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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Hz. Ömer b. Hattâb’ın Hilafeti 

Hz. Ömer on üçüncü hicri yılın Cemaziyelahir’in yirmi ikinci günü kutsal 

halifelik koltuğuna oturdu. Mescid-i Şerif’te minbere çıkarak bütün Müslü-

manlara karşı şu hutbeyi okudu: 

“Ey Müslüman toplumu! Ben hilafet makamına talip değildim; istesem 

de istemesem de hilafet işini Hz. Ebû Bekr bana bıraktı. Eğer hilafet işine kar-

şılık Cenab-ı Hakk’ın muhakkak ihsan buyuracağı bol ve güzel mükafat 

ümidi olmasaydı bu ağır yükün altına girmezdim. Doğru yol yani adalet ve 

hakkaniyet yolundan dönmemeye azmettim, hiç kimsenin hatırını gözeterek 

hakka tecavüz etmem, kendimi kibirlenmekten tenzih ederim, ben de tama-

mıyla Müslüman fertlerden bir fert gibiyim. Herkes bana korkmaksızın ve çe-

kinmeden hitap edebilir ve halini arz edebilir. Allah’ın kullarının hizmetine 

âmâdeyim.” 

Şam Askeri Komutanlığının Hâlid b. Velîd’den devralıp Ebû Ubeyde’nin 

sorumluluğuna verilmesi Ömer el-Farûk’un icraatının başlangıcı oldu. Önce-

sinde beyan edildiği gibi Hz. Halife’nin Ebû Ubeyde’ye gönderdiği emirna-

mede Hâlid’in azli şöyle anlatılıyor: “Hilafet işini ben verdim. İslam ümmeti-
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nin iyiliğinden başka hiçbir emelim yoktur; Hâlid, Malik b. Nüveyre’yi öldü-

rüp, bu hususta yalanı tercih etti. Binaenaleyh Müslümanların komutanlığını 

ona teslim edemem. Eğer ki yalanı tercih etmiş olduğunu itiraf ederek Malik’i 

Müslüman olduğu halde katlettim desin. Eğer böylece itiraf ederse eskisi gibi 

komutan olsun. İtiraf etmediği takdirde o azledilmiştir. Ordusu sana emanet-

tir. Beytülmâlden, savaş ganimetlerinin beşte birinden, vesaireden Hâlid’in 

elinde ve zimmetinde ortaya çıkacak malların muhasebesini icra et, yarısını 

kendisine bırakıp diğer yarısını beytülmâl için al.”  

Ebû Ubeyde halifenin emrini Hâlid b. Velîd’e bildirdi. Hâlid kendine tek-

lif edilen iki seçenekten birini tercih etmek hususunda düşünmek için bir gece 

mühlet istedi. İrfan ve zeka sahibi bir kadın olan kardeşi Fatma ile bu konuda 

istişare etti.  

Fatma, “Yalan yolu tercih edip Malik b. Nüveyre’yi Müslüman olduğu 

halde katlettiğini itiraf edersen hayatını tehlikeye atmış olursun; hemen so-

rumluluğundaki malların yarısını terk ile komutanlıktan ayrıl” dedi. Ertesi 

gün Hâlid, Ebû Ubeyde’ye müracaat edip sorumluluğundaki malların yarısı 

olan kırk bin dirhemi teslim ve komutanlıktan istifa ettiğini söyledi.  

Savaş yönetiminde bir deha, siyasette eşsiz olarak isimlendirilmesine ha-

kikaten layık olan Hâlid pek çok hizmete rağmen hilafet makamının böyle 

şiddetli bir muamelesine uğramakla katiyen karamsar olmadı. “Yarabbi! Sen 

gizli olan işlere vakıfsın. Ben bu savaşları ancak senin rızanı elde etmek ve 

bağışlamanı kazanmak için icra ettim. Mal talebi, dünya hırsı gibi tasalar kal-

bime yer etmedi,”diyerek başkomutanken asker oldu. Ebû Ubeyde’nin komu-

tanlığı altında sade bir asker sıfatı ile savaşmaya devam etti.  

 

2. Müsenna b. Harise’nin Hilafet Makamından Yardım İstemesi  

Emîrü’l-Mü’minîn Ömer el-Farûk hilafet sorumluluğunu iktidarına al-

dıktan sonra Ebû Bekr es-Sıddık’ın vasiyetine dayanarak Müslümanları İran 

Savaşı’na hazırlamaya başladı.  
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Ebû Bekr es-Sıddık’ın hilafeti zamanında Müsenna’nın tecavüz hareket-

lerini durdurmak için adı geçen olay karşısında çıkan İran Başkomutanları-

nın1 büyüklerinden Kârin, İslam ordusunu mağlup etmek üzere iken hızlı bir 

şekilde savaş meydanında olan Hâlid b. Velîd tarafından bozguna uğradı ve 

perişan edildi. Fakat Velce mevkiinde Enderzağar ismindeki İran askeriyle 

meydana gelen savaşta kazanan taraf tam belli olmadığından askerler İslam 

mücahitlerinin ileri hareketlerini geçici olarak durdurmaya mecbur oldular. 

Biraz zaman sonra Ebû Bekr es-Sıddık, Hâlid b. Velîd’i Şam tarafına görev-

lendirdi. Hâlid İslam askerlerinin büyük çoğunluğunu beraberine alıp gitti-

ğinde; genel karargah kurmuş olan Müsenna, Fırat sahillerinde pusuda kaldı. 

İran Devleti tarafından sevk edilen yeni askeri birlikleri Müsenna, Babil Ha-

rabeleri civarında uzaklaştırdı. Bunun üzerine Kisra Yezdicerd, Horasan vila-

yetini Başkomutan sıfatıyla idare eden Ferruh Hürmüzd’ün oğlu Rüstem’i 

kendine çekti. Bu Rüstem kendi babası Ferruh Hürmüzd’ün katillerinden in-

tikam almak için Yezdicerd’in saltanat makamına geçmesine çalışmıştı. Top-

lanan büyük bir ordu ile Rüstem’in kendisiyle savaşmak üzere hareket etti-

ğini haber alan Müsenna, bulunduğu mevkiden çekilmeye başladı ve hilafet 

makamından yardım istedi. 

Bunun üzerine Emîrü’l-Mü’minîn Ömer el-Farûk, tabiunun büyüklerin-

den Ebû Ubeyd Sekafi’nin başkomutanlığında bir yardım kuvveti hazırlayıp 

Irak’a gönderdi. Ebû Ubeyd Nemarik şehrinde bulunan Müsenna’nın aske-

riyle birleşerek ordunun komutanlığına geçti. Rüstem’in emrindeki askerler-

den Câbân’ın Hîre taraflarına doğru ilerlemekte olduğu haber alınınca Ebû 

Ubeyd düşmanı karşılamak üzere hareket etti. İki ordu yolda birbiri ile karşı-

laştığında büyük bir savaş meydana geldi. İslam askerleri zafer kazandılar. 

