
Hz. Ömer
b. Hattâb



111

Hz. Ömer b. Hattâb

Râşid Halifelerin 2.’sidir. İslam’ın kökleşmesinde ve yayıl-
masında Resûlullah (s.a.v)’in verdiği tevhit mücadelesinde ona 
en yakın olan sahâbîlerden biridir. Hz. Ömer, Fil Olayı’ndan 13 
sene sonra Mekke’de doğmuştur. Büyük Ficâr savaşından dört 
yıl sonra dünyaya geldiği de söylenmiştir.1 Babası Hattâb b. 
Nüfeyl olup, nesebi Ka’b’da Resûlullah (s.a.v.) ile birleşmekte-
dir. Kureyş’in Adiy boyuna mensup olup, annesi, Ebû Cehil’in 
kardeşi veya amcasının kızı olan Hanteme’dir.2

Hz. Ömer küçük yaşlarda iken babasının sürülerine ço-
banlık etmiş, daha sonra da ticarete başlamıştır. Suriye taraf-
larına giden ticaret kervanlarına iştirak ederdi.3 Kureyş’in ileri 
gelenlerindendi. Sefaret (elçilik) görevi onda idi. Bir savaş çık-
ması durumunda elçi olarak o gönderilirdi. Dönüşünde verdiği 
bilgi ve görüşlere göre hareket edilirdi. Ayrıca kabileler arasın-
da çıkan anlaşmazlıkların çözümünde etkin rol alırdı. Verdiği 
kararlar bağlayıcı olurdu.4 

İslam’a Girişi

Hz. Ömer sert mizaçlı idi. İslam’a karşı da aşırı tepki 
verenlerdendi. Sonunda dedelerinin dinini inkâr eden ve ta-
pındıkları putlara hakaret ederek insanları onlardan yüz çe-
virmeye çağıran Hz. Muhammed (s.a.v.)’i öldürmeye karar 
vermişti. Kılıcını kuşandı, harekete geçti. Resûlullah (s.a.v.)’in 
bulunduğu yere doğru giderken, yolda Nuaym b. Abdullah ile 
karşılaştı. Nuaym ona böyle öfkeli bir şekilde nereye gittiğini 
sorduğunda o, Muhammed (s.a.v.)’i öldürmeye gittiğini söyle-
di. Nuaym, Ömer’in ne yapmak istediğini öğrenince ona, kız 
kardeşi ve eniştesinin de yeni dine girmiş olduğunu söyledi 
ve önce kendi ailesi ile uğraşması gerektiğini bildirdi. Bunu 
öğrenen Hz. Ömer öfkeyle eniştesinin evine yöneldi. Kapıya 
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geldiğinde içeride Kur’an okunuyordu. Kapı çalınca içerideki-
ler okumayı kestiler ve Kur’an sayfalarını sakladılar. İçeri giren 
Hz. Ömer, eniştesini dövmeye başladı; araya giren kız kardeşi 
de bir darbe aldı ve burnu kanadı. Kız kardeşinin ona, ne ya-
parsa yapsın dinlerinden dönmeyeceklerini söyleyerek kararlı-
lığını bildirmesi üzerine, ona karşı merhamet duyguları kabar-
dı ve okuduklarını görmek istediğini söyledi. Kendisine verilen 
sahifelerden Kur’an ayetlerini okuyan Hz. Ömer hemen orada 
iman etti ve Resûlullah (s.a.v.)’in nerede olduğunu sordu. O 
sıralarda Müslümanlar Safâ tepesinin yanında bulunan Erkam 
(r.a.)’ın evinde gizlice toplanıp ibadet ediyorlardı. Resûlullah 
(s.a.v.)’in Dâru’l-Erkam’da olduğunu öğrenen Hz. Ömer doğru-
ca oraya gitti. Kapıyı çaldığında gelenin Hz. Ömer olduğunu 
öğrenen sahâbîler endişelenmeye başladılar. Zira Ömer silah-
larını kuşanmış olduğu hâlde kapının önünde duruyordu. Hz. 
Hamza, “Bu Ömer’dir. İyi bir niyetle geldiyse mesele yok. Eğer 
kötü bir düşüncesi varsa, onu öldürmek bizim için kolaydır.” 
diyerek kapıyı açtırdı. Resûlullah (s.a.v.) Hz. Ömer’in iki yaka-
sını tutarak, “Müslüman ol yâ İbn Hattâb! Allah’ım ona hidayet 
ver!” dediğinde Hz. Ömer hemen kelime-i şehadet getirerek 
iman ettiğini açıkladı.5 

