genişlemesini, sa-
mimiyetle aynı şey addetmişler ve ister 
Şii, ister Hâricî olsun, kendi siyasetleri-
ne düşman olanların aynı zamanda ha-
kiki Müslümanlığa da hasım oldukları-
na kanaat getirmişlerdir… Her ne ka-
dar bunların sukûtundan sonra, zahid 
muhitlerinde hâkim olan fikirlerin te-
siri altında vücut bulan bazı şahadetler, 
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Emevîlerin hatırasını tel’in etmiş ise 
de, İslâmiyet’in, bilhassa onların dev-
rinden ve kısmen onların hamlesi saye-
sinde, âlemşümul bir din haline geldi-
ğini unutmamak lazımdır”.1

Burada şu hususu da vurgulamak 
gerekir ki sadece Emevî dönemi fetih-
lerinde değil, bütün İslâmî fetihler dik-
kate alındığında etnik ve politik unsur-
ların, tabii ki, ekonomik sebeplerin bel-
li derecede rol oynadığı inkâr edilemez. 
Ancak dikkatli bir inceleme yapıldığında 
Emevîler döneminde de, diğer İslâm ta-
rihi sürecinde olduğu gibi, fetihleri etki-
leyen en önemli amil, yine cihad düşün-
cesi yani İslâm’ın yayılması (İ’lâ-yi keli-
metullah) olmuştur. Nitekim bu inanç-
la hareket eden Emevî halifelerinin pek 
çoğu bizzat hanedana mensup komu-
tanlarla akıbeti belirsiz tehlikeli sefer-
ler düzenlemişlerdir. Bilhassa Hazarlar, 
Anadolu ve Ermenistan üzerine gerçek-
leştirilen askerî faaliyetlerde pek çok 
halife oğlu ve kardeşinin bulunduğu 

açıkça görülecektir. Binaenaleyh bu böl-
gelerde İslâm dininin yayılması ve ci-
hanşümul din haline gelmesinde Emevî 
halifelerinin katkısı unutulmamalıdır. 
Daha da önemlisi sonraki İslâm tari-
hi sürecinde önemli roller üstlenecek 
ve Müslümanların hamisi konumunu 
üstlenecek olan Türkler, İslâm diniy-
le Emevîlerin gerçekleştirdikleri fetih-
ler sayesinde tanışmışlar, onların hâki-
miyetleri döneminde İslâm dinini be-
nimsemeye başlamışlardır. Hakikatte, 
Emevîler dönemi Türk-Arap ilişkileri 
genelde düşmanlık boyutunda gerçek-
leşmişse de, bu münasebetlerin derinler-
de Türklerin İslâm ile buluşmasına ze-
min oluşturduğu da inkâr edilemez bir 
gerçektir. Bilhassa Ömer b. Abdülaziz’in 
halifeliği dönemindeki özel gayretler-
le Türklerin İslâmlaşması konusunda 
önemli mesafeler alınmıştır. Benzer şe-
kilde Kuzey Afrika’da Emevî ordusuyla 
Berberîler arasında da sürekli çatışma-
lar devam etmiş, ancak onlar arasında 
da İslâmlaşma adına önemli ilerleme-
ler kaydedilmiştir. Emevîlerin en parlak 
döneminde gerçekleştirilen Endülüs’ün 
fethinde, Müslümanlar arasına dâhil 
olan Berberîlerin büyük katkısı olmuş-
tur. Netice itibariyle sonraki İslâm tari-
hi sürecinde önemli rol oynayan gerek 
Türklerin, gerekse Berberîlerin İslâm’la 
tanışmalarını temin eden Emevîlerin 
İslâm’a ve Müslümanlara hizmetini inkâr 
etmek mümkün değildir.

Emevîler dönemi fetih siyasetini 
konu edinen bu tebliğde devletin ku-
rucusu kabul edilen Muaviye b. Ebû 
Süfyan’dan başlamak üzere devletin 
özellikle doğu-batı hattında yayılma-
sı ve bu yayılmadaki temel saikler ele 
alınacaktır. 

1. Levi Della Vida, G., “Emevî-
ler”, İA, 241.
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Muaviye Dönemi

Hz. Ebû Bekir döneminde başlatı-
lan, Hz. Ömer yönetiminde Bizans ve 
Sâsânî imparatorluklarının hâkimiyet 
alanlarını içine alan, Hz. Osman za-
manında da en geniş sınırlarına ula-
şan İslâm fütûhâtı, Hz. Osman’ın son 
dönemi ile Hz. Ali’nin halifeliği esna-
sındaki iç çekişmeler sebebiyle sekteye 
uğramıştı. Kûfe’de Hz. Hasan’dan biat 
alarak Müslümanları yeniden tek bir 
yönetim altında birleştiren Muaviye, 
göreve gelmesiyle birlikte bir taraf-
tan Hâricîler ve Hz. Ali destekçile-
ri gibi yönetim muhalifleri ile müca-
dele ederken, diğer taraftan da hız-
lı bir şekilde fetih faaliyetleri başlattı. 
Muaviye dönemindeki fetihler üç cep-
hede gerçekleşmiştir ki bunlardan ilki, 
Bizans idaresi altında bulunan Anadolu 
ve Ermenistan topraklarıdır. Irak as-
kerlerinin hedefi ise Horasan ve Sind 

coğrafyasıdır. Bu süreçte hedef alınan 
üçüncü bölge ise, Mısır ordusunun so-
rumluluğuna verilen Kuzey Afrika’dır. 
Muaviye’nin başlattığı bu fetih strate-
jisi ve hedefleri kendisinden sonraki 
halifeler tarafından da benimsenmiş-
tir. Bundan dolayı Emevîlerin fetih si-
yasetini asıl belirleyen halifenin devle-
tin kurucusu Muaviye olduğunu ileri 
sürmek mümkündür.

Muaviye, Hz. 
Ömer tarafından 
Şam’a vali tayin edil-
mesinden itibaren 
Bizans üzerine dü-
zenli seferler başla-
tan ilk Müslüman 
valiydi. Ancak daha 
sonraki iç problem-
ler bu faaliyetlerin ke-
sintiye uğramasına se-
bep oldu. Ancak ken-
disi halifelik görevi-
ni üstlendikten son-
ra Anadolu seferle-
rini (H. 42/M. 662) 
yılında yeniden baş-
lattı.2 Buna göre her 
yıl mutat hale geti-
rilen seferler, yaz ve 
kış olmak üzere yılda 

2. Ya‘kûbî, Tarih, I-II, Beyrut 
1960, II, 239; Taberî, Tari-
hu’l-Ümem ve’l-Mülûk, (thk. 
Muhammed Ebu’l Fadl İbra-
him), I-XI, Beyrut ts. (Dâ-
ru’s-Süveydân), Tarih, V, 
172. 
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iki defa düzenleniyor, giden ordular, kışı 
Bizans topraklarında geçiriyorlar, yaz mev-
simlerinde ise tekrar hücuma geçiyorlardı.3

Hz. Ebû Bekir’in halifeliğinden itibaren 
Müslüman fatihler, gerek Suriye, gerekse 
Mezopotamya (Cezîre) topraklarında hızla 
ilerleyip bölgede yaşayan Ârâmilerin hızla 
İslâmlaşmasını ve Araplaşmasını sağlamış 
olmakla birlikte, aynı faaliyeti Anadolu’da 

ve batı kısımlarına ulaşmakla birlikte, yurt 
edinme açısından buralara iltifat etmemiş-
ler ve bölgeye yerleşmeyi düşünmemişler-
dir. Savaşların ardından karşılıklı toprak 
iltihakları gerçekleşse, hatta Arap ordu-
ları baştanbaşa Anadolu’yu kat ederek ka-
radan İstanbul’a kadar ulaşmış olsalar da, 
Toros dağ silsilesi her iki devlet arasında ta-
bii bir sınır olma özelliğini sürdürmüştür. 

gerçekleştirmemişlerdir. Hatta burada zapt 
ettikleri büyük şehirlerde tutunmak için 
büyük gayret sarf etmemişler, sadece mu-
tad olarak her yaz mevsiminde Amanos ve 
Toros silsileleri yoluyla Anadolu içlerine 
akınlar yapmışlar, bol esir ve ganimet al-
dıktan sonra geri dönmüşlerdir. Bunun al-
tında Arapların Anadolu’yu kendileri için 
yeni bir yurt olarak düşünmedikleri ger-
çeği yatar. Anlaşılan o ki coğrafya ve tabi-
at şartlarının farklılığı sebebiyle Arap ka-
bileleri özellikle Toros Dağları’nın kuzey 

Karşılıklı mücadeleler esnasında sadece 
doğrudan doğruya sınır bölgesinde bulu-
nan ve en mühim geçitlerin anahtarı ro-
lünü üstlenen şehir ve kalelerin ele geçi-
rilmesine özel önem verilmiş, diğer yerle-
şim alanları fazla ısrar edilmeden rakip ta-
rafa terk edilebilmiştir. Bunun sonucun-
da Araplar ile Bizans arasında bitip tüken-
meyen çatışmalar sebebiyle her iki devlet 
sınırında tampon bölge olarak geniş bir 
arazi şeridi sahipsiz ve atıl vaziyette kal-
mıştır. Bizans İmparatoru Herakleios’un 

3. Muhammed Hudarî Bey, 
Muhadaratü Tarihi’l-Üme-
mi’l-İslâmiyye ed-Devletü’l-E-
mevîyye, (thk. Şeyh Muham-
med Osmanî), Beyrut 1986, 
s. 441; Aycan, İrfan, Saltana-
ta Giden Yolda Muaviye b. 
Ebî Süfyan, Ankara 1990, s. 
256. Seferlerin sebepleri hak-
kında bk. Kılıç, Ünal, Yezid 
b. Muaviye, İstanbul 2001, 
s. 48-49; Avcı, Casim, İs-
lâm Bizans İlişkileri, İstan-
bul 2003, s. 70.
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Suriye’yi boşaltmak zorunda kalması ne-
deniyle bölgedeki şehirleri Müslümanlara 
mamur bir şekilde bırakmamak için tahrip 
etmesinin, ahalisini de tehcire zorlaması-
nın da büyük etkisi vardır. Arap fatihlerin 
Anadolu’ya ilerlemeleri esnasında arkala-
rında kendilerini tehdit edebilecek müs-
tahkem mevkiler bırakmamak için bura-
daki yerleşim birimlerini boşalttıkları ve 

bölgeyi insansız bir alana çevirmeye çalış-
tıkları da unutulmamalıdır.4

Emevîler devleti boyunca Bizans ile ya-
pılan savaşlarda Müslümanlar genelde ta-
arruz eden, Rumlar ise savunmaya çekilen 
taraf konumunda olmuşlardır. Ancak bu-
nunla birlikte Anadolu topraklarında her 
iki devlet için de tam bir üstünlük gerçek-
leşmemiştir. Bunda her iki tarafın da ken-
di iç problemleri ve saltanat mücadelele-
riyle baş etmek durumunda kalmalarının 
önemli derecede etkisi vardır. Nitekim 

bu gibi hallerde zor durumda kalan taraf 
belli miktar mal ve para karşılığında diğe-
riyle anlaşmaya çalışmış,5 durumu düzel-
dikten sonra çeşitli bahanelerle anlaşmayı 
bozmak suretiyle tekrar eski savaş haline 
dönmüştür. Ancak iki taraf arasında ger-
çekleştirilen savaşlar bir hâkimiyet müca-
delesinden çok prestij sağlama ve kendi asıl 
bölgelerini koruma düşüncesiyle cereyan 
etmiştir. Bu hususta Bizans için öncelik-
li koruma alanı İstanbul, Emevîler için ise 
Şam toprakları olmuştur. Dolayısıyla her 
iki bölgenin de ortasında yer alan Anadolu 
coğrafyası taraflar için bir ara bölge kabul 
edilmiş, tam bir sahiplenme gerçekleşme-
diği için bölgenin kontrolü karşılıklı ola-
rak rakiplere terk edilebilmiştir. Böyle bir 
uygulama pek çok Anadolu şehrinin tah-
rip edilmesine ve halkın hayatının zorlaş-
masına sebep olmuştur. Bütün bunlar se-
bebiyle iki güçlü devlet arasındaki nüfuz 
mücadelesinde en fazla zarar gören bölge-
lerin başında Anadolu topraklarının oldu-
ğu açıkça görülür.

Muaviye’nin halifeliği zamanında 
Rumlar ve Ermeniler üzerine ilk seferler 
Hicret’in 42. (M. 662) yılından itibaren baş-
latıldı. Nitekim her iki bölgeye giden ordu-
lar buralarda kayda değer başarılar kazan-
dılar.6 (H. 43/M. 663) ve (H. 44/M. 664) 
yıllarında da Bizans üzerine karadan ve de-
nizden seferler devam ettirildi. Sözgelimi 
Büsr b. Ebû Ertat Rum topraklarına sefe-
re çıktı.7 Mâlik b. Hübeyre (H. 46/M. 666) 
ve (H. 47/M. 667) yıllarında ordusuyla bir-
likte Rum topraklarında kışladı.8

Muaviye döneminde Bizans üzerine 
gerçekleştirilen seferlerinin en önemli-
si şüphesiz başkent İstanbul’un fethi gi-
rişimidir. Muaviye’nin oğlu Yezid de 
Hicret’in 50. (M. 670) yılında harekete 
geçen yardımcı ordunun komutanlığını 
yapmıştır.9 Orduya Abdullah b. Abbâs, 
Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr 

4. Honigmann, Ernst, Bizans 
Devletinin Doğu Sınırı, (çev. 
Fikret Işıltan), İstanbul 1970, 
s. 1, 36-39.

5. Ya‘kûbî, Tarih, II, 217.
6. Taberî, Tarih, V, 172; İb-

nü’l-Cevzî, el-Muntazam fî 
Tarihi’l-Ümem ve’l-Mülûk, 
(thk. Muhammed Abdül-
kadir Atâ-Mustafa Abdül-
kadir Atâ), I-XVIII, Beyrut 
1992, V, 193.

7. İbnü’l-Cevzî, el-Munta-
zam, V, 201, 209; İbn Kesîr, 
el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-XIV, 
Beyrut-Riyad ts. (Mekte-
betü’l-Meârif--Mektebe-
tü’n-Nasr), VIII, 24, 27.

8. Ya‘kûbî, Tarih, II, 239-240; 
Taberî, Tarih, V, 181, 212, 
227, 229.

9. Taberî, Tarih, V, 234; İb-
nü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Tarih, 
I-IX, Beyrut 1986, III, 227.
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ve Ebû Eyyûb el-Ensârî gibi sahâbe ön-
derleri de iştirak etmişlerdi.10 

Muaviye’nin halifeliği dönemin-
de Arapların gerçekleştirdikleri İstanbul 
muhasaraları asıl hedef olan fetih ger-
çekleşmediği için başarısız girişim olarak 
görülebilir. Ancak bu seferler sebebiy-
le Bizans İmparatorluğu’nun bütün gü-
cünü İstanbul’da teksif etmesi sebebiyle 
Arapların Anadolu’da çok rahat hareket et-
tikleri ve bölgedeki kontrolü ellerinde bu-
lundurdukları unutulmamalıdır.11

Emevîlerin başlangıç dönemine teka-
bül eden Muaviye b. Ebû Süfyan’ın hali-
feliği zamanında ülke içindeki siyasî is-
tikrarın belli bir oranda sağlanmasının 
ardından başlatılan fetih hareketleri ile 
özellikle Horasan ve Afrika’da daha önce 
ele geçirilmiş, ancak dâhilî problemler 
sebebiyle zamanla kontrolü kaybedil-
miş olan pek çok beldenin yeniden itaat 
altına alınması sağlamıştır. 

Abdülmelik Dönemi

Abdülmelik b. Mervan, Emevîler devle-
tinin idaresine geçtiği zaman ba basından 
siyasî anlamda parçalanmış bir devlet dev-
ralmıştı. Dolayısıyla onun öncelikli göre-
vi ülkede yönetim birliğini temin etmek, 
müstakil idareler altında yaşayan toplu-
lukları tekrar Emevîlerin hâkimiyeti al-
tına almaktı. Abdullah b. Zübeyr’in etki-
siz hale getirilmesi, ardından Hâricîlerin 
nispeten kontrol altına alınmaları, bu he-
defin belli oranda gerçekleşmesini sağla-
dı. Ancak onun bu adımlarla birleştirdi-
ği topraklar, Hz. Ömer ve Hz. Osman 
döneminde fethedilen bölgelerle sınırlı 
kalmıştı. Hâlbuki Emevîlerin ilk devlet 

10. İbn Kesîr, el-Bidâye, VIII, 32.
11. Muaviye dönemi Bizans se-

ferleri için bk. Muhammed 
Kürd Ali, Hıtatü’ş-Şam, I-VI, 
Dımaşk 1935 1938, I, 142-
143; Gadban, Münir Mu-
hammed, Muaviye b. Ebî Süf-
yan, Dimaşk 1989, s. 357-
360; Aycan, İrfan, Muavi-
ye b. Ebî Süfyan, s. 255-260.
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başkanı Muaviye zamanında daha uzak 
beldeler fethedilmişti. Ancak başlangıç-
ta Emevîlerin idaresine boyun eğmiş bu-
lunan bölge halkları Muaviye’nin vefatın-
dan sonraki siyasi kaos şartlarında itaatten 
vazgeçip bağımsız davranmaya başlamışlar-
dı. Dolayısıyla Abdülmelik’in siyasî rakip-
lerini ortadan kaldırmasından sonraki esas 
görevi, geçmişte Emevî hâkimiyetine bo-
yun eğmiş olan bölgeleri yeniden itaat al-
tına almak, devletin sınırlarını en azından 
Muaviye dönemindeki noktasına ulaştır-
maktı. Abdülmelik bu amaçla yönetiminin 
ikinci yarısında Yezid b. Muaviye’den beri 
terk edilmiş görünen dış politikaya yeniden 
önem vermeye karar verdi. Bu doğrultuda 
doğuda Horasan, kuzeyde Anadolu, batı da 
da Kuzey Afrika üzerine seferler başlatıldı.

Abdülmelik b. Mervan döneminde 
Müslümanların askerî faaliyet alanlarından 
biri de Rum topraklarıydı. Bizans devleti 
daha önce Hz. Ali ile mücadelesi esnasında 
Muaviye ile yaptığı gibi, Abdülmelik za-
manında da dâhilî problemleri fırsat bilerek 
Emevîleri kendisine vergi vermek zorun-
da bırakmıştı. Diğer taraftan Müslümanlar 
ile Bizans arasındaki tampon bölge ka-
bul edilen alanda Hıristiyan Merdâîler 
(Lübnan dağlıları) Bizans’tan aldıkları ce-
saretle Müslümanlara karşı sürekli olarak 
sınır ihlalleri gerçekleştiriyorlardı. O ka-
dar ki Abdülmelik ülke topraklarına saldı-
ran Merdâîler (Cerâcime) sebebiyle Arap 
izzet-i nefsine pek hoş gelmeyen şartlarda 
Bizans’la anlaşma yapmaya mecbur kaldı.12

Ülkedeki iç problemleri önemli öl-
çüde halleden Abdülmelik b. Mervan, 
Hicretin 73. (M. 692-693) yılında 
Bizans’a karşı harekete geçmeye karar ver-
di. Cezîre valisi olan kardeşi Muhammed 
b. Mervan’ı Bizans’a sefer yapmakla gö-
revlendirdi. Anadolu’yu kontrol hedefli 
Arap-Bizans mücadelesi bu adımla yeni-
den başlamış oldu.13

Abdülmelik b. Mervan zamanında 
Bizans topraklarına karşı gerçekleşen se-
ferlerin Muaviye dönemindeki faaliyet-
lerle karşılaştırıldığında daha az etkili ol-
duğu görülür. Zira bu süreçte Arap or-
duları Bizans ile genelde sınır boylarında 
mücadele etmişler ve seferlerini kısa sü-
rede tamamlayıp ülkelerine dönmüşler-
dir. Bunda halifenin şartlar gereği iç prob-
lemlere ağırlık vermek zorunda kalması-
nın mutlaka etkisi vardır. Ancak yine de 
Abdülmelik’in devlet başkanlığı zamanın-
da gerçekleşen askerî faaliyetlerin, oğlu 
Velid ve sonraki dönemlerdeki Anadolu 
seferleri için önemli bir hazırlık sürecini 
teşkil ettiği de unutulmamalıdır.

Velid B. Abdülmelik Dönemi

Abdülmelik b. Mervan’ın, Hicret’in 86. 
(M. 705) yılında ölümünden sonra oğlu 
Velid b. Abdülmelik halife oldu. Velid ba-
basından siyasî istikrarını sağlamış güçlü 
bir yönetim ve büyümeye hazır bir dev-
let devraldı. Dolayısıyla onun öncelik-
li hedefi devletin her anlamda daha çok 
güçlendirilmesi, sınırlarının genişletil-
mesi ve sosyal refahın artırılması oldu. 

12. Belâzürî, Futûhu’l-Buldân, 
(thk. Abdullah Enis et-Tab-
bâ-Ömer Enis et-Tab-
bâ), Beyrut 1987, s. 217-
223; Ebu’l-Ferec, Gregory, 
Ebu’l-Ferec Tarihi I, (çev. 
Ömer Rıza Doğrul), Anka-
ra 1945, s. 187. 

13. Belâzürî, Futûhu’l-Buldân, s. 
266; Taberî, Tarih, VI, 202; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 33.
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Abdülmelik zamanında dâhilde tesis edi-
len birlik sebebiyle Velid’in devlet başkan-
lığı sürecinde İslâm tarihinin en etkileyi-
ci fetihlerine şahit olunmuştur. Nitekim 
onun döneminin tebarüz eden şahsiyetleri 
Türkistan fatihi Kuteybe b. Müslim, Sind 
fâtihi Muhammed b. Kasım, Anadolu fe-
tihleri komutanı Mesleme b. Abdülmelik 
ile İspanya fâtihleri Mûsâ b. Nusayr ile 
Târık b. Ziyâd olmuştur. Bu komutanla-
rın faaliyetleri sonucunda kısa süre zarfın-
da ülkenin sınırları Türkistan’dan Fransa 
içlerine kadar ulaşmıştır.

Velid b. Abdülmelik döneminde 
Emevîlerin Bizans üzerine seferleri de 
devam etti. Bu dönemde ilk Anadolu 
seferleri onun devlet başkanlığına ge-
çiş yılı olan (H. 86/M. 705)’da Mesleme 
b. Abdülmelik tarafından başlatıldı. 
Hicret’in 87. (M. 706) yılında Mesleme 
ile birlikte Yezid b. Cübeyr ve Hişâm b. 
Abdülmelik komutasındaki ordular dü-
zenledikleri askerî harekâtla Anadolu’da 
kaleler zapt edip, pek çok esir ve ganimet 
elde ettiler.14 Mesleme b. Abdülmelik’ten 
başka Abbâs b. Velid, Ömer b. Velid, 
Mervan b. Velid, Abdülaziz b. Velid, Velid 
b. Hişâm ve Yezid b. Ebû Kebşe de se-
ferlerde komutanlık yaptılar.15 Yaklaşık 
on yıl süren bu askerî harekât sonucunda 
Araplar Anadolu’da bazı stratejik noktaları 
ele geçirdiler; Mesleme b. Abdülmelik H. 
93 (M. 711-712) yılında Malatya civarın-
da bulunan üç kaleyi kontrol altına aldı.16 
Bundan bir yıl sonra (H. 94/M. 712-713) 
Abbâs b. Velid, Antakya ve Tarsus’u fet-
hetti.17 Hicret’in 95. (M. 712) yılın-
da Mesleme b. Abdülmelik Amasya’yı, 
Abbâs da Antakya ve Hereclea’yı  (Ereğli) 
ele geçirdi.18

Velid b. Abdülmelik döneminde ger-
çekleştirilen fetihleri Hz. Ömer’in hali-
feliği zamanındaki yoğun askerî seferler-
le kıyaslamak mümkündür. Gerçekten de 

Emevîlerin en parlak döneminde gerçek-
leşen bu fetihler sadece İslâm ve Arap ta-
rihi için değil, dünya tarihi açısından da 
önemli hadiseler olarak kabul edilmiştir. 

Süleyman B. Abdülmelik 
Dönemi

Emevî devletinde Süleyman b. Abdülmelik 
döneminde meydana gelen en önemli po-
litik değişiklik, Muaviye b. Ebû Süfyan’ın 
kurduğu, daha sonra Abdülmelik ve oğlu 
Velid tarafından titizlikle devam ettirilen 
yönetimde kabileler arası denge anlayışının 
tamamen terk edilmesidir. Bu anlayış faklı-
lığını kabile asabiyetinin yönetime güçlü bir 
şekilde dönüşü olarak nitelendirmek müm-
kündür. Nitekim Süleyman dönemin-
de Kuzeyli-Güneyli Araplar, Mudarîler-
Yemenîler ya da Kaysîler-Kelbîler şeklin-
de bloklaşan Arap kabileleri birbirine ra-
kip aktif politik aktörler haline gelmişler, 
zamanla halifenin icraatını ve devletin gi-
dişatını doğrudan etkileyebilecek ve yön-
lendirecek etkinliğe erişmişlerdir.

Dâhilî problem ve çatışmalar sebebiyle 
Süleyman b. Abdülmelik’in halifeliği süre-
ci Emevîler devletinde duraklama veya içe 

14. Taberî, Tarih, VI, 426, 429; 
İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, 
VI, 271-272, 283, 289, 294.

15. Belâzurî, Futûhu’l-Buldân, s. 
266; Taberî, Tarih, VI, 429, 
434, 439, 442, 454, 468, 469, 
483, 492.

16. Taberî, Tarih, VI, 468; İb-
nü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 129.

17. İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, 
VI, 317; İbnü’l-Esîr, el-Kâ-
mil, IV, 129, 135; İbn Kesîr, 
el-Bidâye, IX, 95, 174.

18. Velid b. Abdülmelik döne-
mi Anadolu fetihleri için bk. 
Halife b. Hayyât, Tarih, s. 
234-235, 249; Ya‘kûbî, Ta-
rih, II, 291-292.
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kapanma dönemi olarak görülebilir. Onun 
kısa süren iktidarının en önemli dış politik 
gelişmesi ise İstanbul’un tekrar fethine te-
şebbüs edilmesidir. Nitekim Hicret’in 98. 
(M. 716-717) yılında halifenin emriyle 
Mesleme b. Abdülmelik karadan, Ömer b. 
Hübeyre de denizden Bizans başkentini ele 

Bergama’da konuşlanan Mesleme de batı 
kısmından yola çıkarak birlikte Çanakkale 
boğazını geçtiler. İstanbul, Hicret’in 98. 
yılı Ağustos ayında (M. 716)’muhasara al-
tına alındı.20

İstanbul kuşatması komutanı Mesleme 
b. Abdülmelik, kuşatmanın kaldırılması ha-
linde kişi başına bir dinar ödenmeyi taah-
hüt eden Rum teklifini reddetti.21 Bunun 
üzerine aynı anda hem karadan hem de de-
nizden saldırı başlatıldı. Ancak kuşatma sı-
rasında meydana gelen şiddetli lodos Arap 
gemilerini sürükleyerek donanmanın da-
ğılmasına sebep oldu. Muhasaracıların bu 
zafiyetinden istifade eden Bizanslılar ani 
saldırıya geçerek Arap gemilerini kulla-
nılmaz hale getirdiler.22 Rumların savun-
ma esnasında Müslümanlara karşı geliştir-
dikleri en büyük silah yine Rum ateşiydi. 
Bizanslılar bundan istifadeyle Arap gemi-
lerinin arasına girerek donanmanın yiye-
cek ihtiyacını karşılayan savunmasız er-
zak gemilerini yakıyorlardı.23 Denizdeki 
büyük kayıpların yanında kuvvetli surlar 
karşısında karadan yapılan taarruzlar da 
netice vermeyince, yeni bir donanma ge-
linceye kadar hücuma ara verildi. Ancak o 
yıl (H. 98/M. 717) kışın uzun ve şiddetli 
geçmesi, erzak gemilerinin de Rumlar ta-
rafından imha edilmiş olması Arap asker-
lerin sıkıntı çekmesine ve büyük kayıplar 

geçirmek için harekete geçtiler.19 Süleyman 

b. Abdülmelik, kardeşi Mesleme’ye şeh-

ri fethedinceye kadar muhasarayı sürdür-

mesi talimatını verdi. Kara harekâtını baş-

latan Müslüman askerler o yılın kış ayla-

rını Anadolu’da geçirdiler. Baharın gelme-

siyle birlikte Ömer b. Hübeyre denizden, 

19. Taberî, Tarih, VI, 523, 530-
531; İbnü’l-Cevzî, el-Mun-
tazam, VII, 24, 26; İbn Kesîr, 
el-Bidâye, IX, 167-170.

20. Ya‘kûbî, Tarih, II, 299; İb-
nü’l-Esîr, el-Kâmil, V, 27; 
İbn Kesîr, el-Bidâye, IX, 167-
170, 174.

21. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 
146-147; İbn Kesîr, el-Bidâ-
ye, IX, 167-170.

22. Uçar, Şahin, Anadolu’da İslâm 
Bizans Mücadelesi, s. 114 (Le-
beau, Histoire du Bas Empi-
re, XII, (nşr. M. St. Martin, 
Paris 1824-1836, s. 116’dan).

23. Ostrogorsky, G., Bizans 
Devleti Tarihi, (çev. Fik-
ret Işıltan), Ankara 1995, s. 
145-146.
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vermesine sebep oldu.24 Müslümanlar ku-
şatmayı kaldırmadılar, ancak yardım alama-
maları sebebiyle açlık ve sefalet içerisinde 
bir kış geçirdiler.25

Hicret’in 99. (M. 718) yılının ilkba-
harında Mısır donanması Arap askerlerin 
yardımına geldi. Ardından 300 gemilik er-
zak da İstanbul’a ulaştı. Fakat donanma-
da görev yapan bazı Hıristiyan tayfalar is-
yan edip ele geçirdikleri gemilerle Bizans 
Kralı III. Leon’a (M. 717-741) ulaşarak do-
nanmanın yerini haber vermeleri üzerine 
Arap gemileri Rum ateşi destekli şiddetli 
Bizans saldırılarına maruz kaldılar. Bizans 

son verildi.28 Bu şekilde tam bir yıl süren 
Emevîler devri üçüncü İstanbul kuşatma-
sı da neticesiz kalmış oldu.29 Sefer dönüş 
yolunda Müslümanlar gerek düşman saldı-
rıları, gerekse tabii felaketler sebebiyle de 
pek çok kayıp verdiler. Sonuçta muhasa-
racı askerler sadece beş gemi ile Suriye’ye 
dönebildiler. Bundan dolayı Süleyman b. 
Abdülmelik tarafından gerçekleştirilen 
İstanbul’un fethi girişimi, Arap fetih ta-
rihinin en büyük başarısızlıklarından biri 
olarak kabul edilir.30

Hişâm B. Abdülmelik Dönemi

Hişâm b. Abdülmelik’in 20 yıl süren ha-
lifeliği dönemindeki dış ilişkiler gelenek-
sel Emevî politikasının tipik örnekleri-
ni verir. Dolayısıyla onun zamanında da 
Mâverâünnehr, Kafkasya-Anadolu hattın-
da ve Endülüs’te askerî hareketlilik yaşan-
mıştır. Bu bölgelerdeki hareketlilik daha 
ziyade fethedilmiş toprakların elde tutul-
ma çabası şeklinde gerçekleşmiştir. Yeni 
toprakların fethedilmesi teşebbüslerine 
ise Kafkasya ve Endülüs coğrafyasında şa-
hit olunmuştur.   

Hişâm b. Abdülmelik döneminde 
Anadolu’yu hedef alan askerî faaliyetler 
de gerçekleştirildi. Hazarlara benzer şe-
kilde Bizans orduları da Emevîlerin iç ka-
rışıklıklarından istifadeyle Müslümanların 
yaşadıkları sınır bölgelerine taciz saldırıları 
düzenliyorlardı. Bunun üzerine Hişâm gö-
reve gelmesinin ikinci yılında (H. 107/M. 
725-726) Bizans’a karşı seferler gerçekleştir-
meye karar verdi. İlk olarak oğlu Muaviye 
b. Hişâm, Meymûn b. Mihrân ve Mesleme 
b. Abdülmelik komutasındaki ordular 
Anadolu topraklarına girdiler.31 Ertesi yıl 
Mesleme b. Abdülmelik Kayseri’yi ele geçi-
rirken, İbrahim b. Hişâm önemli bir Rum 
kalesini fethetti.32 Daha sonra Müslüman 

taarruzları sonucunda pek çok savaş ve er-
zak gemisi kullanılamaz hale geldi. Sağlam 
kalan erzak gemileri düşmanın eline geç-
ti.26 Denizden gelen Bizans hücumlarının 
yanı sıra Mesleme’nin idaresindeki kara bir-
likleri Bulgarların, ona yardıma gelen Amr 
b. Kays idaresindeki askerler de Slavların 
sürpriz saldırılarına uğradılar.27 Böylece 
Araplar aynı anda denizden Bizanslılar, ka-
radan da Bulgar ve Sırplara karşı savaşmak 
zorunda kaldılar. Bütün bu olumsuz şart-
lara rağmen Mesleme b. Abdülmelik, ha-
lifenin kesin emri gereğince muhasarayı 
devam ettirdi. Fakat (H. 99/M. 717-718) 
yılında Süleyman’ın vefatının ardından 
Emevî halifesi olan Ömer b. Abdülaziz’in 
(H. 99-101/M. 717-720) derhal geri dönül-
mesi emrinin gelmesi üzerine muhasaraya 

24. Ya‘kûbî, Tarih, II, 299; Ta-
berî, Tarih, VI, 531; İbn Kesîr, 
el-Bidâye, IX, 174, 184.

25. Bailly, A., Bizans Tarihi, I-II, 
(çev. Haluk Şaman), İstan-
bul ts., (Tercüman 1001Te-
mel Eser), s. 158; Hitti, Phi-
lip, Siyasî ve Kültürel İslâm Ta-
rihi, (çev. Salih Tuğ), I-IV, İs-
tanbul 1980, II, 322.

26. Canard, Marius, “Tarih ve 
Efsaneye Göre Arapların İs-
tanbul Seferleri”, (çev. İsma-
il Hami Danişmend), İstan-
bul Enstitüsü Dergisi, İstanbul 
1956, s. 226; Uçar, Şahin, İs-
lâm-Bizans Mücadelesi, s. 113-
116; Öztürk, Necdet, “Fetih 
Öncesi İstanbul Kuşatmaları”, 

İstanbul Armağanı, I-III, Fetih 
ve Fatih, İstanbul 1995, s. 40; 
Yiğit, İsmail, “Emevîler Za-
manında Gerçekleşen İstan-
bul Seferleri”, 2. Uluslararası 
İstanbul’un Fethi Konferan-
sı, İstanbul 1997, s. 56. 

27. Ya‘kûbî, Tarih, II, 299. Ay-
rıca bk. Ostrogorsky, G., Bi-
zans Devleti, s. 146.

28. Taberî, Tarih, VI, 546, 553; 
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IV, 151, 
155; İbn Kesîr, el-Bidâye, IX, 
174, 184.

29. Ostrogorsky, G., Bizans Dev-
leti, s. 146.

30. Ebu’l-Ferec, Gregory, 
Ebu’l-Ferec Tarihi I, s. 192-
194. Ayrıca bk. Canard, Mari-
us, İstanbul Seferleri, s. 226; Ba-
illy, A., Bizans Tarihi, s. 158.

31. Ya‘kûbî, Tarih, II, 328-329; 
Taberî, Tarih, VII, 40.

32. Taberî, Tarih, VII, 43; İbn 
Kesîr, el-Bidâye, IX, 256.
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ordular Anadolu’da Konya, Kemah, Kayseri, 
Malatya, Niksar, Çankırı ve Ankara’ya ka-
dar ulaşan seferler tertip ettiler. Hişâm ele 
geçirilen bazı Anadolu şehirlerine küçük 
çaplı da olsa Arap ailelerini yerleştirmek 
suretiyle bölgede İslâmlaşma faaliyetini 
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu dönem-
de Kıbrıs adasına da akınlar yapılmıştır.33 
Bizans’ın merkezi İstanbul’a ise herhan-
gi bir sefer düzenlenmemiş, Arap ordula-
rı batı hattında ancak İznik’e kadar ulaşa-
bilmişlerdir.34 Hicret’in 122. (M. 740) yı-
lında Akronion (Afyon) yakınlarında III. 
Leon’un oğlu Konstantinos’un ordusuyla 
karşılaşan Müslümanların ağır bir yenil-
giye uğramaları, Arap-Bizans ilişkilerinde 
önemli bir dönüm noktası olmuş, bu neti-
ce Emevîlerin Anadolu üzerindeki iddiala-
rına büyük bir darbe vurmuştur.35 Kısacası 
Hişâm dönemindeki Arap taarruzları her 
ne kadar Bizans devletini belli ölçüde sı-
kıntıyı düşürmüşse de, artık onun varlığını 
tehdit edecek boyuttan çıkmıştır.36

Sonuç

İslâm tarihinde önemli bir yere sahip olan 
Emevî halifeleri, bir kısım icraatları sebebiy-
le zaman zaman ağır eleştirilere maruz kal-
salar da, İslâm’ın yayılması için büyük çaba 
sarf etmişler; sonuçta İslâmiyet’i Atlantik’ten 
Orta Asya’ya ve İndus Nehri’ne kadar gö-
türen büyük fütûhâtı gerçekleştirmişlerdir. 
Emevîler dönemindeki fetih hareketleri-
nin en önemli figürleri şüphesiz Muaviye b. 
Ebî Süfyan, Abdülmelik b. Mervân, Velid 
b. Abdülmelik ve Hişâm b. Abdülmelik’tir.

Fethedilen bölgelerde her şeyden önce 
hedef kitlenin İslâmiyet ile tanışması temin 
edilmiştir. Bu fetihlerde Kuteybe b. Müslim, 
Türklerin İslâm’ı kabul etmelerinde etkili ol-
muştur. Aynı anda Muhammed b. Kâsım ise 
Hind bölgesinde yaptığı fetihler soncunda 

ihtidalara şahit olunmuştur. Kafkasya böl-
gesi fetihlerinde başlangıçta başarısız olun-
muş, ancak bilhassa Hişâm b. Abdülmelik 
döneminde gerek hâkimiyet alanının ge-
nişletilmesi, gerekse İslâmlaşmanın gerçek-
leştirilmesinde ciddi mesafe kaydedilmiştir. 
Öyle ki, bölgede Arap fatihlere uzun süreli 
direnen Hazar Türkleri sonunda gönülleri-
ni İslâm’a açmaya karar vermişlerdir. Buna 
karşılık Bizans coğrafyasındaki askerî faali-
yetlerde esaslı bir ilerleme sağlanamamıştır. 
Hâlbuki bölgeye sahabeden bazı kişilerin de 
katıldığı seferler düzenlenmiş, bazı yerlere 
Müslüman nüfus yerleştirilmiştir. Ama bun-
ların hiçbirisi Anadolu ve Akdeniz sahille-
rinde pek etkili olmamıştır. 

Emevîler dönemindeki gerçekleşen fü-
tuhât sayesinde değişik kültürler birbirlerin-
den etkilenmişlerdir. İslâm dini, değişik böl-
gelerde birçok insan tarafından kabul edilmiş, 
bu dini kabul etmeyenler cizye vermek şar-
tıyla kendi dinlerini serbestçe yaşamışlardır. 
Bu şekilde Müslümanlar gittikleri bölgele-
re İslâm dinini ulaştırmışlarken, aynı anda 
yerli halkların inanç ve kültürlerine müda-
hale etmedikleri için, bu inanç ve kültür-
lerin Müslüman kültür ve medeniyet hav-
zası dâhilinde yaşamalarına da dolaylı ola-
rak imkân sağlamışlardır. Bu hususu atala-
rı on beş asırdır Lübnan’da yaşayan Maruni 
Hıristiyanlarından yazar Amin Maloof 
şu sözleriyle dile getirir: “Eğer atalarım, 
Müslüman ordular tarafından fethedilen bir ülkede 
Hıristiyan olmak yerine, Hıristiyanlar tarafından 
fethedilen bir ülkede Müslüman olsalardı, onların 
inançlarını koruyarak on dört yüzyıl köy ve kent-
lerinde yaşamaya devam edebileceklerini sanmıyo-
rum. Gerçekten de, İspanya’daki Müslümanlara 
ne oldu? Ya Sicilya’daki Müslümanlara? Yok ol-
dular, tek kişi kalmamacasına katledildiler, sürgü-
ne zorlandılar veya cebren Hıristiyanlaştırıldılar.”

33. Ya‘kûbî, Tarih, II, 328-329; 
Taberî, Tarih, VII, 40, 43, 
46, 54, 67, 88, 90, 92-93, 
99, 113, 139; İbnü’l-Cev-
zî, el-Muntazam, VII, 121, 
131, 143. 

34. İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, 
VII, 159, 164, 169, 174, 
176, 192. 

35. Taberî, Tarih, VII, 43, 46.
36. Ostrogorsky, G., Bizans Dev-

leti, s. 146.
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Giriş

Emevîler döneminde önemli fetihler gerçekleştiril-
diği bilinmektedir. Bu dönemde uzak diyarlara ka-
dar gidilmesi, Râşid Halifeler döneminde başlatılan 
fetih hareketinin bir devamı olarak değerlendirile-
bilir. Nitekim daha Hz. Peygamber’in (sas) vefatının 
üzerinden birkaç yıl geçmişken, Bizans toprakları-
nın önemli bir bölümü Müslümanların hâkimiyeti 
altına girmiştir. Eş zamanlı olarak Müslümanların 
Sasani topraklarında gerçekleştirdikleri fetihler, bu 
devleti yıkılma noktasına getirmişti. Bizans’ın elin-
deki Şam bölgesi, el-Cezîre, Mısır ve Ifrikıyye’nin 
önemli bir kısmı Râşid Halifeler döneminde ger-
çekleştirilen fetihler sırasında Müslümanların eline 
geçmiştir. Hz. Osman döneminde Müslümanların 
yavaş yavaş denizde varlık göstermeye başlama-
sı, Akdeniz’i elinde bulunduran Bizans devletinin 
buradaki hâkimiyetini de sarsmıştır. Nitekim Hz. 

Osman’ın halifeliği döneminde Şam valisi Muâviye’nin ısrarıyla Kıbrıs ada-
sının fethedilmesinden sonra Akdeniz’deki önemli bazı adalar, Emevîler dö-
neminde fethedilmiş; Bizans, hem denizden hem de karadan sıkıştırılmıştır.

Muâviye’nin, Hz. Ali halife olunca Hz. Osman’ın katillerinin cezalan-
dırılması talebiyle itaati reddetmesinden sonra meydana gelen Sıffîn Savaşı, 
Bizans sınırını emniyet altına almayı gerekli hale getirmişti. Muâviye, kuzey-
den gelebilecek saldırılarla zor duruma düşmemek amacıyla Fanak (Phanakis) 
er-Rûmî’yi barış yapmak üzere İstanbul’a göndermiş ve üç yıllık bir antlaş-
ma yapılmıştır. Buna göre Muâviye, Bizans İmparatoru II. Konstans’a gün-
lük 1000 altın, bir at ve köle ödemeyi kabul etmiştir.1

1. Avcı, Casim, İslâm Bizans İliş-
kileri, Klasik, İstanbul 2003, 
s. 67.
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Sonraki yıllarda Bizans ile Emevîler 
arasındaki ilişkiler, genellikle çatışma 
şeklinde devam etmiş; yaz seferleri(sâi-
fe) ve kış seferleri (şevâtî) aradaki çatış-
ma sürecinin devamlı olmasının göster-
geleri olarak varlığını devam ettirmiştir.

Taraflar zaman zaman barış antlaşma-
ları imzalamışlarsa da bunu kalıcı hale ge-
tirememişlerdir. Bunun en önemli sebep-
lerinden biri, barışın taraflardan birisinin 
çıkarına uygun olduğunda taviz verile-
rek sağlanmasıdır. Kalıcı bir barış için iki 
taraf da samimi bir irade ortaya koyama-
mıştır. Emevî-Bizans diplomatik ilişkile-
rinde Emevîlerin daha aktif, Bizans’ın ise 
reaksiyoner olduğu, Bizans’ın uzun va-
deli stratejiler belirleyip ona göre hare-
ket etmek yerine genellikle Müslümanlar 
tarafından oluşturulan şartlar karşısında 
bir tutum belirlemeye çalıştığı ifade edi-
lir.2 İslâm diyarında karışıklıkların oldu-
ğu dönemlerde Bizans devletinin hareke-
te geçtiği bilinmektedir.

Yezid’in ölümünden sonra ortaya çı-
kan karışıklık sırasında Bizans İmparatoru 
IV. Konstantinos, yaptığı antlaşmayı boz-
du. Bizans kuvvetleri Malatya’ya saldıra-
rak şehri tahrip ettiler ve Maraş’a saldırdı-
lar. Bu dönemde halife olan Abdülmelik b. 
Mervân, Bizans İmparatoru’na elçi gön-
dererek Muâviye döneminde yapılan ant-
laşmadan çok daha ağır şartlarla antlaşma 
yapmak durumunda kalmıştır (65/685).3 
Ancak yapılan antlaşmanın üzerinden çok 
geçmeden Bizans kuvvetleri, İslâm devle-
tinin içi işlerindeki karışıklıkları fırsat bi-
lerek saldırıya geçmiş ve Antakya kısa sü-
reli de olsa Bizans kuvvetleri tarafından 
işgal edilmiştir.4

Emevîler döneminde Anadolu, İslâm 
kuvvetlerinin sık sık görüldüğü ve et-
kin olduğu bir bölgedir. Ancak bu böl-
gedeki askerî faaliyetlerin hepsi, kalı-
cı bir fetih gerçekleştirmek amacıyla 

yapılmamıştır. Bunun çeşitli sebepleri 
olduğu muhakkaktır.

Emevîler, kalıcı olarak fethetmeyi 
düşünmedikleri Anadolu’ya yönelik yaz 
seferleri düzenlemeyi ihmal etmemiş-
ler; buraya gönderilen ordu, bazı yıllar-
da Anadolu’da karargâh kurarak burada 
kışlamıştır. Yaz seferleri içeride kavgala-
rın olmadığı dönemlerde gerçekleştiril-
meye çalışılmıştır.

Anadolu’ya Sefer Geleneği

Anadolu’ya yönelik seferlerinin Hz. 
Peygamber döneminde başlayan İslâm’ı 
tebliğ çalışmalarıyla ilişkisi olduğunu söy-
lemek yanlış olmaz. İslâm dinin tebliğ fa-
aliyetleri bağlamında 
elçi gönderilmesinden 
beklenen sonucun elde 
edilmemesi ve İslâmî 
tebliğin tehlike altın-
da bulunması, daha-
sı Müslümanlara karşı 
düşmanlarıyla işbirliği 
yapılması, onların da 
bazı tedbirler almala-
rını gerektirmiştir.

Hz. Peygamber’in 
vefatından sonra baş-
layan fetih hareketlerini bunun devamı 
olarak görmek gerekir. Akabinde Raşid 
Halifeler döneminde Irak ve Suriye’de eş 
zamanlı başlayan fetihlerin ardından fet-
hedilen toprakların korunması ve teb-
liğ seferlerinin devam etmesi bir ihti-
yaç olmuştur.

Emevîler döneminde suğur [uç] 
bölgesinin korunması, ileri noktala-
ra seferler düzenlenmesini gerekli kıl-
mıştır. Bu seferlerle suğur bölgeleri-
nin güvenliği sağlanmıştır.

2. Avcı, s. 69-70.
3. Daha önce Muâviye’nin ak-

dettiği otuz yıllık bir antlaş-
mada yıllık 3000 dinar, 50 sa-
vaş esiri ve 50 Arap atı öde-
meyi taahhüt ederken (Avcı, 
s. 72), Abdülmelik’in kabul 
ettiği yeni antlaşmada yıl-
lık 365000 dinar, 365 savaş 
esiri ve 365 iyi cins Arap atı 
verilmesi taahhüt edilmiştir 
(Avcı, s. 75).

4. Avcı, s. 75.
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Anadolu’ya Gönderilen 
Birliklerin Genel Özellikleri

Anadolu’ya gönderilen birlikler, farklı özel-
liklere sahipti. Bunu belirleyen en önemli 
etkenlerden biri seferin amacıydı. Örneğin 
İstanbul’u fethetmek amacıyla gönderilen 
ordu, buna uygun olarak kalabalık ve muha-
sara yapabilecek teçhizata sahip olurdu. Ancak 
bunun dışında yazın gönderilen orduların ha-
reket kabiliyetinin yüksek olması için küçük 
birlikler olarak düzenlenmesi tercih edilirdi. 
Orduların büyük olması, hem hareket im-
kânını azaltıyordu, hem de büyük masraflar 
ve hazırlıklar gerektiriyordu. Bu sebeple kü-
çük birliklerle hareket etmek daha makuldü.  

Dönemin koşulları dikkate alındığında 
yüzlerce, hatta binlerce km. yol alacak asker-
lerin, seçkin askerler olması gerekir.

2. Seferler sayesinde muhtemel çatışma 
ve saldırıları düşman topraklarına taşıma 
da hedeflenmiştir. Böylece çatışma alanı 
İslâm toprakları değil, Bizans toprakları 
haline getirilmiştir.

3. Seferlerin önemli hedeflerinden biri, 
düşmanı yıpratma ve etkisiz hale getirme-
dir. Bizans kuvvetleri yıpratıldığı gibi, hal-
kın Anadolu’da devlete güven duyması da 
zedelenmiş olmaktadır.

4. Bir başka sebep de düşmana misilleme-
de bulunmaktır. Dönemin koşulları içinde 
mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Bizans ile 
karşılıklı benzer saldırılar olmuştur.

5. Askerin muhtemel büyük saldırıla-
ra karşı hazırlıklı olmaları sağlanmış olur.

6. Bazı müstahkem kalelerin kontrol al-
tında tutulması ya da düşmanın bu kale-
lerde istihkâm yapmasının engellenmesi.

Seferlerin Hedefleri

Seferlerde birçok hedef güdülebilmekte-

dir. Bunların birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

1. İslâm devletinin topraklarının güven-

liğini sağlamak gelir. Bu seferlerle düşma-

na gözdağı verilerek İslâm topraklarına sal-

dırması engellenmiş olur.

7. Bizans halkı, idarecileri ve askerle-
ri üzerinde psikolojik baskı oluşturmak.

8. Nihai hedef olarak Bizans’ın baş-
kenti olan Konstantiniyye’nin fethidir. 
İslâm dünyasında Osmanlılardan önce 
İstanbul’un fethiyle ilgili gerçekçi dene-
bilecek girişimleri Emevîler zamanında 
gerçekleştirilmiştir. Devletin kurucusu 
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Muâviye’nin bu hususta heves sahibi ol-
duğunu, ilk fetih teşebbüslerini onun ger-
çekleştirdiğini biliyoruz. İktidar dönemin-
de birkaç kez İstanbul’u fethetmeye teşeb-
büs eden Muâviye’nin faaliyetlerinden son-
ra Süleyman b. Abdülmelik de -hazırlık-
ları Velîd döneminde başlayan- seferi kar-
deşi Mesleme b. Abdülmelik komutasında 
gerçekleştirmiştir. Bu seferden sonra uzun 
yıllar etkili bir teşebbüs ortaya çıkmamış-
tır. Abbasîler döneminde Harun Reşid’in 
veliaht iken gerçekleştirdiği sefer, döne-
min Bizans kraliçesiyle yaptığı antlaşma 
ile sonuçlanmıştır. Bundan sonraki başarı-
lı seferler Osmanlı döneminde gerçekleş-
tirilmiş ve nihayet bu dönemde fetih mü-
yesser olmuştur.

Seferlerin Yapıldığı Yerler

Yaz ve kış seferleri, 
Anadolu’nun muhtelif 
bölgelerine yapılmıştır. 
Bu bağlamda, İslâm dev-
letine komşu yakın yer-
ler hedeflenebildiği gibi 
uzak yerlere de sefer dü-
zenlemiştir. Bu dönemde 
Anadolu’da bugün mev-
cut olan şehirlerin önemli 
bir kısmı mevcut olmak-
la birlikte birçoğu bugü-
nün büyükçe bir kasaba-
sı mesabesindeydi. Esas 
dikkat çekilebilecek bir 

konu, Anadolu’nun muhtelif yerlerine 
dağılmış olan kalelerdi. Bir kısmı olduk-
ça müstahkem olan bu kaleler, Bizans’ın 
diğer bölgelerine hâkim olmak için kul-
landığı üs vazifesi görüyordu. Bu sebep-
le kalelerin Bizans kuvvetleri tarafından 
kullanılmasını engellemek için bazı mü-
dahaleler düşünülmüştür.

Seferlerin Komutanları

Seferlerde askerler kadar ve hatta daha 
fazla olmak üzere komutanların önem-
li görevleri vardı. Seferlerde güzergâhın 
belirlenmesi, düzenlenen seferlerin başa-
rılı olabilmesi için önemliydi. Bu sebeple 
yaz ve kış seferlerini düzenleyen komu-
tanlar, özellikle bölgeyi iyi bilen kişiler 
arasından seçilirdi.

Komutanların bir kısmı özellikle bu 
bölge ile ilgili uzmanlaşmış komutanlar-
dan seçilirken, bir kısmı da aile bireyleri 
arasından seçilmiştir. Bu seferler, aynı za-
manda aileden olan bazı gençler başta ol-
mak üzere genç askerler için eğitim alanı 
görevi de görüyordu. Ümeyyeoğullarının 
askerî seferlere iştirak hususunda geri dur-
madığını, aileden birçok kişinin bu seferle-
re iştirak ettiklerini görürüz. Muâviye’nin 
kendisinden sonra iktidara gelen oğlu 
Yezîd, İstanbul’un fethi seferine iştirak 

Genellikle İstanbul’un fethini amaçla-
yan büyük seferler hakkında çeşitli bilgi-
ler mevcut olmakla birlikte, küçük sefer-
lerin birçoğu hakkında tarih kitaplarında-
ki malumat birkaç cümleyi geçmemekte-
dir. Bunun sebebi ise, seferler sonunda or-
duların sefer düzenlenen ya da fethedilen 
yerlere yerleşmemeleridir.
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ettiği gibi sonraki dönemlerde de hanedan-
dan birçok kişi bu seferlerde bulunmuş-
tur. Mesleme b. Abdülmelik Anadolu, 
İrminiyye, Azerbaycan ve Hazar bölge-
si alanında uzmanlaşmış komutanlardan 
biridir. Birçok seferi yönetmiş tecrübe-
li bir komutandır. Askerî faaliyetlerini 
kardeşi Süleyman b. Abdülmelik döne-
minde İstanbul fethiyle taçlandırmak is-
temişse de bunu gerçekleştirememiştir.

Dikkat çeken bir diğer husus da ha-
nedan mensubu olan birçok komutanın 
kara seferlerinde görev almalarına rağ-
men, donanma komutanlarının başka 
kabilelere mensup insanlar arasından 
seçilmesidir. Bunun temel sebeplerin-
den biri ise, deniz yolculuğunun özel bir 
ihtisas alanı olması ve bu yolculukların 
taşıdığı riskin daha yüksek olmasıdır.

Seferlerde 
Gerçekleştirilen Faaliyetler

Seferler sonucunda Anadolu tamamen 
Müslümanların eline geçmemişse de 
Bizans’ın hâkimiyeti oldukça zayıflamış; 
Müslümanlara yönelik askerî harekât 

gerçekleştirme kabiliyeti oldukça za-
rar görmüştür. Bu faaliyetler, sonraki 
asırlarda Müslümanların bu bölgeleri 
yurt edinmelerinin öncü adımları ola-
rak önemli etkiler bırakmıştır.