                                                      
1 Vali, emîr ve başkumandan anlamında bir terim. Ayrıntılı bilgi için bkz., Tahsin Yazıcı, “İspeh-

bed” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 2001), 
XXIII. 176-177. (ed.) 



− Hayat-ı Hazret-i Ömer el-Farûk − 

 
 

~ 12 ~ 

İran askeri Câbân, Matar b. Fidda adında bir asker tarafından esir edildi. Ca-

ban, Matar b. Fidda’ya iki bin dirhem fidye vererek kendini esaretten kur-

tardı. 

3. Kesker Vakası ve Sakatiye Kalesi’nin Fethi  

Câbân’ın askerini perişan ettikten sonra ganimetlerin paylaşımıyla meş-

gul olan Ebû Ubeyd, Rüstem’in diğer bir komutanı Nersi’nin kuvvetli bir as-

ker bölüğü ile Kesker civarında Sakatiye Kalesi’nde bulunduğunu ve 

Câbân’ın mağlubiyet ve esaretini haber vererek Rüstem’den yardım istemesi 

üzerine Calînûs ismindeki komutan ile yirmi bin askerden oluşan bir yardım 

kuvveti gönderilmekte olduğunu haber aldı. Ganimetlerin taksimi meselesini 

hemen erteleyerek Calînûs’un yardım kuvvetleri gelmeden evvel Sakatiye 

üzerine hareket etti. Vuku bulan savaşta İran ordusu tarumar oldu. Nersi firar 

etti. Yardım kuvvetleri ile gelmekte olan Calînûs İran ordusunun uğradığı fe-

laketi haber alınca bulunduğu bölgede beklediyse de Ebû Ubeyd onun üze-

rine de hücum ederek firara mecbur etti. Kesker bölgesi askeri karargâha ka-

bul edildi. Ganimetler mücahitlere bölüştürüldü. Beytülmâl için ayrılan beşte 

bir ganimet zaferin müjdesi ile hilafet makamına takdim edildi ve ulaştırıldı. 

 

4. Kussu’n-Nâtıf Vakası ve Ebû Ubeyd’in Öldürülme Yeri 

Bu arada İran’ın genel askeri kuvvetlerini toplamakla meşgul olan Başko-

mutan Rüstem toplanmayı ve düzenlemesini tamamlayarak Hîre üzerine ha-

rekete başlamıştı. Ebû Ubeyd Hîre tarafını kapatmak ve Rüstem’in hareketini 

durdurmak için kuzeye doğru çıkmaya mecbur kaldı. Fırat sahiline gelince 

Ebû Ubeyd orduyu karşı tarafa geçirmeye hazırlandı. Her ne kadar İbn Kays 

ile Müsenna b. Harise bu hareketin çok tehlikeli, ihtimal ki İslam ordusunun 

bozguna uğrayacağı bir hareket olduğunu söyleyerek Fırat’ın geçilmemesini 

tavsiye ettilerse de Ebû Ubeyd onları korkaklıkla itham etti. Rütbelerini önem-

semedi. Dokuz bin askerden ibaret olan İslam ordusu Fırat sahilinde bulunan 

Kussu’n-Nâtıf mevkiine geldi. Ebû Ubeyd’in emriyle İbn Salûyâ tarafından 
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birtakım küçük gemilerin birbirine bağlanması ile oluşan köprüden İslam or-

dusu Fırat’ın karşı sahiline geçti. Fırat’ı geçtikten sonra İslam ehlinin dahil 

olduğu arazi savaş noktasından müsait olmayan dar bir alandı. Dokuz bin 

kişilik İslam ordusunun kaçış yönü de bu iyi olmayan köprüyle sınırlıydı. Er-

tesi sabah asker Behmen’in2 sevk ettiği doksan bin kişilik büyük İran ordusu 

savaş filleriyle donatılmış göründü. Ebû Ubeyd arazinin uygun olmayış sebe-

biyle askerini tam savaş düzeninde yerleştiremedi. İranlılar İslam ordusunu 

her taraftan kuşatıp hücum etmeye başladılar. Savaş fillerini Müslümanların 

üzerine sürdüler. Silah şakırtılarından, savaş naralarından ürküp kızışan bu 

hayvanlar önlerine gelen İslam askerlerini hortumlarıyla yakalayıp öteye be-

riye fırlatıyorlar. Ayakları altında ezip şehit ediyorlardı. Bu sırada bir savaş 

fili hortumuyla Ebû Ubeyd’i atının üstünden alıp ayaklarının altında ezerek 

şehit etti. Ebû Ubeyd’in vasiyet vakasına dayanarak askerin komutanlığına 

Müsenna b. Harise geçti. Çok cesur ve gayretli davrandıysa da haddi aşan 

yılgınlığı yok etme ve geri çekilmenin önünü almaya muvaffak olamadı. Ab-

dullah b. Mersed es-Sekafi İslam ordusunu savaşmaya mecbur etmek için 

köprüyü tahrip etmişti. Sahile koşan ordu kendilerini Fırat’a atmaya mecbur 

kaldılar. Pek çok kimse boğuldu. Bazıları da yüzerek karşı sahile çıktılar.  

Bu esnada İslam sancağı altında kahramanlık gücünü alan Müsenna bir 

taraftan firar edenleri cesaretlendirip yatıştırmaya, diğer taraftan İslam aske-

rini takibe hazırlanan İranlıları durdurmaya çalışıyordu. Nihayet gösterdiği 

harikulade cesareti sayesinde İran askerini durdurmaya mecbur ederek İslam 

ordusunun geri dönüşünü sağladı. Bozulan köprü tekrar yapıldı, ordu karşı 

sahile geçti. Bu savaşta Müslümanlardan dört bin asker şehit oldu. Şehitler 

arasında Ukbe, Abdullah ile biraderleri, Kays b. Seken, Ebû Zeyd el-Ensari, 

ordu komutanı Ebû Ubeyd ile biraderi, Hakem b. Mes’ûd es-Sekafi ve oğlu 

                                                      
2 Kaşlarının kılları pek fazla olduğundan Araplar Behmen’e Zü’l-hacib lakabını vermişlerdir.  
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Cübeyr b. el-Hakem gibi büyük sahabiler de bulunuyordu. Ebû Ubeyd ordu-

sundan iki bin kişi Medine’ye döndü. Müsenna beraberinde üç bin askerle 

Leys adındaki bölgeye çekilip yaralıların tedavisiyle meşgul oldu. 