Hz. Ömer Müslüman olmadan önce Resûlullah (s.a.v.) 
şöyle dua buyurmuştu: “Allah’ım! İslam’ı Ömer b. el-Hattâb veya 
Amr b. Hişâm (Ebû Cehil) ile yücelt.”6 Bu dua bereketiyle hidayet 
Hz. Ömer’e nasip olmuştur. Hz. Ömer’in İslam’a dâhil olması 
risaletin altıncı senesinde gerçekleşmiştir. O İslam’a girdiği za-
man sahabenin sayısı -rivayetler muhtelif olmakla beraber- 39 
erkek ve 21 kadar hanımdan müteşekkildi.7 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun hakkında, “Allah, hak-
kı onun dili ve kalbine uygun kıldı. O Fârûk’tur. Allah hakla batılın 
arasını onunla ayırdı.”8 Bir başka duasında şöyle buyurmuştur: 
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“Allah’ım İslam’ı Ömer b. el-Hattâb ile güçlendir.”9 Onun hakkın-
da İbn Mes’ûd (r.a.) şunları söylemişti: “Ömer’in Müslümanlığı 
fetih, hicreti nusret (yardım), başkanlığı rahmetti. O Müslü-
man oluncaya kadar biz evimizde dahi namaz kılamazdık. O 
Müslüman olunca müşriklerle mücadele etti, müşrikler bizi 
bıraktı, biz de rahat bir şekilde namazlarımızı kılmaya başla-
dık.”10 Huzeyfe (r.a.) ise şunları ifade etmişti: “Ömer’in İslam’a 
girmesi devamlı yaklaşan bir adım gibi idi. Ömer öldürülünce 
devamlı uzaklaşan ve tersine giden bir adım gibi oldu.”11 Hz. 
Ömer Müslüman olduktan sonra Müslümanlığını açıkça ilan 
etmekten çekinmemiştir.12

Halifeliği

Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra sürekli Resûlullah 
(s.a.v.)’in yanında bulunmuş, onu korumak için elinden ge-
len gayreti göstermiştir. İslam tebliğinin yeni bir yön kazan-
ması için Medine’ye hicret emrolunduğu zaman Müslümanlar 
Mekke’den Medine’ye gizlice göç etmeye başladıklarında Hz. 
Ömer gizlenme ihtiyacı duymadan açıktan yola çıkmıştı. Hz. 
Ali onun hicretini şu şekilde anlatmaktadır: “Ömer’den başka 
gizlenmeden hicret eden hiçbir kimseyi bilmiyorum. O hicrete 
hazırlandığında kılıcını kuşandı, yayını omuzuna taktı, eline 
oklarını aldı ve Kâbe’ye gitti. Kureyş’in ileri gelenleri Kâbe’nin 
avlusunda oturmakta idiler. Kâbe’yi yedi defa tavaf ettikten 
sonra Makâm-ı İbrâhim’de iki rekât namaz kıldı. Halka halka 
oturan müşrikleri tek tek dolaştı ve onlara; ‘Yüzler çirkinleşti. 
Kim anasını evlatsız, çocuklarını yetim, karısını dul bırakmak 
istiyorsa şu vadide beni takip etsin.’ dedi. Onlardan hiçbiri onu 
engellemeye cesaret edemedi.”13 Bu sebeple İbn Mes’ûd (r.a.) 
“Onun hicreti bir zaferdi.”14 demiştir. 
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İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten 
sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluş-
turan insanoğlunun bu şekilde farklılaşmasının birbirine karşı 
üstünlük olamayacağını ilan eder. Nitekim Peygamber Efendi-
miz (s.a.v.)’in insanlığa getirdiği yeniliklerden birisi hiç şüp-
hesiz bu kabilecilik, ırkçılık anlayışını reddederek kardeşlik 
anlayışını ön plana çıkarmasıdır. Daha Mekke’de Allah için 
kardeşler olan Müslümanlar, bu kardeşliklerini Medine’ye hic-
retle birlikte o zamanın insanlarının aklının alamayacağı bir 
şekilde tüm dünyaya ilan etmişlerdir. 

İnsanoğlu aynı atadan geldiği hâlde hep bir diğerini kü-
çümsemiştir. Hâlbuki Allah (c.c.) farklı kabilelere bölünmenin 
bir tanışma vesilesi olduğunu, insanların asıl değer ve üstünlü-
ğünün ise yalnızca kendi katında olabileceğini bildiriyor: 

َوَجَعْلنَاُكمْ  َوُانْثٰى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقنَاُكْم  ا  اِنَّ النَّاُس  َُّها  َاي  َيا� 
َاتْٰقيُكْمط ِه  اللّٰ ِعنَْد  َاْكَرَمُكْم  اِنَّ  لَِتَعاَرُفواط  ِئَل  َوَقـَبا�  ُشُعوًبا 

َخب�يٌر َعل�يٌم  َه  اللّٰ  اِنَّ 
“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve 
birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. 

Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz Ondan en 
çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar 

olandır.”1

İşte bu kabilelere, kavimlere ayrılan milletlerin dillerinin, 
hatta renklerinin dahi farklı farklı olması da söz konusudur 
ki, bu farklılıkların, ayrılıkların hepsi de aslında insanoğlunun 
imtihanının bir vesilesidir. Daha da önemlisi, bu farklılıkların 



49

Asabiyet ve Irkçılık

hepsi âlemlerin yaratıcısı olan Allah’ın ayetlerindendir ve biz 
insanoğluna bu farklılıklardaki hikmetleri düşünerek tefekkür 
etmek düşer. Allah Teâlâ bizleri âdeta farklılıklarımızın şuuru-
na varmamız için uyarmaktadır.

َواْختَِلُف  َواْلَْرِض  ٰمَواِت  السَّ َخْلُق  َياتِه�  ٰا  َومِْن 
يَن لِْلَعالِم� َياٍت  َلٰ ٰذلَِك  ف�ى  اِنَّ  ْلَوانُِكْمط  َا َو ْلِسنَتُِكْم  َا

“Yine, göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin 
farklı oluşu da Onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler 

için nice ibretler vardır.”2

İnsanlar aynı kaynaktan geliyor ise, ayrı ayrı ırklara men-
subiyet Allah’ın bir emri, alameti ve arzusu ise o zaman bizlere 
düşen bu farklılıklarımızdan istifade ederek, diğer insanlara 
karşı böbürlenmek, gururlanmak, üstünlük taslamak değildir. 
Böyle yapmak, Allah Resulü (s.a.v.)’in defalarca uyardığı gibi 
ırkçılık olur. Resûlullah (s.a.v.) bu kimselerle arasına net bir 
mesafe koymuştur:

َينُْصُر ْو  َأ َعَصبِيًَّة  َيْدُعو  يٍَّة  ُعمِّ َراَيٍة  َتْحَت  ُقتَِل   َمْن 
َجاِهِليٌَّة َفِقْتَلٌة  َعَصبِيًَّة 

“Irkçılık (asabiyet) adına kör bir şekilde açılan bayrak altında 
veya ırkçılık için yapılan çağrıya yardım ederek ölen kimsenin 

ölümü cahiliye ölümüdür.”3

Hadisin bir başka şeklinde de şöyle buyurulmaktadır:
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َماَت  َفَماَت  اْلَجَماَعَة  َوَفاَرَق  الطَّاَعِة  ِمَن  َخَرَج   َمْن 
َيْغَضُب يٍَّة  ُعمِّ َراَيٍة  َتْحَت  َقاَتَل  َوَمْن  َجاِهِليًَّة   ِميَتًة 
َفُقتَِل َعَصَبًة  َينُْصُر  ْو  َأ َعَصَبٍة  َلى  إِ َيْدُعو  ْو  َأ  لَِعَصَبٍة 
َها َبرَّ َيْضِرُب  تِي  ُأمَّ َعَلى  َخَرَج  َوَمْن  َجاِهِليٌَّة   َفِقْتَلٌة 

َعْهٍد لِِذي  َيِفي  َولَ  ُمْؤِمنَِها  ِمْن  َيَتَحاَش  َولَ   َوَفاِجَرَها 
ِمنُْه َوَلْسُت  ِمنِّي  َفَلْيَس  َعْهَدُه 

“Kim itaatten çıkar, cemaatten ayrılır (ve bu hâlde ölürse) cahili-
ye ölümü ile ölmüş olur. Kim de körü körüne çekilmiş (ümmiyye) 
bir bayrak altında savaşır, asabiyet (ırkçılık) için öfkelenir veya 
asabiyete çağırır veya asabiyete yardım eder, bu esnada da öldü-
rülürse bu ölüm de cahiliye ölümüdür. Kim ümmetimin üzerine 

gelip iyi olana da kötü olana da ayırım yapmadan vurur, mümin 
olanlarına hürmet tanımaz, ahit sahibine verdiği sözü de yerine 

getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim.”4

Bu hadislerin özeti de şu hadiste anlatılmıştır. Yani kısa-
cası:

َقاَتَل َمْن  ِمنَّا  َوَلْيَس  َعَصبِيٍَّة  َلى  إِ َدَعا  َمْن  ِمنَّا   َلْيَس 
َعَصبِيٍَّة َعَلى  َماَت  َمْن  ِمنَّا  َوَلْيَس  َعَصبِيٍَّة  َعَلى 

“Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan da ırkçılık 
için ölen de bizden değildir.”5



Komşuluk 
İlişkilerimiz -1-
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Biz nerede olursak olalım, hangi hâlde bulunursak bulu-
nalım, durumumuz, konumumuz her ne olursa olsun, hayatta 
olduğumuz sürece yanımızda ve çevremizde mutlaka birtakım 
insanlar bulunur. Bu insanlarla da zaman içinde ilişkilerimiz 
olur. Bu toplum hayatının bir gerçek ve gereğidir. Hayat işte bu 
insanlarla beraber olmak, zorlukları beraber aşmak, güzellikle-
ri yine birlikte yaşamak ve paylaşmakla değerlenir. Böyle bir 
paylaşım olmadan toplumda sağlıklı bir yaşamın olması müm-
kün değildir. Genel anlamda böyle bir paylaşımın yanında, 
meskenlerimizin bulunduğu civarlarda yaşayan insanlarla, bir 
başka deyişle komşularımızla olan ilişkilerimiz ise daha da bü-
yük bir önem arz eder. Zira komşuluk ilişkileri toplum içindeki 
ilişkilerin birinci basamağı ve en önemli göstergelerindendir. 
Öyle ki çoğu zaman ailevi ilişkilerden sonra en yakın irtibat 
kurduğumuz insanlar komşularımızdır. Komşularımızla her 
gün değişik nedenlerle yüz yüze geliriz. Bazen komşularımız 
bizlere evlatlarımızdan bile yakın olurlar. Onlar zor zaman-
larımızda yardım istediğimiz, sevinçli anlarda mutluluğumu-
zu paylaştığımız insanlardır. Bu açıdan bakarsak onlar sanki 
ailemizden bir üye gibidirler. Bundan dolayı ailemize göster-
diğimiz ilgi ve alakayı komşularımızdan da esirgememeliyiz. 
Biz de onların problemleriyle yakından ilgilenilmeli, sevinç ve 
üzüntülerini paylaşmalıyız. 

İnsan hayatına her alanda yön ve şekil vermeyi amaçlayan 
dinimiz, bütün bu sebeplerden dolayı komşuluk ilişkilerine de 
son derece önem vermiştir. Yüce Allah buyuruyor ki:

اِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيـًٔا  بِـه�  ُتْشِرُكوا  َوَل  َه  اللّٰ َواْعُبـُدوا 
ِذى  َواْلَجاِر  َواْلَمَساك�يِن  َواْلَيـَتاٰمى  اْلُقـْرٰبى  َوبِِذى 
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َواْبِن  بِاْلَجـنِْب  اِحِب  َوالصَّ اْلُجـنُـِب  َواْلَجـاِر  اْلُقـْرٰبى 
َمْن  ُيِحبُّ  َل  َه  اللّٰ اِنَّ   

ط

َايْـَماُنـُكْم َمَلـَكْت  َوَما  ب�يِلل  السَّ
َفُخوًرا ُمْخَتاًل  َكاَن 

“Allah’a ibadet edin ve Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-ba-
baya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak 

komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanla-
ra iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran 

kimseyi sevmez.”1 

Âyet-i kerîme bir taraftan ibadetin Allah’a yapılması ve 
Ona ortak koşulmamasını; diğer taraftan bir müminin toplum 
içinde yerine getirmesi gereken görevlerinden bir kısmını dile 
getirmektedir. Allah’a ibadet etmek, Ona ortak koşmamak, 
çevremizle iyi ilişkiler içerisinde olmak dinimizin temelini 
oluşturan konulardan önemli bir kısmını teşkil eder. Mümin 
ise bu vazifeleri hakkı ile yerine getiren insandır. 

Her insanın Allah’ın kulu olduğu gerçeğini göz önünde 
bulundurmak insani ilişkilerde önemli bir şarttır. Yukarıdaki 
ayet önce temel mesaj olan Allah’a iman konusunu ifade ettik-
ten sonra, insanın yakın ilişki içinde bulunduğu diğer insan-
ları gündeme getiriyor ve onlarla kurulacak ilişkinin temelini, 
“iyilik etmek” ve “alçak gönüllü ve mütevazı olmak” esasları-
na oturtuyor.