İstanbul’un fethinin gerçekleştiri-
lebilir bir hedef olması da bu seferler 
sayesinde mümkün olabilmiştir. Öyle 
ki Emevî ordusu ve donanması, birkaç 
kez İstanbul önlerine kadar gelmiş; an-
cak fethin gerçekleştirilmesi mümkün 
olmamıştır. Böylece Bizans adeta yarı-
madaya sıkıştırılmış; Anadolu’daki hâ-
kimiyetini rahat bir şekilde gerçekleş-
tirme imkânı bulamamıştır. 

Orduların 
Anadolu’da Kışlaması

Anadolu’ya sefere giden ordular çoğu za-
man seferlerini yaz aylarıyla sınırlı tutmuş-
lardır. Zira kışın iklimi sert olan bölge-
lerde kışlamak askerler açısından oldukça 
zordu. Çadırlarda kışlamak kolay değildi. 
Bölgede yerleşik konut edinmek de diğer 
bir zorluktu. Söz konusu bu sorunu gider-
mek için, Müslümanlar tarafından fethe-
dilen bazı kaleler, askerlerin ilerleyen za-
manlarında konaklamak için kullanılmıştır.

Kışlama sebeplerinden biri, başlatı-
lan bir askerî seferin ya da kuşatmanın 
devam ettirilmesine ihtiyaç duyulması-
dır. Bu durumda önceden gıda stoğu ya-
pılır, askerlerin kışın zor duruma düş-
memeleri için önlem alınırdı. Bununla 
birlikte işler yolunda gitmediği için as-
kerin maruz kaldığı sıkıntıları göz ardı 
etmemek gerekir.

Orduların kışladığı Süleyman b. 
Abdülmelik dönemindeki İstanbul ku-
şatması sırasında askerler kışı burada ge-
çirmiş, bu da birçok askerin hayatını kay-
betmesine sebep olmuştur.
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Sonuç

Bu dönemde gerçekleştirilen yaz se-
ferleri ile ilgili şu tespitlerde bulunmak 
mümkündür:

1. İç güvenlik sorunu yaşanmadığı dö-
nemlerde seferler devam etmiştir. İçeride 
kargaşa olduğu dönemlerde ise seferlere 
ara verilmiştir. Seferlerin etkisi ve başarı-
sı da iç istikrara bağlı olmuştur.

2. Seferler esas itibariyle yazın yapılma-
sına rağmen ordu zaman zaman Anadolu 
topraklarında kışlıyordu. Ordunun kışın 
kalması, ciddi bir yük ve risk taşıyordu. 
Bununla birlikte askerlerin askerî faaliyet-
lerini devam ettirebilmek için kışın bura-
da kalmayı tercih ettiği oluyordu.

3. Anadolu’ya gönderilen askerlerin böl-
geyi kalıcı olarak fethetmek yerine bölge-
de askerî faaliyetlerini devam ettirip geri 
dönmeleri dikkat çekicidir. Bizanslıların 
başkentini fethetme düşüncesi Ömer 
b. Abdülaziz dönemine kadar kuvvet-
li bir ideal olarak var olmasına rağmen 
Anadolu’nun tamamen fethi, bu hedefin 
bir parçası olarak görülmemiştir. Bunun 
sebeplerinden birinin, Anadolu’nun o dö-
nemde elde tutulmasının devlet açısından 
verimli görülmemiş olması düşüncesi ol-
duğu söylenebilir.

4. Gönderilen ordular, genellikle ha-
reket kabiliyeti yüksek küçük birlik-
ler halinde yapılandırılmıştır. Büyük 
ordular ise İstanbul’u fethetmek için 
görevlendirilmiştir.

5. Orduların kalıcı bir fetih hedefleri 
olmayıp fethettikleri yerleri çoğu zaman 
kısa süre sonra terk ettikleri görülmekte-
dir. Bunun sebebi Arapların buraları yer-
leşime uygun yerler olarak görmemele-
ri ve ziraat alanlarının daha az yer kap-
laması olabildiği gibi, Bizans kuvvetle-
rinin karşı saldırılara geçmeleri de etki-
li olabilmiştir. 

6. Komutanların önemli bir kısmı aile-
den seçilen kişilerdir ya da Emevîlere bağ-
lı ailelerden seçilmişlerdir.

7. Hanedan mensuplarından bu bölge-
de askeri faaliyet alanında uzmanlaşmış 
olanlar vardı.

8. Yaz seferleri Suriye ve suğur bölge-
lerinin güvenliğinin sağlanması açısından 
önemli görülmüştür.

9. Yaz seferlerinde mütekabiliyet esası 
da gözetilmiştir. Benzer seferler Bizans 
kuvvetleri tarafından da yürütülmektedir.
10. Anadolu’nun muhtelif yerlerine ya-

pılmış çok sayıda kale etrafında şekillen-
miş bir yerleşim vardı. Bu kaleler, ciddi 
bir askeri potansiyele sahiptir. Seferler 
bu potansiyelin tehlikeli bir hale gelme-
sini de engellemiştir.
11. Bütün bunların karşısında 

Müslümanların da zaman zaman uğra-
dıkları saldırılar sebebiyle benzer mağ-
duriyetleri olduğu muhakkaktır.
12. Sonuç olarak Anadolu’ya yönelik 

seferler, Bizans’ın gücünü kırmış ve bu 
anlamda daha sonraki dönemlerde yü-
rütülen kalıcı seferlere ve fetihlere ze-
min oluşturmuştur.
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Emevîlerin Bizans’a Yönelik Seferleri1

Hicrî Miladî Hadise

1 42 662-663 Bizans’a yönelik seferler düzenlenmesi

2 43 663-664 Bizans’a yönelik seferler düzenlenmesi

3 44 664
Müslümanların Abdurrahman b. Hâlid b. Velîd’in komutasında Bizans’a 
yönelik seferler düzenlemesi ve Bizans topraklarında kışlamaları

4 46 666 Müslümanların Bizans topraklarına yönelik seferleri ve orada kışlamaları

5 47 667-668
Mâlik b. Hübeyre’nin Bizans topraklarında ve EbûAbdurrahman el-Kaynî’nin 
Antakya’da ordularıyla birlikte kışlamaları

6 48 668
Bizans’a yönelik seferler düzenlenmesi, Ebû Abdurrahman el-Kaynî’nin 
Antakya’da kışlaması, Abdurrahman b. Kays el-Fezârî’nin yaz seferine çıkması

7 49 669
Mâlik b. Hübeyre es-Sekûnî’nin Anadolu’da kışlaması, Abdullah b. Kürz el-
Becelî’nin yaz seferine çıkması

8 49 669 İstanbul’un karadan ve denizden kuşatılması

9 49 669 Muâviye’nin, oğlu Yezîd’i İstanbul muhasarasına göndermesi

10 50 669 Yezîd b. Şecere er-Rehâvî ve Ukbe b. Nâfî’in deniz seferine çıkması

11 50 670 Büsrb. Ebî Ertât ve Süfyân b. Avf el-Ezdî’nin Bizans topraklarında gaza yapmaları

12 50 670 Kapıdağ (Kyzikos) yarımadasının ele geçirilmesi

13 51 671
Fudâle b. Ubeyd’in Bizans topraklarında kışlaması ve Büsr b. Ebî Ertât’ın yaz 
seferi düzenlemesi

14 52 672
Süfyân b. Avf el-Ezdî ya da Büsr b. Ebî Ertât’ın askerleriyle Bizans 
topraklarında kışlamaları

15 53 673 Rodos adasının fethi

16 53 673 Abdurrahman b. Ümmü’l-Hakem es-Sekafî’nin Bizans topraklarında kışlaması

17 54 674
Muhammed b. Mâlik’in ordusuyla Bizans topraklarında kışlaması ve Ma‘n b. 
Yezîd es-Sülemî’nin yaz seferi düzenlemesi

18 54 674
Dört yıl devam eden (54-58/674-678) İstanbul kuşatması ve fetih 
seferlerinin başlaması

19 55 675 
Süfyân b. Avf el-Ezdî veya Amr b. el-Muhriz’in veyahut Mâlik b. Abdullah’ın 
Bizans topraklarında kışlaması

20 56 676
Cünâde b. Ebî Ümeyye veya Abdurrahman b. Mes’ûd’un Bizans 
topraklarında kışlaması

1. Bu liste ağırlıklı olarak Taberî’nin Târîh’i esas alınarak hazırlanmıştır.
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Hicrî Miladî Hadise

21 56 676 Denizde Yezîd b. Şecere er-Rehâvî, karada İyâd b. el-Hâris’in gazaya çıkması

22 57 677 Abdullah b. Kays’ın Bizans topraklarında kışlaması

23 58 677-678 Mâlik b. Abdullah el-Has’amî’nin Bizans topraklarına gazaya çıkması

24 58 678
Cünâde b. Ebî Ümeyye komutasındaki donanmanın İstanbul önlerine gelmesi, 
Mâlik b. Abdullah’ın karadan destek vermesine rağmen şehrin fethedilememesi 

25 59 678-679 Amr b. Mürre el-Cühenî’nin Bizans topraklarında kışlaması

26 60 680 Cünâde b. Ebî Ümeyye’nin Rodos’a girerek şehri yıktırması

27 73 692-693 Cezire valisi Muhammed b. Mervân’ın Bizans üzerine sefere çıkması

28 73 692 Muhammed b. Mervân’ın Bizans topraklarında yaz seferine çıkması

29 73 692-693
Osman b. Velîd ile Bizanslılar arasında Ermeniyye’de meydana gelen savaşta 
Bizanslıların kalabalık ordularına rağmen yenilmeleri

30 75 695
Muhammed b. Mervân’ın Bizans topraklarında yaz seferine çıkması, 
Ermeniyye’nin güney bölgeleri ile Maraş’ın tekrar Müslümanların eline geçmesi

31 80 699 Abdülmelik’in oğlu Velîd’i Bizans’a karşı sefere göndermesi

32 81 700 İki yıl önce Bizanslıların eline geçen Erzurum’un tekrar geri alınması 

33 84 703
Halife Abdülmelik’in oğlu Abdullah’ın Bizans topraklarına gaza yapması ve 
Misis’i fethetmesi

34 86 705 Mesleme b. Abdülmelik’in Bizans topraklarında gazaya çıkması

35 87 706 Mesleme b. Abdülmelik’in Bizans topraklarına gazaya çıkması

36 Cemaziyelahir 88 Mayıs 707 Bizans topraklarından Tuvâna kalesinin fethedilmesi

37 88 707
Mesleme b. Abdülmelik’in Bizans topraklarında gazaya çıkması ve Kostantine, 
Gazâle ve Ahrem kalelerinin fethedilmesi

38 89 708
Mesleme b. Abdülmelik’in Bizans topraklarında gazaya çıkması ve bazı 
kalelerin fethedilmesi; Abbâs b. el-Velîd’in el-Büdendûn taraflarında yaz 
seferine çıkması

39 90 709
Mesleme b. Abdülmelik’in Bizans topraklarında gaza yaparak beş kaleyi fethetmesi, 
Abbâs b. Velîd’in Bizans topraklarında gaza yapması

40 90 709
Bizanslıların donanma komutanı Hâlid b. Keysân’ı esir etmeleri ve Bizans 
imparatorunun onu Velîd’e göndermesi

41 92 710-711
Mesleme b. Abdülmelik ve Ömer b. Velîd’in Bizans topraklarında gazaya 
çıkmaları, Mesleme’nin üç kaleyi fethetmesi

42 93 711-712

Abbâs b. el-Velîd’in Bizans topraklarında gazaya çıkması ve Samsat’ı fethetmesi; 
Mervân b. Velîd’in Bizans topraklarında gazaya çıkarak Hancere’ye kadar 
ulaşması; Mesleme b. Abdülmelik’in gazaya çıkarak Malatya taraflarında Mâse, 
Hısnü’l-hadîd [Demirkale], Gazâle ve Berceme’yi fethetmesi
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Hicrî Miladî Hadise

43 94 713
Abbas b. Velîd’in Bizans topraklarına gazası ve bu yılda Antakya’yı fethi; 
Abdülaziz b. Velîd’in Gazâle’ye ulaşıncaya kadar Bizans topraklarında gaza 
yapması; Velîd b. Hişâm Burcü’l-hammâm’a [Hamam burcu] kadar ulaşması

44 94 713 Antakya ve Tarsus’un tekrar ele geçirilmesi

45 95 713-714
Abbâs b. Velîd b. Abdülmelik’in Bizans torpaklarında gaza yapması ve 
Tûles, Merzübâneyn ve Hirakla kalelerini fethetmesi, Abbâs b. Velîd’in 
Kınnesrîn’i fethetmesi

46 95 714 Amasya ve Ereğli’nin ele geçirilmesi

47 96 715 Bişr b. Velîd’in Bizans topraklarına kış seferine gitmesi

48 96 715
Mesleme b. Abdülmelik’in Bizans topraklarına yaz seferi düzenlemesi ve Avf 
Kalesi denen bir kaleyi fethetmesi

49 97 715-716
Süleyman’ın İstanbul’u kuşatmak üzere Mesleme b. Abdülmelik komutasında 
bir ordu hazırlaması

50 97 715-716
Bizans topraklarına yaz seferi düzenleyen Süleyman b. Abdülmelik’in oğlu 
Davud’un Mer’e [Kadın] Kalesini fethetmesi

51 97 715-716
Ömer b. Hübeyre el-Fezârî’nin deniz yoluyla Bizans topraklarına gazaya 
gitmesi ve orada kışlaması

52 Muharrem 98 Ağustos 716 Mesleme b. Abdülmelik’in İstanbul kuşatması

53 98 716-717
Dâvud b. Süleyman’ın Rum topraklarına gazaya çıkması ve Malatya 
yakınlarındaki Kadın Kalesi’ni fethetmesi

54 98 716-717 Velîd b. Hişâm ve Amr b. Kays’ın Bizans topraklarında gaza yapmaları

55 99 717
Süleyman b. Abdülmelik döneminde Mesleme b. Abdülmelik komutasında 
başlayan İstanbul kuşatmasının kaldırılması

56 102 720-721
Ömer b. Hübeyre’nin Ermeniyye’de Bizanslıları hezimete uğratması ve onlardan 
birçok kişiyi öldürerek 700 kadar esir alması

57 103 721-722
Abbâs b. Velîd’in Bizans topraklarında gazaya çıkması ve Resle adındaki bir 
şehri fethetmesi

58 105 723
Saîd b. Abdülmelik’in Bizans topraklarında gazaya çıkması ve gönderdiği 1000 
kişilik askerî birliğin öldürülmesi

59 106 725 Saîd b. Abdülmelik’in Bizans topraklarında yaz seferine çıkması

60 107 725-726
Muâviye b. Hişâm’ın Bizans topraklarında yazın gazaya çıkması; Mesleme b. 
Abdülmelik’in karadan gaza yapması

61 108 726 Mesleme b. Abdülmelik’in Kayseri’yi fethetmesi

62 108 726 İbrahim b. Hişâm’ın Bizans topraklarında gazaya çıkması ve bir kale fethetmesi
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Hicrî Miladî Hadise

63 109 727
Abdullah b. Ukbe b. Nâfî el-Fihrî’nin deniz seferine çıkması, Muâviye b. Hişâm’ın 
Bizans topraklarında gazaya çıkarak Tîbe denen bir kaleyi fethetmesi

64 109 727
Hişâm b. Abdülmelik’in oğlu Muâviye komutasındaki birliklerin Amasya’yı ele 
geçirmesi

65 110 728-729
Muâviye b. Hişâm’ın Bizans topraklarında gazaya çıkması Samâle’yi fethetmesi, 
Abdullah b. Ukbe el-Fihrî’nin yaz seferine çıkması

66 111 729-730
Muâviye b. Hişâm’ın Bizans topraklarının sağ cenahında, Saîd b. Hişâm’ın sol 
cenahında yaz seferine çıkmaları ve Saîd’in Kayseri’ye kadar gitmesi, Abdullah b. 
Ebî Meryem’in donanmanın başında gazaya çıkması

67 112 730-731 
Muâviye b. Hişâm’ın Bizans topraklarında yaz seferine çıkması, Harşene’yi 
fethetmesi ve Malatya’ya bağlı Ferendiyye’yi yakması

68 113 731
Battal Abdullah’la (Battal Gazi) birlikte Bizans topraklarında gaza yapan Abdullah 
b. Buht’un hayatını kaybetmesi

69 114 732
Muâviye b. Hişâm’ın Bizans topraklarının sol cenahında, Süleyman b. Hişâm’ın ise 
sağ cenahında gazaya çıkması ve Kayseri’ye kadar ulaşması

70 115 733 Muâviye b. Hişâm’ın Bizans topraklarına gazaya çıkması

71 116 734 Muâviye b. Hişâm’ın Bizans topraklarına yaz seferine çıkması

72 117 735
Bizans topraklarında Muâviye b. Hişâm’ın sağ cenahta, Süleyman b. Hişâm’ın sol 
cenahta Cezire taraflarında yaz seferlerine gazaya çıkmaları

73 118 736
Hişâm b. Abdülmelik’in çocukları Muâviye ve Süleyman’ın Bizans topraklarında 
gazaya çıkmaları

74 119 737 Velîd b. Ka’kâ el-Absî’nin Bizans topraklarında gazaya çıkması

75 120 738

Süleyman b. Hişâm’ın Bizans topraklarında yaz seferine çıkması ve Sendere’yi 
fethetmesi, İshak b. Müslim el-Ukaylî’nin gazaya çıkıp Tomanşah’ın kalelerini 
fethederek bölgede tahribat yapması, Mervân b. Muhammed’in Hazar topraklarına 
gazaya çıkması

76 121 739
Mesleme b. Hişâm b. Abdülmelik’in Bizans topraklarında gazaya çıkarak Metâmîr’i 
fethetmesi, Mervân b. Muhammed’in Altın Tahtın Sahibinin memleketinde fetihler 
yapması

77 122 740
Afyon yakınlarında Bizans İmparatoru III. Leon ve oğlu Konstantinos’un ordusuyla 
savaşan Müslümanların ağır bir yenilgiye uğramaları ve Bizans topraklarına yönelik 
seferlerde gösterdiği kahramanlıklarla bilinen Abdullah el-Battâl’ın öldürülmesi

78 124 742
Süleyman b. Hişâm’ın Bizans topraklarında yaz seferine çıkması ve Bizans kralı 
Leon ile karşılaşması, ganimetler elde etmesi

79 125 743 Numân b. Yezîd b. Abdülmelik’in Bizans topraklarına yaz seferine çıkması
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25. Mâlik b. Abdullah el-Has’amî
26. Mâlik b. Hübeyre es-Sekûnî
27. Ma‘n b. Yezîd es-Sülemî
28. Mervân b. Muhammed
29. Mervân b. Velîd
30. Mesleme b. Abdülmelik
31. Mesleme b. Hişâm b. Abdülmelik
32. Muâviye b. Hişâm b. Abdülmelik
33. Muhammed b. Mâlik
34. Muhammed b. Mervân
35. Numân b. Yezîd b. Abdülmelik
36. Osman b. Velîd
37. Ömer b. Hübeyre el-Fezârî
38. Ömer b. Velîd
39. Saîd b. Abdülmelik
40. Saîd b. Hişâm
41. Süfyân b. Avf el-Ezdî
42. Süleyman b. Hişâm b. Abdülmelik
43. Ukbe b. Nâfî
44. Velîd b. Abdülmelik
45. Velîd b. Hişâm
46. Velîd b. Ka’kâ el-Absî
47. Yezîd b. Muâviye
48. Yezîd b. Şecere er-Rehâvî

Bizansa Yönelik Seferlerde 
Görev Alan Komutanlar1

1. Abbâs b. Velîd b. Abdülmelik
2. Abdullah b. Abdülmelik
3. Abdullah b. Ebî Meryem
4. Abdullah b. Kays
5. Abdullah b. Kürz el-Becelî
6. Abdullah b. Ukbe b. Nâfî el-Fihrî
7. Abdurrahman b. Hâlid b. Velîd
8. Abdurrahman b. Kays el-Fezârî
9. Abdurrahman b. Mes’ûd

10. Abdurrahman b. Ümmü’l-Hakem 
es-Sekafî

11. Amr b. el-Muhriz
12. Amr b. Kays
13. Amr b. Mürre el-Cühenî
14. Battal Abdullah
15. Bişr b. Velîd
16. Büsr b. Ebî Ertât
17. Cünâde b. Ebî Ümeyye
18. Davud b. Süleyman b. Abdülmelik
19. Ebû Abdurrahman el-Kaynî
20. Fudâle b. Ubeyd
21. Hâlid b. Keysân
22. İbrahim b. Hişâm
23. İshak b. Müslim el-Ukaylî
24. İyâd b. el-Hâris

1. İsimleri koyu yazılan-
lar, Emevî hanedanına 
mensuptur.



İSLÂM FETİHLERİNİN 
İNANÇ ARKA PLANI

IV.Oturum: Anadolu’ya Yönelik Fetih Hareketleri

İman
Fiili Teşebbüs

Tevekkül

Hamd ve İstiğfar
Allah’a Sığınma



1964 yılında Sivas’ta doğdu. 1989’da 
Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’ni bitirdi. 1991’de yüksek 
lisansını, 1997 yılında doktorasını ta-
mamladı. 1992-1993 yıllarında alanı ile 
ilgili araştırma yapmak için 8 ay Şam’da 
bulundu. 1999-2000 öğretim yılın-
da Türkmenistan Devlet Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde ders verdi. 1999 
yılında yardımcı doçent, 2004 yılında 
doçent unvanını aldı. Hâlen Uludağ 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelam 
Anabilim Dalında öğretim üyesi ola-
rak çalışmaktadır. Çalışmalarını, İslam 
düşüncesinde Allah ve âlem tasavvuru, 
kelâm atomculuğu, kelâm-tasavvuf-fel-
sefe ilişkisi, kelam okullarının oluşum 
ve gelişim süreçleri konularında sürdür-
mektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Cağfer Karadaş
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İslâm, Mekke’de müşriklere karşı sivil bir mücadele şeklinde sürerken Medine 
döneminde Allah’ın izin vermesiyle fiili mücadele dönemi başladı. Müslümanlar, 
Medine dönemi ile birlikte dinlerini, canlarını ve mallarını düşmana karşı savun-
mak için mukavemet pozisyonu aldılar. Artık Mekke eziyet ve tahkir ortamın-
dan Hicret sayesinde kurtulmuşlardı. Bir daha o ortama dönmemek ve yeni ha-
yatı tahkim etmek için bu mukavemet şarttı. Bunun için ön şart güçlü bir irade 
ve imandı. On yıllık Mekke dönemi bunu fazlasıyla sağlamıştı. Yüce Allah on-
lardan Müslüman olmalarını istemiş ve karşılığını fazlasıyla göreceklerini va-
detmişti. O ilk Müslümanların sözleri Kur’ân’da şöyle naklediliyor: “Bu belde-
yi harem sahası kılan ve her şey onun elinde olan bu beldenin sahibi Allah’a iba-
detle emrolundum. Yine Müslümanlardan/Allah’a teslim olmuşlardan olmakla 
emrolundum. Kur’an okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse kendi hesa-
bına hidayete ermiştir. Kim de saparsa kendi aleyhine sapmıştır. Onlara de ki: 

‘Ben ancak uyarıcılardan biriyim.’ Yine onlara de ki: ‘Allah’a hamdolsun. Allah’ın 

1. en-Neml 27/91-93.
2. er-Rûm, 30/60. Bu ayetin 

yorumu için bkz. Matüri-
dî, Te’vilatü Ehli’s-Sunne, 
nşr. Fatıma Yusuf el-Haymî, 
Beyrut 1425/2004, IV, 61.

İSLAM FETİHLERİNİN 
İNANÇ ARKA PLANI

Prof. Dr. Cağfer Karadaş

ayetlerini yani hakikatleri ve delilleri görecek ve tanıyacaksınız. Yüce Allah sizin 
yaptığınızdan habersiz değildir.’”1 Bu ayetler Mekke’de hem inananların hem 
de müşriklerin durumunu çok net anlatmaktadır. Müminlerin arkasında ilahî 
yardım ve ellerinde biri Kur’ân diğeri ise Allah’ın Elçisi olmak üzere iki önem-
li imkân vardı. Kur’ân okuyan, içindekileri bildiren yaşayan ve yaşanması için 
yollar arayan ve yön gösteren bir Elçi. Bu iki gücün sağladığı teslimiyet ile ina-
nanlar bütün eziyet ve aşağılamalara karşı koymuş ve buradan çıkış yolları ara-
mıştır. Önce Habeşistan ardından Taif ve son olarak ileride Hicret’le birlikte 
ismi “Medine” olacak Yesrib hedef olarak seçilmişti. Çünkü Allah’ın vadi açık-
tı. “(Ey Rasûl!) Sabret. Allah’ın yardımı ve nimeti gerçektir ve gerçekleşecektir. 
O inkârcıların eza ve cefaları seni aleyhlerine beddua etmeye götürmesin veya 
onlar seni cahil yerine koyup hafife almasınlar!”2 Müşrikler, sanki müminlere 
Mekke’den çıkış yok, biz sizi burada boğacağız havasındaydılar. Diledikleri gibi 
ambargo uyguluyor, eziyet ediyor ve hakarete maruz bırakıyorlardı. Yüce Allah 
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ise, “Kim bizim uğrumuzda canını orta-
ya koyarcasına mücadele ederse, biz on-
lara birçok çıkış yolu gösteririz. Çünkü 
Allah güzelliği ve iyiliği kendisine sıfat 
edinmiş kullarıyla beraberdir.”3 O müş-
riklere söylenecek söz belliydi: “Sizin di-
niniz size, benim dinim bana.”4

Hicret tamamdı ancak her şey bitmiş 
değildi. Maddi güç unsurlarını tedarik et-
mek de önemliydi. Bu dönemde Mekkeli 
müşriklerin Şam’dan dönen kervanları gü-
zel bir fırsat olarak Müslümanların ön-
lerine çıktı. Müşrikler duruma vakıf ol-
duklarında derhal harekete geçtiler ve 

kervanlarını kurtarma telaşına düştüler. 
Yüce Allah, bu ilk Müslümanlara irade 
direnci kazandırmak ve mukavemet sına-
vı olmak üzere kolay olan kervanı değil, 
zor olan müşriklerle savaşı seçti. 

Bu onların ilk ve zorlu imtihanıydı. 
Üç yüz imanlı kahramanla yaklaşık bin 
kişilik bir düşman kitlesini yenmişler, bir-
çoğunu da esir almışlardı. Tıpkı üç yüz 
imanlı ve sağlam iradeli neferle koca bir 
Calût ordusunu yenen Talut gibi.5 Bedir 
imtihanından başarıyla çıkan müminler, 
Uhud’da aynı irade ve başarıyı göstere-
mediler. Ama Uhud, müminlerin başarı 

noktasında her zaman tecrübe kaynağı 
oldu. Çünkü başarı tecrübesi kadar ba-
şarısızlık tecrübesi de hayatta önemliydi. 
Uhud’daki başarısızlığı iyi değerlendiren 
müminler Hendek ile savaş tecrübelerini 
ve mukavemet güçlerini en üst düzeye çı-
kardılar. Artık fetih zamanıydı.

Mekke’nin fethi, ilk ve esaslı bir zemin 
kazanımıdır. Bu zemin kıbleydi. Kıbleyi 
arkasına alan ona dayanan ve ondan güç 
alan fatihler, günün beş vaktinde yine o 
kıbleye dönerek güç tazeleyen, rükû ile te-
vazuu, secdesi ile toprakla buluşmayı, kı-
yamı ise düşmana mukavemeti zihninde 
hep canlı tuttu. “Muhammed Allah’ın elçi-

sidir. Onunla birlik-
te olanlar, düşmana 
karşı dirençli, kendi 
içlerinde ise merha-
metlidirler.”6 Bu şu-
uru kazanabilmesi 
için müminin kal-
bini tasdik, dilini ik-
rar ile donatmasının 
yanında namaz, ol-
mazsa olmaz bir 
şarttı. Çünkü onun 
kıyama duruşu düş-
mana korku, rükûa 

eğilmesi dostlara tevazuu, secdesi ise şe-
hit düşeceği toprağa alnını koyarak Yüce 
Yaradan’a teslim olmasıydı. Bu yüzden na-
maz savaş meydanında bile terk edilmedi. 
İman ve ibadet gücüyle donanan ve rab-
bine tevekkül ile yola çıkan İslâm ordu-
su, on yıl içinde bütün Arap yarımadası-
nı, bir on yıl sonra ise Kisraların İran’ını, 
Rumların Bizans’ını, Kuzey Afrika’nın 
tamamını teslim almış, Çin Seddi’nden 
Atlas Okyanusu’na kadar koca bir dün-
ya Müslüman idaresi altına girmişti. Bu 
önünde durulmaz fetihlerin arkasında üç 
manevi güç/özellik vardı: İman, fiilî te-
şebbüs ve tevekkül.

3. el-Ankebût, 29/69
4. el-Kafirûn 109/6.
5. el-Bakara 2/246-252.
6. el-Fetih 48/29.
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İman 

Savaşmak için öncelikle sağlam bir ira-
de ve sarsılmaz bir iman gerekmekte-
dir. Bunun birisi eksik olduğunda zafer 
bir yana, savaşa katılmak bile söz konu-
su olmaz. İmanı ve iradesi sağlam olma-
yanların katıldığı savaş, kaybedilmeye 
de mahkûmdur. Kur’ânî bir örnek ola-
rak yurtsuz-yuvasız kalan Yahudilerin 
bir yurt bulmak için çıktıkları seferde, 

savaşsız bunun olmayacağını bildikle-
ri için peygamberlerine savaşma istek-
lerini bildirdiler. Onları çok iyi tanıyan 
peygamberleri, “Savaş üzerinize farz ol-
duğunda veya düşmanla karşılaşıp kaçınıl-
maz bir şekilde savaşmanız gerektiğinde sa-
kın isyan ve ihanette bulunmayasınız!” diye 
uyardı. Onlar, “Biz yurtlarından çıkarıl-
mış yaşama alanı edinme ihtiyacı içinde olan 
insanlarız, bu haldeyken nasıl olur da savaş-
tan kaçar, isyan ederiz?” dediler ve ardın-
dan bizim ihtiyacımız bize yol gösterecek, 
taktik verecek, dirâyetli ve gözü pek bir 
komutandır diye eklediler. Allah onlara 
komutan olarak Tâlût’u gönderdi. Onlar 
Tâlut’u komutan olarak beğenmedikleri 
gibi, savaş işi ciddiyet kazanınca içlerin-
den çoğu kararından caydı. Ancak savaş 
kaçınılmazdı, geriye dönüş yoktu ve sa-
vaşmadan da buradan çıkılamazdı. Bu du-
rum karşısında Tâlut önceliği onları savaş 
şartlarına hazırlamaya, cesaret ve direnç-
lerinin güçlendirmeye verdi. Bunun için 
yapılacak şey İsrailoğulları’nı bir takım 
testlerden geçirmekti. Tâlût bir ırmak-
tan geçerken bütün askerlere, “Bir avuç 
su dışında bu ırmaktan kimse su içmeye-
cek!” diye emir verdi. İşte bu direnç yani 
sabır ve sebat testi idi. Güneşin altında 
kalmış, çölden gelmiş bir topluluğa, tam 
da suya ulaştıkları bir anda “İçmeyin!” 
diye emir vermesi, onların sabır ve se-
bat gücünü ölçmenin yanında kişilikle-
rinin güçlenmesi/özgüven kazanmaları 
anlamına geliyordu. Öte yandan burada, 
ağır ve zor şartlarda emre itaatin ölçülme-
si gibi başka bir anlam da vardı. Bu, tam 
da bir iman ve irade imtihanıydı. Ancak 
bu imtihanı sadece üç yüz kadar bir nefer 
kazandı. Tâlût, irade imtihanını kaybe-
den büyük kitleyi arkada bırakarak sağ-
lam iradeli ve tam imanlı üç yüz kişiyle 
savaşa karar verdi. Ordunun düzeninin 
sağlanması, çatışma ve çekilme esnasında 
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altında toplanacakları bir sembol olması 
için Allah onlara bir sandık gönderdi. Bu 
sandığın biri Hz. Musa ve Hz. Harun’un 
neslinden kalma bir miras olması diğeri 
ise, görenlere sükûnet ve temkin telkin 
etmesi gibi iki özelliği vardı.  Bu onlara 
verilmiş bir manevî destekti. Onlar şart-
ları gözettiler, imkânlarını dikkate aldı-
lar, sebeplere tutundular, ardından son 
olarak: “Ey Rabbimiz! Bize sabır ver, 
ayaklarımızı sabit kıl ve kâfirlere kar-
şı bize yardım et.” diye dua ettiklerin-
de Allah’ın izniyle başarıya ulaştılar ve 
düşmanlarını hezimete uğrattılar. “İşte 
bunlar, bizim sana okuduğumuz gerçek 
anlamda Allah’ın ayetleri/işaretleridir.”7 
mealindeki ayet, harp ve fetihte başarı-
nın temeli Allah’a, peygambere ve ahi-
rete imandan geçiyordu. Yüce Allah bu 
kıssayı Hz. Peygamber’e göndermiş ve 
onun üzerinden ashabına mesaj vermişti.

Nitekim müminler başta Bedir, 
Uhud, Hendek, Mekke’nin fethi ve 
Huneyn gazvesi olmak üzere birçok sa-
vaş ve seriyyede bunun yaşadılar. Tebuk 
seferinde iman ve irade imtihanı zirveye 
çıktı. Sıcağı bahane edenler, Rum kız-
larının kendilerini baştan çıkaracağını 
ileri sürenler, hurma bahçeleri akılları-
nı çelenler türlü yalanlarla seferden kaç-
tılar. Bunların aklını çelen aslında iman 
zayıflığı idi. Ancak yalan söylemeyen-
ler de vardı. Kur’ân’daki yalan söyleye-
meyen üç kişinin hikâyesi kalpteki ima-
nın ne demek olduğunu çok güzel anla-
tır. “Ahiret sana bu dünyadan daha ha-
yırlıdır,”8 düsturuna inanan biri için sa-
vaş ile barış, sefer ile hazar arasında bir 
fark yoktur.

İmanı zayıf olanlar için savaş bir ölüm 
gibi görünür. Hâlbuki Yüce Allah, “Siz 
her nerede olursanız olun ölüm sizi bu-
lur ve yakalar. Korunaklı muhkem kale-
ler içinde olsanız bile.”9 buyurmaktadır. 

Buna inanan mümin için yatakta olmak-
la/ölmekle yolda olmak/ölmek arasında 
bir fark olmaz. Bu yüzden mümin ölmek 
için değil, ölümü göze alarak savaşa çıkar. 
Çünkü onun derdi ölmek veya kalmak 
değil, Allah’ın emrini yerine getirmektir. 
Bu uğurda yola çıkmak ve yolda olmak-
tır. Sonuç Allah’ın elindedir. “Attığından 
onu sen atmadın Allah attı!”10 emr-i ila-
hisi müminin zihninde hep diridir. 

Fiili Teşebbüs

Mümin, kalbini tasdik şerbetiyle temizle-
yip şüphelerden arındırdıktan sonra, yani 
yakîn düzeyinde bir imana erdikten son-
ra, bunun söz ve amel boyutunu da gö-
zetmesi ve ikmal etmesi gerekir: “Yoksa 
Allah sizden cihat edenler ile sabredenle-
ri bilip ayırt etmeden cennete gireceği-
nizi mi sanırsınız?”11 Yüce Allah’ın mü-
minden istediği, yukarıdaki ayette geçti-
ği gibi, canını ortaya koyarak mücadele 
etmesidir. Çünkü mümin için bu dünya 

7. el-Bakara 2/246-252.
8. ed-Duhâ 93/4.
9. en-Nisâ 4/78.
10. el-Enfâl 8/17.
11. Âl-i İmrân 3/142.
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geçici ve ölümlü, ahiret hayatı ise ölüm-
süz ve meşakkatsizdir.12 Çünkü inandım 
demekle iş bitmiyor. “Siz savaşla karşı-
laşmadan önce ölümü göze almıştınız, 
bunun ne demek olduğunu bile bile ba-
kıp kaldınız.”13 Öyleyse mümin inandım 
demenin bir adım ötesine geçip bunu te-
şebbüs ve fiili ile göstermelidir ki böy-
lece mümin, münafık ve kâfir ayırt edi-
lebilsin. Zira teşebbüs ve fiil kişinin kal-
binde olanı gösteren en önemli amildir. 
Tabii ki bu yeterli gösterge değildir, an-
cak bu olmadan da kalpteki imanın bi-
linmesi söz konusu olmaz. Yüce Allah 
kişilerin kalbine; insanlar ve hatta me-
lekler ise kişinin davranışlarına ve söz-
lerine bakar. Öte yandan ilahi yargılama 
kişilerin amelleri yani söz ve fiilleri üze-
rinden gerçekleşir. Meleklerin yazdık-
ları amel defteri ilahi huzura geldiğinde 
Yüce Allah, kişinin yaptığı ile kalbindeki 
niyeti göre değerlendiremeye alır, eğer 
kalbindeki ile meleğin yazdığı örtüşmü-
yorsa siler, örtüşüyorsa sevap hanesin-
de bırakır.14 Nitekim bir savaşta büyük 
başarı gösteren bir sahâbî, yaralanıp öl-
düğünde Hz. Peygamber’e haber veril-
miş, Peygamberimiz onun cehennemlik 
olduğunu bildirmiştir. Sebebi soruldu-
ğunda ise, yaralarından kaynaklanan acı-
ya dayanamadığı için kendisini öldürdü-
ğü yani intihar etmeğini haber vermiştir. 

Ancak kalpteki iyi niyet bazen ye-
terli olmaz, onun doğru bir şekilde yan-
sıtılması gerekir. Abese Suresi’nin ba-
şında Abdullah İbn Ümmi Mektum’a 
Peygamberimizin iltifat etmemesinden 
dolayı itaba uğraması, Hz. Peygamber’in 
niyetinden değildi. Çünkü O’nun ni-
yetinde şayet Mekke ileri gelenleri 
Müslüman olursa, diğerleri de onları 
takip eder düşüncesi vardı. Ancak ola-
yın görüntüsü ve kendisine koşarak ge-
len bir âmâya ilgi göstermemesi doğru 

değildi; tıpkı savaşta cesurca savaşan bir 
kahramanın yaralarının acısına dayana-
mayıp intihar etmesinin doğru olma-
ması gibi. Benzer bir durum Usame b. 
Zeyd’in, teslim olduğu ve imana geldi-
ğini söylemesine rağmen yakaladığı bir 
kişiyi, kendisinden korktuğunu varsaya-
rak öldürmesi de böyledir. Mümin, sa-
vaşta alanında nasıl hareket edeceğini ve 
nerede duracağını iyi bilmelidir. Teslim 
olana veya mümin olduğunu bildiren ki-
şiye artık el kalkmaz.

Öte yandan müminler kadın, çocuk 
ve yaşlılara el kaldırmaz. Bu durum Hz. 
Peygamber’in emriyle yasaklanmıştır. 
Nitekim Peygamberimiz savaşların bi-
rinde bir kadının öldürüldüğünü gör-
düğünde bu hoşuna gitmedi ve kadınla-
rın ve çocukların öldürülmesini yasakla-
dı. İmam Muhammed buradan hareketle 

kadın, çocuk ve yaşlı insanların savaşta 
hedef yapılmamasını fıkhî hüküm ola-
rak kayda geçirmiştir.15 Anılan kimsele-
rin hedef alınmamaları, silah kullanma-
dıkları ve fiili bir saldırıya girmedikle-
rindir. Bu durumda savaşta yer almayan 
sivil halk da bu kapsamda düşünülebilir.

12. bkz. Matüridî, Te’vîlât, IV, 
29, 31 (el-Ankebût 29/64, 
69 ayetlerinin tefsiri).

13. Âl-i İmrân 3/143. Bu aye-
tin anlamları için Matüridî, 
Te’vilât, I, 318; Zemahşeri, 
Keşşâf, I, 483.

14. bkz. er-Ra’d 13/39. Yorumu 
için bk. Matüridî, Te’vilât, II, 
639-640; IV, 559.

15. Malik b. Enes, Muvatta’ (Mu-
hammed b. Hasan eş-Şeybânî 
Rivayeti), Mektebetü’r-Ra-
şid 1409/1989, s. 373.



203İSLAM FETİHLERİNİN İNANÇ ARKA PLANI

Tevekkül

Tevekkül ise iman ile amelin rabıtası-
dır. İradesini ortaya koyan ve teşebbü-
se geçen mümin bu irade ve teşebbüsün 
arkasında yüce Allah’ın olduğunu bil-
diğinde iradesini ve gücünü en yüksek 
düzeyde kullanmaya yönelir. Sunullah 
Gaybî’nin dediği gibi insan iradesin-
de muhayyer, istidadında mecburdur. 
Bunun anlamı, insanoğlu iradesinde 
engelsiz bir özgürlüğe sahipken gücü 
sınırlıdır. Dolayısıyla bu sınırlı gücü-
nü hesaba katarak iradesini kullanma-
sı ve gerçekçi kararlara yönelmesi gere-
kir. Gücünü aşan hallerde veya gelecek-
le ilgili planlarında daha büyük bir güce 
yaslanması ve ondan yardım talebinde 
bulunması gerekir. İşte buna tevekkül 
denilmektedir. “Bir kez karar verdin 
mi, artık Allah’a dayan. Çünkü Allah 

kendisine dayanıp güvenenleri sever.”16 
mealindeki âyet-i kerîme bunu en güzel 
ve net olarak anlatmaktadır. Mümin kul, 
iradesini/niyetini ortaya koyup teşeb-
büs aşamasında geçtiğinde sonucun nasıl 
olacağını tam olarak bilmesi söz konu-
su değildir. Dolayısıyla gücünü aşan bir 
durum karşısında yüce bir güce dayan-
ması, güvenmesi ve oradan destek alma-
sı gerekmektedir. Bunun adı Kur’ân ve 
sünnette tevekküldür. Müminler karar 
verip Bedir harbine çıktıklarında Yüce 
Allah’a dayanmışlar, onlara destek ola-
rak melekler gönderilmiştir. Her ne 
kadar melekler fiilen savaşa katılma-
mış olsalar bile müminleri cesaretlen-
dirmek ve kâfirleri korkutmak suretiy-
le ciddi bir psikolojik destek olmuşlar-
dır. Bu sayede müminler kendilerinin 
üç kat düşmanı yenmişler, bir kısmını 
da esir almışlardır.17

16. Âl-i İmrân 3/159.
17. Meleklerin savaştaki duru-

mu ile ilgili bkz. Matüridî, 
Te’vilât, I, 305-307.
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Tevekkülün olmadığı veya eksik bu-
lunduğu durumlarda, sözgelimi Huneyn 
gazvesinde, müminler sayıca daha çok 
olmalarına rağmen bozguna uğramışlar, 
Kur’ân’daki ifadeyle, “kaçacak yer aramış-
lardır”.18 Bu durumda tevekkül Allah’ın in-
sana ciddi anlamda manevi bir desteğidir. 
Bu yüzden Yüce Allah, “Ey iman eden-
ler, Allah’tan sabır ve dua ile yardım iste-
yin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle be-
raberdir.”19 buyurmaktadır. Tevekkül as-
lında insanın bir sorumluluğu üstlenmesi 
anlamına gelir. Fakat insanın önünde yani 
gelecekte o kadar çok bilinmezler vardır ki 
bu bilinmezleri aşıp her şeyi hesaba katma-
sı mümkün değildir. Bu durumda insanın 
yüce bir kudrete dayanması kaçınılmazdır. 
Nitekim Allah’a dayanmayanlar, bu konu-
da ya büyücü ya kâhin ya da medyum gibi 
gelecekten haber verdiği iddia edilen bir 
takım karanlık şahıslara başvurmaktadır-
lar. En doğrusu müminin bir sıkıntı veya 
karar noktasında yaratıcısı ve rabbi olan 
Allah’a dayanması ve ondan yardım iste-
mesidir. Nitekim namazın her rekâtında 
okunan Fatiha Suresi’nde, “Biz sadece sana 
ibadet eder ve sadece senden yardım iste-
riz,” diye beyan ve ikrarda bulunmaktayız. 

Tarih boyunca fatihler de bu duygu 
ve inanç ile hareket ettiklerinde devasa 
düşmanlara karşı zafer elde etmişler ve 
aşılmaz denen kaleleri aşarak muazzam 
fetihler gerçekleştirmişlerdir. İstanbul’un 
fethi bu tevekkülün en güzel örnekleri 
ile doludur. Ancak tevekkül azim ve ka-
rarlılık içinde olduğunda yüce Allah’ın 
yardımı ve yol göstermesi gerçekleşir. 
Nitekim İstanbul’un fatihleri bu kararlı-
lığı ve adanmışlığı gösterdikleri için Yüce 
Allah da onlara yeni yollar bulma, mese-
la gemileri karadan götürme fikri bahşet-
miştir. “Kim bizim uğrumuzda canını or-
taya koyarcasına mücadele ederse, biz on-
lara birçok çıkış yolu gösteririz. Çünkü 

Allah güzelliği ve iyiliği kendisine sıfat 
edinmiş kullarıyla beraberdir.”20

 Ancak tevekkül, ihlâs ve samimiyetle 
birlikte olmalıdır. Allah’a dayanırken asla 
bir başkasını ortak kılmak veya başkasına 
da biraz dayanmak fikri olmamalıdır. Yani 
İslâm’da lider kültü yoktur. Nitekim Yüce 
Allah âyeti kerîme de, “Muhammed ancak 
bir elçidir. Ondan önce de peygamberler 
geçmiştir. O ölse ya da öldürülse ökçele-
riniz üzerinde gerisin geriye mi dönersi-
niz. Kim böyle ökçeleri üzerinde gerisin 
geriye dönerse Allah’a asla bir zarar ve-
remez. Allah şükredenlere mükâfatları-
nı verecektir.”21 buyurmak suretiyle Hz. 
Peygamber’in bile Allah’ın yanında bir da-
yanak olarak görülmesini istememektedir. 
Çünkü Hz. Peygamber bir uyarıcı, tebli-
ğci ve uygulayıcıdır. “Sen istediğini hida-
yete erdiremezsin, dilediğini hidayete er-
direcek olan Yüce Allah’tır!”22 mealinde-
ki ayet, Hz. Peygamber’in görev ve yetki 
alanını belirlemektedir. Dolayısıyla insan 
ancak gücü miktarında çaba ve çalışma or-
taya koyar, Yüce Allah’a dayanır ve sonuç 
Allah tarafından belirlenir: “Ey Nebi! Sana 
düşen sadece tebliğ etmektir, hesap gör-
mek bize aittir.”23 Hz. Yakub’un Mısır’a 
giden çocuklarına, “Sakın hepiniz bir ka-
pıdan girmeyin, farklı kapılardan ayrı ayrı 
girin!” emir ve tavsiye etmesi ardından da, 

“Allah’ın takdir ettiği bir şeyi ben sizden gi-
derebilecek değilim. Çünkü hüküm sade-
ce Allah’a aittir. Ben Allah’a dayanıp gü-
ceniyorum, siz de O’na dayanın ve güve-
nin,”24 şeklinde açıklama da bulunması as-
lında birbiri ile çelişen iki ayrı durum de-
ğildir. Zira kaygı duymak insanın alışıla-
gelmiş tabii halidir. Nitekim insan arzu-
ladığına yönelir, korktuğundan ise sakı-
nır. Ancak işin sonucunu kestirmesi im-
kân dâhilinde değildir. Bu durumda te-
vekkül, işin sonucunu Allah’a havale et-
mek ve O’na dayanmaktır.25

18. “Allah size birçok yerde özellikle 
de Huneyn’de  yardım etti. Ka-
labalıklığınız aklınızı başınız-
dan almıştı. Ama o kalabalık ol-
manız sizi hiçbir şeyden koru-
madı. O kocaman yeryüzü size 
dar geldi. Arkanızı dönüp kaç-
tınız. Sonra Allah, Elçisi’ne ve 
inananlara güven ve cesaret ver-
di. Sizin görmediğiniz ordular 
gönderdi. Kâfirlere de azabını 
indirdi. Bu, kâfirlere kesilen bir 
ceza idi.” ( et-Tevbe 9/25-26). 
Geniş bilgi için bkz. İbn Hi-
şam, es-Sîretü’n-Nebeviyye, 
nşr. Ömer Abdusselam Ted-
mûrî, Beyrut 1408/1987, IV. 
80 vd.; bk. Matüridî, Te’vîlât, 
II, 394-396.

19. el-Bakara 2/153.
20. el-Ankebût, 29/69.
21. Âl-i İmrân 3/144.
22. el-Kasas 28/56.
23. er-Ra’d 13/40.
24. Yusuf, 12/67.
25. Matüridî, Te’vilât, II, 592.
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Hamd ve İstiğfar

Yüce Allah yardım eden, insan ise yardı-
ma muhtaç olandır. Mutlak anlamda yar-
dım eden her türlü noksanlıktan uzaktır. 
Yardıma muhtaç ise noksanlıkları, eksik-
likleri ve ihtiyaçları olandır. Her türlü 
eksiklikten uzak olan Allah, kendi mü-
kemmelliğini ve bizim noksanlığımızı 
hatırda tutmamızı istiyor. Bir nimete 
erdiğimizde, bir başarı elde ettiğimiz-
de veya büyük bir fetih gerçekleştirdi-
ğimizde gurur ve kibre kapılıp yardıma 

Yüce Allah, Mekke’nin fethi sonucu 
insanların dalga dalga İslâm’a koştukları o 
günde, Hz. Peygamber’den Allah’ı hamd ile 
tesbih etmesini ve bunu ümmetine öğretme-
sini buyuruyor. Nitekim Hz. Peygamber 
devesinin üstünde Mekke’ye girerken bir 
fatih komutan gururu içinde değil, bir kul 
mütevazılığı içindedir. Devesinin üstünde 
başı öne eğik, ulvî bir mahcubiyet içeri-
sindedir. Hamd ve tesbih edilmek Allah’a 
ne kadar yakışırsa, Allah’ı hamd ve tesbih 
etmek de kula o kadar yakışır.

muhtaç olduğumuz günleri unutmama-
mız ihtarında bulunuyor. Yüce Allah’ı 
noksanlıklardan uzak görmek anlamına 
gelen tesbih işte budur. Diğer bir deyiş-
le tesbih, Yüce Allah’ın her tür noksan-
lıktan uzak olduğu bilincinde olmamız 
ve bunu dile getirmemizdir.

Hamd ise, O’nun övgüye layık oldu-
ğunu hatırlamamız ve onu dillendirme-
mizdir. Çünkü eksiği bulunan ve sürek-
li ihtiyaç içinde kıvranan bir varlığının 
övgüye layık olması ne kadar doğrudur? 

Her an günaha bulaşan veya bulaşma ris-
ki içinde bulunan, sürekli yeme ve iç-
meye ihtiyaç duyan, yalnız kalmaktan 
ve yalnız bırakılmaktan korkan insanın 
övgü beklemesi, en hafif tabirle kendi-
sini bilmemesi anlamına gelir. Zaten in-
san kendisini bilse, acziyetini ve muhtaç-
lığını kavrasa Yüce Allah’ı da hakkıyla 
bilir. Övgü ancak âlemlerin Rabbi, her 
iki dünyanın yegane Hakim’i, kullarına 
karşı şefkat ve merhametli Yüce Yaratıcı 
olan Allah aittir.
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İstiğfar, Allah’ın kullarına verdiği ha-
dsiz ve hesapsız nimetin kadrini bileme-
mek ve şükrünü eda edememekten dolayı 
Allah’a yönelik mağfiret dilemektir. Tövbe 
ise, Allah’ın emirlerini yerine getirmemek 
ve yasakladıklarından kaçınmamak sure-
tiyle günaha girmekten dolayı Allah’tan 
af dilemek ve bağışlanmak için el açmaktır.

Allah, Hz. Peygamber’den istiğfar etme-
sini isterken, nimetlerini hatırlamasını ihtar 
ediyor. Aslında burada, “Kızım sana söy-
lüyorum gelinim sen anla,” atasözündeki 

anlam vardır. Sanki Allah Hz. Peygamber 
üzerinden bizlere ihtar etmektedir. Bir ayette 
ise Yüce Rabbimiz, Sevgili Peygamberimize, 

“Kendi günahın, mümin erkeklerin güna-
hı ve mümin kadınların günahı için bağış-
lanma dile!”26 buyurmaktadır. Öyleyse Hz. 
Peygamber’in bağış dilemesi sadece kendi-
si için değil, aynı zamanda kadını ve erke-
ği ile bütün müminler içindir. Bu durumda 
bir müminin savaşta ve barışta temel görevi, 
nimete ermede şükrü yerine getirmek, bir 
musibetle karşılaşıldığında sabırlı olmaktır. 

Allah’a Sığınma

Hakkın yanında batıl, hayrın yanında şer 
her zaman vardır. Dünya hayatı bu zıtlık-
lar üzere kurulmuştur. Kuru ve yaş, iyi ve 
kötü, dişi ve erkek, az ve çok hep iç içedir. 
Bunları ayırt etmek çok da kolay değildir. 
Bu yüzden Yüce Allah’a sığınmak, yani 
sürekli teyakkuz halinde olmak gerekir. 
Nitekim Mekke fethedilmiş ama iş he-
nüz bitmemişti. Kâfirler ve müşriklerin 
artıkları iş başındaydı. Mekke’nin fethi-
nin sevincini yaşamaya fırsat vermediler. 
Havazin ve Sakif kabileleri, Mekke’nin 

26. Muhmmed 47/19.
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fethinin ardından sıranın kendilerine gel-
diğini gördüler ve hemen hazırlık yaptı-
lar. Kendilerince zafer sarhoşluğu içinde 
olan Müslümanları bir baskınla gafil av-
layacaklardı. Hz. Peygamber bunun ha-
berini aldı ve derhal hazırlık yapıldı; on 
iki bin kişilik bir ordu ile sefere çıkıldı. 
Bu sayıda bir ordu, Müslümanların o 
güne kadar ulaştıkları en büyük rakamdı.

İşte tam bu noktada düşmanın şerri-
nin yanında insanın içindeki şer de or-
taya çıktı. İslâm askerleri arasında gu-
rur ve kibre kapılanlar oldu. Sayıca çok-
luklarına bakıp düşmanı küçümsediler. 

Büyüklük içlerini kapladı. Allah’a gü-
venmekten daha çok, sayısal üstünlük-
lerine güvendiler. Bu güven yetmedi 
ve bir anda İslâm ordusu dağıldı. Hz. 
Peygamber yalnız kaldı. İlahi yardım 
geldi ve toparlandılar, düşmana var güç-
leri ile saldırdılar ve sonuçta zafer elde 
edildi. Zafer sayıca çok olmaları ile de-
ğil, ilahî yardım ile gerçekleşti.

“Allah size birçok yerde, özellikle de 
Huneyn’de yardım etti. Kalabalıklığınız 
aklınızı başınızdan almıştı. Ama o 

kalabalık olmanız sizi hiçbir şeyden ko-
rumadı. O kocaman yeryüzü size dar gel-
di. Arkanızı dönüp kaçtınız. Sonra Allah, 
Elçisi’ne ve inananlara güven ve cesaret 
verdi. Sizin görmediğiniz ordular gönder-
di. Kâfirlere de azabını indirdi. Bu, kâfirle-
re kesilen bir ceza idi.” (et-Tevbe 9/25-26).

Savaş bitti ama iş bitmedi. Ganimet 
taksimi sırasında şeytan bir hamle daha 
yaptı. İnananların içindeki haset duygu-
larını kabarttı. Ganimet taksimi sırasında 
yeni Müslüman olanlara Hz. Peygamber’in 
fazla mal vermesi, bazı Ensar gençleri-
ni üzdü. Hz. Peygamber’in Mekkeli 

yakınlarına ve hemşerilerine iltimas geç-
tiğini düşündüler. Artık Medine’ye de 
gelmeyeceğini zannettiler. Kıskandılar, 
hatta kıskançlıklarını söze döktüler. Hz. 
Peygamber onları topladı ve “Ey Ensar! 
Sizin bir Peygamber ile yurdunuza dön-
meniz, Mekkelilerin mal ile dönmesinden 
daha hayırlı değil mi?” dedi. Hepsinin içi-
ni sevinç kapladı. Ne mal kaldı gözlerin-
de ne mülk. Peygamber yanlarında ka-
lacaktı ve yurtlarını şereflendirmeye de-
vam edecekti. Kıskançlık bitti, söndü ve 
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gitti. Din kardeşliği yeniden ve daha gür 
bir şekilde içlerinde yeşerdi.