Emîrü’l-mü’minîn Ömer b. Hattâb Medine’ye döndü. Askerlerden köprü 

yenilgisini haber alınca pek ziyade üzüldü. Fakat büyük bir metanet göstere-

rek, önemli bir yardım kuvveti hazırlayıp Irak’a gönderdi. Bu defa ordunun 

başkanlığı Müsenna’nın sorumluluğuna bıraktı.  

Bu sırada İran’da iç karışıklıklar ortaya çıktığından Behmen askeriyle be-

raber Medâin’e davet edildi. Fakat İran seçkinlerinden Mihran isminde bir 

komutan Fırat’ı geçip Hîre’ye doğru ilerliyordu.  

Müsenna ise kendisine katılan yardım kuvvetleriyle beraber olup Hîre ci-

varında bulunan Büveyb’e geldi ve burada düşmanın gelmesini bekledi. 

Nasârâ’ya3 mensup olan Benî Nemr kabilesi de reisleri Enes b. Hilal ile milli 

gayret arzusuyla, İslam ordusunun yardımına geldiler. Bu esnada İran ordu-

sunun ortaya çıkması ile savaş başladı. İslam ehli zafere nail oldu. Müsenna, 

İranlıları tamamıyla mahvetmek için Fırat üzerine kurdukları köprüyü tahrip 

ettirdi. Geri çekilişleri gören İranlılar tekrar savaş meydanına dönerek asker 

safları üzerine şiddetle saldırmaya başladılar. Köprünün tahrip edilmesi ne-

redeyse az kaldı. Müslümanların mağlubiyetine sebep oluyordu. Fakat Mü-

senna ortaya koyduğu kararlılığı ve becerisi sayesinde Mihran’ın ordusunu 

perişan etti. Bu kanlı savaşta İran askerinden bir kişi kurtulmadı. (Hicret 14–

Milad 235) Bundan sonra İslam ordusu yol üstündeki yıkılmış olduğundan 

Dicle’ye kadar el-Cezire civarını baştanbaşa istila etti. İslam ordusu Fırat 

Nehri’nden bölünen kollardan birinin sahilinde Basra Kalesi’ni bina ederek 

arka tarafında bir dayanak noktası tesis etti. 

 

                                                      
3 Hristiyanları ifade eden bir kelime. (ed.) 
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5. Dımaşk’ın Fethi  

Irak’ta surlarla korunan şehirler İslam ordularının saldırmasına bir müd-

det daha karşılık verdiler. Anastas isminde bir Rum generali tarafından mü-

dafaa edilmekte olan Dımaşk iki aydan beri Ebû Ubeyde ile Hâlid tarafından 

kuşatılarak saldırılmaktadır. Şehrin kurtarılması için gelen yardım kuvvetinin 

hepsi bir diğerini takip ederek mağlup olduğundan şehirde mahsur kalanla-

rın ümit ve metaneti kesildi.  

Şehri teslim etmek için Ebû Ubeyde ile barış görüşmelerine başladı. Dı-

maşk’ın Tûma Kapısı tarafını kuşatan ve Dımaşk ahalisinin Ebû Ubeyde ile 

barış görüşmelerini yapmak üzere olduğundan haberi olmayan Hâlid bir gece 

nöbetçilerin gafletinden istifade ederek daha önce hazırlamış olduğu ip mer-

divenlerle surun iç tarafına geçti, gaflet üzere olan şehre hücum etti. Şehrin 

yakında savaşsız teslim edileceğini bildiklerinden böyle ansızın bir saldırıya 

uğrayacaklarını akıllarına getirmeyen ve bu esnada şehrin ileri gelenlerinden 

birinin oğlu dünyaya gelmesi sebebiyle icra ettiği kutlamaya katılan asker-

lerle halk büsbütün şaşırdılar, neye uğradıklarını bilemediler. Şehirde büyük 

bir velvele koptu, herkes birbirine girdi. Nihayet hemen Cabiye tarafındaki 

kapıları açıp Ebû Ubeyde’ye teslim olmaya karar verdiler. Ebû Ubeydullah 

barış için Cabiye’den şehre girdi. Tuma Kapısı’ndan savaşa katılan Hâlid’le 

şehir içinde buluştu. Bunun üzerine şehrin Hâlid’in girdiği tarafı barış ile ele 

geçirilmiş oldu. Barış bedeli olarak Dımaşk halkı bir defa yüz bin dinar ver-

mekle beraber her sene dörder dinar cizye vermeyi kabul ettiler. Kiliselerin 

birkaçı Hıristiyanlara bırakılıp diğerlerinin tamamı hatta Yuhanna Kili-

sesi’nin yarısı da Müslümanlara bırakılarak cami-i şerife çevrildi. Ganimet 

mallarının beşte biri pay edildikten sonra Müslüman askerlere dağıtıldı. Ebû 

Ubeyde Dımaşk valiliğine Yezîd b. Süfyân’ı tayin etti. 

Bundan sonra Yezîd b. Süfyân ile Muaviye Dımaşk sahillerindeki şehirleri 

ele geçirdiler. Beysan, Şürahbil b. Hasene’ye; Taberiyye Ebu’l-A’ver’e Dımaşk 

halkının kabul ettiği barış şartları dairesinde teslim oldu. Ba’lebek Hâlid b. 

Velîd tarafından savaşla ele geçirildi. 
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Bu sene hilafetinde Ömer el-Farûk İslam bayraktarlığında İslam toprak-

larına katılan tüm şehirlerde Müslümanların teravih namazını topluca kılma-

larını emretti. Medine-i Münevvere’de de Müslümanlar ramazanın ilk gece-

sinden itibaren sonuna kadar teravih namazını Mescid-i Şerif’te cemaatle eda 

ettiler. Ramazan’ın birinci gecesi evinden dışarı çıkmış olan Ali b. Ebî Tâlib 

Mescid-i Şerif’i ışıklar ve kandiller ile aydınlatmış ve Müslüman cemaat ile 

ağzına kadar dolmuş görünce “ بالقرأن هللا مساجد نور كما عمر قير نورهللا ” “Ömer nasıl 

Allah’ın mescidini Kur’an’ın nuruyla aydınlattıysa Hak Teala da Ömer’in 

kabrini aydınlık kılsın”, diye dua etti. 