İnsanın sosyal çevresini oluşturan kesimler zikredilirken 
önce komşuluk ilişkilerine vurgu yapılması çok önemlidir. Şu 
hadîs-i şerif de ayeti tefsir eder mahiyettedir:

ُثُه َسُيَورِّ ُه  َأنَّ َظنَنُْت  َحتَّى  بِاْلَجاِر  ُيوِصينِي  ِجْبِريُل  َزاَل  َما 
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Merhamet, kaynağını Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan alan 
aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta bu yüce duygudan 
bir hisse mutlaka mevcuttur. Allah (c.c.) insana hem takvayı 
hem de fücuru ilham etmiştir. İnsan bu iki yönünden hangisini 
geliştirip ön plana çıkartırsa o yönde bir karakter ve kimliğe 
sahip olur. Şayet takva bir insanda öne çıkan amil ise kişi iyi 
insan olurken, fücur öne çıkarsa kişi kötü insan olacaktır.

Merhametin varlık dünyasındaki tezahürlerini canlı var-
lıklar arasındaki ilişkileri gözlemleyerek temaşa edebiliriz. Ku-
şun yavrularının rızkını kursağında taşıyıp onlara vermesi, as-
lan, kaplan veya kedilerin yavrularına zarar vermeyecek kadar 
onları ısırarak taşımaları, tavuğun civcivlerine olan bağlılığı ve 
onları korumak için gösterdiği cesaret hayvanlar âlemindeki 
merhametin sadece birkaç güzel örneğidir.

İnsanlık için merhamet hayvanlar âleminde ifade ettiğin-
den daha çok şey ifade eder. İnsan sadece yavrularına karşı 
merhametli olan bir varlık değildir. İnsanda merhamet hissi 
kendisine, diğer insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı farklı 
şekillerde ortaya çıkabilmektedir. 

Bu güzel davranışın en güzel örneklerini peygamberlerin 
hayatlarında görürüz. Şimdi Efendimizin hayatını ele alarak 
merhamet konusunda onun örnekliğini anlamaya çalışalım.

Âlemlere Rahmet

Efendimiz (s.a.v.) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 
Bunu bize bizzat Cenâb-ı Hak bildirmiştir:

يَن َلم� لِْلَعا ْحَمًة  َر لَّ  اِ َك  َسْلنَا ْر َا َما�  َو
“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”1
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Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

Âlem, Allah (c.c.) dışında tüm varlıkları ihtiva eder. Her 
varlık kendi başına bir âlem, kendi içerisinde binlerce âlemdir. 
Efendimiz işte tüm bu âlemler için rahmettir.

O, insanlık için rahmettir. O, kendisine iman etsin etme-
sin tüm insanlık için rahmettir. Ona inananlar mümin olmuş, 
dünya ve ahirette Allah’ın rızasını kazanmışlardır. Ona inan-
mayanlar ise bunlardan mahrum kalmışlardır.

O, müminler için rahmettir: Efendimiz kendisine inanan 
mümin insanlara karşı son derece müşfik ve merhametlidir.

َعنِتُّْم َما  َعَلْيِه  يٌزز  َعز� نْفُِسُكْم  َا ِمْن  َرُسوٌل  َءُكْم  َجا�  َلَقْد 
يٌم َرح� َرُؤٌف  ْلُمْؤِمن�يَن  بِا َعَلْيُكْم  يٌص  َحر�

“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli 
ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Üstünüze tit-

rer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.”2

Resûlullah (s.a.v.) kendisine inananlar için dua eder, on-
lara iltifatta bulunurdu. Onların başlarına gelebilecek her türlü 
dert ve sıkıntı ona ağır gelir ve bunlardan ötürü sıkılır, mahzun 
olurdu. Ayrıca kendisine gönderilen Kur’an’ı muhataplarına 
yaşayarak aktaran Peygamber Efendimiz müminler için, Yu-
nus’un ifadesi ile “Dindir, imandır.” Onun müminleri tüm ilahî 
hakikatleri onun vasıtası ile ve onun ağzından duydular. Bu 
yüzden, inananların Allah rızasını kazanmalarında ve cennet 
nimetine erişmelerinde en büyük vesile odur.

O, inkârcıları için de rahmettir. Nübüvvet hayatı boyunca 
tüm düşmanlarına ve muarızlarına karşı adil olmaya çalışmış, 
onların hidayeti için dua etmiş, kendisini taşlayan Taiflileri Al-
lah’ın izni ile cezalandırma fırsatı kendisine bahşedildiğinde 