Daha bir müddet önce düşman olup 
Hz. Peygamber ve Müslümanlarla sava-
şan Havazinliler geldiler ve yardım iste-
diler. Mallarının ve esirlerinin geri ve-
rilmesini talep ettiler. Hz. Peygamber 
mal ve esirler arasında tercih yapın 
dedi. Onlar da esirleri tercih ettiler. 
Hz. Peygamberi onlarının hepsini bı-
raktı. Özgürlüğe yol verdi. Şer olan esa-
ret kapısını kapattı ve hayır olan öz-
gürlük kapısını açtı. Havazinliler, Hz. 
Peygamber’in sütannesi Halime’nin ka-
bilesi idi. Hatta savaş esirleri arasında süt-
kardeşi Şeyma da vardı. Bu olaydan son-
ra, geç de olsa Hz. Peygamber’in süt ak-
rabaları İslâm safına geçmişlerdi.

Kalelerine çekilip direnen Taif ’in 
Sakîf kabilesi daha sonra geldi ve 
Müslüman oldu. Ama meydana dik-
miş oldukları putlarının yerinde kal-
masını talep ettiler. Hz. Peygamber, o 
put orada durduğu sürece onların kal-
binden şirkin silinmeyeceğini biliyor-
du. Onların rızasını aldı, adam gönder-
di ve putu yıktırdı. Aslında amaç onla-
rın kalbindeki putu yıkmak ve kırmak-
tı. Allah’ın evi olan insanın kalbini şirk-
ten arındırmaktı. 

Böylece Hicaz bölgesi İslâm’a gel-
miş, bütün Araplar dalgalar halinde 
İslâm’a koşmuşlardı. Ama tehlike bit-
miş değildi. Dünya hayatında şerler de-
vam ediyordu. Bu yüzdendir ki Yüce 
Peygamber, “Bütün insanlar, ‘Allah bir-
dir!” diyene kadar onlarla mücadele et-
mekle emrolundum!” buyurdu. Allah’ın 
birliği düşüncesine eren, kurtuluşa ere-
cekti. O’nun mücadelesi insanlığın kur-
tuluş mücadelesiydi.

Hz. Peygamber, Mekke hayatında tev-
hid ve şirk mücadelesi verdi. Medine’ye 
vardı, Yahudilerin inkârları ile karşılaştı. 

Onlarla mücadele etti. Yahudiler daha 
bilgiç ve daha planlı hareket ediyorlardı. 
Müşriklerle işbirliği yaptılar, araların-
dan münafıklar türeterek içeriden İslâm’ı 
yıkmayı; hatta bu münafıklara alternatif 
mescit inşa ettirerek, bölücülük yapma-
yı denediler. Kudüs’e doğru namaz kıl-
dı, bize uyuyor dediler. Kıble değişip 
Kâbe’ye yönelince yönünü şaşırdı dedi-
ler. Onlarla anlaşmak neredeyse imkân-
sız, onlarla baş etmek zordu, onlarla ya-
şamak sıkıntılıydı.

Büyü yapmayı bile denediler. 
Kâğıtlar yazdılar, bir kuyuya attılar. Hz. 
Peygamber’in hastalığını ona bağladı-
lar. İnsanlar arasında laf yaydılar ve Hz. 
Peygamber’i etkisiz hale getirdiklerini 
düşündüler. Hasetlerinden ne yapacak-
larını şaşırdılar. Sonra kendi başlarına 
çorap ördüler. Müslümanların en zor 
zamanlarında, Hendek Savaşı ortasın-
da planlar kurdular, düşmanla işbirliği-
ne gittiler. Düşman gitti, onlar yapayal-
nız ve desteksiz kaldılar. Bütün planları 
suya düştü. Ve savaş hukuku uygulandı. 
Cezalarına razı oldular ve Medine’den çı-
kıp gittiler. Allah onların bütün oyunla-
rını böylece boşa çıkardı.

Sonuç

İnsan yalnız dünyaya gelir ve yalnız ola-
rak dünyadan ayrılır. Kimse onunla bir-
likte kalmaz. Bu durumunu en çok gece 
insana hatırlatır. İnsan, geceleyin yalnız 
ve kendisi ile baş başadır. Gece karanlık 
gece yalnızlıktır. İşte böyle bir durum-
da yani karanlık çöktüğünde, insan ken-
disiyle yapayalnız kaldığında güven du-
yacağı, dayanacağı ve imdat bekleyece-
ği bir dayanak ve sığınak arar. İnsanın 

“Karanlık çöktüğünde gecenin şerrin-
den” sığınacağı yegâne merci Allah’tır. 
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Çünkü başka kapı yoktur. İnsanları ra-
hatsız eden, onlara acı çektiren, eşleri 
birbirinden ayıran, topluma fitne sokan 
ve arkalarından her türlü desiseyi çevi-
ren büyücülerden, cincilerden ve med-
yumlardan ancak Allah’a dayanarak ko-
runmak mümkündür. Yüce Peygamber 
de böyle yaptı. O’nun açtığı yolu takip 
etmek de bize kaldı. Nitekim O, hasetçi 
Yahudilerin şerrinden de Allah’a sığına-
rak korunmuştu.  Çünkü “düğümlere üf-
leyenlerin şerrinden ve haset ettiklerin-
de hasetçilerin şerrinden” ancak Allah’a 
sığınarak korunabilirdi.

Savaş alanında da Yüce Allah’tan 
başka destek, sığınılacak başka melce ve 
merci yoktur. Ancak O’nun yardımı ile 
bütün zaferleri elde etmek, kalıcı fetih-
leri gerçekleştirmek ve şerlerden korun-
mak mümkündür. Şu da bir gerçektir ki 
bu dünya imtihan alanıdır. Bazen kötü 
olan savaşla da imtihan olunur. Burada 
sabır, sebat, metanet, azimet, tevek-
kül çok önemli rol oynar. Bu noktada 

sağlam irade ortaya koyamayan, gerek-

tiğinde canını dahi feda etmeyi göze 

alamayan ve bunu sözden fiiliyata ge-

çiremeyen hem bu dünyada hem de ahi-

rette hüsrana uğrar. Bilinmelidir ki her 

kazanılan zaferin arka planında/teme-

linde sağlam irade, sarsılmaz iman gücü 

ve şüpheye yer bırakmayan yakîn bilgi-

si vardır. Bu yüzden Yüce Allah galip 

gelmesi için Hz. Adem’e isimleri, kay-

bettiğinde kendisine gelmesi için tövbe-

yi öğretti.27 İnsana akıl verdi ve bu ak-

lını heva ve hevesi yönünden değil de, 

Peygamberin getirdiği hidayet doğrul-

tusunda kullananın kurtuluşa ereceği-

ni müjdeledi. Sözü, İmam Matüridî’nin, 

“Biz insanı yarattık ve kendi kendisine 

verdiği vesveseyi biliriz,”28 mealinde-

ki ayetin yorumuyla bağlayalım: “Kişi 

nefsinin çağrılarına ve arzularına ken-

disini kapatır; aklının ve zihninin dave-

tine yönelirse kurtuluşa erer ve başarı-

yı elde eder.”29

27. bkz. el-Bakara 2/30-37.
28. Kâf 50/16.
29. Matüridî, Te’vilât, IV, 558.
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1. Kur’ân-ı Kerîm, el-Mâide, 
35 ve diğer âyetler.

“Câhidû fi’l-lah”1 âyetlerine işaretle kendi emel, arzu ve gayretinin İslâm’ın is-
tediği gayret ve gösterdiği hedef olduğunu söyleyen bir hükümdarın,  sadece 
İstanbul için değil, diğer bütün fetih ve hareketlerinin ruhunu nereden aldığı-
nı anlamak pek zor olmasa gerekir. Gerçekten, onun hayat hikâyesinin değişik 
safhalarına baktığımız zaman bu anlayışın, bütün hareketlerine ve özellikle fe-
tih esnası ile sonrasında yerli ve gayrimüslim halka karşı nasıl bir etki yaptığını 
görmek mümkün olacaktır.

Fetih ve Fatih, birbirlerini tamamlayan bu iki ke-
lime, İslâm ve özellikle Osmanlı dünyasında birçok 
başarının elde edilmesine sebep olmuşlardır. Bu ba-
kımdan, fetih gayret ve çabasının bir sonucu olarak 
ortaya çıkan fâtih ibaresini ve bu sıfatı almaya hak ka-
zanmış kimseleri iyi bilip tanımak gerekiyor. 

Bilindiği gibi İslâm, hayatın bütün safhalarını 
kapsayan sağlam prensipler ortaya koymuştur. Bu se-
beple Müslüman, hayatının her dönem ve safhasında 
ondan bir parça bulur. İşte, bu prensiplerden biri de 
günümüzde en çok yanlış anlaşılan “cihad” kelime-
sidir. Yanlış anlaşılan diyoruz çünkü bu kelimeyi du-
yan ve işin gerçek mahiyetini bilmeyen birçok kim-
se, bunu sadece harp etmek ve adam öldürmek gibi 
anlamlara geldiğini düşünmektedir. Hâlbuki İslâm 

FATİH VE FETİH RUHU
“İMTİSÂL-İ CÂHİDU Fİ’L-LAH OLUPTUR NİYETİM

DİN-İ İSLÂM’IN MÜCERRED GAYRETİDİR GAYRETİM”
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213FATİH VE FETİH RUHU

tarihine bakıldığı zaman durumun hiç de 
böyle olmadığı görülür. Nitekim İslâm 
Peygamberi, on sene içinde Medine’den 
Arabistan Yarımadası’nın tamamını, gerek 
Filistin gerekse Irak’ın güney kısımlarını 
fethetti. Bu, günümüzdeki Rusya hariç 
tutulacak olursa hemen hemen Avrupa 
kıtası büyüklüğünde bir toprak parçası 
demektir. O sıralarda üzerinde milyon-
larca insanın yaşadığı bu toprakların fet-
hi, muharebelerde maktul düşen 150 in-
san karşılığında sağlanmıştır. Bu muhare-
belerde şehit düşen Müslümanların sayısı 
ise ortalama ayda bir kişidir. İnsan kanına 
verilen bu değerin, insanlık tarihinde bir 
eşine daha rastlanmayacağı insaf ve akl-ı 
selim sahibi herkes tarafından kabul edilir.

Bundan başka, fütuhatın sür’atı, 
feth edilen yerlerde yaşayan insanların 
tam anlamıyla bu yeni kültür ve ima-
na intibak ettirilmeleri ve bu arada Hz. 
Peygamber’in vefatından sonra 15 yıl gibi 
kısa bir zaman dilimi içinde “Bellum om-
nium contra omnes” (tam bir karışıklık ha-
lin)’den “Pax İslamica” (İslâm sulh ve se-
lameti)’yı gerçekleştirme şerefini kazan-
mış ve Medine başşehir olmak üzere üç 
kıtada hükümran olmuş orduları kuman-
da eden bir subaylar kadrosunun yetişti-
rilmiş olması gibi insanı hayretler için-
de bırakan ve bunun yanında dikkati çe-
ken daha birçok husus bulunmaktadır.2

İstanbul fethindeki ruhunu anlayabil-
mek için Sultan II. Murad’ın oğlu olan ve 
genç yaşta tahta geçen II. Mehmed’i iyi ta-
nımak gerekir. Fakat bu tanıma, onun 27 
Receb 835 ( 30 Mart 1432)’de Edirne’de 
dünyaya geldiği ve babasının vefatı üzeri-
ne 16 Muharrem 855 (18 Şubat 1451) ta-
rihinde ikinci defa Osmanlı tahtına geçti-
ği şeklindeki basit bir tanıma olmamalıdır. 

Kaynakların âdil, âkil, heybetli, cesa-
retli, idrak sahibi, iyi giyimli, kadirşinas, 
âlimlerin dostu, şairlerin hâmisi hakka kail 

ve maarif erbabına meyilli3 bir padişah 
olarak tavsif ettiği Fatih Sultan Mehmed 
Han, tarihin kaydettiği büyük şahsiyet-
lerin başında gelir. Bu bakımdan, onun 
şahsiyet ve karakterini olduğu gibi bütü-
nüyle anlayıp ortaya koymak pek kolay 
olmayacaktır. Çünkü o, beşer kudreti-
nin ulaşabileceği en yüksek noktalara çık-
mış ve kendinden önce veya sonra gelmiş 
olanlarla mukayese edilemeyecek derece-
de büyük bir hüviyet kazanmıştı. Onun, 
Manisa’da geçirdiği ikinci şehzadelik dev-
resi, gerek şahsı gerekse Osmanlı devleti 
için çok verimli ve faydalı olmuştu. Zira 
beş yıl kadar süren bu dönemde o, şahsi-
yetini olgunlaştıran ciddi bir çalışma ve 
fikrî faaliyet içinde bulunmuştu.4 Bu beş 
senelik müddet zarfında o, bir yandan 
akademik bir faaliyet devresine girerek 

liyakatli hocaların refakatinde maluma-
tını genişletmiş, felsefe ve riyaziye (ma-
tematik) okumuştu. Döneminin önemli 
iki dili olan Arapça ve Farsça’yı ana dili 
gibi öğrenmişti. Bu meyanda o Latince, 
Yunanca ve Sırpça öğrenme imkânını da 

2. Muhammed Hamidullah, 
Hz. Peygamber’in Savaşla-
rı, trc. Salih Tuğ, İstanbul 
1962, s. 8-9.

3. Solakzâde Mehmed Hem-
demî, Tarih, nşr. Vahid Çu-
buk, Ankara 1989, I, 257; 
Bostanzâde Yahya, Tarih-i 
Saf  (Tuhfetu’l-Ahbab), İstan-
bul 1287, I, 45; Mehmet Sü-
reyya, Sicill-i  Osmanî, İstan-
bul 1308, I, 68. 

4. Halil İnalcık, “Mehmed II” 
İslâm Ansiklopedisi (İA), VII, 
509.
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bulmuştu. Tarih, coğrafya ve askerlik bil-
gisine de iyice vâkıf olmuştu. Bir yan-
dan da dünya cihangirlerinin biyografi-
lerini dikkatle tetkik ederek her birinin 
doğru ve yanlış taraflarına parmak bas-
mıştı. Böylece yaşanmış tarih macerala-
rının muhasebe ve yekûnu, onu, plan ve 
sistem fikrinin lüzumuna esaslı bir şekil-
de inandırmıştı.

Tarihin kaydettiği büyük insanlar-
dan biri olan Fatih Sultan Mehmed, tet-
kik edildikçe derinleşen ve anlaşılması 
için epey uğraş gerektiren bir şahsiyet ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. O, bir taraf-
tan İslâm’ın emirlerini yerine getirirken, 
bir taraftan da “ûlü’l-emr” olarak kendine 
tanınan yetkiyi kullanıyordu. İ’lâ-yı ke-
limetullah ve nizam-ı âlem için her tür-
lü fedakârlığı yapmaktan çekinmiyordu. 
İyi bir Müslüman, iyi bir kahraman, iyi 
bir komutan, iyi bir siyaset adamı, iyi bir 
âlim ve iyi bir hükümdar olarak tarih say-
falarındaki şerefli yerini alan Fatih Sultan 
Mehmed, iman ile maneviyatının kendisi-
ne verdiği güç ve enerjiyi de yerinde kul-
lanmasını bilen bir kimse idi. Tansel’in 

ifadesiyle, “O, hakiki bir kahramandır. 
En cesur insanların hayran olacağı kadar 
büyük bir cesaret sahibi olan bu perva-
sız Türk Padişahı, gayesi uğrunda birçok 
defa hayatını istihkar etmiş (hakir ve de-
ğersiz görmüş), ölümle karşı karşıya gel-
diği zamanlarda büsbütün coşup efsane-
leşmiştir. Onun, İstanbul’un kuşatıldı-
ğı günlerde, gemilerinin mağlup edildi-
ğini gördüğü zaman, şahlanan atını do-
ludizgin denizin köpüren dalgalarına 
doğru sürmesinin manası pek büyüktür. 
Gayesine ulaşmak isteyen bu genç padi-
şaha hiçbir kuvvetin mani olamayacağı-
nı bu denize saldırışta bulmak mümkün 
değil midir? Birçok gemi ve insanla ba-
şarılamayan bu deniz savaşını bir müddet 
sahilden seyreden ve büyük bir kızgınlık 
içinde haykırarak tepinen, emir veren ve 
nihayet atını mahmuzlayan bu büyük in-
sanın şu hareketinden, en müthiş tabiat 
kuvvetlerinin bile kendisine engel olama-
yacağını anlamak, iradesinin sarsılmadı-
ğını, cesaretinin kırılmadığını söylemek 
ve yalnız başına bu işi başarabilme kud-
retini kendinde gördüğünü kabul etmek 
acaba hatalı mı olur?”5

Genç hükümdarın, büyük bir iman-
la benimsediği İslâmî anlayış, ona “İ’lâ-
yi kelimetullah” uğruna her sıkıntıya kat-
lanma gücü veriyordu. Bu konuda hiç-
bir şey ona engel olamıyordu. Nitekim 
Pontus İmparatorluğu adıyla Trabzon’da 
hüküm süren Bizans bakiyesini (kalıntı-
sını) ortadan kaldırmak için çıktığı sefer 
esnasında Akkoyunlu hükümdarı Uzun 
Hasan’ın annesi Sâre Hatun da yanında bu-
lunuyordu. Uzun Hasan’ın annesine say-
gıda kusur etmeyen Fatih Sultan Mehmed 
ona “ana” diye hitap ediyordu. Ordusuyla, 
Trabzon’u çevreleyen sarp dağları aşarken, 
zaman zaman yaya yürümek zorunda ka-
lan Pâdişah’a Sâre Hatun: “Hey oğul! Bu 
Trabzon’a bunca zahmet nedendir?” diye 

5. Selahattin Tansel, Osmanlı 
Kaynaklarına Göre Fatih Sul-
tan Mehmed’in Siyasî ve Askerî 
Faaliyeti, Ankara 1985, s. 1.
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sorduğunda Fâtih, iman ve buna bağlı 
olan hareketi için şu manidar cevabı ver-
mişti: “Hey ana, bu zahmet din yolun-
dadır. Zira bizim elimizde İslâm’ın kılıcı 
vardır. Eğer bu zahmeti çekmezsek bize 
gâzi demek yalan olur. Bugün yahut ya-
rın huzur-ı İlâhiye çıkınca mahcup olu-
rum!”6 demesi, hükümdarın gâzilik, ci-
had ve İ’lâ-yı kelimetullah uğrunda nele-
re katlandığını gösterdiği gibi, onun na-
sıl bir sorumluluk anlayışına sahip oldu-
ğunu da göstermektedir. 

İstanbul, Schlumberger’in ifadesine 
göre, babası Sultan Murad’ın vasiyetiyle 
kendisine tavsiye edilmiş ve ecdadı olan 
bütün sultanların zihinlerini işgal etmiş 
olduğu bu muazzam teşebbüsü gerçek-
leştirmek isteyen Sultan Mehmed7 de-
vamlı olarak bu fethi nasıl başarabilece-
ğini düşünüyordu. Zira bu şehrin fet-
hi, Osmanlı Türklerine sadece yeni bir 
başkent kazandırmayacak, aynı zaman-
da kurdukları devletin, Avrupa kıtasın-
daki topraklarının garantisi de olacaktı. 
Egemenlikleri altındaki ülkelerin merke-
zinde ve Avrupa’yla Asya geçidi üzerinde 
bulunan bu yeni başkent ellerinde olma-
dan Türklerin kendilerini güvenlik için-
de hissetmeleri imkânsızdı. Kendilerini te-
dirgin eden Rumlar değil, Hıristiyanların 

birleşerek Constantinopolis gibi bir üsten 
harekete geçmeleri ihtimaliydi.8

İkinci Mehmed, gerek dedelerinin ve 
gerekse babasının girişmiş oldukları bü-
yük ve cür’etli teşebbüsü gerçekleştirmek 
istiyordu. Hatta o, bu düşüncesini daha ilk 
hükümdarlığında gerçekleştirmek niyetin-
de idi. Bu düşüncesini gerçekleştirme hu-
susunda Şehabeddin ve Zaganos Paşalar da 
kendisine destek veriyorlardı. Şimdilik Hz. 
Peygamber’in, İstanbul’un fethi ile ilgili 
hadîs-i şerîfini bir kenara bırakacak olsak 
dahi, tabiat ve coğrafya, İstanbul’u doğu 
ve batıdaki Osmanlı ülkelerine merkez 

yapmıştı. Kostantiniyye, başka bir devletin 
elinde kaldıkça Osmanlı ülkesi Hıristiyan 
istilasına açık bulunacağı gibi, Avrupa ile 
Asya arasındaki bağ ve alaka da emniyete 
alınamazdı. Böylece devlet, tam ve sağ-
lam bir vücut olacak yerde, gövdesi orta-
sından ikiye bölünmüş olarak parçalanmak 
tehlikesine maruz kalırdı.9

Gerçekten şu ana kadar, Osmanlılar 
tarafından İstanbul’un fethi için girişilen 
teşebbüslerin her birinde bir engel çıkarak 

6. Âşık Paşazâde, Tarih, İstan-
bul 1332, s. 160.

7. Gustave Schlumberger, İs-
tanbul’un Muhasarası ve Zap-
tı, trc. M. Nahid, İstanbul 
1331, s. 27.

8. Steven Runciman, Kostanti-
niyye Düştü, trc. Derin Türü-
mer, İstanbul 1972, s. 9-10. 

9. Bu konuda daha geniş bil-
gi için bkz. Ziya Kazıcı, Uç-
beyliğinden Devlet-i Aliyyeye 
Osmanlı, İstanbul 2009, s. 
157-158.
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veya çıkarılarak muvaffakiyet önlenmiş-
ti. Fakat burası, imparatorun elinde bu-
lundukça Osmanlıların Rumeli’ye tama-
men hâkim olmaları mümkün değildi. 
Nitekim Varna Muharebesi’ne gidilir-
ken, Çanakkale’nin ve hatta Sarayburnu 
ile Boğaz’a doğru olan yerlerin düşman 
tarafından tutulmuş olması, bu arada 
İstanbul’un da, düşmanı Osmanlılar aley-
hine teşvik eden imparatorun elinde bu-
lunması yüzünden büyük tehlikeler altın-
da Ceneviz gemilerine 40 bin duka altın 
verilerek Rumeli sahiline geçilebilmişti. 
Şu halde hadiseler, iki kıtadaki Osmanlı 
hâkimiyetinin, devamlı olarak sinsi bir 
siyasetle, Osmanlılar aleyhine çalışan 
Bizanslılar yüzünden ne kadar korkunç 
tehlikeler arz ettiğini göstermektedir.10

İç dünyasında, Kostantiniyye’nin fethi 
konusunda kendisini, uzun asırların gön-
lünden ve dilinden yuvarlanagelen bir 

manevî müjdenin son ve gerçek temsilcisi 
olarak gören Sultan II. Mehmed, zihnî ve 
ruhî imkânlarını bütün hızı ve bereketiyle 
hep bu nokta üzerinde toplamıştı. O, bu 
sebeple devlet erkânı ile ulema ve komu-
tanların fikirlerini öğrenmek üzere onları 
bir toplantıya çağırdı. Bu toplantıda farklı 
görüşler ortaya kondu.11 Bununla beraber 
çevresini teşkil eden devlet adamlarının 
mühim bir kısmı, haklı veya haksız endi-
şelerle onu böyle bir maceraya atılmakta 
desteklemiyordu. Hatta bu grup, daha da 
ileri giderek tecrübelerinden, bilgilerin-
den, hamiyetlerinden ve korkularından 
söz açarak önüne yığınlarca engeller çı-
karıyordu. Böylece bu kesim, onun kara-
rını tasvip etmediğini açık bir şekilde or-
taya koyuyordu. O devri yaşamış bir ta-
rihçi olarak Tursun Bey, bu mücadelele-
ri özetle şöyle anlatır: “Her çend erkân-ı 
devlet ve mülazıman-ı hazret, tasrih ü 

kinâye birle, ânun metanet ü 
menaatini ve mülûk-i mâzi-
nin fethi kastında hazain (ha-
zineler) harc idüp, cem’-i asâ-
kir eyleyüp çare bulamadıkı-
ların sem’-i şerifine (kulağına) 
ilka ederler idi. Ve âna taarruz-
dan ziyade fitneye sebep ol-
mak tevehhümatın ve ihtima-
latın söylerler idi.” Fakat padi-
şah bunlara iltifat etmez idi.12

Kısaca o, Bizans’ın üze-
rine gitmeye kararlı olduğu-
nu söyleyerek “Umarım ki 
tedbirimiz, Allah’ın takdiri-
ne uygun düşer.” diyen genç 
hükümdar, devletin kurulu-
şundan, Rumeli’ye geçişten, 
İstanbul’un, ülkesinin ortasın-
da bir küfür beldesi olarak ka-
lışından, Bizans’ın tezvirat ve 
çevirdiği entrikalardan bahse-
derek sözlerine şöyle devam 

10. Konu ile ilgili geniş bilgi için 
bkz. Ziya Kazıcı, İslâm Tarihi 
(Osmanlı Devleti ve Medeniye-
ti), İstanbul 1997, XI, 28-33.

11. Toplantı ile ilgili bilgi ve kay-
naklar için bkz. Kazıcı, Uç-
beyliğinden Devlet-i Aliyyeye 
Osmanlı, s. 166-169.

12. Tursun Bey, Tarih-i Ebu’l-
Feth, nşr. Mertol Tulum, İs-
tanbul 1977, s. 40. 
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eder: “Kendimizi ecdadımıza layık olma-
yan halefler olarak göstermeyelim. Aksine 
onların en has nesli olduğumuzu, onların 
kahramanlık ve meziyetlerinin benzerini 
gösterebileceğimizi ortaya koyalım. Zira 
onlar, nice tehlike ve sıkıntılarla kısa bir 
zaman içinde Asya ve Avrupa’daki bütün 
bu yerleri ele geçirip onların hâkimi oldu-
lar. Nice büyük şehir ve kaleleri fethe ka-
dir oldular.”13 dedikten sonra Bizans işini 
halletmeden hiçbir mühim teşebbüse gi-
rişmeyeceğini, bundan dolayı devlet erkâ-
nının bu husustaki fikirlerin öğrenmek is-
tediğini belirtir. Bunun üzerine meclis, işi 
müzakereye başlar. Devlet erkânından bir 
kısmı Padişah’ın fikir ve düşüncesini des-
teklerken, başta Veziriazam Çandarlı Halil 
Paşa olmak üzere bir kısmı da bu fikre mu-
halefet eder. Muhaliflere göre İstanbul, 
alınması güç bir şehirdi. Onun fethi Anka 
Kuşu’nu avlamaya benzer. Hatta buranın 
zaptı, gök kubbenin fethine denk sayılaca-
ğından bundan vazgeçilmesi gerektiği dü-
şüncesinde idiler. Çünkü içinde bol nüfu-
su ve etrafında çok sağlam bir suru vardı. 
Şehir, şiddetle müdafaa edileceğine göre 
alınamama ihtimali de vardı.14

Takriben iki ay sonra “Fâtih” diye 
anılacak olan Sultan II. Mehmed’in 

orduları, İstanbul surlarının 
önünde görüldükleri zaman, 
Katolik Hıristiyan dünyası, 
Katolik ve Ortodoks kilise-
lerinin birleşmesi gerektiği-
ni, bu birleşme için de bun-
dan daha iyi bir zamanın ola-
mayacağını düşünüyor ve an-
cak bu sayede Bizans’a yar-
dım yapılabileceğine inanıyor-
du. Görüldüğü gibi Katolik 
Hıristiyan dünyası, böyle bir 
yardımla Ortodoks Kilisesi’ni 
asimile edip tamamen orta-

dan kaldırmayı hedefliyordu. Dönemin, 
Hıristiyan dünyasındaki bu çekişme ile 
İslâm’dan alınan ilhamla Osmanlı’nın sa-
hip olduğu dinî müsamahasını (hoşgörü-
sünü) karşılaştırma bakımından bu mevzu-
da kısaca ve özet olarak bilgi vermek isti-
yoruz. Böylece Ortodoks mezhebine bağ-
lı Hıristiyan Rumların, içinde bulunduk-
ları psikolojik durumu anlama imkânını 
da bulmuş olacağız. Bu karşılaştırmayı da 

13. Kritovulos, Tarih-i Sul-
tan Mehmed Han-ı Sâni, trc. 
Karolidi, İstanbul 1328, s. 
36-37.

14. Bu konuda daha geniş bilgi 
için bkz. Tâcizâde Cafer Çe-
lebi, Mahruse-i İstanbul Fetih-
nâmesi, İstanbul 1331, s. 7-8.
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bizzat kendi kaynaklarından (Bizans tarih-
çisi Dukas) yapmakla, meseleye daha rahat 
ve sağlıklı bir açıklama getirmiş olacağız.

“Mehmed’in askerleri tahribat için 
İstanbul kapılarına dayanırken, şehir hal-
kı Rum ve Latin kiliselerinin birleşme-
sini sağlamak veya engellemek için bir-
birleri ile budalaca çekişiyorlardı. O ta-
rihten bir önceki yılın 12 Aralık ayında, 
Ayasofya’da iki fırka (mezhep) arasında 
şeklî bir uzlaşma sağlanmıştır. Fakat bu 
uzlaşma, Avrupa’nın büyük devletlerini, 
kendi sonuçları ile ilgilendirip bu yoldan 
biraz yardım sağlamak ümidi ile yapıl-

mıştı. Şizmatizm ateşi he-
nüz sönmemiş olduğun-
dan, her gün birtakım çir-
kin çekişmeler görülüyor-
du. Muhaliflerin düşman-
lığı son dereceyi bulmuş-
tu. Bir grup papaz ve ileri 
gelenler, imparator ile bir-
likte Katolik âyininde ha-
zır bulunurlar iken, başka 
keşişler ile halkın bir kıs-
mı manastırlardan çıkmı-
yorlardı.”15 Hammer, bu 
konuda daha fazla tafsilat 
vererek iki kilisenin nasıl 
birbirleri ile çatıştıklarını 

anlatır. Fakat biz, dönemin Bizans tarih-
çisi olan Dukas’ın verdiği bilgiyi buraya 
almak suretiyle hem Katolik ve Ortodoks 
kiliselerinin birbirlerine karşı olan has-
mane tavırlarını ortaya koymaya, hem 
de İslâm ve Müslümanların başka dinden 
olanlara karşı nasıl bir müsamaha (hoşgö-
rü) ile muamele ettiklerine temas etme-
ye çalışacağız.

“Gennadios, her gün, birleşme taraf-
tarları aleyhine va’z etmekten ve yazılar 
yazmaktan geri kalmı-
yordu. Saint Thomas 
Akinu’nun şahsı ve eser-
leri aleyhine yeni mü-
talaa ve itirazlar ter-
tip ediyordu. Bir de 
Dimitri Kidoni aley-
hinde bulunuyor ve 
bunların rafızî olduk-
larını isbat ediyordu. 
Senatodan baş amiral 
büyük duka (Lukas 
Notaras), Gennadios 
ile aynı fikri paylaşıyor 
ve onunla iş birliği ya-
pıyordu. İstanbul aley-
hine toplanmış olan sa-
yısız Türk askerlerini 
gören halka hitaben bu 
büyük duka, Latinler aleyhine şunları 
söylemeye cesaret etti: ‘İstanbul’un için-
de, Türk sarığını görmek, Latin serpuşu-
nu görmekten daha iyidir.”16

Görüldüğü gibi Bizans İmparatoru, 
Avrupa’dan yardım alabilmek için Papa ta-
rafından şart koşulan Katolik Kilisesi ile 
birleşmeyi kabul etmiş, onun gönderdi-
ği Kardinal İzidor vasıtasıyla Ayasofya’da 
âyin yapılmıştı. Bu hareket, Hıristiyanlığın 
Ortodoks mezhebine bağlı olan halkta, bü-
yük bir nefretin uyanmasına sebep olmuş-
tu. Latinlere karşı olan bu nefretin kökleri 
çok eskilere dayanıyordu. Zira 1204’teki 

15. Hammer, Devlet-i Osmani-
ye Tarihi, trc. M. Ata, 1329-
1330, II, 279.

16. Dukas, Bizans Tarihi, trc. VL. 
Mirmiroğlu, İstanbul 1956, 
s. 161.
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Latin istilasının acı hatıraları, halkın hafı-
zasından daha silinmemişti. Latinlerin şe-
hirde yaptıkları yağma ve Rumlara yapı-
lan işkenceler ile onları her türlü haktan 
mahrum edişleri henüz unutulmamıştı. 
Bu istila esnasında İstanbul’daki âbidele-
rin çoğu tahrip edilmiş, mezarlar soyul-
muş, birçok eser mahvolmuş ve Osmanlı 
fethine kadar bu facianın izi silinememişti. 
Türkler, İstanbul’a girdiklerinde bir kısmı 
çok harap 50’ye yakın kilise, bazı resmî 

binalar, yıkılmış müesseseler, bozuk yol-
lar ve terk edilmiş saraylar bulmuşlardı.17

Dindaşları tarafından yapılan böy-
le bir tahribata karşılık, halk tarafından 
Müslüman Türk’ün müsamahası biliniyor, 
Osmanlı hükümdarlarının vicdan hürriye-
tine, din ve mezhep serbestisine verdikleri 
mukaddes mâna fark ediliyordu. Rumlar, 
her mezhepteki Hıristiyanların mal, can 
ve din hürriyetine sahip olarak Osmanlı 
ülkesinde yaşayan ırktaşlarının rahat ha-
yatlarını gıpta ile karışık bir hayranlıkla 
müşahede ediyorlardı. Bu, Müslüman ve 
haşmetli devletin, gayrimüslim tebaasına 

(vatandaşına) verdiği büyük rahatlık ve ka-
zanç imkânları da bunlara ilave edilince, bazı 
Bizanslılarca Osmanlı idaresi bir nimet ve 
kurtuluş olarak görülmeye başlandı. Bu an-
layışın bir sonucu olacak ki, imparatordan 
sonra en yüksek dereceli devlet adamı olan 
Grandük Notaras, “Konstantanipolis’te 
kardınal şapkası görmektense Türk sarı-
ğı görmeyi tercih ederim!” diyordu. Bu 
arada makamından uzaklaştırılmış bulu-
nan eski Patrik Gennadios (Fetihten son-
ra Fâtih tarafından Rum Patrikliği’ne ge-
tirilen kimse) da Ortodoksluk için en iyi 
tercihin bu (Osmanlı idaresi) olduğuna ina-
nıyordu. Zira Türk sarığı, düşmanları olan 
milletler tarafından dahi hakkın, doğru-
luğun, adaletin, din ve vicdan hürriyeti-
nin işareti olarak görülüyordu. Başkaları 
tarafından tazim ve terkim edilen bu sarı-
ğın hâkim olduğu idare aranıyordu. Hatta 
bir rahibe, bütün Hıristiyanların şaşkın ba-
kışları önünde mezhep değiştirmeyi red-
dederek İslâmî olan kıyafeti kabul edip Hz. 
Peygamber’in nübüvvetini tasdik ettiğini 
haykırmıştı.18 Böyle bir olay garip ve tu-
haf karşılanmamalıdır. Çünkü İstanbul, 
Osmanlıların eline geçtiği zaman perişan 
ve harap bir vaziyette idi. Biraz önce de te-
mas edildiği gibi bu tahribat ve yoksullu-
ğun sebebi Katolik Hıristiyan Avrupa idi. 
Zira Comnen’ler devrinde, taht çekişme-
lerinden ve iç karmaşıklardan faydalana-
rak şehri basan Haçlı orduları, bu zengin 
ve mamur beldeyi sefil ve yoksul bir hara-
beye çevirmişlerdi.19 Gerçekten de Fâtih 
Sultan Mehmed’in temsil ettiği idare, in-
san tabiat ve yaratılışına uygun idi. Bu ida-
re, devrinde hayal edilip arzu edilen esas-
lara dayanmış bulunuyordu. Bu durum, 
onun İslâm mümessilliğini ne kadar aza-
metle temsil ettiğini gösterir.20

Burada, verilen mücadele ve fethin ger-
çekleşme sürecinin tafsilatına girme ihtiya-
cını duymuyoruz. Ancak fetihle birlikte 

17. Bekir Kütükoğlu, “Fâtih, Fe-
tih ve İstanbul”, Tarih Boyun-
ca İstanbul Semineri, Bildiriler, 
İstanbul 1989, s. 8.

18. Hammer, Devlet-i Osmaniye 
Tarihi, II, 280. 

19. Bu konuda daha geniş bilgi 
için bkz. Kazıcı, İslâm Tari-
hi (Osmanlı Devleti ve Mede-
niyeti), XI, 56.  

20. Ziya Nur Aksun, Osmanlı 
Tarihi, İstanbul 1994, I, 136.
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Fâtih’in tavır ve hareketlerine kısaca temas 
etmeyi gerekli görüyoruz. Bizans’ın, sur-
lardaki bayrağının indirilip yerine Osmanlı 
bayrağının dikilmesinden sonra ezanlar 
okunmaya başlandı. Sultan Mehmed Han, 
surlardaki bu manzarayı görünce atından 
inerek, Hz. Peygamber’in meth ve senası-
na nail olmanın verdiği bir sevinç, ayarıca 
devletini, İslâm’ın mukaddes şerefine mah-
zar kılan mehdiye-i Resûlullah’a21 kavuşma-
nın verdiği heyecanla şükür secdesine ka-
panarak Cenab-ı Hakk’a hamd eder. Sonra 
otağ-ı hümayununa çekilerek devlet erkâ-
nının tebriklerini kabul eder.

Hıristiyan Batı dünyasında beklenme-
dik bir felaket olarak kabul edilen İstanbul 
fethi, zafernâmelerle bütün İslâm dünyasına 
bildirilmişti. Resûlullah (sas)’ın hadisleri ile 
taziz edilmiş olan Fâtih Sultan Mehmed ve 
ordusu, büyük bir tebcile layık görülmüşler-
di. Mısır, Şam, Bağdad ve diğer Müslüman 
şehriler ile ülkelerde merasimler tertiplenip 
kutlama törenleri yapılmıştı. Kahire’de bu-
lunan Abbasî halifesinin emriyle camilerde 
Müslüman Türk şehitlerine dua edilmiş ve 
Fâtih’in ismi hutbelerde zikredilmişti. Bu 
andan itibaren bütün bir İslâm dünyası, pey-
gamberlerinin müjdesine (tebşirat)22 mahzar 
olan Osmanlı Devleti’ni, İslâmiyet’in bü-
yük bir temsilcisi olarak görmeye başlamıştı. 
Haçlı sürülerine karşı İslâm’ı şerefle müda-
faa etmiş olan Selçuklu ve Osmanlı bu fe-
tihle bütün Müslüman dünyasının sönmez 
ve eksilmez muhabbetini kazanmıştı. Bu se-
beple sadece Güney Hindistan (Behmenî) 
Sultanı Alaeddin II. Ahmed Behmen Şah 
(1435-1457) değil, bütün Müslüman ülke-
lerin hükümdarları Fatih’i tebrik için elçiler 
göndermişlerdi. “Etraf u eknaftan” pek çok 
elçi gelip bu fethi kutlamışlardı. Bu arada 
Kudüs’teki Rumların Patriği Atanasyos da 
bazı rahipleri ile gelip Fâtih’ten kendileri-
ne serbestiyet vermesini istemiştir. Bunun 
üzerine Fâtih Sultan Mehmed, hiç kimsenin 

bunların âyinlerine, kiliselerine ve diğer zi-
yaretgâhlarına karışmayacağına dair onlara 
bir ferman vermişti.23

İslâm dünyasının İstanbul’un fethin-
den dolayı bu kadar sevinmesinin sebep-
lerini çok derinlerde aramak gerekir. Zira 
bu şehrin fethi, Müslümanlar için önemli 
bir hedef haline gelmişti. Bu hedefe ulaş-
mak gerekiyordu. Çünkü bu, peygamber-
lerinin asırlarca önce haber verdiği bir ola-
yın gerçekleşmesi demekti. Ayrıca bu olay-
da başarı sağlayan onun müjdesine nail ola-
caktı. Bunun içindir ki Hz. Peygamber’in 
vefatından kısa bir müddet sonra önce 
Emevîler, daha sonra da Abbasîler tara-
fından defalarca kuşatılmasına rağmen ele 
geçirilemeyen İstanbul, Fâtih’ten önceki 
Osmanlı hükümdarlarınca da kuşatma al-
tına alınmıştı. Bununla beraber fetih ba-
şarısı, henüz 21 yaşlarında bulunan genç 
Osmanlı hükümdarına nasip olmuştu. Hz. 
Peygamber, İstanbul fâtihini ve fethi ger-
çekleştirecek olan orduyu tebşir etmişti. 
Kur’ân-ı Kerîm’deki “beldetün tayyibetün” 
âyet-i kerîmesi, “ebced hesabı” ile “feth-i 
mübin”in hicrî tarihine işaret ediyordu.24

Gerçekten de Osmanlı Devleti’nin genç 
hükümdarı Sultan II. Mehmed’i, İstanbul 
gibi önemli bir şehri almaya, onu fethedip 

21. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
İstanbul 1982, IV, 335.

22. Ahmed b. Hanbel, Müsned,  
IV, 335. 

23. Başbakanlık Osmanlı Arşi-
vi (BOA.), Ali Emirî, Fâtih, 
nr. 22; Fermanın metni için 
bkz. Ziya Kazıcı, İslâm Me-
deniyeti ve Müesseseleri Tarihi, 
İstanbul 2015, s. 68.

24. Fetihle ilgili geniş bilgi için 
bkz. Tursun Bey, s. 46-
65; Âşık Paşazâde, s. 140 
142;  Tâcizâde Cafer Çele-
bi, s. 10-20; Dukas, s. 162-
192; Kritovulos, s. 38-84; 
Hammer, II, 278-307; Fe-
ridun Bey, Münşeât, İstan-
bul 1274, I, 225- 232; İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarihi, Ankara 1972, I, 467-
493; Halil İnalcık, Fatih Dev-
ri Üzerinde Tetkikler ve Vesi-
kalara, Ankara 1987, I, 116-
131; Samiha Ayverdi, Türk 
Tarihinde Osmanlı Asırları, 
İstanbul 1975, I, 273-289; 
Hakkı Dursun Yıldız, “İs-
tanbul’un Müslümanlar Ta-
rafından Muhasaraları” Lale 
(1982) I/1, 27-32; Kazıcı, 
XI, 44-62. 
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Müslüman Türk dünyasına hediye etme-
ye sevk eden birçok etkenin bulunduğu bi-
linmektedir. II. Mehmed ile diğer Osmanlı 
hükümdarlarına fetihler uğruna katlandık-
ları sıkıntılara göğüs germe azmini veren 
maddî ve manevî alandaki etkenlere bu-
rada pek fazla temas etmek istemiyoruz.25 
Bununla beraber kısaca şuna da işaret et-
memiz gerekiyor.

Bir kıta görünümünde olan topraklar 
üzerinde hâkimiyet kuran Osmanlı Devleti, 
çeşitli ırk, dil, din, mezhep, örf ve âdetle-
re sahip toplulukları asırlarca adâlet ve in-
saf ölçülerine bağlı bir şekilde yönetmiş-
ti. Ulaşım ve haberleşme teknolojisi bakı-
mından günümüzle mukayese edileme-
yecek derecede imkânsızlıklar içinde bu-
lunan o asırların dünyasında, bunca farklı 
yapıdaki toplulukları cebir ve tazyik kul-
lanmadan idare etmek, basit bir hâkimiyet 
anlayışının sonucu olmasa gerekir. Bu dev-
lette ırk, din, dil, örf ve âdet farklılığı, bir 
kültür zenginliği meydana getirdiği gibi, 
sonsuz denebilecek bir hürriyet ve hoş-
görünün sağlanmasına da sebep olmuştu.26

Osmanlılar, yönetimlerine giren top-
lumların içyapılarına (din, örf, âdet) müda-
halede bulunmazlardı. Bu sebeple herkes, 
kendi dininin icaplarını herhangi bir en-
gelle karşılaşmadan yerine getirebiliyordu. 
İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı yöne-
timine giren Şark Ortodoks mezhebindeki 
Hıristiyanların can ve mal güvenliği emni-
yet altına alınmıştı. Onlar, tamamen patriğe 
bağlı idiler. O, piskoposları azledebiliyor, suç 
işleyen Hıristiyanları cezalandırabiliyordu. 

Nitekim 14 Cemaziyelahir 1016 (6 
Ekim 1607) tarihi gibi çok daha sonraları 
bile İstanbul, Galata, Haslar ve Üsküdar ka-
dılarına yazılan bir hükümden27 bunu anla-
mak mümkündür. Osmanlıların, Hıristiyan 
vatandaşlarına karşı takip ettikleri hukuk ve 
siyaset anlayışını değerlendiren Engelhardt, 
Rum Patrikhânesi’nin fetihten sonra nâil 

olduğu hukuk sayesin-
de âdeta devlet için-
de devlet gibi hareket 
serbestisine sahip ol-
duğuna işaretle, “Şark 
Ortodoks mezhebin-
deki Hıristiyanların 
ırz ve namusu, ser-
vet ü sâmânı, hürri-
yet-i şahsiyesi, hür-
riyet-i vicdanı -hiç-
bir kontrole tabi ol-
madan- Dersaadet 
Kilisesi reisinin elin-
de idi. Patrik, Ortodoksları nefiy ve ha-
pis cezalarına mahkum ediyor, vergi alı-
yor, piskoposları azlediyor, aforoz ve san-
sür gibi iki vâsıta-i mühimmeyi isti’mal ve 
su’eyliyor. Mektepler için tedrisat prog-
ramları yapıyor[du]. Elhasıl birçok cihet-
lerden hayat-ı medeniye ve siyasiyeye taal-
luk eden vezaifin hin-i ifasında hiçbir kay-
da tabi bulunmuyordu.”28 der.

Feth-i mübinin gerçekleştiği 29 Mayıs 
1453 Salı sabahını anlatan bir yazar, o günü 
şu ifadelerle tasvir eder: “O gün, her zaman-
kinden daha parlak doğan güneş, göz kamaş-
tırıcı altın sarışı ışınları ile âdeta İslâm’ın zafe-
rini kutluyor, cihanın incisi Kostantiniyye’ye 
sel gibi akan şanlı Türk ordusunu sıcak bir iç-
tenlikle kucaklayıp üzerine mukaddes nurlar 
saçıyordu. 29 Mayıs 1453 Salı sabahı, mu-
hakkak ki bir başka sabahtı. Bu parlak ve eş-
siz ilkbahar sabahının cihar tarihindeki yeri 
ise apayrı bir özellik taşıyordu. Zira o mu-
kaddes salı sabahı ile bir çağ kapanıyor, yeni 
bir çağ açılıyordu. Bu yeniçağa, eşsiz dehası, 
rakipsiz kuvvetiyle, Avrupa barbarları dâ-
hil, bütün cihana şaşkınlıktan küçük dilini 
yutturup 21 yaşlarında çok genç bir padi-
şah olarak Fâtih unvanına hak kazanan bü-
yük Türk, Fâtih Sultan Mehmed Han dam-
gasını basmıştı. İşte o mukaddes Salı sabahı, 
böyle eşsiz bir sabahtı.”29

25. Bu konuda daha geniş bilgi 
için bkz. Kazıcı, Uçbeyliğinden 
Devlet-i Aliyye’ye, s. 159-166.

26. Osmanlı hoşgörüsü ile ilgili 
geniş bilgi için bkz.  Kazıcı, 
İslâm Medeniyeti ve Müessese-
leri Tarihi, s. 58-79. 

27. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
(BOA), C. Adliye, nr. 125. 

28. Engelhardt, Türkiye ve Tan-
zimat, Devlet-i Osmaniye’nin 
Tarih-i Islâhatı, trc. Ali Re-
şad, İstanbul 1328, s. 119.

29. L. P. Dabağyan, Fâtih ve Fetih 
Olayı, İstanbul 1976, s. 100.
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Ebû Eyyûb’a (ra) giden yol, insanlığın tanıdığı en yüce yollardan biridir.
Bu yol; felahın yoludur. Köleliğin, sıkıntıların, zorlukların ve zulümle-

rin döneminde, ufukta yeni bir fecrin belirdiği yoldur: özgürlüğün, nurun, 
adaletin, eşitliğin ve kardeşliğin fecri.

Ebû Eyyûb’a (ra) giden bu yol, oldukça uzun, meşakkatli, zor, tehlikeler-
le çevrili, insi ve cinni şeytanların pusuya yattıkları yoldur. Bir tarafta, Arap 
Yarımadası’nın efendisi, nüfuz ve güç sahibi Kureyş, her cihetten Medine’ye, 
Ebû Eyyûb’un evine giden bu yolu kuşatmıştır. Dört bir yana casuslarını gön-
dermiş, yolun yolcularının önünü kesene ya da ulaşmalarına engel olana da 
büyük bir ödül vaat etmiştir.

Diğer tarafta ise 400 km. 
den fazla uzaklıkta, samimi 
bir topluluk, her gün sabahtan 
Harre mevkiine çıkıyor, uzak-
lardan gelecek olan Nur’u (sas) 
gözlüyor, sevgiliye kavuşma-
nın özlemini duyuyordu.

Resûlullah’a (sas) kavuşmak 
üzere toplanan bu mümin top-
luluğun arasında, parlak yüzlü, 
kalbi imanla dolu birisi göze 
çarpıyordu. Sıkıntılı bir hal-
de insanların önüne geçer, ba-
şını kaldırıp, büyük bir özlem 
ve şevkle bakışlarını uçsuz bu-
caksız araziye çevirirdi. Bu kişi, 
Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra) olarak 
tanınan, Hâlid b. Zeyd’di (r).

Kim bilebilirdi ki uzak-
lardan gelen Nur (sas) onun 
evinde kalacaktı? Kim bile-
bilirdi ki bir gün, Ebû Eyyûb 
(ra) Osmanlı hilafetinin baş-
kenti İstanbul’da bir kez daha 
Nur’un belirmesi için, O’nu 
bizlere taşıyan kişi olacaktı?

Mekke’den Medine’ye on 
iki gün süre Hicret yolculu-
ğu boyunca bu sadık toplu-
luk adeta nefeslerini tuttu. 
İnsanlık tarihindeki en büyük 
değişim vaktiydi ve işte o Nur, 
uzun süredir âlemi kaplamış 
olan karanlığın kalbinden yol 
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alıyordu. Akıl almaz sıkıntılar ve acı-
lar taşıyan davet yolunda, sabır ile taç-
landırılmış on üç yılın ardından gelen 
on iki gün.

Rebî’ül-Evvel ayının on ikisi pazar-
tesi; Medine’nin kader ile sözleştiği gün-
dü. İşte, sıcaktan tutuşmuş Harre arazi-
sinin ortasından ona duyulan özlemle 
Nur (sas) belirdi.

İmam Buhari (ra) rivayet ediyor: 
“Yine bir gün uzunca bir bekleyişin ardın-
dan, Müslümanlar evlerine yönelmişlerdi. 
Evlerine girdikleri sırada, Yahudilerden 
birisi kendi işi için yüksek evlerden biri-
ne çıkıp uzakları gözlerken, Resûlullah’ın 
(sas) ve arkadaşlarının beyazlara bürün-
müş olarak serap ve sisleri yara yara gel-
mekte olduklarını gördü. Yahudi kendi-
sini tutamayarak yüksek sesle:

‘Ey Arap halkı! İşte gelmesini bekle-
diğiniz ulu kişiniz geliyor!’’ diye bağırdı.”

Müslümanlar hemen, Resûlullah’ı 
(sas) karşılamak üzere, silahlanarak, 
Harre’ye yöneldiler.

Zamanın bu tarihi anlarında, Medine 
ehli, uzun insanlık tarihinin bildiği en 
güzel ve en hoş neşidi tarihe kaydedi-
yorlardı. Mekke’den gelen nura duyu-
lan sevgi ve aşkın neşidiydi bu, yalnız-
ca Medine ehlinin değil, tüm âlemlerin 
samimiyetinin neşidi.

Ay doğdu üzerimize 
Veda Tepelerinden 
Şükür gerek artık bizlere 
Allah’a davet eden elçiden 
Ey bizden seçilen elçi!  
İtaat edilen daveti bize getirdin 
Geldin, bu şehri şereflendirdin 
Ey hayra davet eden, hoş geldin!

O gün tarihin en önemli ve en yüce 
günüdür! Hayatım üzere yemin ederim 

ki sahabe-i kirâm da bu günün kıyme-
tini biliyordu ve bu nedenle bu günü 
Müslümanlar tarihinin ilk günü kıldı. 
Sanki Allah (cc) Kur’ân’ı Kerîm, bu gü-
nün yüceliğine şu ayeti ile işaret ediyor:

“O mescit içinde sen kesinlikle namaza 
durma. Ta ilk gününde temeli takva üzeri-
ne kurulan mescit elbette içinde namaz kıl-
mana daha layıktır. Onun içinde günahla-
rından arınmayı seven kişiler vardır. Allah 
da arınmış, ak pak olmuş olanları sever.”1

Nebî (sas), Kûba’da insanların arasın-
dan, sağ cihetteki Amr b. Avfoğulları’na 
yöneldi ve burada bineğinden indi. İlim 
ehlinin görüşleri arasında daha doğru 
olarak kabul edebileceğimiz görüşe göre; 
Resûlullah (sas) burada 14 gün kaldı ve 
bu süre içinde Kûba Mescidi inşa edildi.

Resûlullah (sas), Medine’de dayıları 
olan Neccâroğulları’nın yanında kala-
cağını onlara haber etti. Bunun üzerine 
Neccâroğulları kılıçlarını kuşanarak gel-
diler ve Resûlullah’a (sas) ve sahabelerine:

“Emniyet içerisinde ve sizlere bo-
yun eğilmiş olarak bineklerinize bini-
niz!” dediler.

Bu haberi duyan Ebû Eyyûb’un (ra) 
sevinci ne sevinçti öyle! Resûlullah (sas) 
Neccâroğulları’nın yanında kalacaktı. 
Acaba, beşeriyetin tanıdığı en yüce ve en 
kıymetli olan Zât’ı (sas) misafir edecek sa-
adetli kişi kim olacaktı?

Resûlullah (sas), devesi Kasva’ya bindi. 
Ardında Ebû Bekir es-Sıddîk (r) ile Cuma 
günü sabahı, her yanından kalpleri saran 
heybetli bir kafilenin eşliğinde yola çıktı-
lar. Sahabeler, devenin yularını alacak kişi 
olmak için yarışıyor, Resûlullah (sas) ise:

“Devenin yolunu açınız! Nereye gidece-
ği ona emrolunmuştur!” diye buyuruyordu.

Medine halkının, Nebi’nin gelişi ile 
duyduğu mutluluk tarif edilemezdi! 
İmam Ahmed b. Hanbel (ra), Enes b. Mâlik 
(ra) senediyle şu rivayette bulunuyor:

1. Tevbe Suresi, 108. ayet.
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“Çocukların içerisinde koşuyordum. 
İnsanlar; ‘Muhammed geldi!’ diyorlardı. 
Koşuyordum ama bir şey göremiyordum. 
Sonra yine: ‘Muhammed geldi!’ diyorlar, 
ben de koşuyordum, ama bir şey göremi-
yordum. Nihayet Resûlullah (sas) ve saha-
besi Hz. Ebû Bekir (ra) geldiler. Medine 
arazilerinden birindeydik. Geldiklerini 
Ensâr’a haber vermesi için Medine’den bi-
rini gönderdik. Bunun üzerine, Ensâr’dan 
yaklaşık beş yüz kişi, onları karşılamak 
üzere yanlarına geldiler. Ensâr:

‘Emniyet içinde ve kendilerine itaat 
edilenler olarak buyurunuz, ilerleyiniz!’ 
dediler. Resûlullah (sas) ve Hz. Ebû Bekir 
(ra) Ensâr’ın arasında ilerlemeye başladı-
lar. Bütün Medine halkı dışarı çıkmıştı. 
Yetişkin kızlar evlerinin damlarına çıkmış:

‘Hangisi O’dur?’ diye soruyorlar-
dı. Böyle bir manzara görmemiştim. 
Resûlullah’ın (sas) Medine’ye geldiği 
günü de, vefat ettiği günüde gördüm. 
Bu iki günün benzerini asla görmedim.’”