Yine bu sene hilafetinde Hz. Halife Medine-i Münevvere’de birçok kim-

seye şarap içme suçundan dolayı ceza uyguladı. Kendi oğlu Abdurrahman’ın 

da şarap içtiği sabit olduğunda Hz. Ömer’in emri üzerine hakkında ceza uy-

gulandı. Hatta Abdurrahman kendisine atılan sopalara dayanamayarak vefat 

etti. Hz. Ömer bu hareketi ile İslam’ın adaletini yerine getirdiğini herkese bil-

dirdi.  

 

6. Kadisiyye Savaşı’nın Sebepleri 

Müsenna b. Harise, komutan Mihran’ın ordusunu imha ettikten sonra 

Enbâr şehrine çekilmiş ve Kussu’n-Nâtıf çarpışmasında almış olduğu yaraları 

tedavi ettirmekle meşgul oldu. Bu sırada Sûku’l-Hanâfis denilen panayırda 

birçok ticaret adamının toplanıp satış ile meşgul olduklarını haber aldı. He-

men hareket edip ansızın Sûku’l-Hanâfis’i bastı. Müşriklerden bazılarını öl-

dürdü, bazılarını esir ederek birçok mal ve ganimet eşyası aldı. Sonra Sûku’l-

Hanâfis’deki panayırdan daha önemli bir panayır kabul edilen Sûku’l-Bağdat 

panayırını gaflet üzere hücum edip yağmaladı.  

Bu iki panayırın birbiri ardına yağmalanması ve Arapların İran’ın baş-

kenti olan Medâin’in civarına kadar sokulmaya cesaret etmesi İran hüküme-

tine pek ziyade tesir ettiğinden, Arapların saldırılarına artık kesinlikle son 
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vermek için önemli tedbirler alınmasına karar verildi. Zaten karışıklıklar içe-

risinde bir dereceye kadar ref–ü izole yani ortadan kaldırılmış olduğundan 

şehirlerde teskin ve ihtilal ile meşgul bulunan askeri kuvvetlerin hepsi Başko-

mutan Rüstem’in başkanlığı altında toplanmaya başladı. İran hükümeti top-

ladığı bu muazzam ordu ile kesin bir darbe vurarak Arapları bir daha kımıl-

danamayacak bir hale getirmek istiyordu.  

Müsenna, Medâin’de böyle heybetli bir ordunun toplanmakta olduğunu 

haber alınca bu hususta doğrudan doğruya Hz. Halife ile istişare etmek için 

Medine-i Münevvere’ye gitti. Irak’ın durumunu ve İran’ın yaptığı büyük ha-

zırlıkları hilafet makamına arz etti. 

Ömer el-Farûk tereddütsüz İslam şehirlerine emirnameler yazıp gönde-

rerek yiğit ve cesaret sahiplerini İran Savaşı’na gitmek üzere Medine-i Mü-

nevvere’de toplanmaya davet etti. Her taraftan birçok asker İslam hilafet ma-

kamının emrine uyarak Medine-i Münevvere’ye koştular. Hatta güneydeki 

Nasrânî kabileler de asabiyet ve ganimet hırsıyla İslam ordusuna katıldılar. 

Medine dışında bulunan Sırâr, ordugah olarak kullanıldı. Hz. Halife muha-

cirler ile ensarın büyüklerinin davetle bir istişare meclisi kurarak İran Sa-

vaşı’na gönderilecek ordunun başkanlığını bizzat Emîrü’l-ü’minîn mi yoksa 

başka birinin mi üstlenmesi gerekeceği hususuna dair istişare etti. Bazıları 

bizzat Emîrü’l-mü’minîn savaşa başkanlık etmesi görüşünü sundular, bazıları 

da farklı fikirler beyan ettilerse de nihayet Ali b. Ebî Tâlib “Halifenin büyük-

lüğü bu duruma uygun olamaz, Sa’d b. Ebî Vakkâs İran Savaşı’na görevlen-

dirilsin,” dedi. Ashabın ekserisi bu görüşü ve düşünceyi onayladıklarından 

Irak valiliği ve İran Savaşı’nın idaresi Sa’d b. Ebî Vakkâs’a verildi.  

 

7. Kadisiyye Savaşı 

Müsenna b. Harise’nin fevkalade dirayet ve cesaret sahibi ve gerçekte 

İran’ın fetih sebeplerini hazırlamış bir zat olduğu halde bu defa ordunun ko-
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mutanlığına seçilmemesi sadece İslam’da kıdem-i vasiyyete sahip olmama-

sından ileri gelmiştir. Buna rağmen kıvrak bir zekaya sahip olan Sa’d b. Ebî 

Vakkâs, Müsenna’nın İran Savaşı hakkında dile getirdiği parlak düşünceleri 

takdir ederek onun görüşü ve düşüncesi üzerine kendisi İranlıların üzerine 

hücum etmeyip onların kendi üzerine hücum etmelerini bekleyerek savun-

mada bulunmayı tercih etti. Ürdün’ün doğusunda Rumların mağlup olması 

üzerine (Milad: Ağustos 20, hicri senesi 236) orada serbest kalan İslam kuv-

vetlerinin istilası da Suriye’yi terk ederek Irak ordusuna katıldı. Peyderpey 

Ceziretü’l-Arab’ın diğer taraflarından gelenler ile Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın yöne-

timindeki ordu kırk bin askere ulaştı. İslam ordusu Irak’ın yakınında olan 

Sîraf mevkiini karârgah yaparak kış mevsimi geçene kadar burada bekledi. 

Bu sırada Başkomutan Rüstem yönetimindeki büyük ordu ile Müslümanlar 

tarafından tahliye edilen Hîre’ye girmiş ve şehrin hemen yanı başında bulu-

nan Kadisiyye mevkiinde askeri ile yerleşmişti. 

Bahar mevsiminin gelmesiyle Sa’d b. Ebî Vakkâs da ordusuyla beraber 

Sîraf’tan hareket ederek Kadisiyye civarında Azib mevkiine kadar ilerledi. 

Buradan ordudaki askerinin sayısını ve bulundukları bölgeyi ayrıntılı olarak 

hilafet makamına bildirdi. İbn Ebû Vakkas’ın gönderdiği yazıya cevap olarak 

hilafet makamından gelen yazıda, “Asla gönlünde korku ve çekinme olmasın. 

Düşman askerinin fazla sayısına ehemmiyet verme, Allah’ın lütfundan yar-

dım iste ve büyüklüğüne güven. Askerini düzenlediğin zaman kurduğun dü-

zeni ve kimleri hangi makam ve vazifeye tayin ettiğini bana öyle açık bir şe-

kilde tarif ve tasvir et ki İslam ordusu oluştuğu şekil itibarı ile benim gözü-

mün önünde tecelli etsin.” 