Kutlu kafile, Sâlimoğulları toprak-
larına ulaştığında, Nebî (sas) devesinden 
indi ve Rânûne Vadisi’nde Cuma namazı-
nı kıldı. Bu, O’nun (sas) Medine’de kıldığı 
ilk Cuma namazıdır. Sâlimoğulları’ndan 
Utbân b. Mâlik, el-Abbâs b. Ubâde b. 
Nadle yanına gelip:

“Ey Allah’ın Resûlü! Bizler güç, kuv-
vet, ikram sahibi kimseleriz, buyur.” de-
diler. Resûlullah (sas):

“Devenin yolunu açınız! Zira nereye gide-
ceği ona emrolunmuştur!” buyurdu.

Deve yürümeye devam etti. 
Hableoğulları’nın, Sâideoğullarının, 
Hârisoğullarının, Adî b. en-Neccâroğul-
ları’nın ve Mâzin b. Neccâroğulları’nın 
evlerinin önünden geçti. Her kabileden 
geçtiğinde insanlar öne çıkıyor, devenin 
yularını alıyordu. Resûlullah (sas):

“Onun yolunu açınız! Zira ona emrolun-
muştur!” diye buyuruyordu.

Deve, Mâlik b. en-Neccâroğulları’nın 
evlerinin yanına varıncaya kadar yürü-
meye devam etti. Mescid-i Nebî’nin bu-
gün kapısının (minberinin) bulunduğu 
yere çöktü. Ardından tekrar kalktı ve bi-
raz daha yürüdü. Bu sırada Resûlullah’ta 
(sas) tekrar onun yularını serbest bıraktı. 
Sonra deve arkasına döndü ve ilk çöktü-
ğü yere kadar geldi, sallandı, işaret etti ve 
boynunun ön kısmını yere koydu.

Ebû Eyyûb’un (ra) sevinçten kalbi ye-
rinden çıkacak gibiydi. İşte Resûlullah 
(sas) devesinden iniyor ve:

“Kimin evi buraya en yakındır?” diye 
soruyordu. Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra) ace-
le bir şekilde:

“Benim evim, ey Allah’ın Resûlü!” 
diye cevap verdi. Aceleyle herkesten önce 
el-Mustafa’nın (sas) yükünü aldı ve evi-
ne taşıdı. Bunun üzerine Resûlullah (sas) 
diğerlerine nazikçe özür beyan ederek:

“Kişi, yükü ile beraberdir.” buyurdu. 
Zeyd b. Hâris’te (ra) O’nunla (sas) bera-
ber Ebû Eyyûb’un (r) evine indi. Bunun 
yanında, Es’ad b. Zürâre’de Peygamber’in 
(sas) devesini bakmak üzere kendi evi-
ne götürmekten dolayı memnun olmuş-
tur. O gün Ebû Eyyûb’un (r) hayatının en 
mutlu günüydü.

El-Mustafa (sas), Ashâbu’s-Siyer’de 
geçtiğine göre, Rebîülevvel ayının 26’sın-
da, Cuma günü öğle vakti, Ebû Eyyûb’un 
(ra) evine gelmiştir. Ebû Eyyûb’un ve 
hanımının (ra) kalplerini saran o gün 
ki mutluluklarını hiç kimse idrak ede-
mez. Neccâroğulları, Medine halkı ile 
beraber genel bir karşılamanın yanında, 
Peygamber’e (sas) birde özel karşılama 
tertip ettiler.

Neccâroğulları’nın kız çocukları def-
leri ile çıkıp:

“Neccâroğulları’nın kızlarıyız biz,
Muhammed’in yakınlığı, komşuluğu ne 

mutlu, ne hoş!” diyerek neşid okuyorlardı.
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Bunun üzerine Resûlullah (sas) onla-
rın sevgilerine sevgi ile tebessümlerine te-
bessümle karşılık verdi. Yanlarına çıkıp:

“Beni seviyor musunuz?” diye buyur-
du. Onlar da:

“Evet! Allah’a yemin olsun ki seni se-
viyoruz ey Allah’ın Resûlü!” diye cevap-
ladılar. Resûlullah da (sas):

“Vallahi bende sizleri seviyorum! Vallahi 
bende sizleri seviyorum! Vallahi bende sizleri 
seviyorum!” diye karşılık verdi.

Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin Evi

Ebû Eyyûb’un (ra) evi, Mescid-i 
Nebevî’nin güneydoğusunda yer alır. 
Devenin çöktüğü yerin (mescidin ka-
pısı ya da minberin yanı) yaklaşık 28 m. 
yakınındadır. Ebû Eyyûb’un (ra) evi iki 

katlı idi. Katlarda kaç oda bulunduğu-
na dair direk bir bilgi bulamadım. Ancak 
İbn İshak, İmam Müslim ve başkalarının 
rivayet ettikleri bir olaydan bu konu için 
faydalanabiliriz. Rivayete göre; bir ke-
resinde üst katta su testisi kırıldı. Ebû 
Eyyûb ve hanımı, Resûlullah’ın (sas) oda-
sına su sızmasın, su O’nun (sas) üzerine 
damlayarak rahatsızlık vermesin diye, sa-
hip oldukları tek yorganla acele ile yeri 
kurulamaya giriştiler. Bu sahneden, iki 
katta da birer oda bulunduğu sonucu-
na varabiliriz.

Aynı şekilde Ebû Eyyûb ve hanımı (ra) 
hakkındaki diğer rivayetlerden, edep ve 
hayâlarından dolayı Peygamber’in (sas) 
oda da bulunduğu yerle aynı hizada otur-
mak yerine, üst kattaki odalarının başka 
bir cihetinde durmayı tercih ettiklerini 
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öğreniyoruz. Mesela, Resûlullah’ın (sas) 
uyuduğunu bildikleri tarafta değil de, 
odanın diğer tarafında otururlardı. Bazı 
araştırmacılara göre Ebû Eyyûb’un evi si-
yah taşlardan bina edilmişti. Ayrıca bazı 
tarihi rivayetlere göre, bu evi, bi’setten 
bin yıl kadar önce, Peygamber (sas) için 
Tibbân Es’ad adındaki Himyerli bir zat 
bina etmiştir.

O zamandan itibaren bu ev, Ebû 
Eyyûb’a (ra) sıra gelene dek âlimler ve 
çocukları içinde elden ele geçmiştir. 
Binaenaleyh Resûlullah (sas) aslında ken-
di evinde konaklamıştır. Yine bu rivaye-
ti tercih edenler şöyle derler: Bu elden 
elden ele geçiş süresince ev bina edildi-
ği üzere kalmıştır. Bu uzun zaman dili-
minde tarihi olaylara karşı mukavemet 
göstermiş olması binanın taşlar ile inşa 
edildiğini gösterir. Özellikle de, Mescid-i 
Nebevi’yi ve çevre bölgeleri tehdit eden 
Mehzuz Vadisi’nin yakınlarında olması 
da buna delildir.

Fakat Resûlullah’ın (sas) Ebû 
Eyyûb’un evini nasıl seçtiği, yine 

“Hanginizin evi en yakındır?” diye sor-
ması, devenin çöktüğü yeri satın alması 

hakkındaki sahih rivayetler, bu rivaye-
ti sahihlikten uzaklaştırıyor. Aynı şekil-
de, bu rivayete dayanılarak evin taştan bina 
edildiğini ve zamana mukavemet göstere-
rek ayakta kaldığı bilgilerini de zayıf kılı-
yor. Ben, Medine’deki evlerin çoğunluğu 
gibi, bu evinde tuğla ve kerpiçten yapıl-
mış olduğunu, tavanının hurma ağacı kü-
tüğü ve dalları ile kapatılmış ve yerin ça-
mur tabakası ile örtülmüş olduğu görüşü-
nü tercih ediyorum. Doğrusunu Allah bilir.

Taştan yapılan evlere gelince; o za-
manlar da kaleler harici mekânların bu 
şekilde inşa edildiği bilinmez. Bu tarz 

yapılar ilerleyen zamanlarda, Emevi dö-
neminde Akîk Vadisi’nde inşa edilen sa-
raylarda görülür.

Evin etrafında Mâlik b. 
Neccâroğulları’nın evleri bulunmak-
ta, ayrıca bu aileye ait hurma bahçeleri 
de yakınlarda yer almaktadır. Bilindiği 
üzere, Medine-i Münevvere, verim-
li bir araziye sahip, vadilerin arasın-
da bulunan etrafı araziler ile çevrili bir 
şehirdir. Kabileler, hurma bahçelerin-
de çalışabilmek için vadilerin kıyıları-
na dağılmışlardır.
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Öyle görünüyor ki, Mâlik b. 
Neccâroğulları’nın bölgesi oldukça 
genişti ve evlerin arasında mesafeler 
vardı. Yapılaşma için elverişliydi. Bu 
da muhacirlerin çoğunluğunun onla-
ra komşu olmasına olanak sağlamıştı. 
Netice itibariyle bölgede ki nüfus sa-
yısı arttı ve Medine-i Münevvere’nin 
merkezi haline geldi. Bazı rivayet-
ler Neccâroğulları’nın bazı arazile-
ri Peygamber’e (sas) hediye ettiğine 
ve O’nun da (sas) buraları muhacirle-
re verdiğine işaret eder. Yerleşim yer-
lerinin birbirine uzaklığı ve Mâlik b. 

Hassân b. Sâbit (ra) ve daha birçok 
sahabinin evleriydi. Bunun sonra-
sında ise, Neccâroğulları’ndan başka, 
Mazinoğulları, Adîoğulları’nın evleri 
geliyordu. Diğer kabilelerin yerleşimi 
ise harita da gösterildiği gibidir.

Ebû Eyyûb’un (r) komşuları genel 
olarak bu kimselerdir. Ancak bir yan-
dan bu konudaki bilgilerin azlığı bir yan-
dan da bölge de hızlı ve sürekli bir yapı-
lanma meydana gelmesi nedeniyle Ebû 
Eyyûb’un ve yakın komşularının evle-
rini tam hali ile tasavvur edemiyor ve 
tafsilatlandıramıyoruz. Yine Hicret’ten 

Neccâroğulları’nın evlerinin yaygın hali 
bölgenin geniş ve düz bir arazi olduğu-
na dair bahsettiklerimizi teyit eder ni-
teliktedir. Yine devenin çöktüğü yer ile 
oraya en yakın ev olan Ebû Eyyûb’un 
evinin arasının daha önce bahsettiğimiz 
gibi yaklaşık 28 m. olması da bu duru-
mu doğrular.

O zaman Ebû Eyyûb’un (ra) evi-
ne Mâlik b. Neccâroğulları’ndan en 
yakın olan evler; Es’ad b. Zürâre, 
Zeyd b. Sâbit, Übey b. Ka’b, el-Hâ-
ris b. Sımme, Hârise b. en-Nu’mân, 
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önceki komşuları, Hicret’ten sonra tek 
değillerdi, aynı şekilde; Hicret’ten son-
raki birinci ve ikinci yıllarda, sonraki yıl-
larda ki gibi tek değillerdi.

Peygamber’in (sas) asrındaki olay sü-
recindeki hızlılık (hicret, gazveler, he-
yetler)  Medine-i Münevvere’deki sos-
yal ve imârî bünyenin üzerinde büyük 
etkiye neden olmuştur.

Bilinen az sayıdaki bazı rivayetlere 
göre ise, Resûlullah’ın (sas) konakladı-
ğı zamanlarda Ebû Eyyûb’un (ra) evine 
en yakın olan ev, güney tarafında bu-
lunan el-Celîl Hârise b. En-Nu’mân’ın 
(ra) evidir. Hârise’nin evi Ca’fer es-Sâ-
dık b. Muhammed el-Bâkır’ın (ra) ol-
muştur. Rivayetler, sahabî el-Celîl’in 
(ra) bu bölgede çok sayıda evi ve ara-
zisi olduğunu, tamamını Peygamber’e 
(sas) hediye ettiğini ve Peygamber’in 
bazılarında ikamet ettiğini ifade eder. 
Ayrıca arazilerin bir kısmı üzerine Hz. 
Âişe ve Hz. Fâtıma’ya oda bina edildi-
ği ve kalan kısmında muhacirlere veril-
diğini kaydeder. 

Ayrıca hicretten sonra Ebû Eyyûb’un 
(ra) evine yakın olanların evleri arasına; 
Ömer b. el-Hattâb’ın, kızı Hafsa’nın, 
Osman b. Affân’ın, Sa’d b. Ebû Vakkâs’ın 
ve Ca’fer b. Ebû Tâlib’in evleri de ka-
tılmıştır. Hz. Ca’fer’in evi kıble yö-
nünden mescide bakıyordu. Hayber 
Gazvesi dönüşünde, Resûlullah (sas) 
bizzat onun evinin yapımında yer al-
mıştır. Amcası Hz. Abbâs’ın (ra) evi de 
Hz. Ca’fer’in evinin yakınındaydı. Yine 
Resûlullah (sas) bu evin yapımında yer 
almış, amcası Abbâs’ın omzundaki olu-
ğu yerleştirmiştir.

Hz. Abbâs’ın (ra) evin inşası bittiğin-
de şu beyitleri okuduğu rivayet edilmiştir:

Üzerinde yağmurluğu ile tuğla, kerpiç, 
taş ve tahtalar ile bina ettim

Ey Rabbim! Ehli için bu evi bereketli kıl!

Resûlullah (sas) buyurdu ki:
“Allah’ım, onun bu evini mübarek kıl!” 
Evin temeli taştan, duvarları ise ker-

piçten olduğu burada anlaşılıyor. Bu da, 
Ebû Eyyûb’un (r) evinin kerpiçten ya-
pıldığına dair görüşümüzü destekliyor.

Peygamber (sas) evin alt katın-
da oturuyordu. Ancak Ebû Eyyûb (r) 
Resûlullah’ın (sas) üst katta oturması 
için ısrar etti. Resûlullah (sas) ise bunu 
kabul etmeyerek:

“Evin alt katında bulunmamız bizim 
ve beraber evinde olduklarımız için daha 

uygundur.” buyurdu. O da Resûlullah’ın 
(sas) bu buyruğuna razı geldi. Ancak 
o ve hanımı, edeplerinden dolayı 
Peygamber’in (sas) odada bulunduğu 
cihet ile üst katta olmalarına rağmen 
aynı cihette oturmuyorlardı.

Siz kardeşlerim de benimle beraber, 
Ebû Eyyûb’un ve hanımının bu sevgili-
ye karşı duydukları edep ve sevgiden do-
layı nasıl odanın bir kenarına çekildikle-
rini tahayyül edin.
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Ve yine, Ebû Eyyûb’un ve hanımının 
Resûlullah’ın (sas) adımlarını nasıl takip 
ettiğini, testi kırılıp da su döküldüğün-
deki hallerini tahayyül edin. Su testisi kı-
rıldığı gün Ebû Eyyûb’un (ra) üst katta 
kalmaya artık takatinin tükendiği gündü. 
Hemen o ve hanımı, Resûlullah’ın (sas) 
üzerine su damlamasın diye, sahip olduk-
ları tek yorgan ile suyu kuruttu. O gece 
yorgansız olarak sabahladılar. Fecir vakti, 
Ebû Eyyûb Resûlullah’tan (sas) artık üst 
kata çıkmasını rica etti. Peygamber de 
(sas) onun bu rağbeti üzerine üst kata çıktı.

bölgesinde bulunan Sa’d b. Ubâde de her 
gece bir çanak yemek getirirdi.

Resûlullah’ın (sas) refîki âlâya irti-
halinden sonra, Ebû Eyyûb el-Ensârî 
(ra) artık tamamıyla kendini Allah yo-
lunda cihada adamıştır. Bu cesur süva-
ri, daha sonraları uçsuz bucaksız İslam 
Devlet’inin başkenti olacak şu mübarek 
şehrin surlarına kadar gelmiştir.

Ebû Eyyûb’un vefatından sonra 
evi mevlası Eflâh’a geçti. el-Muğîre b. 
Abdurrahmân b. el-Hâris b. Hişâm evi 
bin dinara ondan satın alarak tamir et-
tirip vakfetti. 

Zamanla harap olan ve arsa haline ge-
len bu mübarek evi el-Melik Şihabuddîn 
Gâzî b. el-Melik el-Âdil satın aldı ve ken-
disine nispeten el-Medresetü’ş-Şihâbiy-
ye olarak adlandırılan medreseyi yaptır-
dı. Bu medrese iki katlı olarak inşa edil-
di. İçerisinde biri büyük biri küçük iki 
büyük salon ve bir mihrap vardı. Denilir 
ki: Bu mihrap, devenin çöktüğü yerdedir.

Medrese de dört mezhebin fıkhı 
öğretiliyordu. Kütüphanesinde kıy-
metli el yazması eserler bulunuyordu. 

Resûlullah’ın (sas) Ebû Eyyûb’un (ra) 
evinde kaç gün kaldığı ile ilgili, bir ay, 
yedi ay, dokuz ay şeklinde farklı rivayet-
ler bulunmaktadır. Bu ev, Resûlullah’ın 
(sas) kaldığı süre içerisinde, Medine 
halkının merkez noktası oldu. Zeyd b. 
Sâbit’ten (r) rivayetle:

“Bizim Mâlik b. en-Neccâroğullardan, 
sıra ile Resûlullah’ın (sas) kapısına üç 
dört yerden yemek taşınmadığı bir gece 
yoktu.” Evi yakınlarda, Saîdeoğulları 
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vakfedildi. H. 13. yüzyılın sonlarında 

burası, mihrabı olan kubbeli bir mes-

cit olarak tekrar inşa edildi. Dışarıdaki 

duvarına altından harflerle: “Burası 

Peygamber’in (sas) elçisi ‘nin evidir.” 

diye yazılmıştır.

H. 1407 yılında, Hadimu’l-

Haremeyn Kral Fahd tarafından, 

Mescid-i Nebevî’nin genişletilmesi 

Birçok âlim bura da yaşamıştır. 

Behcetü’n-Nüfûs ve’l-Esrâr fi Tarîhi 

Dâri Hicreti’l-Muhtar adlı eserin sa-

hibi Şeyh Abdullah b. Abdülmelik 

el-Mercânî bu âlimlerden birisi-

dir. el-Melik Şihâbüddîn Dımeşk’te 

ve Türkiye’de Silvan’da bu medre-

se için vakıflar tesis etti. Yine bu-

rası için Medine’de hurma ağaçları 
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sırasında yıkıldı. Burası şuan da 

Mescid’i Nebevî’nin güney doğu kıs-

mında kalmıştır.

Şeyh Âlim Muhammed Muhammed 

Ebû Şebhe (ra) diyor ki: “Resûlullah’ın 

ve Mescid’i ziyaret etmek üzere 

Medine’de bulunduğum bir zaman da 

bu evin bulunduğu yere gittim. Burası 

Mescidi Nebevîye oldukça yakın. Bu 

ev hatıraları hatırlattı, duyguları ve bu 

evin hayırlı sakinlerine duyulan sevgiyi 

hareketlendirdi. Ey Ebû Eyyûb’un evi, 

sen Allah içinsin!

Hiçbir ev senin gibi kalbime giremedi,

Bu sevgi ancak evin sakinindendir.”

Efendimiz Muhammed’e (sas) ve 

O’nun Âline ve Ashabına salât ve se-

lam olsun! 
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Kahire Aynü’ş-Şems Üniversitesi’nden 
mezun oldu. 1973 yılında doktora için 
Türkiye’ye geldi. 6 yıl Türkiye'de kal-
dı. 1980 yılında İstanbul Edebiyat 
Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Kürsüsü’nde 

“Yavuz Sultan Selim ve Mısır Seferi” 
adlı çalışmasıyla doktorasını yap-
tı. Mısır’da yetiştiği üniversiteye öğ-
retim görevlisi olarak döndü. 1982-
85 arasında Ortadoğu Araştırmaları 
Merkezi’nde müdür yardımcısı ola-
rak çalıştı. İmam Muhammed bin 
Suud Üniversitesi Dava Fakültesi’nde 
Osmanlı Tarihi okuttu. Ders kitap-
larını hazırlayan komitede üye oldu. 
Halen Kahire Aynü’ş-Şems Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde Osmanlı Tarihi 
bölümde çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Muhammed Harb
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İmam Ahmed b. Hanbel, Müsned’inde şu hadisi rivayet eder: “Resûlullah (sas) 
buyurdu ki:

‘Konstantiniyye muhakkak ki bir gün fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne gü-
zel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur.’”2

Sanırım bu müjdeli hadis, hicrî 1. asırdan beri Müslümanların bu şehri fet-
hetmeye dair çabalarının nedenini ortaya seriyor. Tarihçiler, bu mamur şehir 
hakkında şu meşhur sözleri ifade etmişlerdir:

“Dünya tek bir krallık olsaydı, Konstantiniyye ona başkent olmaya en la-
yık şehir olurdu.”

İstanbul, asırlardan beri dünya ehlinin de din ehlinin de bakışlarını diktiği bir 
şehir olmuştur. Din ehli Nebevi müjdeyi tahakkuk ettirmek isterken, dünya ehli 
de dünya tacındaki inciye sahip olmak istemiştir. Ancak, rabbanî irade bu şere-
fi, sekiz asır süren çabaların ardından Âli Osman soyundan bir zata lütfetmiştir.

ARAP KAYNAKLARINDA 
KONSTANTİNİYYE’NİN FETHİ

Prof. Dr. Muhammed Harb1

1. Muhammed Harb, Kahire 
Aynü’ş-Şems Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Bölümü.

2. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
4/335.

3. İbn İyâs, (H. 852-930 (yakla-
şık), M. 1448-1524) Muham-
med b. Ahmed b. İyâs el-Ha-
nefî, Ebü’l-Berekât

4. İbn Tağrîberdî (ya da Tan-
rıverdi) (H. 813-874, M. 
1410-1470) Yûsuf b. Tağ-
rîberdî b. Abdullah ez-Zâ-
hirî el-Hanefî, Ebû’l-Meha-
sin, Cemaleddin.

Konstantiniyye’nin Fethi ile İlgili 
En Önemli Çağdaş Arap Kaynakları

Tarihu İbn İyâs;3 bu eserin asıl adı “Bedâi’z-Zuhûr fî Vekâi’d-Dühûr”dur. İlk 
olarak eserin üç cildi basılmıştır. Daha sonra dördüncüsü de eklenmiş ve 1912 
yılında İstanbul’da basılmıştır. Beşincisi ise “Safahât Lem Tünşir min Bedâi’z-
Zühûr” adı ile 1951 yılında Mısır’da neşredilmiştir. H. 928 yılına kadar Mısır 
ile ilgili bilgileri kaydetmiştir. 

İbn Tağrîberdî’nin4 ‘Havâdîsu’d-Duhûr fî meda’l-Eyyâm ve’ş-Şuhûr’ adlı ese-
ri. Kitabın 4 cildi neşredilmiştir. Makrizî’nin ‘Kitabu’s-Sulûk’una zeyl olarak ya-
zılmıştır. Yine İbn Tağrîberdî’nin en-Nücûmu’z-Zahire fî Mülûk Mısr ve’l-Ka-
hire adlı kitabı ile Menhelü’s-Sâfî ve’l-Müstevfî Ba’del-Vâfî’si burada zikredile-
bilinir. Ayrıca Menhelü’s-Sâfî’nin ilk kısmı biyografi yazısıdır.
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Fatih Sultan Mehmet’in 
Mısır Sultanı el-Eşref İnal’a 
Mektubu

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,
el-Kadîm olanın zikri ile mübarek ol-

ması duasıyla, buyurmuştur ki: 
‘De ki ey mülkün sahibi olan 

Allah'ım! Dilediğine mülk verir-
sin, dilediğinden de mülkü çeker 
alırsın; dilediğini yüceltir, diledi-
ğini alçaltırsın. Hayır, yalnız senin 
elindedir. Gerçekten sen, her şeye 
gücü yetensin.’5

(...)
‘Hilafet tahtını doruklara taşıyan 

hükümranlığınızın yükselen güneşine 
dair peş peşe gelen haberler neticesin-
de, Allah’ın bunları daim kılmasını ve 
arttırmasını, mübarek kılmasını, seçil-
miş Peygamberi’nin ve Resûlü’nün (en 
temiz salâtlar O’nun ve ailesinin üzerine 
olsun) bereketi ile muhafaza etmesini ni-
yaz ederiz. Bu haberler ile sevinç ile gıp-
ta ve mutluluk ile dolduk.’

Mektubun bu kısmı ve mukaddimenin 
geri kalanı, Fatih Sultan’ın kardeşi Mısır 
Sultanı’nı, hükümdarlığındaki istikrarı 

Osmanlı-Arap İlişkileri

Konstantiniyye’nin fethi ile ilgili Arap kay-
naklarında anlatılanlardan bahsetmeden önce, 
Osmanlı-Arap ilişkilerini ya da daha özel bir 
ifade ile Osmanlı-Memlûklular arasındaki 
ilişkiye işaret etmek istiyoruz. Kaynaklar bu 
konuya girerken ilk olarak; Mısır’ın o zaman 
hilafet diyarı olduğunu dile getirirler.

Bu ilişkiye ışık tutmak için, Molla 
Gürânî’nin Fatih Sultan Mehmet’in adıy-
la Memlûklu Sultanı El-Eşref İnal’a yaz-
dığı mektuptan bazı kesitler sunuyoruz.

5. Âli İmrân Suresi, 26. ayet.
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ve Mısır halkının da yönetim işlerinde-
ki disiplinden duyduğu mutluluk nede-
ni ile tebrik ettiği açıkça belli olmaktadır. 
Bu mektup herhangi bir hükümdara değil, 
özellikle İslam Hilafeti’nin tahtında otu-
ran kişiye yazılmıştır. Mektubun son kıs-
mında da; İslam’ın beş rükûnundan olan 
haccın yollarının kolaylaştırılması konu-
sunda hilafet devletinin rolünden övgü ile 
bahsetmesi de bu manayı destekler nitelik-
tedir. Yine mektupta, Osmanlı devletinin 
de İslam’ın bir direği olan cihadın bayra-
ğını yükseltme konusunda hilafet devle-
tinin rolünü tamamladığından bahseder.

İbn Tağrîberdî’nin Kitabında 
Konstantiniyye’nin Fethi 
Hakkındaki Anlattıkları 
(Havadîsu’d-Duhûr)6

“Bursa ve diğer Rum beldelerinin hüküm-
darı, hünkâr Mehmet b. Murad b. Osman, 
Sultan Melik el-Eşref İnal’a, tahta çıkışın-
dan dolayı tebriklerini iletmesi ve Allah’ın 
bu büyük fethi Mehmet’e nasip ettiği-
ni müjdelemesi üzere bir elçi gönderdi. 
Elçi ayın 23’ünde, Cumartesi günü ulaştı.

Mehmet, İstanbul’u zorbalıkla fethet-
ti. Rebiul’evvelin 26 ‘sı Cuma günü şehir 
kuşatıldı ve Cemaziyel’evvelin 23’ü Salı 
günü, büyük bir savaş neticesinde şehir 
Frenkler’den alındı. 

Elçi, Konstantiniyye’nin büyük-
lerinden iki esiri de beraberinde getir-
di. Konstantiniyye, büyük bir şehir 
olan İstanbul’un kilisesidir. Elçi ve be-
raberindekiler Kahire sokaklarını gez-
di. Şehir onların gelişi sebebiyle (Hamd 
yalnızca Allah’adır) süslendi ve Kahire 
günlerce bu şekilde kaldı. Her sabah 
Konstantiniyye’nin fethi nedeniyle müj-
de davulları çaldı. Bu haber halkı olduk-
ça sevindirdi.

Salı günü, Hünkâr Mehmet b. Murad 
b. Osman’ın elçisi, ikinci kez, süslenmiş 
Kahire sokaklarında dolaştıktan sonra, ka-
leye çıktı. Sultan elçiyi, Saadet Kapısı’nın 
yanındaki medresenin karşısında bulu-
nan Ustadar Zeyneddin Yahya’nın evi-
ne indirdi. 

Sultan, elçinin kaleye çıkmasıyla padi-
şah, kadılar hariç meclisinin vazifelileri eşli-
ğinde bir kutlama tertipledi. Elçi ile gelen-
ler, Sultan’ın huzuruna çıktı ve Mehmet’in 
gönderdiği hediyeleri ona sundu.

Hediyeler birkaç hamalın taşıdığı, do-
kuz kafes vaşak, dokuz kafes samur, do-
kuz kafes kakım, dokuz kafes sincap, do-
kuz yaldızlı kadife kumaş, dokuz yaldız-
sız renkli kadife kumaş, dokuz atlas ku-
maş ve yaklaşık otuz köleden oluşuyordu.

Sultan hediyeleri kabul ederek, sıcak 
bir şekilde gelenleri karşıladı. Sonra elçiyi 
refakatindekiler ile konutuna yerleştirdi. 
Kahire’nin süslenmiş sokaklarını seyret-
tiler. Halk sevincinde mübalağa gösterdi, 
şehir günlerce bu halde kaldı. Günler bo-
yunca her sabah müjde davulları çalındı.”

İbn Tağrîberdî’nin 
Konstantiniyye’nin Fethi’ne 
Dair Yazdıkları 
(en-Nücûm ez-Zâhire)7

“Dedim ki; ‘Bu büyük fetihte hamd ve 
şükür Allah içindir.’ Bahsi geçen elçi, 
İstanbul’un büyüklerinden iki esir ile be-
raber geldi ve onları Sultan İnal’a takdim 
etti.  Bu iki esir, İstanbul’daki büyük bir 
kilise olan Konstantiniyye’nin ehlinden-
di. Sultan bu duruma oldukça sevindi. 
İnsanlar bu büyük fethi kutlamak için top-
landılar. Etrafta müjde davulları çalıyor-
du. Kahire sokakları günlerce süslü kaldı. 
Elçi refakatindekilerle Kahire sokakların-
da gezdirildikten sonra, Şevval ayının 25’i 

6. İbn Tağrîberdî, Havadîs ed-
Duhûr fî Medâ’l-Eyyâmi 
ve’ş-Şuhûr, Tahkik: Muham-
med Kemaleddin İzzettin, 
Âlemü’l-Kütüb, Beyrut, M. 
1990/H. 1410, s. 453-454.

7. en-Nücûm ez-Zâhire fî 
Mülûk Mısır ve’l-Kâhire 
(16/71).
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Pazartesi günü, iki esir ile birlikte kaleye 
çıktı. İnsanlar hanları ve dükkânları süs-
leyerek bu haberi kutladı.”

İbn Tağrîberdî şunları da söyler: 
“Haber ulaştığında, Fatih’in heyeti gel-
diğinde, kalede müjde davulları çalın-
dı, Kahire sokakları süslendi, büyük za-
fer halka ilan edildi. Daha sonra Sultan, 
İkinci Emir-i Ahur Baybars’ı, İbn Osman’a 
tebriklerini iletmesi üzere elçi tayin etti.”

İbn Tağrîberdî, sözünün sonunda 
Arap-Osmanlı kaynaklarından bir kay-
nağa8 işaret ederek, şöyle der:

“Elçi vasıtasıyla İbn Osman’ın 
İstanbul’un fethi haberini yazdığı mek-
tubun ve Sultanın Baybars ile gönderdi-
ği cevap mektubunun suretini yazmıştık. 
Her ikisi de, tarih kitabımız Hevâdîsu’d-
Duhûr’da kayıtlıdır.”

Mısır Sultanı’nın cevabı oldukça vefa-
lıydı. Sultan Fatih’in ve devletinin saygın-
lığını ve yüceliğini ifade eden sözler içeri-
yordu. Kendisini tebrikini kabul ettiğini 
belirterek, hediyeler sebebiyle teşekkür-
lerini bildiriyor, kendisinin de hediyeler 
gönderdiğini beyan ederek bu büyük fe-
tihten dolayı Sultan Fatih’i tebrik ediyor 
ve duyduğu sevinci belirtiyordu. Ayrıca, 
aralarındaki ilişki ve iletişimin daha geniş 
olması için özel adamlarından birini gön-
derdiğini de beyan ediyordu.

Bu fetih, hem tarihi hem de coğra-
fi yolculukta tüm dünyayı içine alan bir 
değişimdi. İslam fütuhat kayıtlarının ay-
dınlık noktasıydı. Fatih, bu müjdenin 
Sahibi’nin (sas) topraklarından dualar ve 
bereketler talep ederek bu müjdeli haberi, 
Hicaz’da ki kutsal beldelere de haber ver-
mek istedi. Mektubunu, Mısır Sultanı ara-
cılığı ile Mekke Şerifi’ne gönderdi. Mısır 
Sultanı’nın, Fatih’e, mektubunu ulaştırdı-
ğını ve Konstantiniyye’nin fethinin habe-
ri ile halktaki mutluluğu ve sevincini an-
lattığı bir mektup yolladı.

Mekke Şerifi’nin Fatih Sultan Mehmet’e 
yazdığı mektubun bir kısmı şöyledir:

“Mektubu kemali edeple açtık, Kâbe-i 
Muazzama’nın karşısında, Hicaz hal-
kı ve evlatları arasında okuduk. O’nda 
Kur’ân’dan müminlere şifa ve rahmet 
gördük. Onun muhtevasında, peygam-
berlerin sonuncusu Resûlullah’ın (sas) 
Konstantiniyye’nin fethi hakkındaki 

mucizesinin zuhur ettiğini gördük. 
Konstantiniyye ki insanlar arasında ka-
lelerinin sağlamlılığı bilinir, etrafını sa-
ran meşhur surları ile meşhurdur. Bu zor 
işi müyesser kılmasından dolayı Allah’a 
hamd u senalar da bulunduk, çok önem-
li olan bu fethi gerçekleştirmesinden do-
layı O’na (cc) şükürler ettik.”

8. Feridn Bey, Münşeâtü’s 
-Selâtîn.
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Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan

1949 yılında Sivas’da doğdu. Marmara 
Üniversitesi Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 
1975’te mezun oldu. Yüksek lisans derecesi-
ni 1977’de Marmara Üniversitesi Arap Dili ve 
Edebiyatı bölümünden aldıktan sonra aynı bö-
lümde asistan oldu. 1981’de öğretim görevlili-
ğine atandı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İmam Birgivî ve 
Arapça Tedrisatındaki Yeri” adlı tezi ile dokto-
ra derecesini aldı. 1984 yılında yardımcı doçent 
oldu. Aynı yıl Arap Dili ve Belağati Anabilim 
Dalı Başkanlığı’na atandı ve bu görevi 1993 yı-
lına kadar sürdürdü. 1993 yılında Arap Dili ve 
Belağati Anabilim Dalı’nda doçent oldu. 1999 
yılında profesör unvanını aldı. Türkçe, Arapça 
ve İngilizce olarak yayımlanmış 40 civarında 
makaleden başka ulusal ve uluslararası sempoz-
yum, konferans, panel, açık oturum ve radyo-TV 
programlarına katılan Arslan, ayrıca Türkiye 
Yazarlar Birliği (TYB), Türkiye İlim, Sanat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Dünya İslâmi 
Edebiyat Birliği ve İlmi ve İçtimai Hizmetler 
Vakfı gibi bilimsel kuruluşların üyesidir. Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevinden sonra hâlihazırda aynı üni-
versitede İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak 
görev yapmaktadır. Evli ve beş çocuk babasıdır.
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Öncelikle vurgulamak gerekir ki bu yazı boyunca “fetih” deyince İstanbul’un 
fethini; “hadis” deyince de, bir vasfı da “el-Beşîr” (müjdeleyici) olan aziz 
Peygamberimiz Muhammed-i Mustafâ -aleyhi efdalu’t-tehâyâ!- Efendimizin, 
yukarıda i yazdığımız mubârek sözünü kastedeceğiz.

Fetih kelimesi Arapça bir mastardır. Çoğulu “fütûh” şeklindedir, onun 
da çoğulu “fütûhât”tır. Sözlükteki mânâsı “açmak”tır. “Feth-i bab” (kapıyı 
açma) gibi. İlgili kelime, Osmanlı Türkçesinde başlama mânâsında da kulla-
nılır. “Feth-i kelâm” (söze başlama) terkibinde söylendiği gibi.  Yine Osmanlı 
Türkçemizde, zapt etme, ele geçirme, bir şehir ve ülkeyi düşman elinden alma 
ve özellikle onu İslâm ülkelerine katma, ilhak etme anlamlarında da kullanı-
lır. Bu kullanıma örnek olarak da, “İstanbul’un Fethi”, “Bağdat’ın Fethi” ve 

“Sultan Süleymân-ı Evvel’in fütûhâtı” gibi ifadeleri zikredebiliriz.

İSTANBUL FETHİNİ 
MÜJDELEYEN HADİS-İ ŞERİF

Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan1

1. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı.



243İSTANBUL FETHİNİ MÜJDELEYEN HADİS-İ ŞERİF

Siyer ve megâzî kitaplarında yal-
nız başına “fetih” denildiği zaman, 
Hâtemü’l-Enbiyâ -sallellâhu aleyhi ve 
sellem- Efendimiz tarafından Mekke-i 
Mükerreme’nin fetih buyurulması anlaşılır. 
Nitekim bu mânâda Resûl-i Ekrem (sas), 

“Fetihten sonra hicret yoktur,” buyurmuşlar-
dır (Şemseddin Sâmî, Kâmûs-ü Türkî). 

“Hadîs” kelimesi sözlükte “yeni” ve 
“haber” demektir. Istılahta ise Fahr-i 
Kâinat’ın (sas) söz, fiil (iş) veya tavır ve 
hareketi demektir. Ecdâdımız bu keli-
meyi yalnız başına kullanmak yerine 
saygılarını ifâde etmek için teeddüben 

“şerîf ” (şerefli) sıfatıyla birlikte söyleyerek, 

yukarıda zikrettiğimiz yüksek saygı dere-
cesinde dedeler, diğer tarafta ise, Habîb-i 
Hüdâ’nın mahbûbu (sevdiği sahâbî) Eyüp 
Sultan’ın kabrinin nerede olduğunu bile 
bilmeyen torunlar, yeni nesiller…

“İstanbul (el-Kostantîniyye) muhak-
kak fetholunacaktır. Hem de onu fethe-
decek komutan ne güzel komutan, o ordu 
ne iyi ordudur.”

Bu hadîs-i şerif, âdetâ Peygamberimiz 
(sav)’in mucizelerinden bir mucizedir. 
Zira o, İstanbul’un Müslümanlar ta-
rafından fethedileceğini yaklaşık se-
kiz yüz elli sene kadar önceden ke-
sin bir ifâde ile haber vermiş ve dediği 
gibi de olmuş; büyük Türk hükümda-
rı Fatih Sultan Mehmed komutasında-
ki bir ordu tarafından 857 hicri/1453 
mîlâdî yılında 29 Mayıs Salı günü fe-
tih gerçekleştirilmiştir.

Hadîs-i şerifîmiz sahâbe-i kiram-
dan Bişru’l-Ğanevî (radıyallahu anh)’den 
rivâyet edilmekte olup şu kaynaklar-
da yer almaktadır: Ahmed b. Hanbel 
(ö. 241/855)’in Müsned’i, Buhârî (ö. 

“hadîs-i şerif ” (şerefli söz, fiil veya hare-
ket)  şeklinde ifâde ederlerdi. Biz yeni 
nesiller artık maalesef saygı ifadelerini 
unuttuk… Ya da şöyle sormak mı ge-
rekiyor acaba: Bize, bizi unutturmak 
isteyenlerin tesirinde mi kaldık yok-
sa? Eskiden İstanbul’da tramvayla yol-
culuk yapanlar bile Haliç üzerindeki 
köprüden geçerken Eyüp hizasına gel-
dikleri zaman Eyüp Sultan’a dönüp bir 

“Fâtiha”  okuyarak yollarına devam eder-
lermiş. Heyhât ki ne heyhât!... Bir tarafta 
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256/870)’nin et-Târîhu’l-Kebîr ve 
et-Târîhu’s Sağîr’i, İbn Ebî Heyseme (ö. 
279/892)’nin Kitâbu’t-Târîh’i, İbn Kaanî 
(ö. 351/962)’nin Mu’cemu’s-Sahâbesi, 
Taberânî (ö. 360/971)’nin el-Mu’ce-
mül-Kebîri, Hâkim (ö. 405/1014)’in 
Müstedrek’i. Yukarıda isimlerini yazdığım 

eserler, mezkûr hadîs-i şerîfi ihtiva eden 
önemli kaynaklardan bir kısmıdır. Ayrıca 
bu hadîs-i şerîf İstîâb, Üsdü’l-Ğabe ve el-
İsâbe gibi sahâbe-i kiramın tercüme-i hal-
lerinden bahseden kaynaklarda Bişru’l-
Ğanevî maddesinde bulunabilir.

Bütün kaynaklarda hadisimizin se-
nedi hemen hemen aynı olup, senedde-
ki ricâlin ayrı ayrı incelenmesi sonucu, 
senedin muttasıl olduğu kanaatine varıl-
mıştır. Ele aldığımız Fetih hadîs-i şerîfini 
inceden inceye tetkik eden âlimlerimiz, 

ilgili hadisin “sahih” derecesinde oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Evet, hadis Kütüb-i 
Sitte diye meşhur olan altı hadis kita-
bında (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû 
Davûd, Nesâî, İbn Mâce) bulunmamak-
tadır. Ancak bu altı kitapta bulunmayan 
her hadisin sahih olmadığı hükmüne 

varılamaz; zîrâ bir hadîsîn sahih olma-
sı hangi kitapta bulunduğuna bakılarak 
değil, rivâyet edilen metne ve onu nak-
leden râvîlerin hâline bakılarak belirlenir.

Nitekim meşhur altı hadis kitabı dı-
şındaki kitaplarda yer alan birçok sahih 
hadis vardır. İşte, İstanbul’un fethini 
müjdeleyen o hadîs-i şerîf de bunlar-
dan biridir. Öte yandan İstanbul’un fet-
hini haber veren daha başka hadisler de 
vardır ve bunların bir kısmı da Kütüb-i 
Sitte’de yer almaktadır.2 

2. bkz: Buhârî, Cihad 93,157; 
Ebû Davud, Cihad 22; Fiten 
6; Melâhim 3-4; Tirmizî, Fi-
ten 58; İbn Mâce, Cihad II; 
Fiten 35; Dârimî-Mukad-
dime 43.
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müsteşriklerin yollarına yakın olanlar-
dır. Böylelerine  -kimsenin kalbini ya-
rıp bakmadığım için, herhangi bir ferdi 
bizâtihi kastetmeksizin- ya gâfildir ya da 
hâindir diyoruz. İnsan gaflete düşebilir, 
hatâ edebilir. Ancak körü körüne hatâ-
da ısrar etmemelidir. Bir kimse samimi-
yetle gerçeğe ulaşmak çabasında olursa 
Allah ona doğru yolu gösterir.

Bu hususta bazı kimseler bizim mese-
lelerimize kendi gözüyle değilde başka-
larının gözüyle bakıyorlar; o yüzden de 
yanılmaktadırlar. Gözü olan bunu ayan 
beyan görür. Bazıları da hadîsin sıhhati-
ni araştırmayı da “hadis karşıtlığı” sayı-
yorsunuz demektedirler. Bu doğru bir 

yargı değildir. Hadisin sıhhatinin araş-
tırılmasına kim karşı olabilir? Resul-i 
Ekrem (sav)’in “Men kezebe aleyye” diye 
başlayan, “Kim benim hakkımda kasten 
yalan bir söz uydurur, bana isnad eder-
se, o kimse, cehennemdeki yerine ha-
zırlansın” mealindeki ikazını duyan bir 
Müslüman’ın ilk vazifesi, rivâyet edece-
ği sözün sıhhatini araştırmak olacaktır. 
Nitekim geçmiş âlimlerimiz, bu konu-
da kılı kırk yararcasına çalışmışlar, biz-
lere örnek olmuşlar.  Onları rahmet ve 
minnetle andığımız gibi hadîs-i şerîfleri 
peygamberimizin fem-i saâdetlerinden 
sâdır olduğu gibi nakletmek için çaba 
gösterenleri de saygıyla baş tacı ederiz. 

Fetih hadîsinden, Halid b. Zeyd Ebû 
Eyyüb el-Ensarî’den (radıye anhu’l-bârî) 
(Eyüp Sultan) ve İstanbul’un fethinden 
bahseden, eskiden yazılan eserlerden 
başka, son senelerde Türkçe olarak ka-
leme alınan çeşitli çalışmalar da vardır.3

“İstanbul Fatihi” genç hükümdar II. 
Mehmed, Kur’ân’ın kazandırdığı ma-
nevî heyecan ve burada zikrettiğimiz 
ve edemediğimiz hadîs-i şerîflerden al-
dığı şevkle coşmuş ve cihâdın her ala-
nına koşmuştur. “Onlara karşı kuvvet 
hazırlayın…” emr-i ilâhisi gereğince 

İstanbul’un fethini müjdeleyen bu 
hadîs-i şerîf, mevzu’ât (hadis diye uy-
durulmuş sözler) ile ilgili olarak yazı-
lan kitaplarda yer almaz. Bununla bir-
likte İslam ülkelerinde bile kimi şahıs-
lar hadisimize mevzu ( uydurma) diyebil-
mektedirler. Bunlar daha çok Şiilerin ve 

3. Ali Yardım, “Fetih Hadi-
si Üzerine Bir Araştırma”, 
Diyanet Dergisi, XIII, 2, s. 
116-123, Ankara, ts; İsmail 
L. Çakan,; “Hadis Kaynak-
larında Halid b. Zeyd Eyüp 
Sultan Hazretleri” Eyüp Sul-
tan Sempozyumu I;   “Sahâbi 
Kimliği Açısından Eyüp Sul-
tan’ın Bazı Davranış ve De-
ğerlendirilmeleri” Eyüp Sul-
tan Sempozyumu IV, s. 364-
8; İstanbul “Fetih Hadisi”, 
www.sonpeygamber.info,2011; 
“Tebşir ya da Fetih Hadisi”, 
Altınoluk Dergisi, Mayıs 1990, 
Sayı: 051, Sayfa: 006; Ahmet 
Turan Arslan, “Eyüp Sultan 
Hakkında Bir Bibliyografya 
Denemesi (Arapça-Osman-
lıca)” Eyüp Sultan Sempoz-
yumu VI, Eyüp Belediyesi, 
Mayıs 2002, s. 86-89; Hü-
seyin Algül, “Ebû Eyyüb el-
Ensârî “DİA, X, 123-5; Fe-
ridun Emecen, “İstanbul’un 
Fethi”, DİA, 2003, XXIII, 
s. 212-220.
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teknolojinin gerektirdiği her türlü ted-
bîri hazırlamış, kendisini İstanbul’un 
fethi kararından vazgeçirmek isteyen-
lerden biri olan Sadrazam Halil Paşa’yı 
bir gece yarısı yanına davet etmiş ve yat-
tığı yatağı göstererek: “Lala, bu yata-
ğı görüyor musun? Ben bunun içinde 
bir türlü uyuyamıyor ve çok büyük bir 
ızdırap içinde bulunuyorum. Rumların 
parası ile iğfal olunmaktan hazer et, ya-
kında cenk başlayacak. Avn-i ilâhî ve 
muâvenet-i peygamberi ile şu küffâr-
dan bu şehri alacağız!” diyerek ihtar-
da bulunmuştur.4

İşte böyle bir azim ve kararlılıkla o 
genç hükümdar, -Avrupalılar tarafından 
yapılan kuşatmalar hariç- Hz. Osman 
(ra) zamanından itibaren İslâm ordula-
rı tarafından gerçekleştirilen on bir mu-
hasarada alınamayan İstanbul’u almış ve 
fatih unvanına nâil olmuştur. Şu niyâzı, 
O’nun manevi dünyasını bize net bir şe-
kilde göstermektedir:

“İmtisal-i câhidû fillâh olupdur niyyetüm 
Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretîdür gayretüm 
Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullah ile, 
Ehl-i küfrü ser-te-ser kahreylemekdür niyyetüm. 
Enbiyâ ü evliyâya istinâdım var benüm. 
Lütf-i Hak’tandır, heman, ümmid-i feth u nusretüm. 
Mâl ü can ile n’ôla etsem cihanda ictihâd, 
Hamdülillâh, var gazâya sad-hezârân rağbetüm. 
Ey Muhammed, mu’cizât-ı Ahmed-i muhtâr ile, 
Umarım gâlib ola, a’dâ-yi dîne devletüm.”

Şu beyit de Hazreti Fâtih’indir:

“Yoktur zulme rızâmız, adle biz mâilleriz, 
Gözleriz Hakkın rızâsın, emrine kâilleriz.”

İstanbul fethinde bulunan ordunun 
mensupları da Peygamber Efendimizin 

“(...) Ni’me’l ceyş (Ne iyi/Ne güzel ordu!) 

diye buyurduğu müjdeye nâil olmuşlardır. 
Kuşatma sırasında şehâdet şerbetini içenler 
bugün Edirnekapı Şehitliği’nde merkad-i 
mübâreklerinde -âdetâ- İstanbul surlarını 
beklemektedirler. Kalan gâziler ise ken-
dilerinin “ni’me’l-ceyş”ten olma vasıfları 
ile yâd olunmayı istemiş olmalılar ki, ka-
bir taşlarında veya yaptırdıkları câmilerde 
bu vasıflarıyla anılmaktadırlar. Örneğin 
Fatih’te bulunan Akseki Caddesi’nde ve 
meşhur Hırka-i Şerif Camii yanında bu-
lunan Akseki Mescidi’nin bânisini tanı-
tan levhada, “Ni’me’l-ceyş”den Aksekili 

Kemâleddin Efendi…” diye bahsedilmek-
tedir. İstanbul’un bazı muhitlerinde bu 
türden câmi levhası veya kabir taşlarına 
rastlamak da mümkündür.

İstanbul’un fethinden bahsetmiş-
ken Eyüp Sultan Hazretleri’ni anmadan 

4. H. Cemal Öğüt, Eyyûb Sul-
tan…, Eyüp Belediyesi, İs-
tanbul 2012. S. 148-9.
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geçmek vefasızlık olacaktır. O, İstanbul’u 
almak maksadıyla gelen iki İslâm ordusu-
na katılmış fakat o seferlerde fetih müyes-
ser olamamıştı. Ama onun İstanbul sur-
larına yakın defnedildiğini ilgili bütün 
kaynaklar zikretmektedirler. Nitekim 
Fatih Sultan Mehmet Hazretleri de fet-
hin sene-i devriyesinde O’nun kabri üze-
rine bir türbe yaptırmıştır (858/1454). 
Ondan sonraki sultanlarda bu mübarek 
sahâbînin kabrine hürmet etmişler; onun 
kabri başında kılıç kuşanma merasimle-
rini icra etmişler ve ihtiyaç oldukça da 

İstanbul’un selâtîn câmilerinde özel-
likle gündüz namazlarında müezzinler 
sünnetle farz arasında yaptıkları duâlarda 
onun ismini Arapça terkibiyle, “muzîf-i 
Rasûlillah” (Resûlullah’ı misafir eden) 
veya Farsça terkibiyle “Mihmandâr-ı 
Habîb-i Hudâ” (Allah’ın Habîbi’nin ev sa-
hibi) A’nî bihî Hâlid b. Zeyd Ebâ Eyyûbi’l-
Ensârî -radıye anhu’l–bârî- Hazretleri’nin 
rûh-i şerifleri içün…” diye dua ederler-
di ve bu, hâlâ bazılarında da devam et-
mektedir. Bu duaların tesiriyle olmalı-
dır ki İstanbul halkı da ona samimi saygı 

kabrini tamir ettirerek ona ihtimam gös-
termişleridir. Son tamirat ise zamanımız-
da 2015 yılı sonlarında tamamlanmış ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle açı-
lışı yapılmıştır.

gösterip çeşitli vesîlelerle ziyaret etmek-
tedirler. Ona duyulan sevgi ve saygı şiir-
lere de konu olmuştur. Yazımızı bu şiir-
lerden birisiyle bitirelim:

“Yetişmezmi bu şehrin halkına bu ni’met-i Bârî 
Habîb-i Ekrem’in yârî, Ebâ Eyyübe’l-Ensârî.”



EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ İLE İLGİLİ 
YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULAR

VI.Oturum: Halid b. Zeyd’in Türk-İslam Kültüründeki Yeri

Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin İsmi ve 
Lakaplarıyla İlgili Tespitler

Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin Vefat Yaşıyla 
İlgili Tespitler

Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin Vefat Sebebiyle İlgili Tespitler
Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin Kabrinin Durumuyla İlgili Tespitler

Kabrinin İstanbul’un Fethine Kadarki Durumu
Kabrinin Fetih Sonrası Durumu
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Prof. Dr. Ünal Kılıç
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İslâm tarihi sadece devlet başkanlığı, vezirlik, valilik gibi önemli idarî mev-
kilerde bulunan veya büyük savaşları kazanan meşhur komutanları, gerek 
yaşadığı dönemde gerekse daha sonraki zamanlarda adından sıkça bahsetti-
ren eserleri ortaya koyanları konu edinmez. İslâm tarihçileri, önemli ma-
kamlarda bulunmasalar bile, Hz. Peygamber’e yakınlığı derecesinde bazı ki-
şilerin hayatlarını önemser ve bunlarla ilgili bilgileri nesilden nesile akta-
rırlar. Peygamber (sav)’e yakın olup, davasında kendisine yardımcı olmak, 
Müslümanların nazarında en önemli işlerden ve en faziletli görevlerden ka-
bul edilir. Dolayısıyla Peygamberimizin sohbetinden feyz alan, onunla çeşit-
li vesilelerle birlikte bulunan ve emrine koşarcasına icabet eden sahâbe nesli, 
ayrım yapılmaksızın ve icra ettikleri görevin türüne bakılmaksızın önem-
senmiş ve asırlar boyu hayırla yâd edilmiştir. Ülkemizde çok sevilen Ebû 
Eyyûb el-Ensârî de sahâbe nesli arasında önde gelenlerdendir. 

EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ İLE İLGİLİ 
YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULAR

Prof. Dr. Ünal Kılıç*

Ebû Eyyûb el-Ensârî çok sevilmekle birlikte onunla ilgili tarihi kaynak-
larda mevcut olan rivayet/bilgilerden yeterince yararlanılmadan ortaya ko-
nulan ve bilimsellikten uzak bazı eserler telif edilmiştir. Bu eserlerin pek 
çoğu Eyüp Sultan Camii’nde veya Eyüp semtinde görev yapan zevat tarafın-
dan merhumu bölge özelinde ülkemiz insanlarına daha fazla sevdirebilmek 

Prof. Dr., Cumhuriyet Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi.

*
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maksadıyla yazılan risale veya broşür-
den ibarettir. Diğer taraftan Ebû Eyyûb 
el-Ensârî ile ilgili ülkemizde neşredilen 
eserlerden bazılarında ise merhumun ha-
yatından ziyade İslamiyet’le ilgili deği-
şik konulara dair çoğunluğu vaaz üslu-
bunda bilgiler verilmiştir. Dolayısıyla 
Ebû Eyyûb el-Ensârî ülkemizde çok 
tanınan ve sevilen bir sahâbî olmasına 
rağmen onunla ilgili pek çok maluma-
tın eksik, yanlış veya mesnetsiz olduğu 
anlaşılmaktadır. Biz tebliğimizde Ebû 

gelen Ebû Eyyûb, Peygamberimize kar-
şı nasıl bir duygu içerisinde bulunmamız 
ve Allah için, din için, mukaddesat için 
ne tür fedakârlıklara katlanmamız, inanç 
ve ideallerimiz için en zor şartlar içerisin-
de bile bulunsak nasıl mücadele etmemiz 
gerektiğini hatırlatmaktadır.

Ebû Eyyûb el-Ensârî, Hz. Peygamber 
ve Mekkeli müminlerin hicretlerinden 
sonra Medinetü’n-Nebî (Peygamber 
Şehri) veya kısaca “Medine” ismini ala-
cak olan Yesriblidir.

Eyyûb el-Ensârî’nin hayatına dair bili-
nen, ancak eksik, yanlış veya müdellel 
olmayan bilgileri ele alarak kaynaklar-
daki verilerden hareketle ikmal veya tas-
hih etmeye çalışacağız.

Hz. Peygamber’e hicretle birlik-
te Medine’de hizmet etme bahtiyar-
lığına erişen ve bunu en güzel şekil-
de gerçekleştiren Ebû Eyyûb el-Ensârî, 
Müslüman Türk milletinin deyimiy-
le Eyyûb Sultan, hayatı boyunca önemli 
siyasî veya idarî mevkilerde bulunmamış 
ama Peygamber’in hizmetinde olmakla 
adından sürekli bahsettirmiştir.

İsmi anıldığında akla Peygambere karşı 
aşkı ve onu misafir edişi esnasındaki hassa-
siyeti ile cihad meydanlarındaki gayretleri 

Ebû Eyyûb’un, yani Halid b. Zeyd’in 
babası, Zeyd b. Küleyb b. Sa’lebe b. Abd-i 
Avf1b. Ğanm2 b. Mâlik b. en-Neccâr b. 
Sa’lebe b. el-Hazrec’tir.3

Annesi ise, Hind bnt. Sa’d b. Kays b. 
Amr b. İmrü’l-Kays b. Mâlik b. Belhâris’dir.4

Yukarıda zikredilenlerden de anlaşıla-
cağı üzere Halid b. Zeyd’in annesi ve baba-
sı aynı soydandır; dolayısıyla akrabadırlar. 
Zira hem babası hem de annesi Hazrec’in so-
yundan gelmektedir; ancak Ebû Eyyûb’un 
babasının soyu ile annesinin soyu en-Nec-
câr ile Sa’lebe’de ayrılır. Zira Ebû Eyyûb’un 
babası Zeyd, Hazrec’in Neccâr oğulları 
soyundandır. Annesi Hind ise Hazrec’in 
İmrü’l-Kays oğullarındandır; her ikisinin 
de soyu Hazrec’de birleşmektedir.

1. Zehebî’ye göre Abd-ı Amr, 
bkz., Siyeru A’lâmi’n-Nü-
belâ, II, 402.

2. Zehebî’ye göre bu ikisi ara-
sında Avf da vardır. Nübelâ, 
II, 402.

3. Buhârî, Kitabu’t-Ta-
rihi’l-Kebîr, III, 136; 
İbn Sa’d,et-Tabakâtü'l-
Kübrâ, III, 484; Taberânî, 
el-Mu’cemü’l-Kebîr, IV, 
118; Zehebî, Nübelâ, II, 402

4. Mâlik ile Belhâris arasında 
Ka’b ve Sa’lebe adında iki ki-
şinin ismi daha zikredilmek-
tedir. Bkz.,Bağdâdî, Tarihu 
Bağdat, I, 153; İbn Asâkir, 
XI, 36 b. el- Hazrec’tir. İbn 
Sa’d, III, 484; İbn Hacer, el-
İsâbe fî Temyizi’s -Sahâbe, 
II, 234; İbn Asâkir, XI, 36.
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İleride bahsolunacağı üzere Ebû 
Eyyûb’un hem annesi hem de baba-
sı Hz. Peygamber ile akrabadır. Zira 
Hz. Peygamber’in dedelerinden Hâşim 
b. Abdimenaf, ticari seferlerinden biri-
si esnasında uğradığı Yesrib’te Hazrec’in 
Benî Neccâr kolundan bir hanımla ev-
lenmiştir. İsmi Selma olan bu kadın-
dan Peygamberimizin de dedesi olan 
Abdulmuttalib b. Hâşim doğmuş-
tur. Dolayısıyla Selma isimli bu kadın, 
Peygamberimizin babaanneleridir ve 
Ebû Eyyûb’un da mensubu bulunduğu 
Hazrec’in Benî Neccâr kolundandır. Bu 
sebeple Hz. Peygamber ile Ebû Eyyûb 
arasında bir akrabalık bağı mevcuttur.5

A- Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
İsmi ve Lakaplarıyla İlgili 
Tespitler

Ebû Eyyûb hazretlerinin ismi Halid b. 
Zeyd’dir. Bununla birlikte Halid b. Zeyd 
ismiyle bilinen başka sahâbîlerin6 de ol-
ması sebebiyle Ebû Eyyûb’u ifâde et-
mek üzere sadece Halid b. Zeyd ismi-
ni kullanmak, karışıklığa sebep olabil-
mektedir. Bu sebeple de Halid b. Zeyd 
isminden önce veya sonra gelmek üzere 

“Ebû Eyyûb el-Ensârî” şeklindeki kün-
yesi kullanılmıştır. Bilindiği üzere Arap 
adetlerine göre bir ailenin en büyük ve 
ilk evladı hangisi ise, onun ismine nis-
petle o aileye künye verilirdi. Halid b. 
Zeyd’in en büyük evladı Eyyûb olduğu 
için ona “Ebû Eyyûb” (Eyyûb’un Babası) 
şeklinde bir künye verilmiştir. Bu kün-
ye ile anılmaya başlayan Halid b. Zeyd 
için söz konusu “Ebû Eyyûb” künyesi 
daha çok benimsenerek hem isim hem 
de künye olarak kullanılagelmiştir.7

Araplar arasında değilse bile ülkemizde 
“Ebû Eyyûb el-Ensârî” şeklindeki künyede 

yer alan “Ebû=baba” kelimesi zaman za-
man yanlış bir şekilde de olsa “Ebâ” hat-
ta daha yaygın olarak da bu kelimenin ta-
mamen hazfedilmesiyle “Eyyûb el-Ensârî” 
veya “Ebû Eyyûb Sultan” biçiminde söy-
lenmiştir. Ülkemizde yakinen tanınan Ebû 
Eyyûb el-Ensârî için vatandaşlarımızın bü-
yük çoğunluğunun da yine galat bir kul-
lanımla “Eyyûb Sultan” ve daha da ilgin-
ci “Eyyûb Aleyhisselam” tabirlerini kul-
landıklarına şahit olmaktayız. Sahâbeden 
olan ve Peygamberimiz (sav)’i evine mi-
safir eden, Emevî halifesi Muâviye (41-
61/661-680) döneminde İstanbul üzeri-
ne düzenlenen sefere katılan ve muhasa-
ra esnasında burada vefat eden, kabri zi-
yaret edilerek rahmetle yâd edilen Halid 
b. Zeyd’in en doğru künyesi, Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’dir. Medineli ve Hazrec kabile-
sinin Neccâr oğulları boyundan olduğu 
için onu Ebû Eyyûb el-Ensârî el-Medenî 
el-Hazrecî en-Neccârî şeklinde8 künye-
lendirmelere de rastlanılmaktadır.

5. Peygamberimizin babaan-
nelerinden Selma’nın Haz-
rec’e kadar ulaşan soyu şu şe-
kilde sıralanmaktadır: Selma 
bnt. Amr b. Zeyd b. Lebîd b. 
Hıdaş b. Âmir b. el-Hazrec. 
Krş. bkz., İbn Hişam, es-Si-
retü'n-Nebeviyye, I, 119; 
İbn Sa’d, I, 64.

6. Mesela İbn Hacer, Halid b. 
Zeyd adında Ebû Eyyûb el-
Ensârî’den başka üç sahâbe-
nin daha mevcut olduğunu 
zikretmektedir. Bkz., İsâbe, 
II, 235-236.

7. İbn Sa’d, III, 484; Buhârî, 
Târih, III, 136; İbn Hacer, 
İsâbe, II, 234.
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Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin bir ta-
kım lakaplara sahip olduğu da görül-
mektedir. Bunlar; Bedr’e iştirak ettiği 
için el-Bedrî9, Hz. Peygamber’i evinde 
misafir ettiği için Mihmandâr-ı Nebî10, 
yani Rasûlüllah’ın ev sahibi11 ve bil-
hassa Türkler arasında Sultan unvanı da 
onun için kullanılmıştır.12

Milletin maddi ihtiyaçlarını temin 
ettiği kadar, manevi ihtiyaçlarına da değer 
veren; emirlere, padişahlara ve halifelere sul-
tan sıfatı uygun görülmüştür.13 Ebû Eyyûb 
el-Ensârî de İslâm nurunun mensubu ve ya-
yıcısı olması nedeniyle ona da “Sultan” de-
nilmiştir. Osmanlı döneminde de onun için 

“Eyyûb Sultan” tabiri kullanılmıştır.14

Bütün Müslümanlar gibi Müslüman 
Türkler de çok sevdikleri ve adeta gö-
nüllerinin sultanı olarak nitelendirdik-
leri Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabrinin 
bulunduğu yer ve civarını bu sevginin 
bir tezahürü olarak onun ismine nis-
petle “Eyüp” diye isimlendirmişlerdir.

İbn Asâkir, Muâviye’nin yanına 
Şam’a giden Ebû Eyyûb’a “eş-Şamî” şek-
linde bir nisbe izafe etmektedir ki15 
kanaatimize göre onun için “el-İstan-
bulî”, yani “İstanbullu” demek daha 
uygun olacaktır. Zira İstanbul, onun 
için hem hedef hem de karar kılınan 
nihai mekândır.

Kaynaklardaki bu farklı isimlendir-
melere rağmen günümüzde, “Galat-ı 
meşhur lügat-i fasihten evladır,” anla-
yışıyla ülkemizde Ebû Eyyûb el-Ensârî 
Hazretleri için daha ziyade “Eyyûb 
Sultan” ismi telaffuz edilmektedir.

Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretleri için 
“Alemdar” yani “Sancakdâr-ı Rasûlüllah” 
lakabı da kullanılmaktadır.16 İslâm ta-
rihi kaynaklarına baktığımızda Hz. 
Peygamber’in alemdarlığını yapanlar 
arasında Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin is-
mine yer verilmediğini17 görmekteyiz. 
Böylesi bir unvanın neden Ebû Eyyûb’a 
nispet edildiği belli değildir.

8. Buhârî, Tarih, III, 136; Zehebî, 
Nübelâ, II, 402; Safedî, el-Vâfî 
bi’l-Vefeyât, XIII, 251.

9. Taberânî, IV, 117; Zehebî, Nü-
belâ, II, 402

10. Hüseyin Algül, “Ebû Eyyûb el-
Ensârî”, DİA, X, 124. Mihmandar 
kelimesi Arapça’da mudîfu’r-Rasûl 
şeklinde kullanılmıştır. Bkz., Safe-
dî, el-Vâfî, XIII, 251.

11. Mihmandar kelimesi Farsçadır ve 
bir misafiri konuk etmeye memur 
olan kimse demektir. Bkz. Hacı 
Cemal Öğüt, Eyyûb Sultan, İs-
tanbul 1988, s. 129.

12. Sultan kelimesinin aslı “selît” olup 
çoğulu sultandır. Selît, zeytinya-
ğı demektir. Bilindiği gibi eski-
den kandillere yakıt olarak dol-
durulup aydınlanmada kullanılır-
dı. İnsanları manen aydınlatanlara 
da Sultan denmiştir. “Sultan-ı kâi-
nat birdir” derken Allah (cc) anla-
şılmaktadır. Osmanlıca-Türkçe 
Büyük Lügat, Türdav Yayınla-
rı, İstanbul 1987.

13. M. Zeki Pakalın, Tarih Deyim-
leri Sözlüğü, III, 276. Osmanlı-
lar döneminde Sultan tabirinin ne 
zaman ve kimler için kullanılmaya 
başlandığı hususunda geniş bir de-
ğerlendirme için bkz., İsmail Hak-
kı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti-
nin Saray Teşkilatı, s. 230-234; 
Pakalın, III, 264-276.

14. Mehmet Emin, “Eyüp Sultan İsmi 
Üzerine”, Eyüpsultan Sempoz-
yumu I, 163. Ayrıca bkz., Şemsed-
din Sami, Kamûs-i Türkî, I, 732.

15. İbn Asâkir, T. M. Dımaşk, XI, 42.
16. Solak-Zâde, I, 362. Müsteşrikler 

tarafından telif edilen İslâm An-
siklopedisi’nde de böyle bir bil-
gi vardır. İA., IV, 16. Şevket Gü-
rel ise “Rasûlüllah’ın bulunduğu 
bütün savaşlarda baş kumandanlık 
bayrağını şerefle taşıdığı gibi Pey-
gamberimizin vefatı sonrasında da 
onun izinden bir an ayrılmamış-
tır.” diyerek Ebû Eyyûb’un Hz. 
Peygamber’in alemdarlığını yap-
tığını kaynak göstermeksizin söy-
lemektedir. Krş. bkz., Eyyüb Sul-
tan, İstanbul’da Sahâbe Kabir-
leri, s. 72.

17. Peygamberimizin sancaktarlığı-
nı yapanlarla ilgili bilgi için bkz., 
Kettânî, et-Terâtibu'l-İdariyye, 
II, 77-84.
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Ebû Eyyûb’a 
“alemdâr-ı Rasûlüllah” 
denilmesinde Hz. 
Peygamber’in bir ha-
dis-i şeriflerinin rolü-
nün olduğunu ifade 
eden Öğüt’ün söyle-
dikleri dikkat çekici ni-
teliktedir: “Ebû Eyyûb 
el-Ensârî, yarın ahi-
rette aziz vatanımızın 
ruhu konumunda olan 
İstanbul ve civarında 
medfun bulunan ne ka-
dar ehl-i tevhid varsa, 
hepsinin alemdarı ola-

caktır. Şu hadîs-i şerîfin delaletiyle sabit 
olduğu üzere, Resûlü Ekrem Efendimiz 
şöyle buyurmuşlardır: “Benim ashabım-
dan bir kimse, herhangi bir memlekette 
vefat ederse, o memleket halkından ne ka-
dar ehl-i iman olarak vefat eden varsa yarın 
kıyamet gününde, o halkın önünde, nu-
ruyla ortalığı aydınlatarak ve onların önle-
rine düşerek yâd edecektir.”18 Dolayısıyla 
Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye bu dünyada iken 
bile “Alemdarlık-Sancaktarlık unvanı-
nın verilmesi onun için bir lutf-i ilâhî-
dir. Kendileri her ne kadar muharebeler-
de sancaktarlık etmemiş ise de, yarın he-
sap gününde alemdarlığını hepimiz görüp 
şefaatlerinden inşallah istifade ederiz.”19

Osmanlılar dönemindeki yaygın 
kanaate göre Ebû Eyyûb el-Ensârî Hz. 
Peygamber’in sancaktarıdır. Nitekim 
Osmanlı padişahlarından Sultan II. 
Selim yazdığı bir dörtlüğünde şöyle ifa-
de etmektedir:

“Alemdâr-ı kerîm-i şâh-ı iklim-i risâletsin, 
Muînim ol benim, dâim, be-hakk-ı hazret-i Bârî, 
Selîm İlhâmi her dem, yüz sürer bu Ravza-i pâke, 
Şefâatle kerem kıl yâ Ebû Eyyûb el-Ensârî20”

Netice olarak Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 

Hz. Peygamber’in gazvelerinde sancaktar-

lık yapmadığını, bu sebeple de onun ha-

kiki anlamda sancaktar olarak nitelendi-

rilemeyeceğini, ancak yukarıda tercümesi 

verilen hadis-î şerîf kapsamında düşünül-

düğünde onun alemdarlığının bu dünya-

dan ziyade uhrevî hayatla ilgili olduğunu 

söylemek mümkündür.

B- Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
Vefat Yaşıyla İlgili Tespitler

Ebû Eyyûb’un ne zaman doğduğuna dair 
bilgilerden de mahrumuz. Aslında bunda 
yadırganacak bir durum da yoktur. Zira 
İslâm ile müşerref oluncaya kadar diğer 
Medineliler veya daha genel bir ifadeyle, 
pek çok Arap gibi sıradan bir hayat yaşayan 
Ebû Eyyûb’un, dönemin şartları içerisinde 
doğumu, çocukluğu ve gençliği ile ilgili 
kayıtların tutulmaması normal karşılan-
malıdır. İslâm ile hayatı ve kişiliği anlam 
kazanmasaydı, muhtemelen yaşamının 
sonraki dönemleri de kayıtlara geçmezdi. 

18. Hadis-î şerîf için bkz., Tir-
mizî, es-Sünenü’t-Tirmizî, 
“Menâkıb”, 58; İbn Asâkir, 
II, 190-195.

19. Öğüt, s. 130-131.
20. Bu şiir Hattat Yesârizade ta-

rafından bir levha halinde ya-
zılarak Hz. Ebû Eyyûb’un 
türbesine hediye edilmiştir ve 
günümüzde türbede asılıdır.
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Bununla birlikte biz, Ebû Eyyûb’un han-
gi tarihte doğduğuna dair takribi bir ra-
kam söyleyebiliriz. Şöyle ki İbn Sa’d’ın 
sahâbe tabakatına dair yazdığı eserinde 
verdiği bir bilgiden anlaşıldığına göre Ebû 
Eyyûb, Hicret’in 16 veya 17. yıllarında 
60-65 yaşlarında idi.

Ebû Eyyûb’un yaşını yaklaşık olarak 
tespit edebilmemize yarayan yegâne haber, 
İbn Sa’d’ın Tabakat’ında şu şekilde geç-
mektedir: Muhammed b. Ka’b b. el-Ku-
razî’nin rivayetine göre, Hz. Ömer halife 
olduğunda Şam valisi Yezid b. Ebî Süfyan, 

kardeşleriniz bizden kendilerine Kur’ân-ı 
Kerîm’i öğretecek ve dinî hususları anla-
tacak kişiler talep ediyorlar ve bu konu-
da yardımcı olmamızı istiyorlar. Allah rı-
zası için sizden hiç olmazsa üçünüz bize 
yardımcı olsun! Gönüllü varsa üç kişi öne 
çıksın, yoksa aranızda kur’a ile bu işi be-
lirleyin.” Orada bulunan beş kişi şöyle de-
diler: “Biz bu işi kur’a çekerek belirleye-
meyiz. Bakınız! İşte şu arkadaşımız yaş-
lı bir adamdır.” (Şeyhun Kebîrun -bunu 
derken Ebû Eyyûb’u kastetmişlerdi-) “Şu 
arkadaşımız ise hastadır.” -bunu derken 
de Übey b. Ka’b’ı kastetmişlerdi- Sonra 
aralarından Muaz, Ubâde ve Ebu’d-Derda, 
Hz. Ömer’in verdiği görevi îfâ etmek üze-
re yola çıkmışlardı.”21

Bu rivayette yer alan bir ifadenin Ebû 
Eyyûb’un muhtemel doğum tarihi ve ve-
fatı esnasında takriben kaç yaşlarında ol-
duğunu tespit noktasında bize yardımcı 
olabileceğini düşünüyoruz.

Rivayete göre Suriye bölgesinde, 
İslâm’a yeni giren Müslümanlara Kur’ân-ı 
Kerîm’i öğretecek ve dinî bilgileri anla-
tacak yetkinlikte görülen beş kişiden biri 
olan Ebû Eyyûb, Hz. Ömer’in huzuruna 
gelir. Oradaki müzakereler sırasında ken-
disi hakkında kullanılan ifade “Şeyhun 
kebirun-Yaşlı bir adamdır” şeklindedir. 
Rivayetin devamından anladığımız kada-
rıyla söz konusu konuşmanın gerçekleştiği 
esnada böyle bir görevi yerine getirmek-
te zorlanabilecek kadar yaşlı olduğu dü-
şünülen Ebû Eyyûb, bu durumdan dolayı 
söz konusu görevden muaf tutulmuştur. 

Lügat kitaplarında şeyh kelimesi sa-
dece “yaşlı, ihtiyar” anlamlarında kulla-
nılmamakla birlikte22 biz bu rivayetteki 
kullanımın yaşlı, ihtiyar anlamında ol-
duğunu söyleyebiliriz. Zira Ebû Eyyûb, 
kendisi hakkında kullanılan bu ifade se-
bebiyle bahsi geçen göreve gönderilme-
miştir, oysa kelimenin diğer kullanımları 

ona bir mektup yazdı. Mektubunda 
Şam’ın nüfusunun giderek arttığını, in-
sanların şehirleri doldurduklarını ve ken-
dilerine Kur’ân-ı Kerîm’i öğretecek ve 
dinî bilgileri anlatabilecek kimselere ih-
tiyaç duyduklarını belirtmiş, halifeden bu 
hususta yardım talebinde bulunmuştur. 
Bunun üzerine halife Ömer, Ensâr’dan 
Kur’ân bilgisiyle meşhur olan Muaz b. 
Cebel, Ubâde b. Sâmit, Übey b. Ka’b, 
Ebü’d-Derdâ ve Ebû Eyyûb’u huzuruna 
getirtmiş ve onlara şöyle demiştir: “Şamlı 

21. İbn Sa’d, II, 356-357.
22. Bkz., Zebîdî, Tâcu’l-Arûs 

min Cevâhiri’l-Kâmûs, 
IV, 285; İbn Manzûr, Lisa-
nu’l-Arab, III, 31; Komis-
yon, el-Mu’cemü’l-Arabî 
el-Esâsî, s. 712.
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kastedilmiş olsaydı, göreve gönderilme-

mesi söz konusu olmazdı. Diğer taraftan 

aynı rivayette adı geçen Übey b. Ka’b için 

de göreve gitmesini olumsuz yönde etki-

leyecek derecede “hasta bir adamdır” ifa-

desinin kullanılması da bizim Ebû Eyyûb 

kelimesi ile birlikte telaffuz edilmesi, ya-

şın bir hayli ilerlemiş olduğunu akla ge-

tirmektedir ki, kanaatimize göre kendisi 

için “şeyhun kebîrun” denilen Ebû Eyyûb 

bu esnada (hicri 15. yılda) altmışlı yaşlar-

da idi. Biz bu tespitimizden hareketle Ebû 

için telaffuz edilen “şeyhun kebirun” sö-
zünü “ihtiyar, yaşlı” şeklinde anlamamı-
za imkân tanımaktadır.

Yezîd b. Ebî Süfyân’ın Suriye bölge-
sinde çıkan Amevâs taunundan h. 18. yıl-
da öldüğü23 bilinmektedir. Dolayısıyla 
biz Yezîd b. Ebû Süfyân’ın Hz. Ömer’den 
Kur’ân öğreticisi talebinin hicri on beş-
li yıllarda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 
Hicret’in on beşinci yılında kendisi için 

“şeyhun kebirun=yaşlı” ifadesi kullanı-
lan Ebû Eyyûb’un bu tarihlerde en azın-
dan altmış-altmış beş yaşlarında olduğu-
nu düşünüyoruz. Zira “şeyh” kelimesi 
tek başına elli yaş ve üzerindekiler24 için 
kullanılmaktadır. Aynı kelimenin “kebîr” 

Eyyûb’un takriben miladi 576 yılında doğ-
duğunu söyleyebiliriz. Aynı tespitten ha-
reketle Ebû Eyyûb’un hicri ellili yıllarda 
vefat etmesini de göz önünde bulundu-
rarak (Ebû Eyyûb’un İstanbul kuşatma-
sına hangi tarihte katıldığı ve öldüğü hu-
susunda ileriki sayfalarda bilgi verilecek-
tir.), vefatı esnasında onun takriben dok-
san beş yaşlarında olabileceğini düşünü-
yoruz. Zira Hicret’in on beşinci yılında 
altmışında olan Ebû Eyyûb, bu tarihten 
35 sene sonraki vefatı esnasında 95 yaşla-
rında olmalıdır.

Ebû Eyyûb’un ne zaman doğduğu ve 
öldüğü aslında çok da önemli değildir, an-
cak onun uzun ve meşakkatli bir sefer için 

23. Belâzürî, Fütûhu’l-Buldân, 
s. 199; Taberî, Târihu’t-Ta-
berî, III, 161; İbnü’l-Esîr, 
el-Kâmil fi’t-Târih, II, 561; 
Mustafa Fayda, Halid b. Ve-
lid, s. 412.

24. Zehebî, IV, 285; İbn Man-
zûr, III, 31.
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ta Medine’den İstanbul’a kadar gelişi ve 
oradaki vefatı esnasında kaç yaşlarında ol-
duğunu bilmek biz Müslümanlar açısın-
dan manidardır. İlerlemiş yaşına aldırış 
etmeden böylesine bir sefere iştiraki Ebû 
Eyyûb’un İslâm dinini ötelere ulaştırma-
daki azim ve gayretini, ayrıca ilâ-yı keli-
metullah uğrundaki heyecanını gösterme-
si açısından son derece çarpıcı bir örnektir. 
90 küsur yaşlarındaki ihtiyar sahâbînin bu 
heyecan, gayret ve azmi bizlere pek çok 
yönden mesajlar vermektedir.

Ebû Eyyûb’un doğum tarihi gibi ve-
fatı esnasındaki yaşı hakkında kaynak-
larımızda net bir bilgi verilmemektedir. 
Bazı araştırmacılar kaynak göstermeksi-
zin Ebû Eyyûb’un yaşıyla ilgili tahmin-
lerde bulunmaktadır. Meselâ Arap yazar 
Sâbir Abduh’a göre Ebû Eyyûb 80 yaşla-
rında iken vefat etmiştir.25 Şevket Gürel ise 
onun 70 yaşlarında iken öldüğünü söyle-
mektedir.26 Ebû Eyyûb hakkında çok gü-
zel bir eser yazan Hacı Cemal Öğüt’e göre 
ise Ebû Eyyûb muhtemelen harp meydan-
larında genç ve dinç görünebilmek için saç 
ve sakalını boyamıştır.27

C- Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
Vefat Sebebiyle İlgili Tespitler

Ebû Eyyûb, İstanbul muhasarasına gider-
ken yolda hastalanış ve bu hastalık netice-
sinde ölmüştür. Onun ölümüyle sonuçlanan 
hastalığa tam olarak ne zaman yakalandığı-
na dair bilgilere ulaşamadık. Ancak yol me-
şakkatinin ihtiyarlığı sebebiyle onda hasta-
lığa yol açtığını düşünüyoruz. Vefatına yol 
açan hastalığın ishal olduğuna dair bilgiler28 
bulunmakla birlikte ilk dönem kaynak ki-
taplarımızda onun ölümüyle ilgili gerçekle-
şen olaylar anlatılmış olmasına rağmen, has-
talığıyla ilgili her hangi bir malumat veril-
memiştir.29 Bununla birlikte Evliyâ Çelebi 

kendine has üslubuyla Ebû Eyyûb’un vefa-
tıyla ilgili efsanevi bir hikâyeden bahsetmek-
tedir. Seyahatnâme adlı eserinde uzun uza-
dıya anlattığı bu hikâyeyi özetleyerek ve-
receğiz; ancak şunu hatırlatmamız gereki-
yor ki Evliyâ Çelebi merhumun anlattık-
larıyla ilgili kaynak ismi vermemesi ve bu 
anlatımının ilk dönem muteber veya gayr-ı 
muteber kaynaklarda yer almaması, söz ko-
nusu hikâyenin doğruluğunu ciddi anlam-
da zedelemektedir.

“(…) Gemiler İstanbul surlarında dört 
bir yanı tutar ve yağma ederken İslâm askeri 
de karada ilerliyordu. Altı ay böyle devam 
etti, sonunda İslâm askeri, ‘Allah, Allah!’ 
nidalarıyla hücuma geçti. İslâm ordusunun 
serdarı Ebû Eyyûb el-Ensârî, bir zenberek 
sapanı ile düşüp şehit oldu. Ama onun ishal 
sonucu öldüğü de bildirilir. Kale bu ikin-
ci muhasarada fethedilememiş, karakış da 
bastırmıştı. Askerler arasında fethin zorlu-
ğu konuşulmaya başladı, onlar ‘Bu kez kale 
fethinden vazgeçelim, geçmiş kuşatmada 

25. Sâbir abduh, s. 69.
26. Gürel, s. 58.
27. Öğüt, s. 159.
28. Bkz., Öğüt, s. 152
29. İbn Sa’d, III, 485; İbn Abdi-

rabbih el-Ikdü'l-Ferîd, IV, 
337; Safedî, el-Vâfî, XIII, 
251; Zehebî. Nübelâ, II, 
405; Diyarbekrî, II, 294; 
Kazvînî, s. 606.
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olduğu gibi daha fazla haraç isteyerek barış 
ilan edelim,’ dediler. Bu tekliflerini Bizans 
imparatoruna da bildirdiler, o da kabul etti. 
Sahâbîlerden bazıları ‘Bari buraya kadar gel-
mişken kraldan izin alarak Ayasofya’da iki 
rekât namaz kılalım’ dediler ve Bizans im-
paratorundan bu hususta talepte bulundu-
lar. Mesleme ile Ebû Eyyûb, bin kadar si-

lahlı adamıyla kaleye 
gelip rehin de alma-
dan korkusuzca şehre 
girip Ayasofya’da iki 
rekât hacet namazı kı-
lıp, ‘Ya Rabbi; bura-
yı Müslüman mabedi 
kıl!’ şeklinde dua et-
tiler. Bu büyük kili-
senin dört bir tarafını 
gezdiler. Papazlardan 
bazılarının kışkırt-
masıyla Rumlar, bu 
Müslümanları öldür-
meye karar verdi-
ler ve bunun için bir 
plan kurdular. Ebû 
Eyyûb ve beraberin-

deki Müslümanları şehri gezdirelim diye-
rek İslâm askerlerinin surlara yakın yerler-
deki karargâhlarından şehrin iç kesimlerine 
doğru götürdüler. Derken binlerce Bizanslı 
asker, bunların üzerine saldırdı. Büyük bir 
cenk başladı. Müslüman askerler az bir ka-
yıp vererek binlerce küffar askerini öldür-
düler ve çarpışa çarpışa şehre giriş yaptık-
ları surun kapısına kadar geldiler ve sur-
lardan dışarı çıkmayı başardılar. Kale ka-
pısı önünde gerçekleşen çatışma esnasında 
Ebû Eyyûb, atılan bir taşla yaralandı, ayrı-
ca karın ağrısı da vardı. Günden güne isha-
li arttı ve şehit oldu…”30

Daha önceki bölümlerde de temas etti-
ğimiz üzere Ebû Eyyûb el-Ensâr’inin tam 
olarak hangi tarihte doğduğuna dair bilgi 
sahibi değiliz. Dolayısıyla onun İstanbul 

muhasarası esnasındaki vefatı esnasında kaç 
yaşında olduğunu bilemiyoruz. Ancak, Hz. 
Ömer’in halifeliği döneminde gerçekleşen 
bir konuşma (Bu konuşma hakkında Ebû 
Eyyûb’un “Doğumu ve Çocukluğu” başlı-
ğında bilgi vermiştik oraya bakılabilir.) es-
nasında kendisi için “şeyhun kebîrun=ih-
tiyar bir adamdır” ifadesinin kullanılma-
sından hareketle biz, Ebû Eyyûb’un vefa-
tı esnasında 90-95 yaşlarında bir pir-i fânî 
olduğu söyleyebiliriz. Zira kendisine yaşlı 
bir adamdır nitelendirilmesi yaklaşık ola-
rak Hicret’in 15 veya 16. yılında gerçekleş-
miştir. Arapçada yaşlı adam nitelendirilme-
si 60-65 yaşlarındaki kimseler için kullanıl-
maktadır. Dolayısıyla Hicret’in 15. yılında 
60-65 yaşlarında olan Ebû Eyyûb’un hicri 
50 yılındaki vefatı esnasında 90-95 yaşında 
olduğunu söyleyebiliriz. 95 yaşında ve has-
ta durumda olan Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
savaş meydanında savaşarak öldüğünü söy-
lemek güçtür; ancak o, ilerlemiş yaşına 
ve meşakkatli yolculuğa rağmen cihaddan 
geri kalmamış, Hz. Peygamber’in müjde-
sine mazhar olmak üzere İstanbul önlerine 
kadar gelmiş ve ordunun karargâh kurdu-
ğu alanda, kuşatma esnasında vefat etmiştir. 

D- Ebû Eyyûb el-Ensârî’(nin 
Kabrinin Durumuyla İlgili 
Tespitler

Ebû Eyyûb el-Ensârî, sefer esnasında yol-
da hastalanır. Muhasaranın başladığı gün-
lerde ise hastalığı iyice artar. Yezîd, onun 
ziyaretine gider ve kendisinden bir isteği-
nin olup olmadığını sorar. Ebû Eyyûb el-
Ensârî, ölmek üzere iken Yezîd’e şöyle söy-
ler: “Dünyalık namına hiçbir isteğim yok-
tur. Ancak senden isteğim, beni düşman 
arazisinde ilerleyebildiğin yere kadar gö-
türmendir. Düşman arazisinde daha ileri-
sine gidemeyeceğin yer neresi ise, beni işte 

30. Evliyâ Çelebi, Seyahatnâ-
me, haz., İsmet Parmaksı-
zoğlu, Ankara 1983, s. 60. 
Müsteşrik Canard’a göre bu 
efsanenin altında, silahla fet-
hi imkansız görülmese bile 
çok zor görünen şehre, mu-
cize kabilinden bir tasarruf 
ve temellük vardır. Bu bir 
efsanedir ve tarihi gelişme-
lere uygun da değildir. Arap 
müelliflerine göre onun İs-
tanbul’a varmış olmadan öl-
müş olması gerekir. Kendi-
si silah elinde iken ölmek is-
temişse de ihtiyarlık ve has-
talığından dolayı buna mu-
vaffak olamamıştır. Canard, 
s. 221-222.
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oraya defnet! Çünkü ben, Peygamberimizin 
şöyle buyurduğunu işittim: ‘Kostantiniyye 
surları önünde salih bir zat defnolunacak-
tır.’ İşte ben, Peygamberimizin işaret buyur-
duğu kimse olmak isterim.”31 Ebû Eyyûb, 
Yezîd’e borçlu olduğu kimselere borçları-
nın verilmesini vasiyet etmiş bu vasiyeti de 
yerine getirilmiştir.32 Ebû Eyyûb’un ayrı-
ca, “Beni defnettikten sonra kabrimin üze-
rini atlarınızla çiğnettirerek kabrimin yerini 
belirsizleştirin.” şeklinde bir istekte de bu-
lunduğu ve onun bu vasiyetinin Yezîd tara-
fından defin işlemi tamamlandıktan sonra 
gönderilen süvariler tarafından yerine ge-
tirildiği de zikredilmektedir.33

Ebû Eyyûb el-Ensârî, vefatından son-
ra vasiyetine binaen öldüğü yere veya o ci-
vardaki uygun bir mekâna değil, düşman 
toprakları üzerindeki mümkün olan en 
ileri noktada bir alana ve hatta meşakkat 
vermeyecekse İstanbul surlarının dibine 
defnedilmeyi istemiştir. Hz. Peygamber’in 
en seçkin sahâbîlerinden birisi olan Ebû 
Eyyûb’un bu vasiyetini yerine getirmek iste-
yen Müslüman askerler, Halife Muâviye’nin 
oğlu Yezîd’in önderliğinde onun naşını düş-
man topraklarında ulaşılması mümkün olan 
en son noktaya defnetmişlerdir. Böylece 
Ebû Eyyûb, o dönemde vefat eden sahâbî-
ler arasında defnolunduğu yer itibarıyla 
en uzak noktada kendine yer edinmiştir.34 
Düşman sınırları içerisinde kalan kabrinin 
gerek ilk, gerekse daha sonraki dönemler-
de durumunun ne olduğu hakkında kay-
naklarda pek çok bilgiler bulunmaktadır.

1-Kabrinin İstanbul’un Fethine 
Kadarki Durumu

Daha önceki bölümde de işaret ettiğimiz 
gibi Müslüman askerlerin surların dibi-
ne kadar yanaşıp orada bir şeyler yaptıkla-
rından şüphelenen Rumlar, Peygamberin 
sahâbîlerinden birinin oraya defnedildiğini 

öğrenmişler; önce, bu kabri, Müslümanların 
oradan uzaklaşmalarından sonra tahrip ede-
cekleri tehdidinde bulunmuşlar, buna mu-
kabil Müslümanların “Biz de ülkemizdeki 
Hıristiyanlar ve dinî mekânlarıyla ilgili mi-
sillemede bulunuruz,” tehdidi üzerine bun-
dan vazgeçmişlerdir. Hatta kaynaklarımız-
da anlatıldığına göre Bizans kralı bu kabri 

bizzat koruyacağına dair Müslümanlara söz 
vermiştir.35 Kralın böylesi bir söz vermesinde 
Yezîd’in yukarıda bahsettiğimiz tehdidinin 
etkili olduğu düşünülürse de, kralın dinen 
büyük kabul edilen bir kişinin kabrine hür-
meti manevi bir görev telakki edecek bir an-
layışa sahip olduğu da söylenebilir. 

Müslümanların, İstanbul muhasarasına 
son verip ülkelerine dönmelerinin ardından 
Hıristiyan Rumlar, Ebû Eyyûb’un defnedil-
diği yere (Kabrin yerinin atlara çiğnetilmek 
suretiyle belirsiz hale getirildiğinden bah-
setmiştik, ancak Rumların kabre bir kötü-
lük yapmayacaklarına dair taahhütlerinden 
sonra Müslümanların kabrin yerini söyle-
diklerini düşünüyoruz.) bir türbe inşa ettiler 
ve bu türbeyi kandillerle donattılar. Rumlar 
başta yağmur yağmadığı zamanlar olmak 

31. İbn Abdirabbih, el-Ikdü'l-
Ferîd, IV, 337; Diyarbekrî, 
II, 294; Kazvînî, s. 606. Sa-
fedî, Ebû Eyyûb’un bu iste-
ğinin yerine getirilmesi esna-
sında kimseye zahmet veril-
memesini de vasiyet ettiğini 
ifade ediyor. Bkz., el-Vâfî, 
XII, 251.

32. Hâkim, Müstedrek, III, 
457.

33. Bkz., Hâkim, Müstedrek, 
III, 458; Taberânî, IV, 118; 
Safedî, XIII, 251.

34. el-Akk, I, 676.
35. İbn Kuteybe, Maarif, s. 274; 

İbn Abdirrabbih, IV, 337; 
İbn Asâkir, XVI, 62; Diyar-
bekrî, II, 294.
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üzere sıkıntılı dönemlerinde bu kabrin ba-
şında dua etmişlerdir.36 Müsteşrik Canard ise 
Rumların Ebû Eyyûb’un kabrine hürmet et-
melerini ve bu kabrin başında dua etmiş ol-
duklarını yadırgayarak şunları söylüyor: “Pek 
çok İslâm müellifleri Ebû Eyyûb’un mezarı-
na Rumların büyük bir hürmet gösterip zi-
yaretiyle teberrük ettiklerinden bahsederler. 
Arapların Hıristiyanlara yağmur duası izafe 
etmeleri hayret edilecek bir şey olmasa ge-
rektir; çünkü bu adet yalnız Müslümanlara 
münhasır değildir. Fakat kendi kahramanla-
rını düşmanlarına taziz ettirmeleri gariptir.”37

kronolojik olarak zikretmiştir. Onun 
Vâkidî (v. 207/823) ile başlatıp40 kendisi 
ile (eserini yazdığı tarih 1372/1956’dır) son-
landırdığı listeden anlıyoruz41 ki bu kabrin 
yerinin bilindiği ve kaybolmadığını söyle-
yenler, belli bir asırda yaşayanlar olmayıp 
hemen hemen her asırda bu bilgileri eser-
lerinde zikredenler vardır. Dolayısıyla Ebû 
Eyyûb’un kabrinin, İstanbul’un fethinin 
öncesine kadar bilindiğini söyleyebiliriz.

2- Kabrinin Fetih Sonrası Durumu

Ebû Eyyûb’un kabriyle ilgili olarak üzerin-
de duracağımız bir husus da onun kabrinin 
yerinin bilindiği ve Rumlar tarafından ziya-
ret edildiği, ancak 1204 yılında Latinlerin 
İstanbul’u istilası esnasında şehrin üç gün bo-
yunca yağma edilerek Hıristiyanlarca kutsal 
sayılan yerlerle birlikte Ebû Eyyûb’un kabri-
nin de yıkılmış olmasıdır.42 Kutsal değerlere 
önem vermeyen Latinlerin, Ebû Eyyûb’un 
kabrine de zarar verdikleri ve onun yerini 
belirsizleştirdikleri anlaşılmaktadır. Ancak 
Latinlerin, kabre karşı bu muamelelerinin 
İstanbul’u istila ettikleri ilk yıllarda değil de 
daha sonraki dönemlerde gerçekleştirdikle-
rini düşünüyoruz. Çünkü fethin gerçekleş-
mesine yakın dönemlerde yazılan bazı eser-
lerde, kabrin varlığı ve halk tarafından ziya-
ret edildiğine dair bilgiler bulunmaktadır.43 
Dolayısıyla şayet Latinler bu kabre zarar ver-
mişler ve yerini belirsizleştirmek istemişlerse, 
biz bunun, ancak fethin hemen öncesindeki 
yıllara rastladığını düşünmekteyiz.

a-Fetih Sonrası 
Kabrin Yerinin Tespiti

İstanbul, Müslümanlar tarafından pek çok 
kereler fetih maksadıyla kuşatılmışsa da 
fetih, ancak Müslüman Türk milletine 
ve büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan 
Mehmed’e nasip olmuştur.

Fetih sonrası İstanbul’da farklı din, dil, 
ırk ve sosyal sınıflara mensup kimseler 

Rumların Ebû Eyyûb’un kabrine kar-
şı gösterdikleri hürmet söz konusu kabrin 
İstanbul’un Müslümanlar tarafından fethe-
dilmesine yakın zamana kadar tahrip edil-
meden varlığını sürdürmesine yol açmıştır.38

Kaynaklarda Ebû Eyyûb’un kabri ve 
üzerindeki türbenin İstanbul’un fethine 
yakın bir döneme kadar var olduğu, gerek 
Müslümanlar ve gerekse Rumlar tarafından 
bilindiği ve ziyaretgâh olarak pek çok in-
san tarafından ziyaret edildiğine dair bilgi-
ler bulunmaktadır.39 Merhum Hacı Cemal 
Öğüt kaynaklarımızda Ebû Eyyûb’un kab-
rinin yerinin bilindiğini ve ziyaret edildi-
ğini söyleyen tarihçilerimizin isimlerini 

36. İbn Kuteybe, Maarif, s.275; 
Hakim, Müstedrek, III, 
458; İbn Kesîr, VIII, 61; Sa-
fedî, XIII, 251; İbn Asâkir, 
XVI, 62; Bağdadî, I, 154; 
Diyarbekrî, 294; Zehebî, 
Nübelâ, II, 412.

37. Canard, s. 220.
38. Öğüt’e göre kabrin yerinin 

kaybolmayıp korunmasın-
da Hz. Peygamber’in Ebû 
Eyyûb’a “Allah da seni ko-
rusun!” şeklindeki duaları-
nın da rolü vardır. Bkz., s. 
177-179. Benzer bir değer-
lendirme için bkz., Çakan, 
Eyüb Sultan Hazretlerin-
den Kırk Hadis, s. 21.

39. Bkz., Diyarbekrî, II, 294; Ay-
rıca bkz. Canard, s. 220; H. İb-
rahim Şener-Alim Yıldız, Türk 
İslâm Edebiyatı, s. 215-216.

40. Vâkidî’den naklen Diyar-
bekrî, Tarihu’l-Hamîs, II, 
294; Zehebî, Nübelâ, II, 405.

41. Bkz., Öğüt, s. 169.
42. Ahmed Naim, Tecrid-i Sa-

rih Tercemesi, I, 137-138; 
Recep Akakuş, Eyyûb Sul-
tan ve Mukaddes Emanet-
ler, s. 47; Algül, “Ebû Ey-
yûb”, X 124.

43. İbn Kesîr, VIII, 61; Safedî, 
XIII, 251; İbn Asâkir, XVI, 
62; Bağdâdî, I, 154.
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arasında genel af ilan ederek, tarihe adı-
nı insan hakları noktasında altın harflerle 
yazdırmayı başaran Fatih Sultan Mehmed, 
şehri daha yaşanılır bir hale getirmek için 
bir takım uygulamalarda bulunmuş, bu ara-
da tüm Müslümanlar için kutsal bir kişiliğe 
sahip olan Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabri-
nin yerinin tespiti veya kabrinin onun şa-
nına yakışır bir şekilde yeniden imarı için 
de teşebbüse geçmiştir.

Fatih Sultan Mehmed, Ebû Eyyûb’un 
kabrinin tespitini hocası ve şey-
hi Akşemseddin Hazretleri’nden iste-
miştir. Kaynaklarda anlatıldığına göre 
Akşemseddin Hazretleri kabrin yerini ke-
şif ve keramet yoluyla tayin ve tespit etmiş-
tir. Yapılan kazı neticesinde Akşemseddin 
Hazretleri’nin işaret ettiği yerden bir me-
zar kitabesi çıkmış ve bu taş üzerindeki ya-
zılardan, söz konusu yerin, Ebû Eyyûb el-
Ensârî hazretlerinin kabri olduğu anlaşıl-
mıştır. Fatih Sultan Mehmed’in hocasından 
kabrin yerini tespit talebi ve Akşemseddin 
Hazretleri’nin keşif yoluyla manevi işa-
retle bu yeri belirlemesi hakkında pek çok 
Osmanlı kaynağında bilgi bulunmaktadır.44

Bu noktada şu soru akla gelmektedir; şa-
yet Ebû Eyyûb’un kabrinin yeri fetih öncesi-
ne kadar biliniyor idiyse, o halde Fatih Sultan 
Mehmed hocasından neden kabrin yerini tes-
pit etmesini istemiş ve hocası da keşif yoluy-
la bu kabrin yerini belirlemeye çalışmıştır?

Kanaatimize göre kabir, Rumların iti-
nalı gayretleriyle korunmuş olmakla bir-
likte İstanbul’un fethi sırasında sur dışında 
çok sayıda manastır, kilise, ayazma ve kut-
sal sayılan mezar bulunduğu için herhalde 
kabrin yeri kesin olarak bilinmemektey-
di.45 İstanbul’da yaşayan halk, kabrin ye-
rinden belki de haberdar idi; ancak şeh-
ri tam anlamıyla bilmeyen ve fethi henüz 
gerçekleştiren Müslümanlar, bu yer hakkın-
da kesin bir bilgiden mahrum idiler. Bu se-
beple de ilmine ve ferasetine güvendikleri 

Akşemseddin’den kab-
rin yeriyle ilgili şüphe-
leri46 izale edecek sözler 
duymak istemişler, o da, 
Allah Teâlâ’nın kendisine 
lütfu ile kabirle ilgili al-
mış olduğu manevi işa-
retleri halk ve devlet ri-
cali ile paylaşmış, böyle-
ce zihinlerdeki tereddüt-
lere son vermiştir. 

Ebû Eyyûb’un kabri-
nin yerinin kesin olarak 
tespit edilmesinden son-
ra Fatih Sultan Mehmed, 
bu kabrin üzerine gör-
kemli bir kubbe inşa et-
tirmiştir. Kabrin etra-
fındaki alana ise iki mi-
nareli bir cami, çifte ha-
mam, medrese ve gerek 
bölgedeki fakir-fukara-
nın, gerekse medresede 
okuyan öğrencilerin ye-
mek yemeleri için imâ-
ret (aşevi) kurdurmuştur. 
Büyük bir külliye nite-
liğine kavuşan bu kurumların maddi ih-
tiyaçlarının karşılanabilmesi için çok sa-
yıda gelir getirici gayr-ı menkulün gelir-
lerini de buraya vakfetmiştir.47

Ebû Eyyûb, hayatına anlam kazandı-
ran Peygamber’e gösterdiği sevgisi ve ona 
olan düşkünlüğü, ev sahipliği esnasındaki 
fedakârlığı, cömertliği ve Resûlüllah’ı mi-
safir edişi esnasındaki hassasiyetiyle meşhur 
bir sahâbîdir. Onun Müslümanlar nazarın-
da bu kadar sevilmesinde etkili olan bir di-
ğer yönü de inandığı dava uğruna gösterdi-
ği azmidir. Doksan küsur yaşına rağmen ci-
hada katılan ve bu esnada ölen Ebû Eyyûb, 
bizler için de iyi bir örnektir.

44. Bkz., Mehmed Hemdemî Çele-
bi, Solak-Zâde Tarihi, I, 362-
363, II, 273; İbn Kemal, Tevâ-
rih-i Âl-i Osman, VII. Defter, 
s. 101; Öğüt, s. 193-206; Ça-
kan, Kırk Hadis, s. 21; Aka-
kuş, s. 79-83. Canard ise mater-
yalist bir zihniyetle, kabrin ke-
şif yoluyla tespit edildiğine dair 
rivayetleri de inandırıcı bulma-
maktadır. Bkz., Canard, s. 222.

45. Algül, “Ebû Eyyûb” DİA, X, 124.
46. Solak-Zâde Tarihi’nde yer 

alan bir bilgiye göre kabrin 
yüksek kubbelerinin bulundu-
ğu alan hala mevcuttu ve halk 
tarafından da bilinmekteydi. 
Solak-Zâde Tarihi, I, 273.

47. Hoca Sadettin Efendi, Tâ-
cü’t-Tevârih, III, 181; So-
lak-Zâde, I, 362-363.
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1.Hâlid bin Zeyd’in Hicret Öncesi ve Sonrasında 
Medine’deki Uzlaştırıcı Konumu

Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd b. Küleyb 
el-Ensârî1 (ö. 49/669) Hazrec ka-
bilesinin Neccâroğulları kolundan 
olup, Medine’ye hicret öncesi ka-
bile reisi mevkiinde bulunuyor-
du. Hicretten önce hanımı Ümmü 
Eyyûb ile birlikte Müslüman oldu 
ve Ensar (Hazrec)’dan İslâmiyet’i ilk 
kabul edenler arasında yerini aldı. 
Nübüvvetin 13. yılında yapılan 
İkinci Akabe Biatı’na iştirak eden 
Ebû Eyyûb el-Ensârî, Medine’ye 
döner dönmez tebliğ faaliyetleri-
ne başladı. Önce yakın çevresin-
den başlayarak eşine dostuna ve bü-

tün akrabasına yeni dinin yüceliğini anlattı. Kısa zamanda bütün kabilesi-
nin Müslüman olmasına büyük katkı sağladı.

Hz. Halid’in, daha Hicret öncesi dönemde -muhtemelen Allah Resûlü 
ile olan akrabalık bağının da etkisi ile- Musa’b b. Umeyr ve dava arkadaşı 
Ebû Zürare’nin faaliyet alanını genişleterek ikinci Akabe Biatı’nın mimar-
ları arasındaki yerini aldığı ifade edilebilir. Hz. Peygamberin vahiy sonra-
sındaki hiçbir evreyi tesadüflere bırakmadığı çok açıktır. Bu elbette savaşta 
da böyledir barışta da. Örneğin, Hicret’te Hz. Ebû Bekir’i yol arkadaşı ola-
rak tercihini, geride Hz. Ali’yi bırakmasını, Medine’ye öğretmen olarak Hz. 
Musab’ı seçmesini nasıl tesadüflere dayandıramazsak, Ebû Eyyûb’un Allah 
Resûlü ile olan karşılaşmasını, onu tercihini de tesadüflere dayandıramayız.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOPLUMSAL 
OLAYLARDA EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ’NİN 

UZLAŞTIRICI ROLÜ
Doç. Dr. Metin Yılmaz

1. İbn Sa'd, Tabakât, c. 1, s. 237; 
Belâzurî, Ensâbu'l-Eşrâf, c. 1, 
s. 267; M. Asım Köksal, İs-
lam Tarihi, Köksal Yayıncı-
lık: 3/105.
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Hicret öncesi hazırlıklardan, Hicret 
güzergâhının tayini, Kûba’ya intikal, 
Kûba’daki bekleme süresi, Mescid’in 
inşası gibi kılı kırk yararak hesaplanan 
stratejilerden sonra, Hz. Peygamber’in 
sadece devenin çöktüğü yere göre Ebû 
Eyyûb’u tercih etmesi elbette düşünü-
lemezdi. İşte, bu noktada neden Ebû 
Eyyûb sorusunu sormak gerekmektedir. 
Hz. Peygamber Medine’ye hicret edin-
ce Medineli Müslümanların her biri onu 
evinde misafir etmek istediler. Ancak, 
Hz. Peygamber, bir tercih yaparak on-
ları gücendirmemek için nezaketi ve 
zarafeti ile Kâbe hakemliğinde izlemiş 
olduğu taktiğin farklı bir versiyonunu 
burada izlediği kanaatinde olduğumu 
ifade etmeliyim. Bilinçli bir mukaye-
se yöntemiyle olmasa da örtü epizodu 
yerine deve epizodu konduğunda du-
rum daha iyi anlaşılacaktır. Yani deve-
nin Ebû Eyyûb’un kapısının önüne git-
mesi Allah Resûlü’nün tercihi ile olma-
lıdır. Ancak bu tercih, bir takım iddia-
larda olduğu gibi, korkudan değil yü-
rütülecek davanın maslahatı için olmalı-
dır. Bu konu başlı başına farklı bir araş-
tırma konusu olup bura-
da detaylandırmanın na-
mütenasip olacağı kana-
atindeyiz. Asıl üzerinde 
durulması gereken soru, 
Hz. Halid’in önemine 
dair olmalıdır. Elbette 
burası Neccaroğulları 
diyarıdır. Resûlullah, 

“Medine’de en hayırlı ev 
Neccaroğullarının evidir.” 
diyerek Hz. Halid’in ka-
bilesini övmüştür.2 Ebû 
Eyyûb, Allah Resûlü’nün 
akrabasıdır. Onu koru-
yup kollamaya en mü-
nasip kabiledir. Ancak 

bu, tek başına yeterli bir gerekçe ola-
maz. Zira aynı kabileden başka bir şah-
sın evinde kalmasının önünde de hiçbir 
engel yoktur. Hazrec’in güçlü lideri Sad 
b. Ubâde tercihi neden olmamıştır me-
sela? İşte bu ve benzeri soruların cevap-
layabileceğimiz net bir rivayetle karşı-
laşmasak da, hiç kimsenin bu tercihe iti-
razda bulunmaması, yedi aylık zaman 
dilimi içerisinde Ebû Eyyûb’un evinin 
davet merkezi olarak yoğun bir şekilde 
faaliyet göstermesi, söz konusu bu ter-
cihin Ebû Eyyûb’un şahsıyla alakalı ol-
duğunu ortaya koymaktadır.

Ebû Eyyûb’un İslam öncesi dönem-
den itibaren yaşadığı toplumla hiç bir so-
rununun olmaması, tam tersine sevilen 
ve uzlaştırıcı bir kişiliğe sahip olması bu 
tercihte önemli bir etkendir. O, kendi 
kabilesi içerisinde bir hakem konumun-
dadır. Arap toplumunda hakem olma-
nın en önemli şartlarından biri saygın 
olmaktır. Onun bu kişiliği kabilesinin 
İslamlaşmasında önemli bir rol oyna-
mıştır. Hz. Peygamber ashabını tek tek 
çok iyi tanımakta, onların kişisel özel-
liklerini çok iyi bilmektedir.