 Sa’d b. Ebî Vakkâs hilafet makamından gelen bu mektup üzerine Münzir 

b. Hasan ile Tuleyha el-Esedî’yi merkeze, Amr b. Ma’dikerib ile Cerir b. Ab-

dullah el-Becelî’yi sağ tarafa, Asım b. Ömer et-Temîmî ile Sevâd b. Malik’i de 

öncüler ile ordunun gerisine tayin edip bu görevlendirmeden hilafet maka-

mına haber verdi. 
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Yukarda açıklanmış olan Kussu’n-Nâtıf savaş alanında yaralanmış olup 

yaraları henüz iyileşmeyen Müsenna bu halde vefat etti. Fırat sahillerinde üç 

sene peyderpey İranlılarla savaşarak ve mücadele ederek İslam’a pek büyük 

hizmetler ifa eden Müsenna, o hizmetlerinin Kadisiyye’de elde edilen kesin 

başarı ile taçlandığını görmedi.  

Medine-i Münevvere’de Hz. Halife Irak ordusunun durum ve harekâtın-

dan sürekli haberdar oluyordu. Bu defa ordudaki eskiden beri dile getirilen 

düşünceyi haber alınca pek çok beğenerek Sa’d b. Ebî Vakkâs’a şu yazıyı gön-

derdi: “Ordudaki hizmetleri ve verdiğin vazifeleri onaylayıp takdir ettim. Sa-

vaş’a başlamak konusunda acele etme, evvela yanında bulunan ashaptan gö-

rüş ve fikir almak için bir heyet oluşturup Yezdicerd’in yanına gönder. Onu 

İslam’a davet etsinler.” 

Hilafet makamının bu yazısı üzerine Sa’d b. Ebî Vakkâs soyu itibariyle 

şeref sahibi olan, dirayetli, yiğit, hitabeti düzgün ve ikna yeteneği olan 

Nu’man b. Mukarrin Müzenî, Bişr b. Gıfârî, Hanzala b. Rebi’ Esedî,(97) Tu-

leyha b. Huveylid, Cerîr b. Abdullah el-Becelî, Amr b. Ma’dîkerib, Münzir b. 

Hasan Zebî ve emsali gibi on sekiz kişiyi seçerek bir elçi heyeti teşkil ederek 

Medâin’deki Kisra Yezdicerd’in huzuruna gönderdi. Yezdicerd, İran’ın önde 

gelenleri, hatta Başkomutan Rüstem’i de davet edip muhteşem bir toplantı 

kararlaştırarak elçi heyetini huzuruna kabul etti. Gümüş ve altınla kaplanmış, 

başlarına değerli taşlarla süslenmiş taçlar oturtmuş olan İranlılarla gayet sade 

elbiseler giymiş oldukları halde onların karşılarına yiğitçe, rahat bir tavırla 

çıkıp “Ya İslam’ı kabul edersiniz yahut Müslümanlara haraç verirsiniz. Bu iki 

şarttan birini kabul etmediğiniz takdirde sizin işinizi keskin kılıçlarımıza ha-

vale ederiz”, deyin. Arap askerlerin tavırları ne garip bir durum ortaya çıka-

rıyordu. 

Yezdicerd, hazır bulunan tercüman vasıtasıyla Müslüman askerlere şöyle 

hitap etti: 



− Hayat-ı Hazret-i Ömer el-Farûk − 

 
 

~ 20 ~ 

-Memleketlerimize sürekli saldırıp bizimle savaşmanızın ve öldürmeni-

zin sebebi nedir? Acaba bu ana kadar vuku bulan saldırılarınıza müsamaha 

ettiğimiz için mi bize karşı cüretkâr oluyorsunuz?  

Müslüman askerlerin adına Nu’man b. Mukarrin cevap vermeye başladı:  

-Biz Allah’tan habersiz bir kavimdik, imanı ve tevhidi tatmamıştık. Ceha-

let ve dalaletimiz sebebiyle kendi elimizle yaptığımız ruhsuz putları mabud 

kabul ederdik. Allah, temiz nesebi ve fazileti bizce bilinen bir peygamberi 

merhamet edip bize gönderdi. O peygamber bizi Allah’a inanca, namaz, oruç, 

zekat, hac gibi güzel amellere ve güzel ahlaka davet etti ve kötü işlerden, çir-

kin ahlaktan uzak durun buyurdu. Daveti kabul ettiğiniz takdirde saadet yur-

duna nail olursunuz ve murada erersiniz dedi. Davasında sadık olduğunu 

mucizeler ile açıkladı ve ayetler ile bize ispat etti. Kesin olarak kabul ettik ki 

o peygamber sadık bir nebi ve getirdiği din de hak dindir. Eskiden beri tut-

muş olduğumuz yol sapkınlık ve sapkınların yoludur. Bunun üzerine getir-

diği hak dini kabul ettik. Hz. Peygamber’in vasiyeti gereğince bütün halkı hak 

dine ve doğru yola davet etmeye görevliyiz. Bundan sonra kendi şehirleri-

mize bitişik olan şehirlerin halkını hak dine davet ettik. Kabul edenler ebedi 

saadete, sonsuz izzete nail olarak kurtuldular. Kabul etmeyenler ya yiğitleri-

mizin kılıçlarıyla öldürüldüler ya cizye vererek boyun eğdiler. Şimdi, aynı 

şartlarla sizi de hak yola davet ediyoruz.  

-Dünyada sizin kadar hakir ve az nüfuslu bir millet yoktur. Önceleri fa-

kirliğinizden ve düşkünlüğünüzden bizden yardım isterdiniz, ihsanımızdan 

faydalanırdınız. Hatta sizin varlığınızı bile hatırımıza getirmezdik. İşlerinize 

ve isteklerinize Hîre hükümetine atadığımız prensler bakardı. Şimdi ise bi-

zimle savaşmak, topraklarımızı ele geçirmek gibi haddinizi aşan işlere cüret 

ediyorsunuz. Sizin bu hareketinizin müptela olduğunuz yoksulluk ve çare-

sizlikten kaynaklandığını biliyorum. İhtiyacınız kadar size hurma ve buğday 

verelim. İleri gelenlerinize değerli elbiseler giydirelim. Memleketinize dönü-

nüz, sizi rahat ettirecek adaletli bir vali tayin edelim, işlerinizi güzellikle idare 

eder.   
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-Sizin bu aslı olmayan sözlerinizle bizim şanımız alt üst olur zannediyor-

sanız biliniz ki bu zannınız hatadır. Dediğiniz gibi İslam’dan önce fakirlik ve 

ihtiyaç içinde yaşar, itibarsız bir kavimdik. En saygın, en itibarlımız kendi am-