2. İbn Kesir, Sîret, terc. Hani-
fi Akın, Çelik Yay. İstanbul, 
s, 277-280.
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Ebû Eyyûb’ün tercih edilmesi, onun 
toplumda herkesle iyi ilişkileri olan, aşı-
rılıktan uzak, etrafında sevilen sayı-
lan bir kişilik olmasıyla ilişkilidir. Hz. 
Peygamber’in onun evinde konakladı-
ğı yedi aylık zaman diliminde orası ade-
ta bir eğitim, ilim ve irfan meclisi olmuş 
ve bütün sahâbîler çekinmeden oraya ge-
lebilmişlerdir. Şayet Ebû Eyyûb en azın-
dan birkaç kişi ile şahsi sıkıntısı olan bi-
risi olsaydı, insanlar onun evine, dola-
yısıyla da Hz. Peygamber’e gelme nok-
tasında sıkıntı yaşayabilirdi. Ya da, top-
lumda sevilmeyen, problemli bir kişi ol-
saydı, Hz. Peygamber’in onun evinde 
konaklaması fitneye sebebiyet olabilirdi. 
Onun Medine’ye gelmesinden memnun 
olanlar kadar olmayanlarında bulundu-
ğunu biliyoruz. Kaynaklarda yedi aylık 

başkalarına muhtaç ne de insanlara tepe-
den bakan bir anlayışa sahiptir.

Resûlullah (sav)’in Ebû Eyyûb’un evi-
ni tercihiyle ilgili kaynaklarda yer alan 
bir diğer rivayet ise tartışmaya açıktır. 
Kur’ân’da ve Hz. Peygamber’in hadisle-
rinde övülen3 ve Kâbe’ye ilk defa örtü 
örten4, Yemen hükümdarlarından Melik 
Tubba’ın Mekke seferi sırasında, maiye-
tindeki ehli kitap âlimlerinin kendisine 
son Peygamber’in geleceğinden bahsetme-
si, onun da Hz. Peygamber için Medine 
de bir ev yaptırması ve oraya da oğlu-
nu yerleştirip bir de Hz. Peygamber’e 
iletilmek üzere bir mektup bırakması-
dır. Rivayet göre Ebû Eyyûb da Melik 
Tubba’ın soyundan gelmektedir. Halid’in 
evi de Melik Tubba’ın yaptırmış oldu-
ğu evdir. Hz. Peygamber ev yerleştikten 

zaman diliminde Hz. Peygamberi misa-
fir etmesi ile ilgili herhangi bir sıkıntının 
yaşandığına dair rivayetlere rastlayamıyo-
ruz. Aksine, Hz. Peygamber zengin fa-
kir her tabakadan insanın ziyaret edebi-
leceği bir evde misafir olmuştur. Halid, 
Medine’nin orta sınıfını temsil etmekte-
dir. Fakirin de, zenginin de rahatlıkla ka-
pısını çalabildiği bir şahsiyettir. Yani ne 

3. Duhân, 37; el- Müsned, V, 
240.

4. İbn Hişam, Siret, I, 21-24.
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sonra mektubu istemiş ve Hz. Ebûbekir’e 
okutmuştur.5 Olayı gizemli bir hale getir-
me gayretine matuf bu zorlama rivayetin 
sonradan imal edilmiş olması muhtemeldir.

Ebû Eyyûb’un evi, Suffa öncesi 
İslâmiyet’in öğretildiği bir mektep ko-
numundadır. Hz. Peygamber fakir mu-
hacirlere burada yemek verir, kendisine 
sunulan hediyeleri fakirlere burada dağı-
tırdı. Ev sahiplerine her vesile ile dua eder, 
onların bolluğa kavuşmalarını, huzur ve 
afiyet içinde olmalarını dilerdi. Resûl-i 
Ekrem kendi evine taşındıktan sonra da 
zaman zaman Ebû Eyyûb’un evine mi-
safir olurdu.6

Hicret’ten sonra Resûl-i Ekrem 
onunla, ileri gelen sahâbîlerden Mus’ab 
b. Umeyr arasında kardeşlik bağı 
(muâhât) kurdu.7 Medine’nin ilk öğ-
retmeni ile kardeşlik hukukuna layık 
görülmesi de onun Hz. Peygamber ta-
rafından ne kadar sevildiğini göstermesi 
bakımından önem arz eder. Sahâbenin, 
Resûlüllah’ın sevdiği ve değer verdiği 
şahıslara karşı da özel bir ilgisi de vardı. 
Bu bile başlı başına, Ebû Eyyûb’un top-
lumda ifade ettiği anlamı izah etmesi ba-
kımından önem arz eder. Halid her git-
tiği yerde, “Mihmandâr-ı Nebevî” ola-
rak hayatı boyunca büyük alaka ve hür-
met görmüştür.

2.Uzlaşı Aracı Olarak 
Fetih Arzusu

Sağlıklı olan herkesin Allah yolunda sa-
vaşa katılması gerektiğine inanan Ebû 
Eyyûb el-Ensârî, “Kendi elinizle kendini-
zi tehlikeye atmayınız,”8 mealindeki ayet-
te sözü edilen tehlikeyi fetihten geri dur-
mak şeklinde açıklardı. Bu sebeple ihti-
yarlık döneminde bile her yıl fethe ka-
tılmaya gayret etti. Hz. Peygamber’le 
birlikte, Bedir, Uhud, Hendek ve diğer 

bütün gazvelerde Resûlullah’in yanında 
cihad hareketlerine katılmıştır.9

 Yine Ebû Eyyûb (ra), Hz. Ebû Bekir 
(ra) devrindeki savaşlarla, Hz. Ömer (ra) 
devrinde yapılan Suriye, Filistin ve Mısır 

seferlerine katıldı. Kıbrıs seferinde de bu-
lundu (28/648-49). İlk etapta bakıldığın-
da savaşla uzlaşı bir birleri ile zıt kavram-
lar olup başlıkta olduğu gibi kulakları tır-
malamaktadır. Ancak biz burada fetih kav-
ramını kullanmaya özellikle özen göster-
dik. Çünkü her savaş fetih değildir. İslâm 
toplumunda sosyal refahın ve toplum-
sal uzlaşmaların zirve yaptığı dönemler, 
fetih hareketlerinin en fazla olduğu dö-
nemlerdir. Aksine taht kavgalarının çıktı-
ğı, ayaklanmaların arttığı halkların deği-
şik nedenlerle birbiri ile boğazladığı dö-
nemler fetihlerin durak sadığı dönemler-
dir. Hepimiz biliyoruz ki Emevî dönemi, 
Irak valilerinin isyanları önleme de kul-
landıkları en etkin yöntem isyana teşeb-
büs edenleri uç bölgelerde fethe gönder-
meleridir. Garnizon şehirlerinde bir bi-
rini yok etmeye yönelik eylemler içeri-
sinde olan nefret söylemleri gelişen ka-
bileler cihat için sınır boylarına intikal 

5. Vakidî, Fütûhu’ş-Şam; Ten-
kih-ul Mekal, c.1, s. 391.

6. Müsned, 5: 415.
7. İbn S’ad, Tabakât, 1: 236-

237; 3: 120.
8. el-Bakara 2-195.
9. İbn S’ad, Tabakat, 485; Hâ-

kim, el-Müstedrek, III, 458; 
ez-Zehebî, A'lâmü'n-Nü-
belâ, 290.
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ettiklerinde ortak bir kelime etrafında bir 
arda toplanmışlardır. Onun için Haccac, 

“Ya Mühellebin ordularına katılırsınız ya 
da başınıza geleceklere katlanırsınız!” ifa-
deleri ile toplumsal barışın sağlanmasının 
fetih hareketlerinde olduğunu ortaya koy-
muştur. Gaybı elbette Allah bilir ama Hz. 
Ebû Bekir, Usame ordularını tavsiyelere 
uyup göndermemiş olsaydı, bir düşünelim 
Medine’nin hali nice olurdu. Onun için 
Hz. Ebû Bekir cihadın terkini felaketin 
habercisi olarak tanımlamıştır. O felaket 
ise, belki bu gün olduğu gibi, toplumun 
fitneye sürüklenmesi, kardeşkanının dö-
külmesidir. İşte bütün bunlardan dolayı 
Ebû Eyyûb için cihat olmaz da olmazdır.

Katıldığı seferlerin sonuncusu, 
Müslümanların ilk İstanbul kuşatması ise, 
onun hayatta hedef koyduğu fetih ruhu-
nu taçlandırması anlamına gelmektedir. 
Yaşlı Halid’in İstanbul seferi Medine’de 
ki kardeşlik bağını, Resûlullah’a ev sa-
hipliğini binlerce kilometre ötede baş-
ka bir kıtaya taşıma anlamına geliyordu. 
Belki İstanbul’un fethine şahit olamadı 
ancak kıyamete kadar devam edecek gö-
nül köprülerinin oluşmasına vesile oldu. 
Doğu ile Batı’nın en müstesna beldele-
rinin birinde çekim gücü yüksek sevgi 
merkezi oluşturdu. Medine’deki evinin 
bereketini, sahâbe kokularını buraya ta-
şıdı. Bu fetih aşkı, Medine ile İstanbul’u 
kardeş yapmıştır.

Şahadeti sonrası vasiyeti üzerine bir 
askerî birlik tarafından surlara yakın bir 
yere götürülerek oraya defnedilmiştir.10 
Ebû Eyyûb’un şahsiyeti ile bütünleşen 
hoşgörü anlayışı hayatta iken olmasa da 
vefatı ile birlikte Bizans surlarını aşarak 
fethin hoş esintilerini ötekine hissettir-
meye başlamıştır. Mezar kazıp nebbaşlığa 
niyetleneler onun istirahatgâhını şifa da-
ğıtıldığını düşündükleri merkeze dönüş-
türmüşlerdir.11 Ebû Eyyûb’un kabrinin 

sonraki zamanlarda bir bina içine alındı-
ğı, kıtlık zamanında kabrini ziyarete gelen 
Hıristiyanların onun hürmetine yağmur 
istediği ve asırlar boyunca bu kabrin iti-
na ile korunduğu söylenmekte, bazı sey-
yahların verdiği bilgiler de bu rivayetleri 
doğrulamaktadır. Bu seyyahlardan Ali b. 
Ebû Bekir el-Herevî (o. 611/1215), Ebû 
Eyyûb el-Ensâri’nin kabrini ziyaret etti-
ğini belirtmiştir.12

Bu durum Ebû Eyyûb el-Enâarî’nin 
hayatta iken insanlar arasında hoşgörü, 
sağduyu ve aklıselimin temsilcisi olduğu 
gibi vefatından sonra da milletlerin aşırı-
lığa gitmesine engel olarak, farklı din ve 
medeniyete müntesip insanların ortak bir 
takım insani değerler etrafında buluşma-
larına vesile olmuştur.

3.Şahsiyetinin Toplumsal 
Uzlaşıdaki Fonksiyonu

Ebû Eyyûb’un bu kadar sevilmesinin en 
önemli nedenlerinden biri de hiç şüphesiz 
ki sahip olduğu ahlaki nitelikleridir. Fazîlet 
ve kemâl itibariyle yüksek bir makamı vardı. 

10. İbn Kesîr, el- Bidaye Ve'n-Ni-
haye, Çağrı Yayınları: 
3/255-257.

11. İbnü’l- Esîr, Üsdül-Gàbe, 
2: 82.

12. Kitabu’l- İşarat ila Ma’rife-
ti’z-Ziyarât, vr. 51a.
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Resûlullah’ın eğitiminden geçmiş bir sahâbî 
olarak onun sünnetine çok önem verir, bir 
yanlışlık gördüğünde doğrusunu anlatır, 
hemen sünnetin uygulamasına çalışırdı. O 
aynı zamanda çok cömert bir sahâbî idi. Evi 
herkese açıktı. Eline geçeni Allah yolunda 
verirdi. Köleleri ve cariyeleri azâd eder, on-
lara ihsanda bulunurdu. Sünnet-i seniyyeye 
çok bağlı idi. Dünyayı sevmez, dünyalık-
tan hoşlanmazdı. Resûlullah’ın (sav) vefa-
tından sonra sık sık Ravza-i Mutahhara’ya 
gidip ağlardı. Bir defa imam olup, yanında-
kilere namaz kıldırdıktan sonra, arkadaşla-
rına, “Şeytan kalbime vesvese etti ve bana, 

‘Bu insanların arasında imamlığa müstahak 
senden başka bir ferd yoktur. Sen şimdi 
insanların hepsinden efdalsin, bu açık bir 
hâldir,’ dedi ve bundan sonra mecbur ol-
madıkça imamlık yapmayacağıma kalbi-
mi ucub ve riyadan koruyacağıma söz ver-
dim,” buyurdu.

Ebû Eyyûb-i Ensârî aynı zamanda ilim 
ve takvada da çok ileri idi. Vahiy kâtipli-
ğinde bulunmuştur. Hemen birçok sahâbî 
kendisinden ilim ve hikmet dersleri almış, 
Kur’ân-ı Kerîm’in ve hadîs-i şerîflerin doğ-
ru anlaşılmasında kendisine müracaatta 

bulunmuştur. Kurra-i Kirâm’dan olup, ta-
biînin kıraat âlimi idi. O, her gittiği yer-
de ilmi ve kişisel hususiyetleri nedeniy-
le “Mihmandâr-ı Nebevî” olarak büyük 
alâka ve hürmet görmüştür.13 Bir riva-
yette de, Rumlara karşı yapılan deniz se-
feri esnasında, ganimet dağıtılırken ağla-
yan bir kadın görmüş, ağlama sebebinin 
çocuğundan ayrı kalmak olduğunu öğre-
nince hemen anne ve çocuğu kavuştura-
rak bir merhamet örneği sergilemiştir.14 
Ebû Eyyûb haksızlıklara tahammül ede-
mez, doğru bildiğini söylemekten çekin-
mezdi. İlme de büyük bir iştiyakı olan Ebû 
Eyyûb, Mısır’da vali olan sahâbî Ukbe b. 
Âmir’in akşam namazını geç kıldırdığını 
görünce onu uyardı. Resûl-i Ekrem’in ak-
şamı geç kıldığının zannedilmesine sebe-
biyet vererek halka kötü örnek olmama-
sını söyledi.15 Onun Mısır seyahatinin asıl 
sebebi, bir hadis-i şerifi validen tahkik et-
mekti. O hadisi Resûl-i Ekrem’den (sas) 
bizzat duyanlardan, Hz. Ukbe’den başka-
sı hayatta kalmamıştı. Ebû Eyyûb duru-
mu Ukbe’ye bildirip kendisini dinlemek 
istediğini söyledi. Ukbe mezkûr hadisi şu 
şekilde anlattı:

13. Büyük İslam Tarihi, Asrı Sa-
adet, Şah Muînüdin Ahmed 
Nedvî, Said SahibAnsarî, c. 
IV, Hzr. Eşref Edib, Sebi-
lürreşad Neşriyat, İstanbul, 
1964. s. 278-280.

14. Müsned, c. V, s. 422.
15. Müsned, 4: 147.
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“Resûl-i Ekrem (as) buyurdu ki: ‘Her kim 
bu dünyada bir müminin kusurunu örterse, 
Cenâb-ı Hak da kıyamet gününde onun ku-
surunu örter.”16

Namazları müstehap olan vakitlerin-
de kıldırmayan Medine Valisi Mervân b. 
Hakem’e muhalefet eder. Resûlullah’a uy-
duğu takdirde kendisine uyacağını, aksi 
halde aleyhinde bulunacağını açıkça söy-
lerdi. Ebû Eyyûb, Hz. Peygamber’in vefa-
tından sonra bir gün mübarek kabrini zi-
yarete gitti. Ravza-i Mutahhara’ya girip 
başını Merkad-i Nebevî’ye dayadı ve ağla-
dı. Onu o hâlde gören birisi, Resûlullah’a 
(sas) hürmetsizlik ettiğini zannedip, “Sen 

ne yaptığını biliyor 
musun?!” diye çı-
kıştı. Sesin Mervan’a 
ait olduğunu anla-
yan Ebû Eyyûb, 
ona doğru dönerek, 

“Evet.” dedi ve şöy-
le devam etti:

“Mervan, ben bu 
mezarın taşlarına gel-
medim. Ben, Resûl-i 
Ekrem’in şu sözünü 
duymuşum: ‘Bu di-
nin işleri ehlinin elin-
de olursa ona ağlamayı-
nız. Fakat bu din, eh-
liyetsizler eline düşerse 
o zaman ağlayınız!’17

Bütün bunlar onun, dini konularda 
taviz vermeyen dirayetli bir mümin ol-
duğunu gösterir. Sahip olduğu kişilik, 
ilmi, ihlâsı ve irfanının etkisiyle, insan-
ları uyardığı zaman olumsuz bir tepki al-
mamış, kendisiyle münakaşaya girildiği 
de rivayet edilmemiştir. Bu durum onun 
uzlaştırıcı kimliğiyle doğrudan alakalı-
dır. Sözleri ile fiilleri birbiriyle uyumlu, 
yeri geldiğinde valiyi dahi hiç çekinme-
den uyarabilecek yürekliliktedir.

4.Ebû Eyyûb El- Ensârî’nin 
Emevî-Haşimî Çekişmesindeki 
Uzlaştırıcı Rolü

Ebû Eyyûb’un toplumsal uzlaşının tem-
silcisi olduğunu bizlere gösteren en gü-
zel örnek, İslâm toplumunun fitne ile 
ilk tanıştığı dönemlere tekabül etmek-
tedir. Medine’nin asilerin eline geçip Hz. 
Osman (ra)’ın namaz kıldırması engelle-
nince (35/656), herkes tarafından sevi-
lip sayılan Halid, Hz. Ali (ra)’in tavsiyesi 
üzerine bir müddet imamlık yapmıştır.18 
Kendisinin özellikle fitne döneminde bu 
vazifeye layık görülmüş olması, her dön-
mede insanların itimat ettiği, sevip saydığı 
ve değer verdiği bir kişi olduğunu göster-
mektedir. Bu durum aynı zamanda, onun 
kimsenin adamı olmadığını daima hakkın 
ve adaletin peşinde olduğunu gösterir. Hz. 
Osman’ın katli sürecinde Ebû Eyyûb’un 
tavrı noktasında bir bilgiye ulaşamıyo-
ruz. Kendisinin Hz. Ali’ye biatle birlikte 
onun yanında yer aldığı gözlemlenmek-
tedir. Bu, aralarındaki dede Haşim’e da-
yanan akrabalık bağı yüzünden mi yok-
sa fitneyi önlemeye matuf mu olup ol-
madığına dair tahminlerin ötesinde her-
hangi bir şey söyleme imkânına sahip de-
ğiliz. Ancak Emevî iktidarı döneminde, 
Hz. Ali taraftarlarının nerede ise şeytan-
laştırdıkları Yezid orduları içerisinde yer 
alması, onun imametine rıza göstermesi, 
hatta cenaze namazını Yezid’in kıldırma-
sı, Halid’in ümmetin maslahatına yönelik 
hareket ettiğini göstermektedir.

Hz. Ali’nin Irak’a gittiğinde onu 
Medine’de yerine vekil bıraktığını gör-
mekteyiz. Henüz Medine’nin çalkantı-
lı olduğu bu dönemde Halid’in vekil bı-
rakılması stratejik bir karar olarak görül-
mektedir. Karışıklık dönemlerinde en çok 
aranan, sağduyusuyla, toplumu sakinleşti-
rip birleştirmesiyle maruf öncü kişiliklerin 

16. Müsned., c. IV: 153.
17. Müsned, c. V, 422.
18. Mes’ûdî , Murucu’z-Zeheb, 

c. I, s. 312.
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bulunması ve onların topluma liderlik et-
mesidir. Bu vasıflar, Ebû Eyyûb’ta fazla-
sıyla bulunduğu için de Hz. Osman ku-
şatıldığı zaman Ğafiki’nin imamlık yap-
masından doğan infial, Hz. Ali tarafın-
dan Ebû Eyyûb’un imamlığa teklif edil-
mesi ile bertaraf edilmiştir.

Halid, Hâricîler’le ve Muâviye ile ya-
pılan savaşlarda Hz. Ali’nin yanında yer 
almıştır. Bu dönemde Basra valisi olan 
Abdullah b. Abbas Basra’ya gelen Ebû 
Eyyûb’a, “Senin vaktiyle Hz. Peygamber’e 
yaptığın gibi ben de bugün sana hizmet 
etmek istiyorum,” diyerek konağını ona 
bırakmıştır. Giderken de kendisine 40.000 
dirhem, yirmi köle ve değerli hediyeler 
vererek onu uğurlamıştır.19

5.Cemel Savaşında Ebû 
Eyyûb’un Hz. Ali’ye Desteği 
ve Uzlaştırıcı Rolü

Hz. Aişe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr’in 
Basra’ya gitmesi üzerine, Hz. Ali ordu-
suyla birlikte Basra’ya doğru yola çık-
mış bunun üzerine Ebû Eyyûb kendi-
sinin de savaşa katılmasını gerekli gör-
müştür. Medine’de Ensar’dan ve diğer 
Müslümanlardan yardım istemiş, emri 

altına toplanan bin kişiyle Basra’ya doğ-
ru hareket etmiştir. Munzir b. Car der 
ki: Basra Çölü’nde, ansızın sayıları bini 
bulan tamamen donanmış bir ordu or-
taya çıktı. Ordunun başında elinde bay-
rak, başında savaş miğferi, üzerinde be-
yaz bir elbise bulunan ve kılıcını boynu-
na asmış olan biri vardı. O bayraktarın 
kim olduğunu sorduğumda onun Ebû 
Eyyûb el-Ensârî olduğunu, Ensar ve di-
ğer Müslümanlarla Hz. Ali’ye yardım 
etmeğe geldiğini söylediler.20 Ensar’ın 
ağırlıklı olarak Hz. Ali’nin yanında yer 
alması Halid’in de bu grup içerinde bu-
lunmasını zorunlu kılmıştır.

Cemel Savaşı başlamadan önce 
Ammar b. Yasir, Ebû Eyyûb el-Ensârî, 
Sehl b. Huneyf ve Ebû-l Heysem’in 
içinde bulunduğu grup Hz. Ali (as)’ın 
huzuruna giderek durumun aydınlık 

19. Zehebî, Târîh, II, 
410. 

20. A’yan-uş Şia, c. 6, s. 284; Na-
sih-ut Tevarih-i Hz. Ali, c. 
1, s. 119.
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kazanması ve her türlü ibhamın (müp-
hemliğin) giderilmesi için minbere çı-
karak halka nasihat edip aydınlatmasını 
istediler. Hz. Ali bu öneriyi kabul ede-
rek minbere çıkıp meseleleri açıklamaya 
koyuldu. Sonra minberden aşağı inerek 
iki rekât namaz kıldı. Namazdan son-
ra Ammar b. Yasir’le Abdurrahman b. 
Hasel’i mescidin diğer tarafında durmuş 
olan Talha’yla Zübeyr’in yanına gönder-
di. Onlar Talha ve Zübeyr’le biraz ko-
nuştuktan sonra onları Hz. Ali’nin ya-
nına getirdiler. Halid’in de devreye gir-
diği bu görüşmeler ilk başta olumlu so-
nuç verse de savaşa mani olunamamıştır. 
Burada Ebû Eyyûb’un aralarında bulun-
duğu akil insanlar grubunun savaşın ön-
lenmesi için uzlaştırıcı bir rol üstlendik-
lerine şahit olmaktayız.

6.Haricilerle İlişkilerde ve 
Ebû Eyyûb el-Ensârî

Halid, Haricilerle yapılan Nehrevan 
Savaşı’ndan önce etkili arabuluculuk faa-
liyetlerinde bulunmuş ve çeşitli sorumlu-
luklar üstlenmiştir. Yaptığı etkili konuş-
malarıyla Hariciler’i barış ve tövbeye da-
vet ettiği, onlara nasihatlerde bulunduğu 
görülmektedir. Hatta Hariciler’den 2000 
kişi onun emanı altına girerek ölüm-
den kurtulmuşlar. Daha sonra fikirle-
rinde ısrarcı olmaları nedeniyle kendi-
leriyle yeniden savaşılmış ve birçoğu kı-
lıçtan geçirilmiştir.21 Nehrevan’da sava-
şın olmaması için aracılık etmeye çalış-
ması ve savaş esnasında Haricilerin, Ebû 
Eyyûb’un emanı altına girmiş olmaları 
onun savaş değil barış istediğini göster-
mektedir. Savaşın sonuçları göz önüne 
alındığında bütün bu iyi niyet çabaları-
nın sonuç vermediği ortadadır.

7.Ebû Eyyûb’ün Hadis 
Rivayetlerindeki 
Uzlaştırıcı Tavrı

Ebû Eyyûb’un Peygamber Efendimizden 
rivayet ettiği hadis sayılarına ilişkin farklı 
görüşler mevcuttur. Elbette rivayet ettiği 
hadislerin konuları birbirinden farklı ol-
makla birlikte, dikkat çekici olan Halid b. 
Zeyd’in ağırlıklı olarak toplumsal kaynaş-
mayı perçinleyecek hadislerin rivayet zin-
cirinin başlangıcı olduğu görülecektir. Bu 
görüşümüzü teyit edecek rivayet etmişi ol-
duğu bazı hadislere göz atalım:

“Müslüman kişinin kardeşi üzerinde yerine 
getirmesi gereken altı hakkı vardır. Bunlardan bi-
rini yapmadığı zaman, altı hakkından birini yeri-
ne getirmemiş olur: Ona rastladığında selâm ver-
mesi, onu yemeğe çağırdığı zaman dâvetine icâbet 

etmesi, aksırdığı zaman ona dua etmesi, hasta-

landığı zaman ona uğraması, öldüğü zaman ce-

nazesinde bulunması, kendisinden nasihat ve yol 

göstermesini istediği zaman ona yol göstermesi”.22

Hz. Peygamber’in hayatında Ebû 

Cehil’in işkencesinden daha fazla ken-

disini yaralayan olay “İfk” hadisesidir. 

Düşmanın zulmü kişiyi olgunlaştırır, dos-

tun açtığı yara ise acı verir. Bu fitnenin 

21. Fiğlalı, Ethem Ruhi, DİA 
“Hariciler” md. 

22. Buhâri, el-Edeb, 134; Tusi, 
Emâli, c. 1, s. 34; Bihar-ul 
Envar, c. 75, s. 107.
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ayyuka çıktığı dönemde Ümmü Eyûb, 
Ebû Eyyûb’a bu konudaki fikrini sorar. İşte 
burada verdiği cevabın içerisinde muhte-
şem bir empati vardır. O, daha duyar duy-
maz, “Bu apaçık bir iftiradır!” dedi. Eşine 
dönerek, “Bu bir yalandır. Ey Eyyûb’un 
annesi; sen böyle bir şey yapar mısın?”dedi. 
Hanımı da ona, “Hayır vallahi yapmam!” 
cevabını verdi. Bunun üzerine Ebû Eyyûb: 

“Vallahi Aişe senden daha hayırlıdır.” demiş-
tir.23 Nitekim bu olay üzerine inen ayet 
Ebû Eyyûb’u haklı çıkarmıştır.24 Allah için 
birbirini sevenler birbiri hakkında hüsnü 
zanda bulunurlar. Bakınız rivayet ettiği; 

“Birbirini Allah için sevenler, Arş’ın etrafında 
yakuttan tahtlar üzerinde istirahattadırlar.”25 
hadisi Ebû Eyyûb’un şiarı olmuştur. 

“Sizden biriniz aksırdığı zaman 
‘Elhamdülillah ala küllî hâl’ desin. Onu ce-
vaplayacak olan da ‘Yerhamukellah,’ desin. 
Aksıran da ‘Yehdikümüllahü ve yuslihubale-
küm’ karşılığını versin.”26 Bu hadis mana açı-
sından tanımadığınla dahi her daim gönül 
bağı oluşturma ameliyesidir.

Bir gün Hz. Hâlid bin Velid’in oğlu 
Abdurrahman, muharebe sırasında ya-
kaladığı dört esirin katlini emretmişti. 
Dördünün de atılacak oklarla can ver-
mesini istemişti. Ebû Eyyûb bunu ha-
ber alınca Abdurrahman’ı ikaz etmiş ve 

“Resûl-i Ekrem’den (a.s.m.), işkenceli ölüm-
leri nehyettiğini duydum.” diyerek bir ha-
dis nakletmişti.27

“Kim Allaha ortak koşmadan ibâdet eder, 
namazı kılar, zekâtı verir. Ramazan ayın-
da oruç tutar ve büyük günahlardan sakınırsa, 
muhakkak onun için Cennet vardır.” Ashâb-ı 
kirâm, “Yâ Resûlallah! Büyük günahlar 
nelerdir?” diye sordular. Resûlullah bu-
yurdu ki: “Allah’a ortak koşmak, Müslüman 
bir kimseyi öldürmek ve cihâddan kaçmaktır.”28

“Bir mücahidin, fi sebilillah, düşmana hü-
cum ve garat (akın) etmek üzere hareket ve 
faaliyette iken, üzerine güneşin doğması ve 

yine akşamüzeri harb meydanında karargâhı-
na (gecelemek için) dönmesi Allah Teâlâ in-
dinde, güneşin üzerlerine doğup, battığı bütün 
dünyâ mal ve mülkünden daha efdal, daha ha-
yırlı ve sevaptır.”29

Bir başka rivayeti de şudur:
“Bir adam Resûlallah’a gelerek, ‘Yâ 

Resûlallah, bana veciz şekilde nasihat eder 
misin?’ dedi. Bunun üzerine Resûlallah na-
sihat isteyen o adama şöyle dedi: ‘Namazını 
kıldığın zaman, sanki dünyaya veda ediyormuş-
sun gibi ol, yarın özür dileyeceğin bir sözü söyle-
me, insanların elindekinden ümidini kes…’”30

Bir başka rivâyetlerinde:
“Sadakanın efdali, (en faziletlisi) senden 

yüz çeviren akrabaya verilendir.”31

Bir diğerinde ise:
“Bir Müslüman, din kardeşini, üç gün-

den daha fazla terk etmek, karşılaştıkların-
da birbirinden yüz çevirmek helâl olmaz. 
Bunların en hayırlısı ilk önce selâm veren-
dir.”32 buyurmuşlardır.

Rivayet ettiği hadislere bakıldığı za-
man karakterini ve hayata bakış açısını 
yansıtan rivayetlerle karşılaşmak müm-
kündür. Rivayetlerinde; sağlam iman, 
kardeşlik, nezaket, insana ve diğer can-
lılara merhamet, medeniyet, ibadet ve 

23. Ebû Cafer Muhammed b. 
Cerir et-Taberi, Taberi Tef-
siri, Hisar Yayınevi: 6/126.

24. Nur, 24/12.
25. Taberanî, Mucemü’l-Kebir, 

IV, 179; Tirmizî, Zühd, 53.
26. Tirmizi, Edeb, 3; Müsned, 

V, 419.
27. Müsned, c. V: 422.
28. Müsned, c. V. s. 413.
29. Müsned c, V. S, 422.
30. Müsned c. V, 412.
31. Müsned 3/402; Darimi, 

5/416.
32. Buhâri, Edeb, 62; İstizan, 

9; Müslim, Birr, 23, 25, 28.
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samimiyet, komşuluk ilişkileri, doğru-
luk ve güzel ahlak, adalet ve hakkaniyet, 
önyargısız bir sevgi, hoşgörü, insana gü-
venme ve değer verme, iftira ve suizan-
dan kaçınma, günahlardan titizlikle ka-
çınma, cihad ve ila-yi kelimetullahın de-
ğeri ve önemi vs. gibi insanı değerli kı-
lan konuların ağırlıkta olduğu fark edi-
lir. Sahabenin hadislerle eğitildiğini göz 
önüne alırsak Halid’in karakterinin nasıl 
olduğunu anlamak daha kolay olacaktır.

8.Osmanlı’dan Günümüze 
Ebû Eyyûb El-Ensârî’nin 
Birleştirici Rolü

yönelik de yapıla gelen bir takım gele-
nekler de vardı. Caminin dış avlusun-
da üç pencereli bir sebil bulunmaktadır. 
Bayramlarda ve özel günlerde şerbet da-
ğıtıldığı için buraya şerbet hane denilmiş-
tir. Eyüp Camii civarında Fatih Sultan 
Mehmed’in yaptırdığı imarette günde 
iki kere yemek pişirilirdi. Normal gün-
lerde pirinçli, buğdaylı yemek çıkarken; 
Ramazan ayında etli yemek dağıtılırdı. 
Özel günlerde, cuma ve kandillerde, zerde 
ve zerbaç, pilav çıkarılıp yoksullara veri-
lirdi. Bütün bunlar Ebû Eyyûb’un manevi 
şahsına gösterilen hürmeti bir neticesidir.

Osmanlı döneminde, o muhit, bir-
çok kabirler ve türbelerle çevrilmişti. 

İstanbul’da, ölen devlet adamları, sa-
ray mensupları, hatta zengin şehirliler-
den birçoğu cenazelerinin, Eyüp Sultan 
Türbesi civarına gömülmesini isterlerdi. 
Halktan kişilerin yanı sıra birçok ünlü is-
min defnedildiği; Eyüp Mezarlığı sultan-
lardan sadrazamlara, şeyhülislamlardan 
vezirlere, kumandanlardan din, tasavvuf, 

Fatih’ten sonra asırlarca padişahlar Eyüp 
Sultan Camii’nde kılıç kuşanmışlardır. 
Bunu Fatih başlatmış, ilk kılıcı Fatih’e 
Akşemseddin kuşatmıştır. Padişahlar 
Sinan Paşa Köşkü’nden kayıkla Bostan 
İskelesi’ne gelir, camide iki rekât namaz 
kılar, şeyhülislam kılıcı kuşatırdı. Bunun 
dışında Eyüp Sultan Camii etrafında halka 
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ilim, fikir ve sanat adamlarına kadar çok 
sayıda ünlü şahsiyetin ebedi istirahatgâ-
hıydı. Eyüp Sultan için yaptırılan külli-
ye tamamlandıktan sonra, etrafına evler 
inşa edildi. Fakat nüfus bu yörede gelip 
geçici idi. Buraya halk taşradan yılın be-
lirli günlerinde ibadet için gelirdi. Fatih 
Sultan Mehmed zamanında İstanbul’un 
iskânı için uygulanan politikalar çerçe-
veler neticesinde Eyüp Sultan Külliyesi 
çevresine Bursa’dan gelenler yerleştiril-
miştir. Böylece dini bir anının etrafında 
şehrin önemli ve Bizans surları dışında, 
yeni bir yerleşme bölgesi kurulmuş oldu.

Eyüp Sultan Camii, Osmanlılar 
devri boyunca, başta padişahlar olmak 

sikkelerinden anlaşılmaktadır. Yine II. 
Mahmud, Topkapı Sarayı hazinesin-
deki Hz. Peygamber’e ait kutsal eşya-
dan “Kadem-i Şerif ”i bu camiye koy-
durtmuştur. Bu sayede türbesi yıllarca 
Müslümanların ziyaret yeri olmuştur. 

9.Günümüzde 
Ebû Eyyûb El- Ensârî

Yahya Kemal, 5 Mart 1922 tarihli 
Tevhid-i Efkâr gazetesinde yayınla-
nan “Bir rüyada Gördüğümüz Eyüp 
Sultan” başlıklı yazısında;

“Eyüp Sultan, Türklerin ölüm şeh-
ri Eyüp Sultan, Avrupa toprağının bittiği 

sahilde İslam cennetinin 
bir bahçesi gibi yeşil du-
ruyor. Bu ölüm bahçesine 
bir defa girenler, kendile-
rini bir servi ve çini rüyası 
içinde kaybolmuş gibi his-
settikleri zaman biliyorlar 
mı ki hakikaten bir rüya-
da bulunuyorlar? Çünkü 
İstanbul’u fethetmeye 
gelen Türk ordularının 
Hicret’in 857’inci sene-
si baharında, surlara kar-
şı gördükleri bir rüya idi. 
İşte o rüya, Haliç’in ke-
narında gördüğümüz yeşil 
şehir oldu.” demektedir.

Halid ve Muhammed 
adlı iki oğlu, Umre 

adında bir kızı olan, Eyüp Sultan 
Hazretleri’nin (ra), çocukları çok sevdi-
ğine inanılırdı. Bu nedenle, anne ve ba-
balar senede birkaç defa çocuklarıyla be-
raber Eyüp Sultan Hazretleri’ni (ra) ziya-
ret ederlerdi. Sünnet ettirilecek, okula 
başlatılacak çocuklar hatta yeni işe gire-
cek delikanlılar, Eyüp Sultan Türbesi’ni 

üzere, bütün halk tarafından büyük te-
veccüh görmüştür. Her dönemde ida-
reye gelen padişahlar, orası için bir ta-
kım hizmetler ifa etmeye gayret göster-
miştir. Örneğin; Mevlevi olan III. Selim 
Eyüp Sultan Camii’ni tamir ettirmiştir 
ve onun tamirini izleri kabir etrafında-
ki parmaklıkların üzerindeki Mevlevi 
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ziyarete gelirlerdi. Hacı adayları da hac-
ca gitmezden evvel Ebû Eyyûb’u ziya-
rete gitmektedirler. 

İstanbul’da yaşayan veya İstanbul’a 
bir müddet için gelen herkes mutlaka 
Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret etmiştir. 
Türbeler kapatıldıktan sonra bile hacet 
penceresi önünde dua etmek suretiyle 
Eyüp Sultan’ı dışarıdan ziyaret eden-
lerin sayısı pek çoktur. Cuma günleri, 
Ramazan ayı, kadir ve arife gün ve ge-
celeri de ziyaretçiler artar. 

İslam ile uyuşmasa da bir takım batıl 
inanışların da Eyüp Sultan huzurunda 
gerçekleştiği görülür. Örneğin; kabrin 
yanında bir kuyu vardır. Halk, buradan 
çıkan suyu zemzem olarak kabul eder. 
Türbede bulunan bu kuyu yüzyıllarca 
akıl ve astım hastalarınca şifa olduğu 
gerekçesiyle ziyaret edilmiştir. Bu su-
yun şifa olduğu ve içenlerin tüm dilek-
lerinin gerçekleşeceği söylenegelmiştir.

Cuma salâsı verilirken caminin iç 
avlusundaki büyük çınarları çevrele-
yen demir parmaklığın dört köşesinde-
ki muslukları, işleri ters gidenler ve kıs-
meti bağlı kızlar açar ve suyu açık bıra-
karak gider, arkadan gelen kimse muslu-
ğu önce kapar sonra yeniden tekrar aça-
rak suyu akar bir halde bırakır.

Bu durum hazretin şahsında ırk ve 
din farkının adeta unutulduğu, fark-
lı fikir dünyasına sahip insanların bir-
birlerinin inançlarını ortak kabul et-
tiklerinin bir göstergesi olarak da 
değerlendirilebilir.

Bera’ İbn Âzib’den gelen bir rivaye-
te göre, Hazreti Halid (ra), Peygamber 
Aleyhisselam tarafından, ashâbdan bazı 
zatlarla birlikte elinde sancak olduğu 
halde bir kişiyi cezalandırmak üzere 
gönderilmiştir. Bir hadiste de bir yerde 
vefat eden sahâbelerin elinde nurdan bir 
sancakla kabirlerinden kalkacakları ve 

insanlara önder olacakları rivayet edil-
miştir. Bu yüzden İstanbul halkı mah-
şer gününde onun sancağı altında top-
lanmayı ümit eder.

10.Mezhepsel Taassup ve 
Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
Nüfuzundan İstifade Gayretleri

Ebû Eyyûb, gerek yaşadığı dönemde-
ki sahâbîler arasında gerekse de Bizans 
ve Osmanlılar döneminde olduğu gibi, 
Şia tarafından da özel ilgi gösteri-
len bir sahâbîdir. Şia kaynakları ince-
lendiği zaman görülür ki Şia’nın Ebû 
Eyyûb’e değer vermesi için gerekli bir-
çok sebep vardır. Dolayısıyla Eyyûb, Şia 
nezdinde de çok muhterem bir kişidir. 
Resûlullah (sav)’in vefatından sonra bir 
an bile onun ve halifelerinin yolundan 
sapmayıp itikadi ve siyasi alanda azim-
li bir Müslüman olması ve hayatının so-
nuna kadar da böyle yaşaması Şia’nın il-
gisine mazhar olmasını temin etmiştir. 
Şia’nın kendisine olan ilgisinin sebebi 
sayılabilecek birkaç hususu zikretmek-
te fayda vardır. Kaynaklarda onun Hz. 
Peygamberin vefatından sonra, başta hi-
lafet meselesi olmak üzere yaşanan bir-
çok olayda muhalif bir tavır içinde ol-
duğu şu şekilde izah edilir:

a.Ebû Eyyûb’un, 
Hz. Ebû Bekir’in Hilafetine İtirazı

Resûlullah (sav), defalarca Hz. Ali (as)’i 
kendisinden sonraki halife ve önder ola-
rak belirtip, Gadir-i Hum olayında rs-
men onu bu makama atamasına rağmen 
insanlardan bir grup bu emirden sapıp 
henüz onun cenazesi defnedilip yerden 
kalkmadan Ben-i Saide Sakifesi’nde top-
lanarak, Hz. Ali, Haşimoğulları, Selman, 
Ebûzer, Mikdad, Ammar, Eba Eyyûb 
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gibi şahısların gıyabında Ebû Bekir’i 
Resûlullah (sav)’in halifeliğine atadılar. 
Sonra da korku ve dehşet yaratarak di-
ğerlerinden biat aldılar; hatta Hz. Ali’yi 
zorla ve boynuna ip salıp çekerek biat al-
mak için mescide götürdüler. Böyle bir 
ortamda, içlerinde Ebû Eyyûb Ensârî’nin 
de bulunduğu on iki kişi mescide gidip 
Ebû Bekir’in konuşmasını kesmeye ka-
rar verdiler. Fakat daha önce Hz. Ali ile 
müşavere ederek aldıkları kararı ona bil-
dirmek istediler. Emir-ul Müminin Ali 
(as) onlara şöyle buyurdu: “Ben sadece 
Ebû Bekir’in yanına (mescide) giderek 
Resûlullah (sav)’ten benim hakkımda 
duyduklarınızı ona söylemenize, böy-
lece hücceti tamamlamanıza ve onların 
Resûlullah (sav)’in emrinden uzaklaş-
tığına daha bir açıklık kazandırmanıza 
müsaade ediyorum.”

Muhacir ve Ensar’dan oluşan bu on 
iki kişi mescide gittiler. Günlerden cu-
maydı. Ebû Bekir, cuma hutbesi için 
minbere çıkınca teker teker kalka-
rak birer konuşma yaptılar. İlk önce 
Muhacirler kalkarak konuştular, onla-
rı Ensar izledi. İlk olarak Halid b. Sa’d 
konuştu, sonra sırayla Ebû Zer, Mikdat, 
Bureyde, Ammar vs. kalkarak konuş-
tular. Son konuşmacı olarak sıra Ebû 

Eyyûb’a gelince kalkarak şöyle dedi:
“Ey Allah kulları! Peygamberinizin 

Ehl-i Beyt’i hakkında Allah’tan kor-
kun ve çekinin. Resûlullah (sav)’in on-
lara bıraktığı haklarını onlara geri verin. 
Sizler çeşitli yerlerde defalarca Resûl-i 
Ekrem’in (sav) kardeşçe şöyle buyurduğu-
nu duymuşsunuzdur:

‘Ehl-i Beyt’im benden sonra sizin imam-
larınız ve önderlerinizdir.’ (Hz. Ali (a.s)’a 
işaretle) Bu adam iyi insanların emir ve ön-
deri ve kâfirleri öldürendir. Onu yalnız bı-
rakan kimse Allah tarafından yalnız bıra-
kılır, ona yardım eden ise Allah tarafından 
yardım edilir.” Ebû Eyyûb sonra şöy-
le devam etti: “Nübüvvet ailesine karşı 
yapmış olduğunuz zulümden dolayı tövbe 
edin. Allah Teâlâ şefkatli ve tövbeleri kabul 
edendir; Allah’ın yoluna sırt çevirmeyin.”33

b.Hz. Osman’ın Hilafetine 
Muhalefeti 

Osman’ın idaredeki tutumu, Medine hal-
kı ve diğer İslâm beldelerinin itirazına 
yol açmıştı. O sırada Medine’de oturan 
Ebû Eyyûb-i Ensârî ve Ammar-i Yasir 
gibi sahâbeler de açıkça itirazlarını dile 
getiriyorlardı. Ebû Eyyûb, Resûlullah 
(sav)’in Medine’deki diğer ashabıyla 

33. Tabersî, İhticac, c. 1, s. 103.
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birlikte diğer beldelerdeki sahabelere 
şu şekilde bir mektup yazdılar: “Sizler 
kendi bölgelerinizde çaba gösterip cihad et-
mektesiniz. Fakat İslâm’ın asıl merkezinde 
(Medine’de) Muhammed’in dini, Halife’nin 
bozuk tutumlarıyla alay konusu olmuştur. 
Medine’ye gelerek Muhammed (sav)’in di-
nini kurtarın.”34 Ebû Eyyûb, Osman’ın 
öldürülmesinden sonra okuduğu hut-
belerinden birinde Osman’ın dönemin-
deki sapmaları sayarak insanları Ali’nin 
hilafetine davet etmiştir.35

c.Ebû Eyyûb’un, Hz. Osman 
Döneminde Hz. Ali (as)’ın 
İmametine Tanıklığı

Halife Osman’ın hilafeti döneminde, 
Resûlullah (sav)’in ashabından büyük bir 
grup mescitte toplanarak imamet, hilafet ve 
rehberlik meseleleri hakkında konuşuyor-
lardı. O toplulukta iki yüzü aşkın insan var-
dı. Hz. Ali’yle Ebû Eyyûb-i Ensârî de ora-
daydı. Hz. Ali (as) bu toplulukta konuşarak 
hücceti tamamladı. Bu arada Gadir-i Hum 
Olayı’nı beyan ederek Resûlullah (s.a.a)’in 
şöyle buyurduğunu hatırlattı:

“Ben kimin velisiysem Ali de onun velisi ve 
önderidir. Allah’ım ona dost olana dost ol, ona 
düşman olana düşman ol.”

Oradakilerin hepsi (özellikle Ebû 
Eyyûb) “Evet.” dediler, “Biz bunu 

Resûlullah (sav)’den duyduk ve şimdi se-
nin söylediklerine tanıklık ediyoruz.”36

d.Ebû Eyyûb’un, Kûfe’de, Gadir-i 
Hum Olayı Hususunda 
Tanıklık Etmesi

Hz. Ali kendi hilafeti döneminde halkı 
bilinçlendirmek için Resûlullah (sas)’in 
ashabından Gadir-i Hum Olayı hakkın-
da tanıklık etmelerini isteyerek onlara 
yemin ettirdi: Hz. Ali (as) bir defa hic-
retin 35. yılında Kfe’ye girerken, Kûfe 
Meydanı’nda konuşma yaptı. Bu ko-
nuşmasında; “Aranızdan Gadir-i Hum 
Olayı’nı duyanlar kalkarak tanıklık et-
sinler,” buyurdu. 

O toplulukta aralarında Ebû Eyyûb-i 
Ensârî’nin de bulunduğu on iki kişi kal-
karak tanıklık ettiler.37

Riyah b. Haris-i Nehai der ki: “Bir 
gün bir grupla Kûfe Meydanı’nda Hz. 
Ali (as)’ın huzurundaydık. O sırada de-
veye binmiş olan bir grubun bize doğ-
ru geldiğini gördük. Onlar bize ula-
şınca develerinden inerek Emir-ul 
Müminin Ali (as)’ın huzuruna gide-
rek: “Esselamunaleykum ya Emir-ul 
Müminin ve rahmetullahi ve bereka-
tuh!” dediler. 

Hz. Ali (a.s): “Siz kimsiniz?” buyurdu.
Onlar; “Biz senin köleleriniz!” dediler.
Bunun üzerine Hz. Ali (a.s) gülerek; 

“Arap olduğunuz halde nasıl benim köle-
lerim olabilirsiniz?!” buyurdu.38

Onlar dediler ki: “Biz Gadir-i 
Hum’da Resûlullah (saa)’in senin eli-
ni tutarak, ‘Ey insanlar! Acaba ben size 
kendinizden daha evla değil miyim?’ bu-
yurduğunu duyduk. Bunun üzerine he-
pimiz, ‘Evet ya Resûlullah!’ dedik.

Bunun üzerine Resûlullah (saa); 
“Ben kimin mevlası ve önderiysem, Ali de 
onun mevlası ve önderidir.”39 buyurdu.

34. el-Gadir, c. 9, s. 161.
35. el-Gadir, c. 9, s. 125.
36. Feraid-us Simtayn-i Himvi-

ni, 58. Bab; el-Gadir, c. 1, s. 
162-163.

37. el-Gadir, c. 1, s. 167-168.
38. Halifeler döneminde, İslam 

askerleri tarafından vatanla-
rının fethinden sonra İslam 
memleketlerine geçen acem-
lere köleler anlamında “Me-
vali” denirdi.

39. Bu hadis Sünni kaynak-
larda da geçmektedir. bkz. 
Tirmizî, Menâkıb, 19; İbn 
Mâce, Menakıb, 11; e- Müs-
ned, 1, 84, 118. İbn Hacer 
farklı kaynaklardan gelen 
bu hadise sağlam (İbn Ha-
cer, 7/74), Zeylaî ise zayıf 
demiştir. (Tuhfetü’l-Ahvezî, 
3/137). Ehl-i Sünnet, bu ha-
disi sağlam da olsa zayıf da 
olsa Şia gibi Hz. Ali’nin hi-
lafetine değil, onun Hz. Pey-
gamber ile dostluğuna ve 
yetkili kılmasına yormuş-
lardır. (T. Ahfezî, a.y.) 
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Sonuç

İnsanlar tarih boyunca sürekli bir mü-

cadele içinde ola gelmişlerdir. Anlaşılan 

odur ki insanlığın bu karakteri değişecek 

gibi görünmemektedir. İslâm’ın öngör-

düğü ıslah edilmiş, kargaşadan uzak bir 

toplum modeli oluşturmak için de her 

daim toplumun bütün kesimi tarafından 

Hz. Ali onların bu sözünü duyunca; 
“Buna tanıklık ediyor musunuz?” buyurdu.

Onlar, “Evet.” dediler. 
Hz. Ali (a.s), “Doğru söylüyorsu-

nuz,” buyurdu.
Daha sonra onlar gittiler, ben de peş-

lerinden koşarak onlardan birine; “Siz 
kimsiniz?” diye sordum. 

Adam; “Biz Ensar’danız ve (arala-
rından birine işaret 
ederek) bu da “Ebû 
Eyyûb’tur,” dedi.

Diğer bir hadiste 
ise şöyle geçer: “Ebû 
Eyyûb dedi ki: ‘Ben 
şahsen Resûlullah’tan 
(sav) şöyle buyurdu-
ğunu duydum: 

‘Ben kimin mev-
la ve emiri isem Ali de 
onun mevlası ve emiri-
dir. Allah’ım! Onu se-
veni sev; ona düşman 
olana düşman ol.’”40

Her ne kadar ken-
di içinde bir takım çe-
lişkileri barındırıyor 
olsa da ve ehl-i sün-
net tarafından red-
dediliyor ya da farklı 
yorumlanıyor olsa da 
bu rivayetler, Şia ta-
rafından kabul edilir 
ve dolayısıyla da Ebû 
Eyyûb’un sevilmesi-
nin alt yapısını teşkil 
eder. Ayrıca bu gibi 
daha birçok rivayet Şia kaynaklarında 
yer alır ve özellikle hilafet konusunda dü-
şüncelerini tasdik için bu tür rivayetlerle 
ihticac edinilir.

kabul gören lider vasıflı bayraktar şa-
hıslara ihtiyaç duyulmaktadır. Her top-
lumda bu tür insanlara ihtiyaç duyu-
lur. Bazı şahıslar sadece kendi toplumu, 

40. Bu hadis el-Gadir kitabında 
bir kaç senetle çeşitli tabir-
lerle nakledilmiştir. el-Ga-
dir, c. 1, s. 188-191. Ayrıca 
bkz. 32. dipnot.



280 EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU XII

kendi taraftarları, milleti, dini, cemaa-
ti, grubu vs. tarafından benimsenirken, 
bazıları da adeta milletler üstü bir hü-
viyet kazanarak farklı din, ırk, millet, 
mezhep ve meşrep sahipleri tarafından 
ve farklı zaman dilimlerinde, ortak bir 
değer olarak benimsenir. Onların var-
lığı insanlık için bir huzur, mutluluk ve 
moral kaynağı haline gelir.

İşte Ebû Eyyûb el-Ensârî, tam ola-
rak böyle bir şahsiyettir. İslam’dan önce 

Resûlullah’ı misafir etme şerefine nail 
olmuş, bazen mescide imamlık yapmış, 
bazen de savaşta ve fitne ortamında ara-
buluculuk yaparak ümmet bilincinin de-
vamına katkı sunmuştur. Hadis-i şerîf-
te yer alan “Yarın özür dileyeceğin bir sözü 
söyleme,” ibaresinin bir gereği olarak sa-
vaşta karşı karşıya geldiği kişilerle bile 
geri dönülmez bir ilişki içine girmemiş 
ve böylelikle de hilafetin Emevîlere geç-
mesinden sonra onlara katılma ve kabul 

Medine’nin kargaşa ortamında, İslâm’dan 
sonra da Hz. Osman ve Hz. Ali döne-
mindeki fitne ortamında hep sağduyu-
yu temsil eden kişi o olmuştur. Cemel, 
Sıffin ve Nehrevan savaşları gibi İslâm 
âlemini derinden yaralayan hadiseler-
de Hz. Ali tarafında yer almışken son-
raki dönemde Yezid’in ordusuna katı-
larak cihada gitmekten geri kalmamış-
tır. Bu da göstermektedir ki o hep orta 
yolu tutan olmuş aşırı uçlarda olmak-
tan kaçınmıştır. Bu sayede de daima se-
vilen ve değer verilen bir kişi olmuştur. 

görme noktasında bir sıkıntı yaşamamış-
tır. Neticede, tarih boyunca farklı ke-
simler tarafında sevilen ve değer gören 
bir kişi olmayı başarmıştır.

Bu gün de insanlık Ebû Eyyûb misa-
li, uzlaşıya barışa ve sevgiye bayraktar-
lık edecek, insanlar ve milletler arasın-
daki husumetlerde arabuluculuk edecek 
şahıslara büyük bir ihtiyaç hissetmekte-
dir. Bunun için de tarihe mâl olmuş, Ebû 
Eyyûb gibi insanları çok iyi tanımak, an-
lamak ve örnek almak, huzurlu bir dün-
ya için olmazsa olmaz bir hal almıştır.
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İslâm’ın kubbesi, iman ve hicret yurdu Medine’nin tevhid inancı 
etrafında müesseseleşerek temeddün kisvesine bürünmesinin, 
İslâm kültür ve medeniyetinin nüvesini oluşturarak membaı 
hazariyet olmasının ilk elden canlı şahidi olan ve Türklerin 
Hz. Peygamber ile sünnetini tanımalarının en önemli vasıta-
larının başında gelen Eyüp Sultan’ın Türk kültüründeki izle-
rinin bir kısmı bu yazının konusunu oluşturacaktır. Allah yo-
lunda ve O’nun uğrunda cihada büyük önem veren, Bakara 
Suresi’ndeki “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız,” 
ayetini Allah yolunda cihadı terk etmemek olarak anlayan, ih-
tiyarlık döneminde dahi her sene bir savaşta bulunmak cehdi-
ni göstererek her vesilede Hz. Peygamber’in hatırasını yaşat-
maya çalışan Hâlid b. Zeyd’in katıldığı seferlerin sonuncusu 
Müslümanların ilk İstanbul kuşatması olmuştur. Ashâb-ı ki-
ram arasında Bizans başkentini ilk defa kuşatan kimse olarak 
tarihe geçen ve bu kuşatmada şehit olan Ebû Eyyûb el-Ensârî, 
İstanbul’un fethine kadar İslâmiyet’in doğduğu mekânların 
en uzağındaki yerlerden birinde İslâm Peygamberi’nin hatı-
rasını yaşatmayı sürdürmüş; bu bağlamda sadece şehrin fet-
hini hızlandıran bir âmil olmakla kalmamış, fetihten sonra da 
Osmanlı başkentinin tarihî ve içtimaî kimliğinin teşekkülün-
de aslî bir unsur olmuştur.