casının oğlunu öldürüp mallarına el koyardı; Kan, kemik, leş yemeyi mübah 

görürlerdi. Fakat İslam dini bizi bu kusurlu ve kötü halimizden tamamıyla 

uzaklaştırdı. Şimdi hepimiz güzel ahlaka sahibiz. O sadık nebi bizi putperest-

lerle cihada memur etti, savaşta şehit olanlarımızın cennete nail olacaklarını 

müjdeledi. Peygamberimiz verdiği doğru haberle yakinen biliyoruz ki sizin 

şehirleriniz bizim olacak; saraylarınız, bağlarınız, bostanlarınız, hazineleriniz 

hepsi bizim elimize geçecek. Şimdi size bir elimizde Kitabullah, bir elimizde 

keskin kılıç olduğu halde geldik, bunlardan birini mutlaka kabul edeceksiniz 

yahut İslam’a cizye vererek düşkünlük içinde yaşayacaksınız.  

O zamana kadar hiç kimse tarafından kendisine bu kadar sade, açık, me-

tin, şiddetli bir dille hitap edilmemiş olan azimetli Yezdicerd baştan ayağa 

kahır ve gazap kesildi. Müslüman elçileri aşağılamak maksadıyla bir çuval 

toprak getirttikten sonra büyüklük taslayarak:  

-Sizin ne haddinizdir ki karşımda böyle sözler söylemeye cüret ediyorsu-

nuz ve bir takım aslı olmayan hayallerle üslupsuz bir şekilde konuşuyorsu-

nuz? Eğer hükümdarlar arasında elçiyi öldürmek âdeti olsaydı hepinizi öl-

dürtürdüm. Rüstem’i başkomutan tayin ettim, yeryüzünün göremeyeceği ka-

dar büyük bir ordu ile onu sizin üzerinize gönderiyorum; Kadisiyye’de hepi-

nizi hendeklere gömdüreceğim, dedikten sonra bir çuval toprak getirterek:  

-İşte, siz benden ancak şu bir çuval toprağı alabilirsiniz, dedi. Huzurunda 

bulunan hademelerinden birine: 

-Bu heyetin en şereflisi kimse bu çuvalı onun arkasına yükleyip hepsini 

birden Medâin’den dışarı çıkarınız, diye emretti. 

Müslümanları uydurma hayaller ile itham eden zavallı Kisra, İran’ın al-

datıcı bir seraptan ibaret olan büyüklüğüne hala itimat ediyordu. Bilmiyordu 
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ki daha İslam gelmeden önce (Milat: 610) Zikar Savaşı’nda Araplar –bir za-

manlar sınırlarına yaklaşmaya çekindikleri– İran’ın azametli ordularını yen-

menin mümkün olduğuna kanaat etmişlerdi. Bilmiyordu ki İslam’ın gelişi Ce-

ziretü’l-Arab’da benzeri görülmemiş bir inkılap meydana getirmiş. Öteden 

beri birbirini öldürmekten ve yağmalamaktan başka bir işi olmayan Arap ka-

bileleri Müslüman olduktan sonra daha önce görülmemiş bir güce ulaşmış-

lardır.  

Müslüman elçiler, Yezdicerd’in huzurundan çıkarken Asım b. Ömer ve 

et-Temimi: 

-Ey İranlılar! Kendi elinizle vatanınızın toprağını bize teslim ettiniz, deyip 

çuvalı arkasına aldı. 

Elçi heyeti Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın huzuruna gelerek nezdine Yezdicerd ile 

vuku bulan olumsuz ve aşağılayıcı konuşmayı anlattılar. Asım’ın çuvalla ar-

kasına alıp getirdiği toprağı Sa’d hayırlı görerek:  

-Ayetin mealine göre, toprak hayırlı işlerin kay 4”اقواتها فيها قدر و فيها بارك و“ _

nağı ve berekettir. İranlılar memleketlerinin anahtarlarını kendi elleri ile bize 

teslim ettiler, dedi.  

Müslümanların daveti ve uyarısına karşı pek cüretkâr bir dil kullanmış 

olan İranlılar göstermiş oldukları davranışlarla savaştan kaçınmakta oldukla-

rını ortaya koyuyorlardı. Kadisiyye’de karşı karşıya gelmiş olan iki ordu dört 

ay kadar savaşa hazır vaziyet alarak olay çıkarmadan bulundukları yerde 

beklediler.  

Bu müddet esnasında Sa’d b. Ebî Vakkâs’la Rüstem arasında barış antlaş-

ması maksadıyla zaman zaman görüşmeler vuku buldu. Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın 

gönderdiği işleri Rüstem -Arapların kalplerine yumuşaklık vermek için- fev-

kalade tantana ve ihtişam ile kabul ederdi: Altından yapılmış bir taht üzerine 

                                                      
4 el-Fussilet, 41/10. (ed.) 
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oturur, yerlere altınıyla ipekle işlenmiş kilimler döşetirdi. Ordudaki emir-

lerde başlarında taçlar, arkalarında süslü elbiseler bulunduğu halde Rüs-

tem’in etrafını kuşatırlardı, çadırın etrafına korkunç savaş fillerini dizerlerdi. 

Sa’d b. Ebî Vakkâs tarafından görüşmek için görevlendirilen kişi mızrağı 

elinde, kılıcı belinde, yayı omzunda olduğu halde bir sade kıyafetle gelir, atın-

dan inip yularını Rüstem’in çadırının yakınında bir yere bağlardı. İranlılar bu 

hal ve hareket kendilerine hadsiz geldiğinden, onu menetmek isterlerdi. Fa-

kat Rüstem onlara müdahale etmemelerini emrederek İslam askerini yanına 

yaklaştırırdı, o da korkusuz bir tavır ile mızrağına dayana dayana, yerdeki 

kıymettar kilimleri çiğneyerek mızrağının ucundaki sivri demirle yırtarak 

Rüstem’in karşısına kadar gider, görüşmeye başlardı. Böylece yanına gelip gi-

den Müslümanlardan Rüstem bir takım hikmetli sözler işitir, akla uygun ce-

vaplar alırdı. Arapların sözleri ve tavırlarında gözlemlediği dik duruş Rüs-

tem’i korku ve dehşete sürüklerdi.  

Sa’d b. Ebî Vakkâs İran ordusuna her defa başka bir asker gönderiyordu. 

Bir gün Rüstem’in huzuruna çağrılan askere sordu:  

-Niçin dün gelen askeri gönderemediler de seni gönderdiler? 

-Çünkü komutanımız Sa’d b. Vakkas tehlike saatlerinde de emin ve sessiz 

anlarında da bizim aramızda adalet ölçüsünü korur.  

Diğer bir askere de: 

-Elindeki bu kamış parçası nedir,5 dedi. 

 Asker: 

-Bir ateş parçası da küçüktür, fakat yakıcıdır, diye cevap verdi. 

Diğer bir defa Rüstem başka askere hitap ederek dedi ki:  

-Nasıl oluyor da böyle köhne bir kılıcı takıyorsun?  

                                                      
5 Mızraktan kinaye.  
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Asker: 

-Evet kılıcımın kını köhnedir. Fakat demiri keskindir, cevabını verdi. 

Bir gün İranlılar Müslümanlardan birini esir ettiler. Rüstem esiri huzu-

runa getirtip bizzat sorguya çekmeye başladı: 

-Bizim diyarımıza niçin geldiniz? Maksadınız nedir? 

Esir:  

-Cenab-ı Hak, peygamberimiz vasıtasıyla bize haber verdi ki eğer siz İs-

lam dinini kabul etmezseniz memleketiniz bizim olacak, kadınlarınızı ve ço-

cuklarınızı esir edeceğiz, hazinedeki servetinizi aramızda bölüşeceğiz. 

Rüstem:  

-Ya bu maksadına ulaşamadan önce ben seni öldürürsem?  

Esir: 

-Eğer ben sizin kılıcınızla şehit olursam ebedi cennette, Rahman’a nail 

olurum. Hayatta olan dostlar dinim yine dediğim gibi sizin memleketlerinizi 

istila, kadın ve evlatlarınızı esir, hazinelerinizi ve mallarınızı ganimet olarak 

verir.  

Rüstem:  

-O halde sizin hakimiyetiniz altında biz aşağılanmış olarak yaşayacağız. 

Esir: 

- Sizi aşağılayan yine kendi ameliniz ve fiillerinizdir. Ey Rüstem! Gözle-

rinden gaflet perdesini kaldır. Bu dini dünyanın birkaç günlük devletine de-

ğişme. Etrafındaki kuvvet ve haşmetin büyüklüğüne aldanma, basiret gö-

zünü aç, İslam’ın ipine uzan ta ki dünyada, ahirette mutlu olasın. Eğer zor 

kuvvet ile İslam’ı mağlup etmek istersen Allah’ın kaza ve kaderiyle savaş-

maya kalkmış olursun ki çalışmaların boşa çıkar.  

Bu hakikatleri dinlemekle hiddetlenen Rüstem, esiri öldürttü. 
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İran ordusunda nizam ve intizamdan, astın üste itaatinden zerre kadar 

eser kalmamıştı. Büyük küçük bütün ordu heyeti ahlaksızlık içinde yüzü-

yordu. Karargah kabul edilen bölgeye yakın olan kara ve kasabalar halkının 

kadın ve evladına, mal ve eşyalarına el uzatmak gibi çeşit çeşit kötülük vuku-

atı her gün kabilindendi. Bu zulümler ve haksızlıklardan usanan ahali Rüs-

tem’in huzuruna gelip feryat edip sızlanırlardı. Rüstem bir kere kendi aske-

rinde hükümran olan ahlaksızlığı bir kere de İslam ordusunda görülen düzen 

nişanelerini, masumiyet ve iffetini mukayese ederek savaş vuku bulduğu tak-

dirde sonuçta İranlıların mağlup ve perişan olacaklarını gözü önüne getirir, 

yeis ve eleme gömülürdü.  

Bir gün yine bir şikayetçi Rüstem’in huzuruna girip askerin saldırısından 

şikayet etti. Bunun üzerine Rüstem askeri emirlerini nezdine çağırarak dedi 

ki:  

-Allah’a yemin ederim ki geçen gün öldürttüğüm mert Arap pek doğru 

sözler söyledi. Yapmakta olduğunuz uygunsuz hareketler sizin rezil olma-

nıza ve helakınıza sebep olacaktır. Hiç düşünmüyor musunuz ki Araplar si-

zinle savaşmak için memleketinize gelmiş oldukları halde barış içinde yaşa-

yan kasaba halkına zulmetmekten uzak duruyorlar. Hakikaten önceleri sizde 

de birbirinizle güzel ilişkiler kurma, güzel ahlak, ahde vefa, adalete ve güzel-

liğe meyil, zulüm ve yolsuzluktan sakınmak gibi üstün meziyetler mevcut ol-

duğundan düşmanları yener, yurtlarınızda refah içinde yaşardınız. Fakat 

sonra ahlakınız değişti: Halka haksızlık ve düşmanlığı, hakkı değiştirmeyi 

mubah addetmeye başladınız. Talihsizlikten talihsizliğe ve felaketten felakete 

uğradınız. Bu bölgeye gelip çadırlarımızı kurduğumuz günden beri İslam or-

dusundan gelen birçok askeri görüşmek için huzuruma kabul ettim. Gözleri-

nizi açınız! Kendileriyle görüştüğüm bu adamların hiçbiri diğerini yok say-

madı ve yaralamadı. Biri ne dediyse diğeri de onun söylediğini aynen tekrar 

etti. Bu adamlar ya doğru söylüyorlar yahut yalan söyleyip bizi aldatıyorlar. 

Eğer yalan söylüyorlarsa sırlarını saklamak için böyle şiddetle tevhidi kalp ve 

lisan eden adamlar son derece cesur, sonsuz bir kudret ve minnet sahibi bir 
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millet teşkil ederler. Eğer doğru söylüyorlarsa onların karşısında kim durabi-

lir?  

Sonra haklarında şikayet vuku olmuş olanlardan birkaçını idam etti.  

Az önce açıklandığı üzere dört ay uzaması beklendikten sonra İran or-

dusu hareket etmeye başladı. Rüstem’in emriyle geceleyin eski nehir üzerine 

alelacele bir köprü kuruldu; sabah olur olmaz ordu karşıya geçti. Öncüleri 

Calinus, kenarları Mihran ile Firuzan isimlerindeki komutanlar yönetiyor-

lardı. Rüstem’in kendisi altmış bin kişilik bir kuvvetle ordunun merkezinde, 

kenarlarda birtakım korkunç savaş filleri bulunuyordu. İranlılar hükümet 

merkeziyle her zaman haberleşebilmek için aralarında işitilebilecek kadar bir 

mesafe bulunmak üzere –ordunun bulunduğu noktadan ta Medâin’e kadar- 

birtakım askerler koymuşlardı. 