Sultan II. Mehmed’in öncülüğünde gerçekleşen fetihten 
sonra Akşemseddin tarafından ortaya çıkarılan Hâlid b. Zeyd’in 
kabrinin etrafında gelişen Eyüp semti, Osmanlı düşünce dünya-
sında Resûl-i Ekrem’in hatırasını taşıyan en önemli mekân ol-
muş; resmî tören ve ziyaretler sebebiyle de Âl-i Osmân’ın meş-
ruiyet ve devamlılığının simgesi hâline gelmişti. Bunun tabii 
bir sonucu olarak Osmanlı ilim ve fikir hayatında Ebû Eyyûb 
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el-Ensârî’nin İstanbul kuşatmasına kadar 
olan hayatı, kuşatmada beraberinde kim-
lerin bulunduğu, şehit oluşu, defnedilişi, 
kabrinin fethe kadar durumu ve ortaya 
çıkarılışı, Eyüp Sultan olduktan sonra da 
İstanbul’daki izlerine dair bir kısmı men-
kıbe hüviyeti kazanan bir kısmı da Arap 
ve Bizans kaynaklarıyla imtizaç eden zen-
gin bir literatür ortaya çıktı.

Türkçe kaynaklarda çuhacılık yapa-
rak hayatını kazanan, dünyalığa önem 
vermeyen, mütevazı ve cömert bir kim-
se olan Hâlid b. Zeyd’in soyunun, bazı 
Arapça kaynaklarda da yer alan bilgile-
re dayandırılarak, Yemen’de hüküm sü-
ren Himyerî hükümdarlardan Tübba’ 
Ebû Kerib Es’da’a kadar ulaştığı ka-
yıtlıdır. Buna göre Ebû Eyyûb’un  Hz. 
Peygamber’i misafir ettiği Medine’deki 
evinin ilk sahibi Yemen (Himyer) kralları-
nın en meşhur şahsiyeti olan Es’ad el-Him-
yerî’dir. Kâbe’ye ilk örtü giydiren kimse 
olarak tanınan ve Resûl-i Ekrem’in ni-
teliklerini bulduğu Zebûr’a inanan Ebû 
Kerib, bazı Hıristiyan din adamlarından 

peygamberlik halkasının son temsilcisi-
nin çıkacağı ve hicret edeceği mekânla-
rı öğrenerek önce Mekke’ye oradan da 
Yesrib’e gelmiştir. Hz. Peygamber’den yak-
laşık yedi asır önce yaşadığı tahmin edilen 
Tübba’ Es’ad, Yesrib’te bir ev satın alarak 
oğullarından birisini buraya yerleştirmiş, 
âhir zaman peygamberine verilmek üzere 
mühürleyip küçük bir kutuya yerleştirdiği 
bir mektup bırakmış ve oğluna şu vasiyet-
te bulunmuştu: “Ömrün tamam olduğu 
zaman bu kutuyu oğluna teslim et. İslâm 
Peygamberi nübüvvet ve risâletle şerefle-
nip buraya hicret ettiği zaman kendisine 
verilmek üzere benim bu mektubumu ne-
silden nesle birbirinize teslim edersiniz.”

Hicret’ten sonra Resûl-i Ekrem Es’ad 
el-Himyerî tarafından satın alınan bu eve 
misafir olmuş, Tübba’ Ebû Kerib’in so-
yundan gelen ev sahibinden bir sandıkta 
saklanan mektubu getirmesini talep etmiş, 
mektubun varlığından haberdar olan ve 
Allah’ın Elçisi’ni evinde misafir etmenin 
heyecanı içinde bütün bildiklerini unutan 
Hâlid b. Zeyd, “Ey Allah’ın Elçisi, nasıl 
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bir emanet?” demekten kendini alama-
mıştı. Hz. Peygamber’in “Büyük ceddin 
Tûbba’ Esad’ın kutu içindeki mektubu-
nu getir,” buyurması üzerine hatırladığı 
emaneti getirip asıl sahibine teslim etti.1

İslâmî literatürde Resûlullah ile mu-
hacirleri yurtlarında barındırmak ve koru-
mak suretiyle onlara büyük yardımda bu-
lunan Medine’nin yerlisi Müslümanların 
ismi olan ensârdan doğrudan veya dolaylı 
olarak övgüyle bahseden ayet ve hadisler 
vardır. Ensârın fedakârlık ve âlîcenaplığı-
nı her fırsatta dile getiren Allah’ın Elçisi, 
onları ancak müminlerin muhabbet ede-
ceğini, sevenlerin mükâfatının Allah tara-
fından sevilmek, nefret edenlerin cezası-
nın da Cenâb-ı Hakk’ın buğzuna uğramak 
olduğunu belirtmiş, çeşitli vesilelerle de 
dünyanın en değerli ve makbul insanları 
olarak nitelendirdiği ensâr için Rabbine 
niyazda bulunarak onların ve nesillerinin 
bağışlamasını dilemiştir.2 Ensârın ileri ge-
lenleri arasında mümtaz bir yere sahip olan 

ve Hz. Peygamber ile ailesine refakat ve 
mihmandarlığı misafirlerinin evinde kal-
dıkları altı veya yedi aylık süreyle mün-
hasır olmayan Ebû Eyyûb el-Ensârî, “Ey 
Hâlid! Cenâb-ı Hak, seni dünyada ve ah-
rette muazzez, mükerrem ve muhterem 
eylesin”, “Yaşadığın sürece sana hiçbir kö-
tülük erişmesin”, "hoşlanmadığın şeyler-
den Cenâb-ı Hakk seni uzak tutsun” gibi 
bizzat Resûl-i Ekrem’in duasına da maz-
har olmuştur.3 Allah’ın Elçisi hane-i saa-
detlerine geçtikten sonra da bu ikram, iz-
zet, refâkat, ünsiyet, muhabbet ve bere-
ket artarak sürmüş adeta onun hayatının 
bir parçası haline gelmiştir. Hane halkının 
aile olarak misafirlerine göstermiş olduk-
ları hürmet, merbûtiyet ve muhabbetleri 

de hayatlarının sonuna kadar sürmüş, bu 
çerçevede türbenin yapılışından itibaren 
Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye saygı göstermek, 
Hz. Peygamber’i sevip saymanın ve sün-
netine bağlı olmanın bir nişanesi sayılmış 
ve bu düşüncenin tarihin hiçbir dönemin-
de kaybolmaması için çaba gösterilmiştir. 
Bir süre Eyüp Sultan vakıflarına mütevel-
li olan Ünlü Şair Taşlıcalı Yahyâ bu husu-
su şöyle dile getirmektedir:

1. İbn Kuteybe, el-Ma'ârif (Ser-
vet Ukkâşe), Kahire 1992, 
s. 60. Mektubun tam met-
ni için bkz. İbn Hişâm, 
Kitâbü’t-Tîcân fî Mülûki 
Himyer, Kahire 1996; Sem-
hûdî, Vefâü’l-vefâbi-ahbâridâ-
ri’l-Mustafâ(nşr. Kasım es-Sâ-
merrâî), Beyrut 1422/2001, 
s. 340-342, 354.

2. Buhârî, “Menâkıbü'l-ensâr”, 
4; Müslim, “Fezâi-
lü’s-sahâbe”, 172-180.

3. Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müs-
tedrek ale’s-Sahîhayn, (nşr. 
Mustafa Abdülkadir Atâ), 
Beyrut 1422/2002, III, 
523; Taberânî, el-Mu'ce-
mü'l-Kebîr (nşr. Hamdi Ab-
dülmecid es-Selefî), Bağdat 
1398/1979, IV, 154-155; 
İbn Sa’d, et-Tabakatü’l-kübrâ 
(nşr. Ali Muhammed Ömer), 
Kahire 1421/2001, II, 110; 
İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Ne-
beviyye (nşr. Mustafa Sakka 
ve dğr.), II, 340; Heysemî, 
Mecma'u'z-zevâid ve Men-
ba'u'l-fevâid, Mısır 1352, IX, 
396; Lâtifî, Evsâf-ı İstanbul 
(haz. Nermin Suner (Pekin)), 
İstanbul 1977, s. 64.
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“Ta’âlallah ne âlîr avzadur kim gelse bir ednâ 
Teveccüh eylese yüz vech ile maksûdu hâsıldır”.4

Hâlid b. Zeyd’in rivayet ettiği hadis-
ler başta olmak üzere Hz. Peygamber’in 
sünnetinin Eyüp Sultan Türbesi’nin ci-
varında tanınıp öğrenilmesi şiar edinil-
miş ve bu konuyla ilgili hususi eserler 
telif edilmiştir.  Doğma büyüme Eyüplü 
olan Abdullah b. Mehmed Sâlih (ö. 
1836) Eyüp Sultan Camii’ne baş imam 
olarak tayin olunca, Hz. Hâlid’i ziya-
rete gelenlerin onu hayatının sonlarına 
doğru Medine’den İstanbul’a getiren 
ruhtan uzaklaştıklarına bizzat şahit ol-
muştu. Bu menfî durumu ortadan kal-
dırmak isteyen Reîsül kurrâ Abdullah 
el-Eyyûbî ilk olarak Hâlid b. Zeyd’in 

Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyarete gitti-
ğinde, kendisinden yaklaşık üç asır son-
ra Abdullah el-Eyyûbî’nin şikâyet ettiği 
benzer bir durumla karşılaşınca bu eseri-
ni kaleme almaya karar vermiş ve muh-
temelen Osmanlı başkentinden ayrılma-
dan eserini tamamlamıştı. Nev’izâde 
Atâî’nin kaydettiği, Hz. Hâlid’in tür-
besinde ziyaretçilerin istifadesine su-
nulan Şâir Bakî’nin tercümesini yaptığı 
Eyüp Sultan’a ait günümüze her hangi 
bir nüshası ulaşmayan kırk hadis çalış-
masını da bu anlayışın bir devamı ola-
rak görmek mümkündür.5

Son Akabe toplantısından itibaren 
Hz. Peygamber’in sohbetinde bulun-
maya başlayan ve Hicret’ten sonra İslâm 

rivayet ettiği hadisleri derleyip Eyüp 
Sultan Camii’nde okutmayı düşündü. 
Bu maksatla hazırlıklara başlayınca daha 
önce bu konuda Mısırlı muhaddislerden 
Nûreddin Ali b. Ahmet el-Karâfî el-
Ensârî’nin (ö. 1533), Nefehâtü’l-abîri’s-
sârîbi-ehâdîsi Ebî Eyyûb el-Ensârî başlıklı 
çalışmasının olduğunu gördü. Kanûnî 
Sultan Süleyman zamanında (1520-
1566) İstanbul’a gelen Ali el-Karâfî, 

Peygamberi’nin en yakınlarından birisi 
olan Hâlid b. Zeyd’in rivayet ettiği ha-
dis sayısını İbn Hazm yüz elli beş olarak 
kayıt altına almıştır.6 Ali el-Karâfî çalış-
masına başlarken hadis literatüründe ge-
niş kapsamlı bir tarama yapmış ve İbn 
Hazm’ın yüz elli beş olarak verdiği/tes-
pit ettiği hadis sayısını iki yüz ona çı-
karmıştır. Abdullah el-Eyyûbî ilk iş ola-
rak Ali el-Karâfî’nin eserini Türkçeye 

4. Halil İbrahim Yakar, Taşlı-
calı Yahyâ Bey’in Eserlerinde 
İstanbul (Yüksek Lisans Tezi 
1996), Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Ens-
titüsü, s. 40.

5. Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tek-
mileti’ş-şekâik (haz. Abdülka-
dir Özcan), İstanbul 1989, s. 
436-437.

6. İbn Hazm, Esmâü’s-sahâbe-
ti’r-rüvâtvemâ li-küllivâhidin-
mine’l-aded (Cevâmiu’s-sîreve-
hamsüresâ’ileuhrâ [nşr. İ. Ab-
bâs-N. Esed] içinde), Kahi-
rets. s. 277.
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tercüme etmiş, ardından da düzenli bir 
program dâhilinde Hâlid b. Zeyd’in riva-
yet ettiği hadisleri hem okutmuş hem de 
şerh etmiş ve bunları kayıt altına almış-
tı. Böylece Ebû Eyyûb el-Ensârî’den Rivayet 
Edilen Hadislerin Tercüme ve Şerhi unvanıyla 
İstanbul’daki çeşitli kütüphanelerde nüs-
haları mevcut olan, akıcı bir üslupla ve 
güzel Türkçeyle kaleme alınmış geniş ha-
cimli bir eser ortaya çıktı. Hadis derslerin-
de hayatı hakkında ayrıntılı bilgi verdiği 
Hz. Hâlid’i ziyaret ederken âdâp ve erkâ-
na riayet edilmesi gerektiği konusu üze-
rinde önemle duran Abdullah el-Eyyûbî, 
Risâle fî Hakkı Âdâbı Ziyârâti Hazreti Hâlid 
Ebâ Eyyûb el-Ensârî veya Âdâbü’l-müsâfirîn 
başlıklı, içerisinde ziyaret esnasında oku-
nacak duaların da yer aldığı küçük bir ri-
sale kaleme almıştı. Eyüp Sultan’ı tanıdık-
ça insanların Resûl-i Ekrem’i ve sünneti-
ni daha iyi tanıyıp anlayacakları inancıy-
la onun hayatını anlattığı Risâle fî Hakkı 
Hazreti Ebû Eyyûb el-Ensârî unvanlı ese-
rini de telif etmiş; her iki çalışmasını da 
Eyüp Sultan Türbesi’ne bırakarak ziya-
rete gelenlerin istifade etmelerini sağ-
lamıştı.7 Abdullah el-Eyyûbî’den sonra 
Eyüp Sultan’ın rivayet ettiği hadislerin 
okutulması ve şerh edilmesi hususunda 
oluşan geleneğin devamına XX. yüzyıl-
da H. Cemal Öğüt (ö. 1966) ile İsmail L. 
Çakan mühim katkılarda bulunmuşlardır.

Hâlid b. Zeyd’in Türkler arasında daha 
çok meşhur olan büyük oğluna nispetle 
aldığı “Ebû Eyyûb” künyesi, külliyenin 
etrafında oluşan semte isim olarak ve-
rilmiştir. Türkçede aynı türden iki ün-
süz yan yana gelmediğinden Arapça olan 

“Eyyûb” kelimesi “Eyüp” hâlini almış, 
onun İstanbul’un manevî sahibi ve mima-
rı olduğuna olan inanç, Türklerin Resûl-i 
Ekrem’i tanıyıp sevmelerinin en önemli 
vasıtalarının başında gelmesi, Osmanlı pa-
dişahların da “taklid-i seyf ” denilen kılıç 

kuşanma başta olmak üzere çeşitli etkin-
likleri türbede gerçekleştirmeleri ve “san-
cak-ı şerif ” denilen Hz. Peygamber’in 
Ukāb adlı sancağının burada muhafaza 
edilmesinden dolayı “sultan” kelimesiy-
le birlikte “Eyüp Sultan” şeklinde kulla-
nımı yaygınlaşmıştır. Osmanlı sultanları 

“taklid-i seyf ” ile “sancak-ı şerif ” yoluy-
la kendilerini İslâm Peygamberi’nin gazā 
geleneğine bağlıyor, böylece saltanat ve 

7. Abdullah el-Eyyûbî’nin ha-
yatı ve faaliyetleri hakkın-
da daha geniş bilgi için bkz. 
Mehmet Efendioğlu, “Ab-
dullah Eyyûbî”, 10-12 Mayıs 
2002 VI. Eyüp Sultan Sempoz-
yumu Tebliğler, İstanbul 2003, 
319-323; Yonis İnanç, “Re-
isül kurra Abdullah Eyyûbî 
Hayatı ve Eserleri”, Sakarya 
Üniversitesi İlâhiyat Fakül-
tesi Dergisi, sy. 29, 2014/1, 
XVI, 107-128.

8. Halil İbrahim Yakar, s. 41.

hilâfete hak kazandıklarına vurgu yapı-
yorlardı. Hz. Hâlid’in türbesine hizmet 
etmenin köklü ve esaslı anlamı Taşlıcalı 
Yahyâ tarafından şöyle dile getirilmiştir:

“Cihân turdukça tursun Pâdişâh-ı Âl-i Osmânî 
Ki ihyâ eylemüşdür bu mekân-ı kân-ı ihsânı”.8

Böylece Eyyûb el-Ensârî’nin, Hazrec 
kabilesine mensup olması itibariyle 

“el-Hazrecî”, Benî Hazrec’in Neccâr ko-
lundan olduğu için “en-Neccârî”, Akabe 
Biatı’na katıldığı için “el-Akabî”, Medineli 
Müslümanlardan olduğu için “el-Ensârî”, 
Medineli olduğu için “el-Medenî”, Hz. 
Peygamber’i evinde misafir ettiği için 

“Mihmandâr-ı Nebî” ve katıldığı İstanbul 
kuşatmasında hayatını kaybettiği için aldığı 
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“gâzî” ve “şehîd” gibi unvanlarına “sultan” 
da eklenmiştir. Hz. Peygamber’den rivayet 
edilen, “bir yerde vefat eden sahâbîlerin 
elinde nurdan bir sancakla kabirlerinden 
kalkacakları ve orada vefat eden müminle-
re önder olacakları” hadîs-i şerîfine dayanı-
larak Hâlid b. Zeyd, İstanbul ve çevresinde 
defnedilmiş müminlerin kıyamet gününde 
alemdârı olarak kabul edilmiştir.9 Resûl-i 
Ekrem dönemiyle sonrasında harplerde 

toplandığı merkez-
de gelişen Ayvansaray 
adı da Eyüp 
Sultan’dan gelmekte-
dir. J. H. Mordtmann 

“Ayvansaray” adının 
Eyüp Sultan’dan geldi-
ği ve Haliç surlarında 
açılan bir gediğin kapı 
kabul edilerek Eyüp 
semtine giden yolun 
başında olan bu kapıya 
XVII. yüzyılda Evliyâ Çelebi’nin de kay-
dettiği gibi11 “Eyyûb Ensârî Kapısı” denil-
diğini ve bunun zaman içerisinde halk dilin-
de “Ayvansaray Kapısı” şekline dönüştüğü-
nü ileri sürmüştür. Bu görüşü benimseyen 
P. Wittek’e göre bugünkü Eyüp semti yö-
nünde geçit veren ve biri esasında bir gedik 
olan büyük ve küçük Ayvansaray kapıları-
nın adları buranın yakınlarında şehit olan 
Ebû Eyyûb-i Ensârî’den gelmiş, zamanla da 
bütün semtin adı olmuştur. İçinde ve çev-
resinde yedi tane sahabe kabri ve makamı 

bayrak taşımayan Eyüp Sultan’ın vefatın-
dan sonra kazandığı “alemdâr” unvanı ile 
İstanbul’daki varlığının manasını Sultan 
III. Selim, Yesârizâde Mustafa İzzeddin 
Efendi’nin hattı ile kaleme alınan aşağıda-
ki dörtlüğünde şöyle dile getirmektedir:

“Alemdâr-ı kerîm-i şâh-ı iklîm-i risâletsin 
Muinim ol benim dâim be-hakk-ı Hazret-i Bârî 
Selîm İlhâmî her dem yüz sürer bu ravza-i pâke 
Şefaatle kerem kıl yâEbâ Eyyûb-i Ensârî.”10

Bu bağlamda üzerinde durulması ge-
reken hususlardan birisi de tarihî yarıma-
danın kuzeybatı köşesinde Eyüp yolu üs-
tünde yer alan Ayvansaray adının menşei 
konusudur ki bazı görüşlere göre sahêbe 
kabir ve makamlarının en yoğun olarak 

9. bkz. Tirmizî, “Menâkıb”, 
59; Evliyâ Çelebi, I, 32, 194, 
253, 325.

10. “Ey Ebâ Eyyûb! Sen pey-
gamberlik mülkünün sulta-
nının sancağının alemdarı-
sın. Selim İlhami bu temiz 
türbene hep yüz sürmekte-
dir, artık Allah hakkı için, 
gittiğim yolda bana yardım-
cı olup Resûlullah’ın şefaa-
ti için bana himmet eyle…”

11. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi I. 
Kitap (haz. Y. Dağlı v.dğr.), 
İstanbul 1996-2003, I, 25, 
33, 42, 153.
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bulunan Ayvansaray’ın Eyüp ile İstanbul’un 
bütünleşme noktalarının başında gelmesi 
bu hususu teyit etmektedir. Aynı şekilde 
Osmanlı tarih ve kültürüne dair eserleriy-
le tanınan J. Hammer’in (ö. 1856) zama-
nında Ayvansaray Kapısı’nın Eyüp Sultan’a 
yakınlığından dolayı “Ensâr Kapısı” olarak 
adlandırıldığını ileri sürmüş olması da böl-
genin Hâlid b. Zeyd ile ilgisini göstermesi 
bakımından önemlidir.12

Ebû Eyyûb el-Ensârî beraberinde-
ki bir grup arkadaşıyla şehre girerek Hz. 
Peygamber’in tavsiyesine uygun olarak 
Ayasofya’da iki rekât namaz kılmak için 

Bizans İmparatoru’ndan 
izin almıştı. Evliyâ Çelebi 
bu hususu şöyle anlatmak-
tadır: “Hicretin elli ikinci 
senesinde serdâr olup bâ-
sulh Ayasofya içre iki rek’at 
namaz kılduğu mahal-
le makâm-ı Eyyûb Sultân 
derler. Terlerdireğ’in kıb-
lesindeki mihrâbdır. Hâlâ 
evkât-ı hamsede anda 
cemâ’atden hâlî değildir. Ve 

sulehâ-yı ümmetten kimesneler leyle-i mü-
bârekelerde anda i’tikâfagirirler.”13

Ayasofya’yı ziyaretten dönerken iha-
nete uğrayan Ebû Eyyûb ve arkadaşları pu-
suya düşürülmüş ve Bizanslılarla çatışmaya 
tutuşmuşlardı. Karşılaştıkları fiilî durum 
üzerine kendilerini sur dışına atmak iste-
yen Müslüman askerler Ayvansaray bölge-
sindeki kapı kapalı olduğu için dışarı çı-
kamamışlar, Ebû Eyyûb sur dibinde şe-
hit olmuştu.14 Hz. Peygamber’den işittiği 

“Kostantîniyye surları dışında sâlih bir kişi 
defnedilecektir,”15 hadisinden hareketle 
surların dışında İslâm ordularının ulaşa-
bileceği en uzak bir yerde defnedilmesi-
ni vasiyet eden Hâlid b. Zeyd’in bu iste-
ği yerine getirilerek şehit olduğu yerden 
daha uzak bir yerde toprağa verilmişti.16 

Fetihten sonra birlikte şehit olduğu avlu-
da türbesi inşa edilen Ebû Şeybe el-Hud-
rî’nin Fatih Sultan Mehmet tarafından gö-
revlendirilen ilk türbedarı Toklu İbrahim 
Dede adına bir mescit yapılmış ve bura-
da etrafında haziresiyle birlikte başta Ebû 
Eyyûb el-Ensârî olmak üzere ilk kuşatma-
ya katılanların şehâdetlerinin hatırasını ta-
şıyan büyük bir mahalle ortaya çıkmıştı.

Zengin bir tarihî geçmiş ve birikime 
sahip imparatorluk başkenti İstanbul’un 
üstlendiği bir takım fonksiyonları, fetih-
ten sonra üzerine alarak şehir tarihinin 
önemli bir parçası hâline gelen Eyüp’ü 
Halil İnalcık, Türk şehirciliğinin orijinal 
ve tipik bir misali olarak tavsif eder. Zira 
fetihten sonra İstanbul, Bizans dönemin-
deki mevcut altyapı üzerinden gelişirken 
Eyüp, tamamen Osmanlı iskân politika-
sına bağlı olarak ortaya çıkarak gelişmiş-
tir. Bizans döneminde zengin bitki ör-
tüsü, serin ve tatlı suları, mesire yerle-
ri, balık ve yabanî ördek avlanan adaları, 
Haliç’in iki yakasını birbirine bağlayan 
köprüsü, kilise ve manastırları ile şehir 
merkezinden uzakta, pek fazla gelişme-
miş bir kenar semti olan Eyüp, Osmanlı 
döneminde büyük bir değişime uğraya-
rak İstanbul’un en önemli merkezlerinden 
birisi haline gelmiş, Galata ve Üsküdar ile 
birlikte “bilâd-ı selâse” içinde sayılmıştır. 
XVII. yüzyıla kadar İstanbul’a ait tasvir-
lerde Suriçi, Galata ve Üsküdar ile bir-
likte Eyüp’ün öne çıkmış olması bu hu-
susu teyit etmektedir. Nitekim Matrakçı 
Nasuh (ö. 1564) meşhur İstanbul tasvirin-
de Suriçi’ni ayrıntılı bir şekilde ele alırken 
resmin iki köşesine birbirine simetrik ola-
rak Eyüp ile Üsküdar’ı yerleştirmiştir.17

Eyüp’ün maddî ve manevî yapısının 
esası olan Eyüp Sultan Türbesi’nin mer-
kezinde yer aldığı külliyenin inşası aynı 
zamanda Osmanlı başkentine Müslüman-
Türk kimliği kazandırma ameliyesinin 

12. Joseph Von Hammer, İstanbul 
ve Boğaziçi I. Cilt (trc. Senail 
Özkan), Ankara 2011, s. 63.

13. Seyahatnâme, I, 58.
14. Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman 

-F. Giese neşri- (haz. Nihat 
Azamat), İstanbul 1992, s. 
105-111; Lâtifî, Evsâf-ı İstan-
bul (haz. Nermin Suner (Pe-
kin)), İstanbul 1977, s. 61-62.

15. İbn Sa’d, et-Tabakatü’l-kübrâ 
(nşr. Ali Muhammed Ömer), 
Kahire 1421/2001, III, 450; 
İbn Abdürabbih, el-Ikdü’l-ferîd 
(nşr. Abdülmecîd et-Terhînî), 
Beyrut 1407/1987, V, 116.

16. Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağ-
dât, Kahire 1349/1931, I, I, 154.

17. Yasemin Ecesoy, Osmanlı Döne-
minde Anadolu Duvar Resimlerinde 
İstanbul Tasvirleri (Yüksek Lisans 
Tezi, 2011), Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 54. 
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en önemli parçasıdır. Sultan Fatih ta-
rafından türbe merkezde olmak üzere 
İstanbul’un ilk selâtin camii inşa ettiril-
miş (1459), ardından eklenen medrese, 
aşhane (imaret), sebil ve hamamla Eyüp 
yerleşkesinin çekirdeğini meydana geti-
ren ve şehrin en önemli ziyaret merkez-
lerinden birisi olan Eyüp Sultan Külliyesi 
ortaya çıkmış; çevresinde de kısa sürede 
bir büyük bir yerleşim kuşağı meydana 
gelmiştir.18 Tezkire yazarı ve şair Latîfî 
(ö. 1582), fetihten sonra şehrin imar fa-
aliyetlerinin başlamasının Eyüp Sultan’ın 
kabrinin yerinin belirlenmesiyle birlikte 
olduğunu, “mahall-i merkadin mu’ayyen 
ve cây-ı meşhedini mübeyyin kıldı” de-
mek suretiyle açıklamaktadır.19

Fetihten sonra süratle iskâna açılan 
Eyüp’ün eski yerleşim dokusunun yerini 
dinî ve sivil mimarî eserlerin en güzel ör-
nekleriyle tarihi mezarlıklar almış, kabirleri 
gölgeleyen serviler Haliç’in yukarı bölgesi-
ne koyu yeşil bir fon sağlamış, Eyüp Sultan 
Külliyesi’nin kıyı ile bütünleşen ve deniz 
koduna yakın olan çevresinden geriye doğ-
ru uzaklaştıkça yükselen topografyası üze-
rindeki âbidevî eserler, türbeler ile hazîreler 
ahenkli, huzurlu ve yaşanabilir bir çevrenin 
ortaya çıkmasının öncüsü olmuştur. Eyüp 
kısa bir sürede sultanların, devlet ricalinin, 
ulema sınıfından kişilerin, sanat ve düşünce 
adamlarının yaşadıkları, mimarlık ve kültür 
tarihinde önemli eserler bıraktıkları zengin 
bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. Fatih 
dönemi sonlarında Cami-i Kebir, Kasım 

Çavuş, Uluca Baba, Abdülvedûd, Sofular, 
Otağcıbaşı, Fethi Çelebi, Mehmed Bey ad-
larıyla ortaya çıkan sekiz mahalle Eyüp’ün 
kısa bir sürede yaşadığı büyük değişimin 
işaretidir. Eyüp’teki sosyal ve kültürel ya-
şantının zengin olmasında devlet ricaliyle 
hanedan mensuplarının yanında cemiye-
tin her kesiminden insanın ziyaretin öte-
sinde Eyüp Sultan’ın manevî şahsıyla bü-
tünleşerek bağlanıp değer verdikleri kut-
sal beldede mukim olmayı tercih etmeleri 
başlıca âmil olmuştur ki Latîfî bu durumu 
şöyle dile getirmektedir: “Hattâ bu derkar 
ol taraf a’nî Kasaba-i Ebî Eyyûbber şeref ol 
Hazretin şöhret-i şerefi birle gāyetle meş-
hur ve müşerref olup Cenâb-ı Cennet’in bir 
kûşesi olmuşdur. Bir mertebede makam-ı 
dilkeşteferrücgâh-ı ferah-bahş olmuşdur 

18. bkz. Evliyâ Çelebi, I, 149, 
155-156, 191-195; Yah-
ya Kemal, Aziz İstanbul, 
İstanbul 1964, s. 53; P. A. 
Dethier, Boğaziçi ve İstan-
bul (trc. Ümit Öztürk), İs-
tanbul 1993, s. 73-74. Fe-
tihten sonra İstanbul’un ilk 
mimarî eserlerinin başında 
geldiği için tarihî ve kültü-
rel öneme sahip olan Eyüp 
Sultan Camii’nin ilk hâlin-
den günümüze her hangi bir 
iz kalmamıştır. Fethin ruha-
niyetini topladığı için dev-
letin de aşırı ihtimam gös-
terdiği Eyüp Sultan Camii 
çeşitli padişahlar tarafından 
onarımdan geçirilerek yeni 
bölümler eklenmiş, özellik-
le de 1766 yılındaki deprem-
den sonra büyük ölçüde ye-
nilenerek klasik Osmanlı mi-
marî üslûbuna yaklaşan eser 
XIX. yüzyılın başında bu-
günkü hâlini almıştır.

19. bkz. Evsâf-ı İstanbul, s. 62-63. 
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ki bî-ihtiyar halkın ölüsü dirisine yükle-
nib anda giderler. Ve zecrî dûrla firar eden-
ler, anda karâr ederler.”20 Evliyâ Çelebi’nin 
zamanında surlarla Eyüp arasında her han-
gi bir boş alanın bulunmadığını kayıt altına 
almış olması, İstanbul içerisinde geniş pa-
noramik manzara veren coğrafî konumuy-
la Osmanlı döneminde de önemli mesire 
alanlarından birisi olmayı sürdüren ve za-
man içerisinde şehrin dışa doğru büyüme-
sinin de etkisiyle sahil saraylarıyla ün yapan 

1600, bu tâ’ife Eyyûb‘da yüz aded kârhâ-
ne i mü¬nakkaşlardır kim ıydeynin üçün-
cü günlerinde niçe bin âdem cem’ olup yo-
ğurd ve kaymak tenâ¬vül ederler. Bu lezîz 
yoğurd meğer Bingöl yay¬la¬sında ola, ga-
yet lezîzdir. Ba’zı cânlar Eyyûb Sul¬tân’ın 
kerâmetiyle leziz olmuşdur, derler. Zîrâ 
anın şehrinde hâsıl olur.”23

Türk kültür anlayışı, cemiyet hayatın-
da rol oynayan âlim, mutasavvıf ve devlet 
adamlarına ait kabirlerin sıradan bir me-
zar olarak kaybolmaması için üzerlerine 
türbe ve kümbet yaparak temsil ettikle-
ri kültürün gelecek nesillere taşınmasını 
ilke edinmiştir. Sadece mimarî ve sanat 
tarihi bakımından önemli olmayan, aynı 
zamanda vatan topraklarının tapu senet-
leri olan ve maddî bünyelerinde manevî 
misyonları olan bu yapıların İstanbul’da 
en yoğun olarak bir araya geldiği mekân 
Eyüp ilçesidir. Bundan dolayı fetihten son-
ra gerçekleştirilen inşa ve iskân faaliyetle-
rinden kısa bir sürede Osmanlı başkenti-
nin önemli parçalarından birisi hâline ge-
len Eyüp’ün hem maddî hem de manevî 
olarak bir cazibe merkezi haline gelme-
sini sağlayan unsurlarından birisi de tür-
be ve mezarlıklar olmuştur. Hayatlarını 
Eyüp Sultan Türbesi’ne yakın yerlere yer-
leşerek veya sıkça ziyaret ederek geçiren 
İstanbullular, vefat ettikten sonra da ona 
yakın bir yere gömülmeyi arzu etmişler ve 
İstanbul kültüründe Fatih Camii’nde cena-
ze namazı kılınarak Eyüp Sultan Türbesi 
civarına defnedilmek âdet olmuştur.

Hz. Peygamber’in nurunu İstanbul’a 
getiren ve Alemdâr-ı Resûlullah olan Eyüp 
Sultan’ın kıyamet gününde bayrağı altın-
da toplanılacağına dair inancın da tesiriyle 
Osmanlı bürokrasinin seçkinleri sadece tür-
belerini yaptırmakla kalmamış, kurdukları 
müessese ve kuruluşlar, meydana getirdik-
leri vakıflar vasıtasıyla kalıcı eserler bırak-
mış, en değerli sanat ve kültür eserlerinin 

20. Evsâf-ı İstanbul, s. 65.
21. Evliyâ Çelebi, I, 193.
22. Evliyâ Çelebi, I, 194, 326, 

334-335.
23. Seyahatnâme, I, 273.

Eyüp’ün kısa bir sürede İstanbul ile bütün-
leştiğini göstermektedir.21

Osmanlı döneminde bir ziyaretgâh ol-
manın yanı sıra turistik bir merkezin fonksi-
yonlarını da kazanan, ölümle hayatın iç içe 
yaşandığı Eyüp’te birtakım sosyal kurum-
ların yanında oyuncak ve cam sanayi de 
gelişmişti. Bizans döneminde olduğu gibi 
şehrin süt ihtiyacını sağlamayı sürdüren ve 
kaymağı çok meşhur olan ve İstanbul’daki 
en güzel beyaz-has ekmeğin pişirildiği fı-
rının yer aldığı Eyüp çarşısındaki yoğurt-
çu, kaymakçı ve kebapçı dükkânları tari-
hin her döneminde ilgi görmüştür.22 Evliyâ 
Çelebi yoğurt ve kaymağın leziz olmasıyla 
Eyüp Sultan arasında ilgi kurmakta ve şun-
ları söylemektedir: “Kârhâne 500, ne¬ferât 



293EYÜP SULTAN’IN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ İZLERİNE DAİR

Eyüp Sultan Türbesi başta olmak üze-
re her biri mimarisi, dekorasyon ve hüs-
nühat kitabeleriyle birer sanat âbidesi ola-
rak türbeleştirilen kabirler mezarlıkların 
mütemmim cüzüdür. Mimar Sinan baş-
ta olmak üzere Osmanlı mimarbaşıları-
nın yeteneklerini gösterdikleri bu türbe-
lerin sakinleri arasında Sultan Mehmed 
Reşâd, Sokullu Mehmed Paşa, Siyavuş Paşa, 
Pertev Paşa Feridun Paşa, Mihrişah Sultan, 
Âdile Sultan gibi önemli sultan ve hanım 

24. Evliyâ Çelebi, I, 194.
25. Yahya Kemal, s. 131-132.
26. Halil İbrahim Yakar, s. 39.

Eyüp ve çevresinde toplanmasını temin 
etmişlerdir. Eyüp Sultan Külliyesi başta 
olmak üzere Eyüp’teki dinî ve eğitim ku-
rumlarında daha iyi hizmet verilebilmesi 
için ve Eyüp’ün manevî havasının daha iyi 
hissedilebilmesi için İstanbul içinde ve çev-
resindeki pek çok mülkten başka Rumeli 
ve Anadolu’da pek çok köy vakfedilmiştir. 
Vakıflar, bir taraftan Eyüp’teki içtimaî ha-
yatın derinliğinin yanında müessese ve ku-
ruluşlardaki hizmet ve vazifeli çeşitliliğine 
işaret ederken, diğer taraftan da Rumeli 
ve Anadolu’da vakfedilen köylerin Eyüp 
Sultan’dan haberdar olmalarını sağlayan 
bir misyonu üstlenmişlerdir.

Padişah, hanedan ve saray mensupla-
rının yanında, devlet ricalinin, ileri ge-
len ulemanın ve tarikat ehlinin ilgi odağı 
olan Eyüp Sultan Türbesi, devamlı ola-
rak tamir edilmiş, yenilenmiş, ilave bi-
nalarla ve kıymetli hediyelerle zengin-
leştirilmiş, hem yaşarken hem de öldük-
ten sonra bir çekim merkezi hâline geti-
rilmiştir.24 Yahya Kemal Beyatlı bu hu-
susu şöyle dile getirmektedir: “Fetihten 
sonra sahâbî Hâlid’in kabri etrafına ilk şe-
hitler gömüldüler. Akşemseddin’le fetih 
askerlerinin, muhasara günlerinde göz-
lerine görünen sahâbî Hâlid bir bir tim-
sâl iken toprakta bir makam oldu, o ma-
kam bir şehitlik oldu, o şehitlik bir ölüm 
şehri oldu, ölüm şehri Avrupa toprağında, 
İslâm cennetinin, yeşil ve rûhanî bir bah-
çesi oldu. Fetihten beri, yumuşak Türk 
söyleyişiyle ‘Eyüp’ dediğimiz bu cennet 
bahçesine, en büyük sadrazamlardan en 
fakir mü’minlere kadar kafile kaafile ruh-
lar girdiler.”25 Yahya Kemal’in bu sözle-
ri adeta Taşlıcalı Yahyâ’nın Hz. Hâlid’in 
türbesinin önemi ile kutsiyetine dair şu 
beytinin bir açıklaması gibidir:

“Ziyâretgâh-ı ümmetdür riyâzı ravzasıdā’im 
Kapusu Kā’be gibi rahmet-i insana maksemdür.”26

sultanlarla devlet adamları yer almakta-
dır. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri 
Efendi, Sultan Reşâd’ın sağlığında türbesi-
ni Eyüp Sultan civarına yaptırmasını ken-
disine şöyle anlattığını haber vermektedir: 

“Eski hakan zamanındaydı. Bir gece rü-
yamda Eyüp’te bulundum. Musalla’da bir 
cenaze yanında bulunan bizim ağalardan 
Şemseddin Ağa’ya, ‘Bu cenaze kimdir?’ diye 
sordum. ‘Dilara’dır’ diye cevap verdi. Bizim 
Sâbit’in bir hemşiresi vardı. O zaman has-
taydı. İsmi de (Dilara) idi. Cenaze namazını 
kıldıktan sonra ben Hz. Hâlid’in türbesine 
doğru gittim. Penceresine yaklaşarak türbe-
darı elimle işaret edip çağırdım. Türbedar 
içeriden pencereye geldi. Dedim ki: ‘Ben 
kendime bu civarda bir türbe yaptırmak 
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istiyorum. Acaba Hz. Hâlid beni misafir 
kabul eder mi?’ Türbedar, ‘Hz. Hâlid bu-
radadır kendisine sorayım,’ dedi, döndü. 
Türbe içinde beyaz ve uzun sakallı vecih bir 
zat oturmakta olduğunu gördüm. Onunla 
konuştuktan sonra tekrar pencereye gelip 
bana, ‘Hz. Hâlid seni kabul ediyor ve sizin 
saltanata nail olacağınızı söylüyor. O va-
kit burada bir türbe yaptırsın, diyor,’ dedi. 
Uyandım. Bir müddet sonra Şemseddin 
Ağa geldi. Oda kapısından girince daha hiç-
bir şey söylemeden ben kendisine, ‘(Dilara) 
vefat etti mi?’ diye sordum. ‘Evet, efendim 
vefat etti. Onu haber vermeye geldim. Hz. 
Hâlid civarına defnetmek arzu ediyorlar,’ 
dedi. Yıkanıp kefenlenmesi için bir mik-
tar para verdim defnolundu.”27

Eyüp Sultan Camii’nin etrafı, Camii 
Kebir hazîresi merkez olmak üzere, vezir 
türbelerinin yanı sıra kütüphane, dârü’l ha-
dis, sıbyan mektebi gibi çeşitli vakıf müesse-
seleriyle, bir sanat ve fikir akademisi fonk-
siyonu gören tekkeler ve bunların hazîrele-
riyle şenlenmiştir. Şeyhülislâm Ebussuud 
Efendi, Eyüp Sultan Türbesi yakınında inşa 
ettirdiği sıbyan mektebinin haziresine, bir 
diğer Şeyhülislam Hoca Sa’deddin Efendi 
de türbe yakınlarına yaptırdığı dârü’l kur-
rânın haziresine defnedilmişti.28

Eyüp Sultan’a 
yakın olmak arzu-
su bölgede Camii 
Kebir hazîresi ile Kırk 
Merdiven, İmaret ve 
Gümüşsüyü gibi kı-
sımlardan meydana 
gelen, bunlara son-
raları Bahariye’nin 
de dâhil edildiği 
İstanbul’un ilk ve en 
büyük Müslüman 
mezarlığını ortaya 
çıkarmış ve fetihten 
itibaren günümüze 

kadar cemiyetin her kesiminden insanın 
ebedî istirahatgâhı olmuştur. Bu çerçeve-
de Gümüşsuyu Mezarlığı dâhilinde on üç 
adet aile sofası, Kaşgari tekke ve haziresi, 
İdris köşkü mevkiinde Çolak Şeyh Hasan 
Efendi Tekkesi ile Karyağdı Bektaşi tek-
ke ve haziresi ortaya çıkmıştır.29

Devlet ricali dışında meşhur astrono-
mi bilgini Ali Kuşçu, Sultan Fatih’in saka-
sı Mustafa Ağa, Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
ilk türbedarı Yusuf Baba’dan başlaya-
rak Necip Fazıl Kısakürek’e kadar pek 
çok önemli şahsiyeti misafir eden Eyüp 
Mezarlığı, bir anlamda fetihten günü-
müze İstanbul tarihinin canlı şahidi gibi-
dir. Hat sanatı ve mezarlık mimarisi yö-
nünden fevkalâde önemli olan ve ade-
ta bir açık hava müzesini andıran Eyüp 
Mezarlığı, Barok üslûbun ağırlığını his-
settirdiği İmaret hazîresi hariç diğer me-
zarlık bölgelerinin tamamında Osmanlı 
klasik mezar taşı çeşitlerinin bütün ör-
neklerini bünyesinde barındırmaktadır. 
Osmanlı cemiyetinin ölüm karşısındaki 
duyguları ile insanların meşrep ve mes-
leklerini gösteren, tarih ve sanat tarihi 
bakımından büyük önem taşıyan bu me-
zar taşları, kitabeleriyle birlikte Osmanlı 
sosyal hayatının bütün unsurlarını mez-
ceden birer şaheserdir. Bosna’da doğup, 
Cezayir’de kadılık yapıp, İstanbul’da ve-
fat eden, aralarda türbeler ve aile sofaları 
ile huzurlu bir çevre oluşmuş ve Osmanlı 
coğrafyasının bütün unsurlarını adeta bün-
yesinde toplamıştır.30

“Fetih rüyasının toprakta mücessem bir 
devamı olan”31 Eyüp Sultan’ın Türk kültü-
ründe insanları birleştiren yegâne öğeler-
den birisi olduğunu, Hz. Hâlid’in türbesi-
ni denize ziyarete gelenleri de nehre benze-
ten Taşlıcalı Yahyâ şöyle dile getirmektedir:

“Muhit-i bahr-i vahdettür dili var her vilâyetden 
Akıtdı kendüye enhâr-veş efrâd-ı insânı”.32

27. Şeyhülislam Ürgüplü Mus-
tafa Hayri Efendi’nin Meşru-
tiyet, Büyük Harp ve Müta-
reke Günlükleri (1909-1922) 
(haz. Ali Suat Ürgüplü), İs-
tanbul 2015, s. 375-376.

28. Evliyâ Çelebi, I, 195-196.
29. Evliyâ Çelebi, I, 193, 205, 

234, 283.
30. Yahya Kemal bir ramazan ak-

şamında Sokullu Mehmed 
Paşa’nın türbesinin önün-
den geçerken şunları kayde-
diyor: “Eyüp'ün gecesi uh-
revî bir âlemmiş. Yol üstünde 
Sokullu türbesinin pencere-
lerinden baktık. Avrupa’nın 
göbeği sayılan bir toprakta, 
Hıristiyan doğduktan sonra, 
İstanbul’da dünyanın en bü-
yük saltanatını idare ederken 
Müslüman olarak şehit düşen 
bu büyük insan, bütün hâne-
dâniyle bu ışıklı türbede is-
tirâhat ediyor; kendi tabu-
tundan; kapıya kadar boy-
boy giden erkek ve kadın ta-
butları, Kâbe’ye müteveccih 
yatıyorlar, pencereden ba-
karken önümde bir terâvih 
kılınıyor sandım.” Aziz İs-
tanbul, s. 157.

31. Yahya Kemal, s. 132.
32. Halil İbrahim Yakar, s. 43.
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Hz. Ali’nin (r) Kufe Ordusuna Hitabı
İbn Kesir’in Kufe Ordusunun Hazırlanması Hakkındaki Rivayeti

Hariciler Neden İmam’a Karşı Geldiler?
Birinci Konstantiniyye Kuşatması

Ebû Eyyûb El-Ensârî’nin Konstantiniyye Surlarında Vefatı
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yazar ve halen halifeler, Emevi, 
Abbasi ve Osmanlı atlasları üze-
rinde ciddi çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Sami Abdullah El-Mağlus
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EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ (RA) 
KİMDİR?

Dr. Sami Abdullah El-Mağlus

Müslüman 
Oluşu

İkinci Akabe 
Biatına 

Katılması

Kutlu Hicret

Hadis Raviliği

Tüm Gazvelere 
Katılması

Raşid Halifeler 
Dönemi’ndeki 

Meşhur 
Hadiseleri

İslam Fetihlerine 
İştiraki

Cemel Savaşı

Sıffın Savaşına 
İştiraki

Nehrevan Savaşı

H. 54 yılında 
Konstantiniyye 
Surları Altında 

Vefatı

Peygamber’in 
Hadisi 

şerifi üzere 
Konstantiniyye 

Üzerine 
Giden İlk 

Orduya İştiraki 
(Allah’ın izni ile 

affolunmuş)

Emevi 
Dönemindeki 

Meşhur 
Hadiseleri

İfk Hadisesinde

Peygamber’i 
(sas) Muhafazası

Bedir 
Gazvesi'nde

Resûlullah’ın 
(sas) Ebû Eyyûb 

el-Ensârî’nin 
Evinde 

Konaklaması

Peygamber (sas) 
Dönemindeki 

Meşhur 
Hadiseleri

Ensâr’dan Hazrecli Hâlid B. Zeyd B. Küleyb 
Adındaki Sahâbîdir
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Akabe Biatı

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r) hicretten önce 
Müslüman olmuştur. İkinci Akabe 
Biatı’na katılan sahabeler arasındadır. 
Yesribli 73 erkek ve iki kadın Mekke’ye 
gelerek, Resûlullah (sas) ile araların-
da gizlice birbirleriyle iletişim kur-
muşlardır. Neticede iki tarafı Teşrik 
günlerinin ortasında, Mina’da Birinci 
Cemre’nin olduğu Akabe yanında gece 
vakti buluşup görüşmek üzere anlaş-
mışlardır. Amcası Abbâs (r) eşliğin-
de Resûlullah (sas) ile görüşmüşler ve 
O’na (sas):

‘’Yâ Resûlullah, sana biat etsek?’’ de-
mişlerdir. (Bakınız Tablo.)

Resûlullah’ın (Sas) Hicreti 
Ve Ebû Eyyûb El-Ensârî’nin 
Evinde Konaklayışı

Mescidin İnşa Edilmesi: Resûlullah (sas) 
mescidi ve evi inşa edilene dek Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’nin (r) evinde kaldı. Daha son-
ra da Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (r) evinden 
kendi evine taşındı.

Deveye Emrolunmuştur: Musa b. 
Ukbe’den (r) rivayetle: Resûlullah (sas) 
daha Amr b. Avfoğulları’nda toprakla-
rında devesine binmeden önce, Ensâr 
toplanmıştı. Devesinin etrafında yürü-
yorlar, bir yandan da Resûlullah’a (sas) 
duydukları saygı ile devenin yularını tu-
tabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar-
dı. Resûlullah (sas) Ensâr evleri önünde 

BİATIN ADI Birinci akabe biatı İkinci akabe biatı

BİATIN TARİHİ
Bisetten önce 12 senesinde hac 
mevsiminde. Mîlâdî 621 yılı temmuz 
ayında.

Bisetten önce 13 senesinde hac 
mevsiminde. Mîlâdî 622 yılı haziran 
ayında.

BİAT EDENLERİN 
SAYISI

12 73

- 2

BİAT EDENLERİN 
KABİLESİ

2

10

BİAT MADDELERİ

Ubâde b. Sâbit’ten (r) rivayetle: 
‘’Resûlullah’a (sas), bizlere hoş gelse de 
gelmese de O’nu (sas) dinlemek ve itaat 
etmek üzere biat ettik.

1- Hoş ya da nahoş her konuda dinlemek 
ve itaat etmek
2-Kolayda da zorda da infak etmek
3- İyiliği emredip kötülükten nehyetmek
4- Allah yolunda kınayıcının 
kınamasından çekinmeden verilen işi 
yapmak
5- Resûlullah’a (sas) yardım etmek ve 
kendi nefislerini, eşlerini ve çocuklarını 
korudukları her şeyden O’nu da (sas) 
korumak. Netice de onlara cennet vardır.

KADIN

HAZREC 62 9

ERKEK

EVS 11 3KABİLELERİN 
BAŞKAN 

SAYISI
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ilerlerken, önünden geçtiği her evin sa-
hibi O’nu (sas) davet ediyor, O (sas) ise:

‘’Devenin yolunu açınız, zira ona emrolun-
muştur. Allah’ın dilediği yere beni indirecektir.’’di-
ye buyuruyordu. Deve, Ebû Eyyûb’un evinin 
kapısına geldiğinde çöktü. Resûlullah (sas) 
deveden indi ve Ebû Eyyûb’un (r) evine gir-
di. Mescidi ve evi yapılana dek burada kaldı.

Yesrib’e Varış: Resûlulah (sas) 
Yesrib’e (Medine) vardığında ilk olarak 

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe 
günleri Kuba’da, Amr b. Avfoğulları’nın 
yanında kaldı. Bu süre zarfında da 
Resûlullah (sas) Kuba Mescidi’ni inşa etti. 

Mübarek Hicret’in Güzergâhı

Şerefli İslam Tarihi, Resûlullah’ın 
Mübarek Hicreti üzere bina edilmiştir. 
el-Mustafa’nın (sas) Miladi 16 Temmuz 
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622’de Mekke’den Yesrib’e (Medine-i 
Münevvere) hicreti hadisesini, Ömer b. 
el-Hattâb (r) hilafeti zamanında Hicri 
Tarih’in başlangıcı olarak belirlemiştir.

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r) dedi ki: 
Resûlullah (sas) evime indiğinde, alt katı 
tercih etti. Ben ve Ümmü Eyyûb ise üst 
kattaydık. Dedim ki:

‘’Ey Allah’ın peygamberi, anam ba-
bam sana feda olsun! Ben senin üstün-
de olmayı senin ise benim altımda ol-
manı kerih görüyorum. Sen üst kata 
çık, oraya buyur. Biz alt katta olalım.’’ 
Buyurdu ki:

‘’Ey Ebû Eyyûb, evin alt katında bulun-
mak bizim için daha uygun ve elverişlidir.’’ 

Resûlullah (sas) alt katta bizde yukarı-
da bir köşede iken içi su dolu bir testi kırıldı. 
Hemen ben ve Ümmü Eyyûb kalktık, suyun 
Resûlullah’ın üzerine damlayıp O’nu (sas) 
rahatsız etmesinden korkarak, tek örtümüz 
kadife yorganımızı suyun üzerine bastır-
dık. ‘’ Ebû Eyyûb el-Ensârî’den (r) rivayetle:

‘’Resûlullah (sas) için akşam yemeğini 
hazırlar ve O’na (sas) gönderirdik. Sonra da 

yemeğinden kalanı O’nun el izinin olduğu 
yerden ben ve Ümmü Eyyûb, bereket umarak 
yerdik. Bir gece yine O’na (sas) akşam yeme-
ği göndermiştik. Yemekte soğan ve sarımsak 
da vardı. Resûlullah (sas) yemeği geri gön-
derdiğinde, hiç el değdirmediğini gördüm. 
Korkmuş bir halde derhal yanına vardım:

‘’Ey Allah’ın Resûlü, anam babam sana 
feda olsun, akşam yemeğini geri gönder-
diniz, halbuki hiç ona dokunmamışsınız.
Siz yemeğin artanını gönderdiğinizde ben 
ve Ümmü Eyyûb elinizin izinin olduğu 
yerden, bereket umarak yemeği bitirir-
dik’’ dedim. Buyurdu ki:
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‘’Yemek de şu ağacın kokusu vardı. Bu 
kokudan hoşlanmadım. Ancak siz ondan 
yiyebilirsiniz.’’  

Bizde yemekten yedik. Bir daha da o 
ağaçtan O’na (sas) yemek hazırlamadık. 
(İbn Hişam, Siret)

Medine Döneminde Ebû 
Eyyûb El-Ensârî Hakkındaki 
En Meşhur Olaylar

1- Resûlullah (Sas) Ve Arkadaşı Ebû 
Eyyûb El-Ensârî’nin Misafirliğinde

Ebû Eyyûb el-Ensârî’den (r) rivayetle: 
‘’Resûlullah’a (sas) ve Ebû Bekir (r) için 
ikisine yetecek kadar yemek hazırladım 
ve götürdüm. Resûlullah (sas):

‘’Git ve Ensâr’ın eşrafından otuz kişiyi 
benim için davet et!’’ buyurdu. Bense çok 
üzüldüm zira yemeği arttıracak başka bir 
şeyim yoktu. Bende biraz ağırdan aldım. 
Resûlullah (sas) tekrardan:

Nübüvvet Asrındaki Mescid-i Nebî’nin Hayali Çizimi el-Medînetu’l-Münevvere Tarih ve 
Meâlim, Merkez Buhûs ve Dirasât el-Medine el-Münevvere, s. 12, 13)

‘’Git ve Ensâr’ın eşrafından otuz kişiyi benim 
için davet et!’’ buyurdu. Bunun üzerine gittim 
ve insanları çağırdım, geldiler. Resûlullah (sas):

‘’Buyurunuz yiyiniz!’’ diye buyurdu. 
Doyana kadar herkes yedi. Sonra her birisi 
O’nun Resûlullah (sas) olduğuna şahitlik 

etti ve evden çıkmadan önce de O’na (sas) 
biat ettiler. 

Sonra Resûlullah (sas) tekrardan: ‘’Git 
ve Ensâr eşrafından altmış kişiyi benim için da-
vet et!’’ buyurdu. Allah’a yemin olsun ki 
altmış kişi beni otuz kişiden daha da çok 
korkuttu. İnsanları çağırdım. Resûlullah 
(sas) onlara da:

‘’Oturunuz, yiyiniz!’’ diye buyurdu. 
Onlar da doyana kadar yediler. Ardından 
onlar da O’nun (sas) Resûlullah (sas) ol-
duğuna şahitlik ettiler ve evden çıkma-
dan önce de O’na (sas) biat ettiler. Sonra 
Resûlullah (sas) bana:

‘’Git ve Ensâr’dan doksan kişiyi davet 
et!’’ buyurdu. Bu dokuz kişi beni otuz 
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ve altmış kişiden daha da çok korkuttu. 
Ben de davet ettim. Onlar da doyana dek 
yediler. Sonra O’nun (sas) Resûlullah (sas) 
olduğuna şahitlik ettiler ve evden çıkma-
dan önce O’na (sas) biat ettiler. Böylece 
yemeğimden Ensârlı yüz seksen kişi ye-
miş oldu.’’ (Beyhakî)

2. Bedir Gazvesi’nde 

Ebû Eyyûb el-Ensârî Bedir Gazvesi’ne 
katılan sahabelerdendir. Ondan rivayet-
le: ‘’Biz Medine de iken Resûlullah (sas):

‘’Sizlere Ebû Süfyân’ın kervanının gel-
diğini haber veriyorum. Bu kafile için yola 
çıksak ne dersiniz? Umulur ki Allah (c) 
bizlere ganimet ihsan eder?’’ diye buyur-
du. Bizler de:

‘’Evet, kabul ederiz.’’ dedik. Ardından 
yola çıktık. Bir ya da iki gün yol almıştık 
ki Resûlullah (sas):

‘’Sizin için yola çıkıldığı bildirilen kavim 
hakkında ne dersiniz?’’ diye buyurdu. 

‘’Hayır, Allah’a yemin olsun ki, bir 
kavimle savaşmaya takatimiz yok-
tur. Ancak kervanı isteriz.’’ dedik. 
Resûlullah (sas):

‘’Bir kavimle savaşmaya ne dersiniz?’’ diye 
sordu. Bizler tekrar aynı şeyleri söyledik. 
Bunun üzerine el-Mikdâd b. Âmr kalk-
tı ve şöyle dedi:

‘’Ey Allah’ın Resûlü, bizler sana, 
Musa’nın kavminin Musa’ya dediği gibi, 
‘Sen ve Rabbin gidin savaşın, bizler de bu-
rada oturucuyuz.’’ demeyiz.’’ 

Biz Ensâr, Mikdâd’ın o söyledikleri 
gibi şeyler söylemiş olmayı isterdik. Zira 
bu, büyük bir servet sahibi olmaktan bi-
zim için daha sevimlidir. ‘’  

Allah (c) Resûlü’ne şu ayetleri vahyetti:
‘’Nitekim Rabbin seni hak uğruna 

savaşmak için evinden çıkardı. Oysa 
Mü’minlerin bir kısmı bundan hoş-
lanmamışlardı.’’ (Enfal Suresi,5. Ayet) 

Ebû Eyyûb El-Ensârî (r) bu gazve 
de Beni Ümeyye’den Ebü’l-Âs b. er-Re-
bî’yi esir aldı. Ebü’l-Âs fidyesiz serbest 
bırakılanlardandır.

3. İfk Hadisesinde

Rivayete göre, Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
hanımı Ümmü Eyyûb (r) kendisine:

‘’Ey Ebû Eyyûb, insanların Âişe hak-
kında insanların dediklerini duydun mu?’’ 
diye sordu. Ebû Eyyûb (r):

‘’Evet duydum. Gerçekten bu bir ya-
landır. Sen böyle bir şey yapar mısın Ey 
Ümmü Eyyûb?’’ dedi. O da:

‘’Hayır, Allah’a yemin olsun ki asla 
böyle bir şeyi yapmam.’’ dedi. Bunun 
üzerine Ebû Eyyûb el-Ensârî:

‘’Allah’a yemin olsun ki Âişe senden 
daha hayırlıdır.’’ diye cevap verdi.

Bu iftira hakkında kötü anlamda ko-
nuşanlar hakkında da şu ayet nazil oldu:

‘’Haberiniz olsun ki, o iftirada bu-
lunanlar, sizden bir takımdır. Onu 
hakkınızda bir şer sanmayın! Bilakis 
o, sizin için bir hayırdır. Onlardan 
her kişiye kazandığı günah nisbetin-
de ceza vardır. Günahın büyüğünü 
yüklenene de büyük bir azap vardır.’’ 
(Nisa Suresi, 11. Ayet)

4. Hayber’in Fethi

Hayber Fethi’nden sonra, Resûlullah (sas) 
Safiyye bt. Huyey b. Ahtab ile evlendi. 
Bu evlilik Hayber’de ya da dönüş yolunda 
iken gerçekleşti. Hz. Safiyye, Beni Kurayza 
Gazvesi’nden sonra Resûlullah’ın öldür-
düğü Benî Nadîr’in lideri olan Huyey b. 
Ahtab’ın kızıydı. 

Enes b. Mâlik’in annesi Ümmü 
Süleym bt. Milhân, Hz. Safiyye’nin 
saçlarını taradı, onu güzelleştirdi. 
Hz. Safiyye Resûlullah’ın çadırın-
da geceledi. 
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Ebû Eyyûb el-Ensârî’de (r) o gece 
kılıcını kuşandı, Resûlullah’ı korumak 
için, gece boyu çadırın etrafında dolaşa-
rak bekledi. Sabahleyin Resûlullah (sas) 
onu görünce:

‘’Ey Ebû Eyyûb, nedir bu halin?’’ diye sor-
du. Ebû Eyyûb el-Ensârî (r) şu cevabı verdi:

‘’Ey Allah’ın Resûlü, bu hanımın 
sana bir şey yapmasından korktum. 

Zira sen onun babasını, kocasını ve 
kavmini öldürdün.  Kendisi de küfür 
üzereydi, daha yeni Müslüman oldu. 
Bu nedenledir ki sana bir zarar ver-
mesinden korktum.’’ Bunun üzerine 
Resûlullah’ın (sas) ona şu dua da bu-
lunduğu rivayet edilir:

‘’Allah’ım, beni koruyarak gecelediği gibi, 
sen de Ebû Eyyûb’u koru!’’ (İbn Kesîr)

HALİFE
HİLAFET 
TARİHİ

DÖNEMİN OLAYLARININ BAŞLIKLARI

1
EBÛ BEKİR ES-
SIDDÎK

H. 11 – 13

Üsâme’nin ordusunun gönderilmesi, Mürtedler 
ile savaş, Kurân’I Kerîm’in cemi, İslam’ın 
yayılması için Irak ve Şam beldelerine orduların 
gönderilmesi

2
ÖMER B. EL-
HATTÂB

H. 13 – 23

İslâm fetihlerinin devam etmesi, Farisi ve 
Rumlar’a karşı zafer, Divanların kurulması, 
Şehirlerin bina edilmesi, Hicri Tarihin 
oluşturulması

3
OSMAN B. 
AFFÂN

H. 23 – 35

Hilafet döneminin ilk senelerinde cihad 
sahasında İslam fetihlerinin devamı, Kurân’ın 
çoğaltılması ve büyük şehirlere gönderilmesi, 
Büyük fitne

4
ALİ B. EBÛ 
TÂLİB

H. 35 - 40
İç savaşlar nedeniyle cihad sahasında İslam 
fetihlerinin durması, Cemel ve Sıffın Savaşları

Nübüvvet 
Dönemi

H. 11 – 13

H. 13 – 23

H. 23 – 35

H. 35 - 40

Emevi 
Devleti

Ali B. 
Ebû Talib

Osman 
B. Affân

Ömer B. 
El-Hattâb

Ebu Bekir 
Es-Sıddîk

H. 11’Den H. 40’A Kadar Hulefâ-İ Râşidîn’in (R) Halifelik Dönemlerinin Zaman Çizelgesi

- Resûlullah (sas) buyurdu ki: ‘’ Benim 
sünnetim ve benden sonra doğru yolda 
olan râşit halifelerin sünnetine azı diş-
lerinizle ısırırcasına sımsıkı tutunun! 
Sonradan uydurulan işlerden sakının zira 
her bidat dalalettir.’’ (Ebû Davud) sünnet 6

Berâ b. Âzib’den, o da Ebû Eyyûb’dan 
(r) rivayetle: Resûlullah (sas) dışarı 
çıktı. Güneş batmıştı. Bir ses duydu. 
Ardından:

‘’Yahudiler kabirlerinde azap çekiyorlar.’’ 
buyurdu. 
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Resûlullah (sas) Döneminde Arap Yarımadasındaki Tevhid Merhaleleri

İslam 
Devletinin 
Kuruluşu

Savaş İzni

Arıtma

İlerleme

Hizipler (Zilzal)

Ülfet (Yayılma, büyüme)

Muzafferiyet

Fetih (İstiva)

Beraat – Heyetler Yılı

Veda Haccı

Resûlullah’ın (sas) 
Vefatı

H. 1

H. 6

H. 3H. 5

H. 8

H. 10

H. 2

H. 9

H. 4

H. 7

Medine Döneminin Haritası ( İslam Devleti’nin kuruluşundan, Resûlullah’ın (sas) vefatına kadar geçen süre)
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İbn Şihâb’dan, o da Atâ b. Yezîd el-Ley-
sî’deni, o da Ebû Eyyûb el-Ensârî’den (r) 
rivayetle: Resûlullah (sas) buyurdu ki:

‘’Bir kimsenin kardeşine üç geceden fazla 
küs kalması helal değildir. İkisi karşılaştıkla-
rında, bu ondan yüz çevirir, o da bundan yüz 
çevirir. İkisinin en hayırlı olanı, selam vererek 
konuşmaya başlayandır.’’

Hz. Ali’nin (r) 
Kufe Ordusuna Hitabı

‘’Ey Kufe halkı! Sizler Acem’in kuvvetin-
den ve krallarından yüz çevirdiniz! Onların 
topluluklarını dağıttınız! Ta ki mirasları siz-
lerin oldu! Topraklarınızla zenginleştiniz! 
İnsanlara düşmanlarına karşı yardım ettiniz! 

Şimdi ben sizleri, bizimle beraber 
Basra halkından kardeşlerimiz hakkında 

şahitlik etmek üzere davet ediyorum. 
Şayet onlar geri dönerlerse, bizim iste-
diğimiz de budur! Eğer ısrar ederlerse on-
lara yumuşak bir şekilde muamele ede-
riz! Netice de onlar bize karşı zulme baş-
larlarsa, fesada karşı ıslahı tercih ederiz. 
İnşaallah bunu yaparız. Güç ve kuvvet 
yalnızca Allah’ındır.’’

İbn Kesir’in Kufe Ordusunun 
Hazırlanması Hakkındaki 
Rivayeti

‘’... Denilir ki: Hz. Ali (r) el-Eşter’i gön-
dererek, Ebû Mûsâ’yı (r) Kufe valiliğin-
den azletti. O gece de onu, emirlik sara-
yından çıkarttı. İnsanlar orduya katıldılar. 
Hz. Hasan’ın beraberliğinde dokuz bin kişi 
karadan ve Dicle’den yola çıktı. 
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Rivayete göre; on iki bin kişi ile be-
raber yol aldı. Mü’minler’in Emiri’nin ya-
nına vardılar. Hz. Ali, bir grupla görüş-
meye giderken Zû Kâr mevkiinde onlar-
la buluştu. İçlerinde İbn Abbâs’ta bulu-
nuyordu. Hz. Ali onları güzel bir şekilde 
karşıladı. Ardından şu konuşmayı yaptı:

‘’Ey Kufe halkı! Sizler Acem kralları ile 
karşılaştınız ve onların topluluklarını da-
ğıttınız. Sizleri, bizimler beraber kardeşle-
rimiz Basra halkı hakkında şahitlik etme-
niz için davet ettim. Eğer onlar, geri dö-
nerlerse, bu zaten bizim de istediğimizdir. 
Ancak, ısrar ederlerse, onlara yumuşak bir 
şekilde muamele ederiz. Nihayet, bizlere 
karşı zulme başlarlarsa, bizler ıslahı fesa-
da tercih ederiz. İnşaallah böyle yaparız.’’

İnsanlar onun yanında Zû Kâr mevki-
inde toplandılar. Hz. Ali’nin tarafında yer 

alan meşhur liderler; el-Ka’ka b. Amr, Sa’d 
b. Mâlik, Hind b Amr, el-Heysem b. Şihâb, 
Zeyd b. Sûhân, el-Eşter, Adî b. Hâtim, 
el-Müseyyeb b. Neciyye, Yezîd b. Kays, 
Hicr b. Adî vd. Abdülkaysoğulları’nın ta-
mamı da Hz. Ali (r) ile Basra halkı arasın-
da bir mevki de bekliyorlardı...’’ (el-Bi-
daye ve’n-Nihaye, c. 7, s. 227)

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r) Ali b. Ebû 
Talib (r) ile beraberdi ve onun yanında 
önde gelen isimlerdendi. Hz. Ali ile be-
raber Cemel ve Sıffın’a katıldı. Nehrevan 
savaşında ön saflarda yer aldı. O’nun 
Sıffın’da yer almadığı, ancak Nehrevan’a 
katıldığı da söylenir. Denilmiştir ki: 

‘’Sıffın’a Huzeyme b. Sâbit’ten başka Bedir 
ehlinden katılan olmamıştır.’’ Yine, Bedir 
ehlinden, Sehl b. Hanîf ’in ve Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’nin Sıffın’a katıldığı söylenir.
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yaklaşık üç bin kişilik bir kuvveti öncü 
kuvvet olarak Musul’a gönderdi.

6. Halife, doğu Fırat hattı olarak bili-
nen güzergâhta Fırat yarımadası (Üst 
Mezopotamya) yolu boyunca, Karsikiya’ya 
dek ilerledi. Karşı ordunun da yola çıktığı 
haberi ona ulaştı. Şureyh b. Hânî komu-
tanlığında destek kuvvet olarak dört bin 
kişilik bir ordu daha gönderildi. 

7. Şam ordusu, Muaviye b. Ebû Süfyân (r) ko-
mutanlığında yola çıktı. Amr b. el-Âs tama-
mı Şam halkından olan süvarilerin başında 
önden ilerliyor, ed-Dahhâk b. Kays’ta yaya 
birliğinin başında ilerliyordu. Zü’l-Kelâ 
el-Himyerî ordunun sağ kanadına, Hubeyb 
b. Mesleme ise sol kanadına öncülük edi-
yordu. Ebü’l-Âver ön kısmın başındaydı. 
Dımeşk’ın kuzey doğusundan yol aldılar.

1. Halife Ali b. Ebû Tâlib (r) Şam ordusu-
nu hâkimiyeti altına almaya başladı ve 
Ebû Mesûd el-Ensârî’yi Kufe’ye atadı. 

2. Ali b. Ebû Talib’in (r) kuvvetleri en-Nu-
heyle’de toplandı.

3. Irak kabileleri, Halife Hz. Ali’nin do-
layı (r) Irak’taki etrafındaki çeşitli ka-
bileleri eleştirdi. 

4. Halife, yaklaşık sekiz bin kişilik ordu-
yu, en-Nuheyle’den Ziyâd b. en-Nadr 
el-Harisî komutanlığında, öncü kuvvet 
olarak gönderdi. Sonra Şureyh b. Hânî 
komutanlığında dört bir kişilik bir or-
duyu daha destek olarak gönderdi. 

5. Halife Ali b. Ebû Tâlib (r) Medâin’e 
(Bağdat) yöneldi. Askerlerden bazı-
ları ona katıldı. Sonra Sa’d b. Mesûd 
es-Sekafî’yi Medâin’e atadı. Daha sonra 
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- Ebû Eyyûb el-Ensârî (r) Nehrevan sa-
vaşında, İmam Ali b. Ebû Tâlib’in ordusu 
içerisinde yer aldı. 

- Ebû Eyyûb el-Ensârî, Hariciler’e na-
sihatte bulunarak, onları bu tutumlarının 
sonucu hakkında uyardı.

- Ali b. Ebû Tâlib (r) emir sahipleri-
ne karşı çıkmanın ağır sorumluluğunu 
Hariciler’e hatırlatarak, onları uyardı.

- Hariciler’in cevabı, kibirliydi. İçlerinde 
bulunanlara, Hz. Ali yanındakileri muha-
tap almamalarını, onlarla konuşmamaları-
nı Rab Azze ve Celle ile buluşmak ve cen-
nete varmak üzere kendilerini hazırlama-
larına dair çağrıda bulundular. İlerlemeye 
devam ettiler ve savaşı tercih ederek, ça-
tışma hazırlıklarına giriştiler. Hz. Ali ve 
ashabı yanında savaşanlara karşı durdular. 

-Hz. Ali Hicr b. Âdî’yi 
sağ kanada, Şebes b. 
Rib’eyy’i sol kanada, Ma’kıl 
b. Kays er-Riyâhî’yi sol 
kanada, Ebû Eyyûb el-
Ensârî’yi ise süvarilerin ba-
şına geçirdi. Ebû Katâde 
el-Ensârî’yi de piyadele-
rin başına koydu. Medine 
halkının başına – yedi yüz 
kişiydiler- Kays b. Sa’d b. 
Ubâde geçirildi. Hz. Ali (r) 
Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye (r) 
eman bayrağını kaldırarak 
Hariciler’e:

‘’Kim bu bayrağa ge-
lirse emniyettedir. Kim 
Kufe’ye ya da Medâin’e 
doğru yola çıkarsa em-
niyettedir. Bizim sizin-
le bir sorunumuz yoktur. 
Bizler sadece kardeşlerimi-
zin katillerini istiyoruz.’’ 
diye çağrıda bulunması-
nı emretti. 

-Savaş başladı ve Hariciler’in liderlerin-
den Abdullah b. Vehb er-Rasibi, Harkûs 
b. Züheyr, Şureyh b. Evfâ ve Abdullah 
b. Sahbere es-Sâmî öldürüldü. Ebû 
Eyyûb’dan (r) rivayetle:

‘’Hariciler’den bir adamı mızrakla yara-
ladım, ardından da mızrağı çıkardım ve ona:

‘’Ey Allah’ın düşmanı seni cehennem-
le müjdeliyorum!’’ dedim. O da bana:

‘’Hangimizin ateşte yanmaya daha la-
yık olduğunu öğreneceksin!’’ dedi. ‘’

Sonra Ebû Eyyûb el-Ensârî (r) Hz. 
Ali’ye (r) gelerek:

‘’Ey Mü’minler’in Emîri! Zeyd b. Husayn 
et-Tâî’yi öldürdüm. Onu göğsünden mız-
rakladım, mızrağın ucu sırtından çıktı. Ona; 

‘’Ey Allah’ın düşmanı seni cehennemler 
müjdeliyorum!’’ dedim. O da bana ceva-
ben; ‘’Hangimizin ateşe yanmaya daha layık 
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olduğunu yarın öğreneceksin!’’ dedi.’’ diyerek 
olayı ona anlattı. Bunun üzerine Hz. Ali (r):

‘’O ateşte yanmaya daha layıktır.’’ dedi.
- Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye (r): 

‘’Resûlullah’ın (sas) yanında, kılıcınla müş-
rikler öldürdün. Sonra da Müslümanlar’a 
karşı savaşmaya mı geldin?’’ denildi. O da 
cevaben şöyle dedi:

‘’Resûlullah (sas) bana, sadakatsiz, din-
den çıkan ve haktan sapanlara karşı savaş-
mamı emretti.’’

Hariciler; ‘’Hüküm ancak Allah’ındır.’’ 
diyerek, Harure’yi karargâh edindiler. Bu 
nedenle, Harureliler olarak da adlandırı-
lırlar. Hz. Ali (r) Abdullah b. Abbas’ı ve 

başkalarını konuşmaları onlarla üzere yan-
larına yolladı. Abdullah b. Abbas onlar-
la konuştu, tartıştı nihayet birçok kişi geri 
döndü. Düşüncelerini değiştirmeyenler 
ise, Nehrevan’a doğru yola çıktılar. Yolda 
Abdullah b. Habbâb b. Eret’le karşılaştılar 
ve onu öldürdüler. Bunun üzerine Hz. Ali 
Nehrevan’a vardı ve onları öldürdü. (İbn 
Sa’d, et-Tabakât el-Kübrâ, c. 2, s. 22)

Hariciler Neden 
İmam’a Karşı Geldiler?

Hariciler, ‘’Hüküm yalnızca Allah’ındır.’’ 
sözünü şiar edinerek; ‘’Biz Allah’ın dini 

hakkında insan-
ların hüküm ver-
mesine razı deği-
liz. Hakemliği ka-
bul etmemiz hatay-
dı. Tövbe ettik ve 
bu hatamızdan dön-
dük. Halife Ali’den 
(r) bu hatadan geri 
dönmesini talep edi-
yoruz. Aksi takdir-
de, biz ondan beri-
yiz.’’ dediler.

Hz. Ali (r) on-
lara dinin değer ve 
ilkelerinin, ahde 
vefayı ve Kelime-i 
Tevhid’e bağlılığı 
gerektirdiğini açık-
layarak tarafların ka-
bul ettiği bir yıllık 
ateşkesi hatırlattı ve 
onlara:

‘’Yapılan antlaş-
ma ve rızadan son-
ra geri dönmeme mi 
hükmedliyor?’’ dedi.
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Birinci 
Konstantiniyye Kuşatması

Hz. Muaviye (r) H. 47 yılında, 
Konstantiniyye’nin fethine giden yolu 
açmak için Bizans topraklarına saldır-
mak üzere bir seriye gönderdi. Nitekim 
Mâlik b. Hubeyre es-Sekuni kışlık askerî 
harekâtın başında yer alarak Bizans top-
raklarına girdi. Böylece H. 49 (M. 669) 
yılında, Müslüman kuvvetlerin, Bizans 
topraklarına girmede başarı gösterme-
siyle Konstantiniyye ilk İslâmi muhasa-
raya şahit oldu. Ayrıca, bu esnada impa-
rator Kostanz, Siliyus ve Miziriyus adlı 
iki komutanın ayaklanması nedeniyle iç 
çatışmalar ile uğraşıyordu.

Tüm bunlar, Hz. Muaviye’nin (r) 
karadan ve denizden kuvvetler gön-
dermesinde kolaylıklar sağladı. Fudale 
b. Ubeyd el-Leysi v e Süfyan b. Avf 
el-Amiri’nin komutasında, Yezid b. 
Şeceretu’r-Rehavi’nin de yardımıyla 
İslam donanması, Konstantiniyye kar-
şısında, Kalkedon Konsili (Kadiköy 
Konsili) denilen yere ulaştı. Burası, 
Konstantiniyye’de, Asya kıtasında yer 
alan bir banliyödür. 

Donanma, şehre bu taraftan girebil-
mek için bölgenin bu noktasından bir 
gedik açmak istiyordu. Ancak, çiçek 
hastalığı salgını Müslüman askerlerin 
büyük bir kısmını kırdı geçirdi. Bunun 
yanında, ağır ve dondurucu kış şartları 
da muhasara ordusunun şartlarını son 
derece zorlaştırdı. Bunların neticesin-
de kara kuvvetleri komutanı Fadale 
b. Ubeyd el-Leysi’nin Muaviye’den (r) 
destek kuvvet istemekten başka çaresi 
kalmadı. Muaviye (r) içerisinde saha-
belerinde bulunduğu bir yardım kuv-
veti gönderdi.  Abdullah b. Ömer (r), 
Abdullah b. Zübeyr (r), Abdullah b. 
Amr b. el-Âs ve Ebû Eyyûb Halid b. 

Zeyd el-Ensârî bu sahabilerdendir. Bu 
ordunun genel komutanı ise Yezid b. 
Muaviye b. Ebû Süfyân’dı.

Yezid b. Muaviye ordusu ile 
Kalkedon Konsili’ne ulaştığında, bu-
radaki orduya katıldılar. Birleşen iki 
güç Konstantiniyye’ye doğru harekete 
geçti. Böylece yaklaşık altı ay boyun-
ca Kosntantiniyye surlarına saldırdılar. 
(İlkbahardan yaz mevsimine dek)

Muhasara sıcak çatışmalar ile devam 
etti. Yezid bu süre zarfında çok büyük 
yararlılıklar gösterdi, cesaret ve şecaat 
örneği sergiledi. Hatta bu bakımdan ta-
rihçiler adını ‘’Feta’l-Arab’’ (Arapların 
genci) olarak tarihe geçirdiler. 

İslam ordusu çetin zorluklarla kar-
şılaşmasaydı, belki de bu muhasara so-
nunda zafer elde edebilirdi. Kış şartları, 
sağanak yağmurlar ve şiddetli soğuğun 
etkisiyle yiyeceklerinin azalması ve çi-
çek hastalığı salgını bu zorluklar arasın-
da sayılabilir. Yine Konstantiniyye sur-
larının dayanıklılığı da Müslümanlar’ın 
geri çekilmesi nedenlerinden biri olmuş-
tur. Tüm bu haller, orduyu, tekrar Şam 
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topraklarına geri dönmek zorunda bırak-
mıştır. Aynı şekilde, muhasara altına alı-
nanların, Müslümanlar’a karşı ateş açma-
ları da, fethi engelleyen etkenlerdendir. 

Konstantiniyye Savaşları, Nübüvvetin 
delillerinden biri olarak addedilir. Zira 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) 
şöyle buyurmuştur:

‘’Ümmetimden Kayser’in şehrine kar-
şı ilk savaşacak ordu, Allah’ın mağfiretine 
nail olmuştur.’’ 

Sahabelerin büyüklerinden bazıla-

rı da, Resûlullah’ın (sas) bu bağışlan-

ma müjdesine erebilmeyi temenni ede-

rek, Konstantiniyye seferine katılmıştır. 

H. 49 yılında, Yezîd b. Muâviye 

Konstantiniyye’ye ulaşana dek, Rum 

beldelerine sefer düzenledi.  İçlerinde 

İbn Ömer, İbn Abbas, İbn, Zübeyr ve 

Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin de bulunduğu 

sahabenin büyüklerinden bir grup da 
bu ordunun beraberindeydi. Buharî’de 
geçen bir rivayete göre Resûlullah (sas) 
şöyle buyurmuştur:

‘’Ümmetimden Kayser’in şehrine 
karşı ilk savaşacak ordu, Allah’ın mağ-
firetine nail olmuştur.’’ 

Bahsi geçen bu ordu, bu şehre karşı 
savaşan ilk ordu olmuştur. Şehre var-
dıklarında ise tüm güçlerini sarfetmiş-
lerdir. Ebû Eyyûb Halid b. Zeyd el-

Ensârî’de (r) burada ve-
fat etmiştir.

Müslümanlar’ ın 
Konstantiniyye fethi 
için verdikleri mücade-
leler süresince, Nebevî 
müjdenin gerçekleşe-
ceğine dair duydukla-
rı güven hiç kaybolma-
dı. Hicri 774 yılında ve-
fat eden İbn Kesîr, şe-
hir fethedilmeden 83 yıl 
önce şöyle söylemiştir:

‘’Fakat Müslümanlar, 
Sahihi Müslim ve di-
ğer kaynaklar da ge-
çen Resûlullah’ın (sas) 
hadislerinin doğrulu-
ğu üzere, ahir zaman-
da bu şehri hâkimiyet-
leri altına alacaklardır.’’

İşte bahsi ge-
çen bu müjde, hü-

kümranlığı zamanında Fatih Sultan 
Mehmet’in –Allah rahmet eylesin-eli 
ile gerçekleşmiştir.

Türk tarihçi Hami Danışmend, İzahlı 
Osmanlı Tarihi Kronolojisi adlı kitabın-
da şu ifadelere yer vermiştir:

‘’2. Mehmet, tahta çıkışından 
(H:855/M:1415) itibaren, her gece 
uzun saatler Konstantiniyye’nin ha-
ritasını, şehrin savunma yollarını, 
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istihkâmlarını incelerdi. İstanbul’u 
fethetmeye dair yapılan önceki mü-
cadeleleri artık ezberlemişti. Onlardan 
ibret almak ve tecrübe edinmek üze-
re adamları ile birlikte ayrıntıları hak-
kında tartışırdı.’’

Ebû Eyyûb El-Ensârî’nin 
Konstantiniyye Surlarında 
Vefatı

Asıl adı Hâlit b. Zeyd b. Küleyb, Ebû 
Eyyûb el-Ensârî’dir, Hazrec kabilesin-
dendir. Bedir’e, Akabe’ye ve diğer gaz-
velere iştirak etmiştir. Hz. Ali’nin (r) 
yanında yer alarak Hariciler’e karşı sa-
vaşmıştır. Resûlullah (sas) Mekke’den 
Medine’ye hicret ettiğinde bir ay boyun-
ca onun evinde konaklamıştır. Mescid-i 
Nebevî ve çevresine kendisine ait odalar 

yapılana dek bir ay boyunca onun evin-
de kalmıştır. 

Ebû Eyyûb el-Ensârî, Hz. Ali dö-
neminde, Basra valisi olan Abdullah b. 
Abbas’ı bir heyetin beraberliğinde ziya-
ret etmiştir. Abdullah b. Abbas (r) onu 
çok iyi bir şekilde karşılamış, ikram da 
kusur etmemiştir. İbn Abbas: 

‘’Senin vaktiyle Peygamber’e (sas) yap-
tığını bende sana yapıyorum.’’ diyerek, 
elinden gelen ikramı yapmış, yardımı 

esirgememiştir. Hatta kırk bine yakın 
maddi yardımda bulunmuştur.

Başka bir rivayete göre ise, İbn Abbas, 
Ebû Eyyûb el-Ensârî ayrılmak istediğin-
de ona lazım olan her gereci ona sağla-
mış, birçok hediye ikramında bulunduğu 
gibi, yanına birçok hizmetçi de katmış-
tır. Ona 40.000 (dinar ve ya dirhem) ve 
40 tane de köle vererek onu uğurlamıştır. 
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Zira Resûlullah’ı (sas) ağırlamak Ebû 
Eyyûb (r) için büyük bir şeref olduğu 
gibi, İbn Abbas (r) için O’na (sas) evi-
ni açan Ebû Eyyûb’a (r) değer vermek o 
nispette bir şerefti. 

Hanımı Ümmü Eyyûb bir gün İfk ha-
disesini kastederek ona:

‘’İnsanların Hz. Âişe hakkında söyle-
diklerini duydun mu?’’ diye sordu. Ebû 
Eyyûb (r):

‘’Sen böyle bir şey yapar mısın?’’ diye 
sordu. Ümmü Eyyûb:

‘’Hayır, Allah’a yemin olsun ki yapmam.’’ 
deyince, Ebû Eyyûb şu karşılığı verdi:

‘’Allah’a yemin olsun ki Âişe (r) senden 
daha hayırlıdır.’’ Bunun üzerine:

‘’Erkek ve kadın müminlerin, bu 
iftirayı işittiklerinde kendi vicdan-
ları ile hüsnü zanda bulunup da, «bu 
apaçık bir iftiradır» demeleri gerek-
mez miydi?’’ (Nur Suresi, 12) ayeti nâ-
zil oldu.

Resûlullah (sas) Ebû Eyyûb’u 
Medine-i Münevvere’yi barışla fet-
heden Mus’ab b. Umeyr ile kardeş kıl-
dı. Ebû Eyyûb el-Ensârî Rum belde-
sinde Konstantiniyye surları yakın-
larında vefat etti. O sırada Yezid b. 
Muaviye’nin ordusunda yer alıyordu. 
Muaviye onu oğlu Yezid’e vasiyet et-
mişti. Nitekim cenaze namazını da 
Yezid kıldırmıştır. 

Bir başka rivayet ise şöyledir:’’Ebû 
Eyyûb el-Ensârî savaşa katıldı ve bu sa-
vaş sırasında hastalandı. Bunun üzerine 
çevresindekilere:

‘’Ben ölünce cenazemi de beraberi-
nizde götürünüz. Düşmanla karşı kar-
şıya geldiğinizde beni hemen o yere 
gömünüz. Sizlere Resûlullah’tan (sas) 
duyduğum bir hadisi rivayet edeceğim. 
Buyurdu ki:

‘’Kim Allah’a şirk koşmaksızın ölürse, 
cennete girer.’’ 

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r) Konstantiniyye 

surlarının dibine defnedildi. Bu hali gö-

ren Rumlar, defnedenlere:

‘’Ey Araplar! Bu gece ki bu haliniz de 

nedir?’’ diye sordular. Onlar da:

‘’Peygamberimizin ashabının büyükle-

rinden çok değerli birisi vefat etti. Allah’a 

yemin olsun ki, eğer onun kabrine bir za-

rar gelirse, bir daha Arap beldelerinde ki-

lise çanları çalmaz.’’ dediler.

Osmanlı Devleti’nin gelişinden ve 
Konstantiniyye’nin fethinden sonra, 
Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabri, Osmanlı 
kültüründe önemli bir yere sahip oldu. 
Osmanlı Sultanlarının tahta çıktıkla-
rı gün Ebû Eyyûb el-Ensârî Camisinde 
dini bir tören düzenlenir, padişahlar hü-
kümdarlığın sembolü olan kılıcı burada 
kuşanırlardı. 
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Halkın önde gelenleri olsun, avam ta-

bakası olsun Türkler nezdinde Ebû Eyyûb 

el-Ensârî; Mümin kalplerin gönülden bağlı 

olduğu, Allah’ın veli kullarındandır.  Ona, 

Resûlullah’a (sas) ev sahipliği yapmış bir 

konuk gözüyle bakarlar. Zira sıkıntılı bir 

dönemde Peygambere (sas) yardım etmiş, 

ona ikram da bulunmuştur. Kaldı ki mü-

cahitler arasında da çok önemli bir yeri 

ve değeri vardır. Mücahitler Resûlullah’ı 

(sas) ağırlamış olmasını, Allah yolunda ci-
hada girişmesini kendileri için en büyük 
bir menkıbe ve kahramanlık örneği ola-
rak kabul ederler.

Ebû Eyyûb el-Ensârî düşman toprak-
larına en yakın olan noktaya gömülme-
yi vasiyet etmişti. Bu tavrı onun cihada 
olan bağlılığına delâlet eden harika bir 
tablodur. Naşı da olsa İslâm ordusunun 

safları arasında omuzlarda taşınarak sur-
lara en yakın noktaya götürülmeyi, ölü 
ya da diri düşman topraklarına girebil-
meyi istemiştir.

Eb Eyyûb (r) bu haliyle adeta hayatta 
iken gerçekleştirdiği hizmetler ona yetme-
miş ölümünden sonra dahi daha fazlasını ya-
pabilmeyi istemiştir. İşte bu tavrı, kendin-
den sonra gerçek mücahitlerin zihninde en 
doğru anlamıyla cihad görevini yerine ge-
tirme konusunda sınır olmadığını gösterir.

Gerçekten şaşırılacak bir haldir 
ki vatan toprakları dışında ölen bazı 
Müslümanların ölürse naşının kendi va-
tanına geri götürülüp oraya defnedilme-
yi vasiyet ettiğini görüyoruz. Hâlbuki arz 
Allah’ın arzı, beldeler Allah’ın beldeleridir.

Türk şairler de şiirlerin de Ebû 
Eyyûb el-Ensâri’ye medhiyeler dizmiştir. 
Şeyhulislam Esad Efendi’de Ebû Eyyûb’un 
(r) önemine dair zarif ifadeleri ile şiirinde 
şöyle söylemiştir:

Cihad eden bir mücahid olarak katıldı her gazaya

Sabırla göğüs gererek katıldı yılmadan her savaşa

Nihayet salâbeti ve mehabetiyle yılmadan geldi

Son gazvesinde Bizans topraklarına

Bir garip olarak hastalıktan yumdu gözlerini hayata 

Şehir düşürülmeden şehit olarak veda etti bu dünyaya

Ebû Eyyûb (r) Konstantiniyye sefe-
ri için yola çıktığında zaten epeyce yaşı 
ilerleşmiş ihtiyar bir adamdı. Her zaman 
Allah Teâlâ buyuruyor ki diyerek şu aye-
ti okurdu:

‘’Gerek hafif, gerekse ağırlıklı ola-
rak hepiniz istisnasız savaşa çıkın, mal-
larınızla canlarınızla Allah yolunda 
cihad ediniz! Eğer bilirseniz, bu sizin 
için hayırdır.’’ (Tevbe Suresi, 41. Âyet)
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Ayeti okuduktan sonra da şöyle derdi:
‘’Bu ayete bakıyorum da ben, ya hafi-

fim (süvari) ya da ağırlıklıyım (piyade), ya 
gönüllü ya da gönülsüzüm.’’ (Yani ayette 
geçen şartlardan birine haizim.)

Ebû Eyyûb (r) insanlara, Allah’ın ayet-
lerini ve İslamî mefhumların doğru ve sağ-
lıklı kavramaları yönünde onları uyarır ve 
doğru şeklini öğretirdi. Ebû İmrân et-Te-
cîbî’den rivayetle:

‘’Konstantiniyye’yi ele geçirme arzu-
suyla savaşmak üzere Medine’den yola çık-
tık. Savaş maksadıyla yola Medine’den yola 
çıkan bu birliğin başında Abdurrahman b. 
Halid b. Velid bulunuyordu. Rumlar sırt-
larını Konstantiniyye duvarlarına yaslamış-
lardı. Derken bir adam tek başına düşmanın 
üzerine saldırıya geçti. Onu gören insanlar:

‘’Lâ ilahe illallah, şu adama da bakın!  
Kendi eliyle kendini tehlikeye atıyor.’’ de-
diler. Bu sözleri duyan Ebû Eyyûb insan-
lara şunları söyledi:

‘’Bu ayet biz Ensâr hakkında inmiştir. 
Allah’ın (c) Peygamberine (sas) zafer nasip 
edip de fetih ile İslâm artık üstünlük elde 
edince, bizler de:

‘’Gelin artık bizler de mal varlığımızı ye-
niden kazanalım, gücümüzü muhafaza ede-
lim.’’ demiştik. İşte bu söylediklerimiz üzeri-
ne Allah (c) şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu:

‘’Mallarınızı Allah yolunda harca-
yın da kendi ellerinizle kendinizi teh-
likeye atmayın. Güzel hareket edin, 
çünkü Allah güzel davrananları sever.’’ 
(Bakara Suresi, 195. Âyet) 

Ayetteki, kendi kendimizi tehlikeye 
atmamızdan maksat, cihadı terk etmek 
suretiyle mal mülk elde edinip de bunu 
muhafaza etmek üzere dünyalık peşinden 
koşup kendimizi tehlikeye atmamızdır.’’

Ebû İmrân dedi ki: 
‘’Ebû Eyyûb nihayet Konstantiniyye’ye 

surları dibine gömülene dek hiçbir za-
man Allah yolunda cihaddan geri durma-
dı, hep savaştı.’’ 

Konstantiniyye Muhasarası katıldığı 
son savaştı. Ebû Eyyûb (r) bu esnada sek-
senlerinde ihtiyar bir zattı. Ancak bu hali 
ne Yezid’in sancağı altında savaşa katıl-
masına, ne de Allah yolunda denizler aşı-
rı sefere katılmasına engel olamadı. Fakat 
düşman saflarına karşı çok ilerleyemeden, 
onu savaşmaktan vazgeçirecek derece de 
hastalandı. Yezid onu geri göndermek için 
yanına geldi ve:

‘’Ey Ebû Eyyûb, bir ihtiyacın var mı-
dır?’’ diye sordu. Ebû Eyyûb el-Ensârî (r) 
şu cevabı verdi:

‘’Müslüman askerlere benden selam 
götür ve onlara de ki: ‘‘Ebû Eyyûb sizlere, 
düşman topraklarında mümkün olduğun-
ca ilerlemenizi, bu esnada da onun naşını 
yanınızda taşımanızı ve Konstantiniyye 
surlarının dibine ayak bastığınız yere göm-
menizi vasiyet ediyor. ‘’ Ardından pak ru-
hunu teslim etti.
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1973 yılında Erzurum’un Horasan il-
çesinde dünyaya geldi. Zorunlu örgün 
eğitime devam ederken bir taraftan 
da medresede Arapça ve temel İslami 
ilimler alanlarında dersler aldı. 1999 
yılından sonra Mısır’da İslami ilim-
ler üzerine 5 yıl boyunca çalışmalar-
da bulundu. Yaklaşık 15 yıl boyunca 
siyer alanında çalışmalarda bulundu. 
Kurucusu olduğu Siyer Araştırmaları 
Merkezi'nde siyer ve sîret üzerine 
akademik çalışmalar yürütmekte-
dir. Evli ve 3 (üç) çocuk babasıdır.

Muhammed Emin Yıldırım

Sempozyumda değerlendirme otu-
rumunda teklif edilen bazı tespit-
ler şunlardır:

1. Bu sempozyumlar, hem içerikle-
ri daha zenginleştirilerek hem de 
daha farklı program ve etkinlik-
ler dâhil edilerek devam etmelidir.

2. İstanbul’daki tüm sahâbe kabri 
ve makamları üzerinde ilmî araş-
tırmalar yapılmalı; bu makam ve 
kabirler için daha bilgilendirici 
adımlar atılmalıdır.

3. Ebû Eyyûb el-Ensârî Cami’sinin 
yanında bulunan tarihi “Eyüp 
Sultan Camii Kebir Hamamı”, 
Su Medeniyeti Müzesi olarak 
planlanmıştır. Böyle bir müze 
yerine bu tarihi mekân “Hadis 
Araştırma Merkezi” şeklin-
de tanzim edilmeli ve manevi 
bir temizlik için bazı çalışma-
lar yapılmalıdır. 

4. “Fetih Haftası”, Eyüp’te çok 
daha zengin içerikte ihya edil-
meye çalışılmalı; bir haftaya ya-
yılan fetih, tebliğ ve irşad ruhu 
nesillerimize nakşedilmelidir. 

5. Söz konusu bu fetih haftası mü-
nasebeti ile Eyüp’teki bütün ca-
milerde teberrüken Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’nin tekrarları ile bir-
likte rivayet ettiği hadisler ders 
olarak işlenmeli, özellikle ha-
dis alanında çalışma yapan bazı 

hocalarımız camilere davet 
edilmelidir.

6. Okullarımızda öğrencilerimiz 
gruplar halinde buralara ge-
tirilmeli, rehberler eşliğinde 
Ebû Eyyûb el-Ensârî ziyaretle-
ri yapılmalıdır.

7. Eyüp’ün çevresi magazin, folklo-
rik ve her türlü gayri estetik iş-
lerden arındırılmalıdır. Özellikle 
Ramazan programları bu manevi 
iklime uygun olmalıdır. Sadece 
iş yapmak için bazı şeyler yapıl-
mamalı; az ama öz yaparak Eyüp 
Sultan farkı ortaya konmalıdır.

8. Siyer Eğitim Merkezi Eyüp’te 
kurulmalıdır. Bu konuda bir yer 
tahsis edilmeli ve her türlü des-
tek sağlanmalıdır.

9. Ebû Eyyûb el-Ensârî üzerinden 
İslam tarihinde önemli bir yeri 
olan “Ensar”ın konumu günde-
me taşınmalı ve Ensar ruhu top-
luma aşılanmalıdır.

10. Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
Muhacir kardeşi Mus’ab b. 
Umeyr, Ümmü Eyyûb’ün 
Muhacir kardeşi ise Hz. Aişe va-
lidemizdir. Bu bilgi üzerinden 
muhacir ruhu ve kardeşlik vur-
gusu çok iyi işlenmeli, her ge-
çen gün biraz daha yıpranan bu 
alan, sahâbe rehberliğinde yeni-
den tesis edilmelidir.
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Sahâbeler, Hz. Peygamber ile sohbetle-
ri uzun süre devam etmiş olan sahâbî-
ler, tabiri caiz ise Resûlullah’ı çoğaltan 
insanlardır. Gittikleri her yerde Hz. 
Peygamber’i temsil ettikleri, yanı sıra 
ondan öğrendiklerini oralara ulaştır-
ma hem niyeti hem gayreti hem dikka-
ti hem de titizliği içinde bulundukları 
için, İslâm’ın önde gelenleri olarak bu 
ilk nesle, Resûlullah’ı çoğaltan insanlar 
olarak bakmamız gerekmektedir. İşte, 
Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri de on-
lardan biridir. Efendimizin peygamber-
lik vasfı dışında yapıp ettikleri, ortaya 
koydukları İslâm medeniyeti, İslâm in-
sanı inşası, İslâm’ın mesajları, hedefleri, 
hizmetleri, kısacası İslam denilince ne 
aklınıza geliyorsa bütün bunların bu-
rada bir temsili olarak, bunların hepsi-
ni bizzat kendisi üstlenmiş bulunmak-
tadır. Bütün bu yapılanlar, Efendimizi 
bize taşıyan bir unsur olmuştur.

Sâhabe kıvamı, Müslümanlığımızın 
aynasıdır. Hepimizin ideali sahâbe kı-
vamına yaklaşan bir Müslümanlığı 
hayatımıza kazandırmak olmalıdır. 
Bunlar âfaki sözler ya da abartılı sözler 
değildir. Bu ülkede sahabe üzerine ko-
nuşulamayan, düşünülmeyen çok yıl-
lar geçirdik. İslâm adına, İslâmî özüm-
semiş, ona hizmet etmekten başka şan 
ve şöhreti bilinmeyen Osmanlı’yı kö-
tülemiş bir takım dönemlerin geçtiğini 
hatırlayarak, bugün artık tam bir anla-
mıyla kendine, özüne dönüş fikriyatına 

sahip nesillerin o günkü fedakâr hoca-
ların gayretleri ile bugünkü değişik si-
vil toplum kuruluşların, anlayışların fa-
aliyetleri ile konuşulabilir hale gelmiş 
olması yarın için bir ümittir.

İslâm’da fethin bir tek gayesi vardır: 
“Fütühü’l-kulüb”, “fütühü’l-büldan”-
dan evlâdır. Yani kalplerin kazanılma-
sı, ülkelerin fethedilmesinden önce ge-
lir. Ülkeler fethi, o ülke de yaşayanların 
kalplerinin İslâm’a açılması ve Allah yo-
luna sevk edilmesi ana düşünce ve ni-
yetinden kaynaklanır. İslâm’da bir ül-
keyi fethederek o ülkeyi, yeraltı ve ye-
rüstü imkânlarını sömürmek gibi bir 
düşünce kesinlikle yer almaz. O yüz-
den Resûlullah Efendimiz zamanından 
başlayan dünyaya İslâm’ı ulaştırıp tanıt-
ma faaliyeti, yani fetihler, bir tebliğ fa-
aliyetidir. O faaliyet içerisinde bulunan 
büyük bir sahâbînin manevi huzurun-
da, hemen yanı başında, gelecek yıllara 
yönelik bir umut olarak, umuyoruz ki, 
bizim gönül ve akıllarımızda da bu tam 
olarak yerleşir. Temennimiz öncekile-
rimizin buna göre şekillenip belirlen-
mesidir. Çünkü “Her kalp bir ülkedir,” 
anlayışı ile İslâm’ın güzelliklerini, hem 
onu tanımamış veya yanlış yahut eksik 
tanımış olan yerli Müslümanlara hem 
de henüz İslâm ile tanışmamış ufuk-
lara bunları duyuracak insanları ye-
tiştirmiş oluruz. Bütün bu gayretler 
bize böyle bir hedef verirse amaç ye-
rine ulaşmış olur.

1945 yılında Samsun’da doğdu. 1970’te 
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü 
bitirdi. 1977’ye kadar Diyanet İşleri 
Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 
çalıştı. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’ne hadis asistanı olarak gö-
reve başladı. 1982 yılında Erzurum 
İslamî Bilimler Fakültesi’ne sundu-
ğu “Muhtelifu’l-Hâdis İlmi: Doğuşu, 
Muhtevası ve Çözüm Yolları” adlı te-
ziyle doktor oldu. 1987’de doçentli-
ğe, 1993’te de profesörlüğe yükseldi. 
1994-97 öğretim yıllarında  Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek 
Okulu Müdürlüğü görevinde bu-
lundu.. Çakan, İSAV adına “İslam’da 
Kılık-Kıyafet ve Örtünme”, “Hz. 
Peygamber ve Aile Hayatı”, “Sünnetin 
Dindeki Yeri”, “Yeni ve Çağdaş Bir 
Tebliğ Metodolojisi” gibi tartışma-
lı ilmî toplantılarda organizatörlük 
ve bu toplantıların kitaplaşmasında 
editörlük yaptı. Sünen-i Ebû Davud 
Tercüme ve Şerhi‘ne mukaddime yaz-
dı ve eserin ilk sekiz cildinin redak-
siyonunu yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi‘nin kuruluş ça-
lışmalarına katıldı ve ansiklopedi-
nin ilk on cildine yetmiş kadar mad-
de yazdı. İslâm Medeniyeti ve Ensar 
vakıflarının kurucuları arasında yer 
aldı. Çakan, ayrıca yurt içinde dü-
zenlenen birçok sempozyuma tebli-
ğci ve müzakereci olarak iştirak etti. 
Çakan evli ve dört çocuk babasıdır.

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
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Cihat ve fetih konusu son zamanlar-
da giderek daha çok hücum edilen 
ve vatan toprağını korumak için ci-
had yapmaya indirgeyen söylemler 
hayli revaçtadır. Hâlbuki Kur’ân-ı 
Kerîm’e, onları takip eden asha-
bın, tâbiinin ve daha sonra diğer 
Müslümanların yaptığı fütuhata 
baktığımız zaman fetihlerin bu se-
bepler dışında husule geldiğini, zul-
mü önlemek ve ahkâm-ı Kur’ân’ı 
yeryüzünde mer’iyyete koymak 
gibi Müslümanlara yüklediği bir 
mükellefiyetten dolayı yapıldı-
ğını göz ardı ediyoruz. Ahkâm-ı 
Kur’ân’ın mer’iyyete konulması-
nı, i’lâ-yı kelimetullah sınırları çer-
çevesinde açıklanmıştır. Ahkâm-ı 
Kur’ân’ın mer’iyyete konulması ile 
bütün insanların zorla Müslüman 
yapılmasını birbirinden ayırmamız 
gerekmektedir. Ahkâm-ı Kur’ân’ın 
mer’iyyete konulması, Peygamber 
Efendimiz zamanında söz konusu 
olmuştur. Hanefi mezhebi “bütün 
din mensupları” diyerek bunu belli 
bir zeminine oturtmuş, bütün din 
mensuplarına hayat hakkı vermiştir. 
Yani insanlar zorla Müslüman ya-
pılamaz ama Müslümanlar ahkâm-ı 
Kur’ân’ı yeryüzünde mer’iyyete 
koymak isterler. Resûlullah (sas), 
İbrahim Peygamber’in duası gere-
ği bir nesil yetiştirdi ve bu neslin en 

bariz vasfı Kur’ân-ı Kerîm’in “ca-
hiliye çağı” dediği bataklığın için-
deki insanları cahiliye çağının zıttı 
olan bir atmosferde yetiştirmekti. 
İbrahim (as) şu şekilde dua ediyor:

اَنْـَت  َك  اِنَـّ يِهْم،  يُـَزكـِـّ َو  َوالْحـِكْمـََة  “الِْكَتاَب 

الْـَحــكـِيُمِمْنُهْم الْـعـَِزيـُز 

يَتلُوا َعلَـْيِهْم آيَاتَِك َويـَُعلُِّمُهُمَربََّنا َوابَْعْث ِفيِهْم 

رَُسوالً”

“Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden 
öyle bir peygamber gönder ki üzerlerine 
ayetlerini okusun, kendilerine Kitab’ı ve 
hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını ter-
temiz yapsın! Çünkü güç ve kuvvet sa-
hibi, tam hikmet sahibi ancak Sensin.”

Âyet-i kerîme bize, Peygamber 
Efendimizin vazifelerini tâdad ve 
görevini eksiksiz bir şekilde yaptı-
ğını beyan ediyor. Peygamber, ilk 
başlarda vazifesini yapamama te-
laşına kapılmış ve bu yüzden ve-
rilen görevlerde acele etmeye baş-
lamıştı. Bunun üzerine Allah (cc), 
“Acele etme; biz sana unutturma-
yacağız,” dediğinde Peygamber 
Efendimiz rahatlamaya başlamıştı. 
Peygamber Efendimizin etrafında-
ki ashap, Peygamber Efendimizden 
sonra ne yapılacağı hususunda doğ-
ru adımlar atmış, örnek bir hayat 
teşkil etmişlerdir. İşte, bunun en 
önemli mümessillerinden birisi de 
Ebû Eyyûb el-Ensârî’dir.

Prof. Dr. Mustafa Fayda

1943 yılında Konya’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1966 
yılında mezun oldu. 1962-1967 yılları 
arasında Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde 
Konya ve Ankara’da imam-hatiplik göre-
vinde bulundu. 1967 yılında A.Ü. İlahiyat 
Fakültesi İslam Tarihi Kürsüsü asistanı 
oldu. 1972 yılında “İslâmiyet’in Güney 
Arabistan’a Yayılışı” adlı tezi ile “dok-
tor” ünvanını aldı. 1985 tarihinde Yüksek 
Öğretim Kurulu tarafından M.Ü. İlahiyat 
Fakültesi İslam Tarihi Uygarlığı ve 
Kültürleri Anabilim Dalı Profesörlüğü’ne 
tayin edildi. 1985-1997 tarihleri ara-
sında M.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam 
Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı; 
1991-1997 yılları arasında İslam Tarihi 
Anabilim Dalı Başkanlığı; 1997-2000 
ve 2003-2007 tarihleri arasında da aynı 
fakültede dekanlık görevinde bulun-
du. İslâmiyet’in Güney Arabistan’a Yayılışı 
(1982), Hz. Ömer Zamanında Gayr-i 
Müslimler (1989), Hz. Ömer’in Divan 
Teşkilatı -Doğuştan Günümüze İslam 
Tarihi içinde- (1985), Allah’ın Kılıcı Halid 
b. Velid (1990) eserlerinden bir kaçıdır.
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Hz. Peygamber (sav) henüz hayattayken 
İslâm, Arap Yarımadası’na hâkim oldu. İlk 
dört halife döneminde de fetihler devam 
ederek Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, 
Azerbaycan’ın yanı sıra Kıbrıs fethedildi. 
Hz. Osman döneminde Kuzey Afrika’da 
fetih hareketleri başladı. Bu fetihler 
Emevîler ile birlikte zirveye çıktı ve nihayet 
Endülüs fethedildi. Emevîler döneminde 
Anadolu’ya yapılan yaz ve kış seferleri ile 
fetih hareketleri devam etti. Fethedilen 
yerlerde İslâm büyük bir hızla yayıldı. 
Böylelikle asıl fetih gerçekleşmiş oldu. Bu 
da bize fetih ile tebliğ arasında kuvvetli 
bir bağın olduğunu göstermektedir. Hz. 
Peygamber’in (sav) İstanbul’un fethiyle 
ilgili rivayet edilen hadisi, Müslümanların 
İstanbul’u fethetme isteklerini artırdı. 
Böylece İstanbul’un fethi sadece maddî 
bir işgalden öteye geçerek dinî bir hüviyet 
kazanmış oldu. Emevîler döneminde 
İstanbul (ikisi Muaviye döneminde olmak 
üzere) üç defa kuşatıldı. Bu kuşatmalardan 
ilkine ilerleyen yaşına rağmen katılan Hâlid 
b. Zeyd (Ebû Eyyûb el-Ensârî), kuşatma 
esnasında şehit düştü.
Bu sempozyumda amaç; ashab döneminde 
meydana gelen fetihlerin zihinsel kodları 
ve sahabenin İslam tebliğ metodunun 
Ebû Eyyûb el-Ensârî modelinde ele 
almak, fethin amaçlarını ve sonuçlarını 
ortaya koymak, fetih-tebliğ ilişkisini açığa 
çıkararak fethin işgalden farklı olduğunu 
izhar etmektir.

EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

"Asırlarca Osmanlı’ya payitaht olan İstanbul, 
bu zenginlik ve birikimin billurlaştığı bir şe-
hir olarak dünya coğrafyasında nasıl bir değer 
ve öneme sahipse, Eyüp’ün İstanbul içinde-
ki konumu da böyledir. Tarih öncesi çağlarda 
Golden Horn diye adlandırılan Haliç’iyle şeh-
rin kalbi; Hz. Halid el-Ensarî’nin istirahatgâ-
hı olması sebebiyle, fetihten sonra şehrin ruhu 
olmuştur Eyüp..."