Bu anda Rüstem’in içine düştüğü yeis ve bezginliğin derecesini Yezdi-

cerd’in yanında bulunan biraderine gönderdiği rivayet edilen şu mektup ta-

mamıyla açıklamaktadır: 

“Kalelerinizi tamir ediniz, savaş aletlerini hazırlayınız, çarpışmaya hazır 

olunuz. Arap sizin mallarınızı ve evladınızı paylaşacak gibi görünüyor. En 

çok gücüme giden şey, Şah’ın bana: Ya sen gitmelisin ya ben gitmeliyim, de-

miş olmasıdır. Benim niyetim bir müddet Araplara müdafaa ile kazançları 

bozguna dönünceye kadar vakit kazanmaktı. Çünkü balık burcu suyu bulan-

dırdı, Ne’âyim yıldızlarıysa güzel, Zühre de güzel ve orta halli oldu, Merih 

gitti. Bu yıldızların hükümlerine göre o kavim bize galip gelir ve bu memle-

ketleri alır, bu devlet yok olur, Sasani hanedanı yıkılır. İranlıların durumuna 

ağladım. O taç ve tahta yazık! Bu sözleri valideye söyle, benim için ona veda 

et. Bu cihan sarayından gönlünü al, zira vakit daraldı, bundan sonra Şah be-

nim yüzümü görmeyecek, benim için kurtuluş yok. İran dünyada hoş kalsın! 

Çünkü cihan hükümdara dar olsun. Uğrunda canını feda et. O meşhur hane-

dandan yalnız o kaldı. Benim Araplarla işim son buluncaya kadar sen onu 

muhafaza et, cihanda ondan başka efendi yoktur, ondan başka Sasani’nin bir 

yadigarı kalmadı. Ondan sonra bu hanedandan kimse görülmez. Taht çünkü 
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minberle beraber ola. Dünya Ebû Bekr ve Ömer’le dola. Bu yokuşun önünde 

bir uzun iniş var, ondan sonra ne taht görürsün ne hükümdar, bahtiyarlıktan 

ancak Araplar olur hissedar, benim gönlüm kan doldu, benzim sararıp soldu, 

ağzımın suyu kurudu, benim pehlivanlığım zamanında Sasanilerin bahtı ters 

döndü. Eğer süngüyü dağa taşa vursam geçer ve oklarım demiri delerken 

şimdi çıplak adamlara işlemiyor, kılıcım filin ve aslanın boynuna değse yere 

düşürürken Arapların derisini kesmiyor. Bilişten ziyan gördüm, keşke aklım 

olmayaydı, fena günlerden haberdar olmayaydım. Kadisiyye kabrim, zırh ke-

fenimdir. Sen benim derdimle kırgın olma, cihan şahından ayrılma, sen sağ 

ol, şahın gönlü seninle şad olsun!”  

 “Nakli Cevdet Paşa” 

Zavallı İran! Koskoca asırların göz bebeği bir devletin hayat ve mematı 

mevzu bahis olduğu bir sırada en ziyade cesaret ve maharetine güvendiğin 

büyüklerin karlarının kayba dönüşmesini gözlemekle uğraşacak kadar ceha-

let ve çöküş gösterirse, karşısında hayalindeki gayeleri hak ve adalet olan, İs-

lam bereketi ile baştan ayağa irfan ve uyanış gösteren soylu kavim Arap’a 

karşı kendini nasıl müdafaa edersin! 

Artık iki ordu birbirine yaklaşmıştı; her an savaşın vukuu bekleniyordu. 

Zaten hasta olan Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın vücudunda birtakım karhalar6 da 

vardı. Var olmak onun için imkansızdır. Savaş başlayınca her iki ordunun ha-

reketlerini izleyerek gereken emirleri verebilmek için Sa’d kendisini yatağıyla 

beraber o civarda bulunan Kadîs Hisarı’nın damına çıkarttı. Göğsünün altına 

bir yastık koyup yüz üstü uzanarak oradan ordunun hareketlerini kontrol et-

meye başladı, verdiği emirleri derhal orduya bildirmek için Kadîs Hisarı’nın 

etrafına birtakım piyadeler, süvariler yerleştirildi. Sa’d’ın hastalığından ha-

bersiz olan askerlerin onun hakkında bilmeyerek iftira ettiler. “Sa’d diğer İs-

lam komutanları gibi kılıcını çekip ordunun başına geçemiyor, korku ve zaa-

                                                      
6 Karha: Çıban. 
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fından kendini muhafaza kaygısından dolayı Kadîs’in damından emirler ve-

riyor,”demeye başladılar; hatta ismi belli olmayan biri tarafından düzenlenen 

şu beyitler: 

 نصره هللا زلنا حتى نقاتل

 معصم القادسيه بباب سعد و

 فأُبنا وقد آمت نساء كثيرة

 7فيهن أيمونسوة سعد ليس 

Orduda ağızdan ağıza dolaşıyordu. Sa’d b. Ebî Vakkâs askerleri arasında 

yayılmış olan bu saçmalıkların red ve iptali için komutanları yanına çağırıp 

vücudunun görülmesi mümkün olan yerlerindeki karhaları onlara gösterdi. 

Başkumandanın hareketi zayıf kalp, korku ve korkaklık eseri olmayıp geçerli 

mazereti olduğuna ordu ikna oldu.  

Sa’d nezdinde toplanmış komutanlara hitaben:  

-”Cenab-ı Hak: “ الصالحون يرثهاعبادى االرض ان ” Muhakkaktır ki arza, salih kul-

larım varis olur, buyuruyor; yakînen biliniz ki İran şehirlerinde Allah’ın salih 

kullarına miras olarak vadettiği arazidir. Düşünceniz İslam kelimesini yücelt-

mek olsun, şehadete nail olursanız cennet ile Allah ile buluşmuş olursunuz. 

Kalplerinizden dünya malına olan rağbeti çıkarın, bütün amel ve fiilleriniz 

ahirette cennete kavuşmak için olsun. İşte o zaman Cenab-ı Hak da sizi dün-

yada devlet ve şeref ile yüceltir. Üç seneden beridir ki İran savaşlarıyla meş-

gulsünüz. Eğer bugün bir mert mümine layık olacak surette sabır ve yiğitlikle 

savaşırsanız düşmanın malları ve nüfusunu hep sizin himayenize geçecek, 

eğer korku ve zaafa müptela olarak firar ederseniz fani dünya hayatınızı ahi-

ret saadetine tercih etmiş olursunuz”. Dedikten sonra dil açıklığı ve etkili ko-

nuşma sahibi olan hatiplerden, şairlerden bazılarını askeri cesaretlendirmekle 

                                                      
7 Bizler, Allah zafer ihsan edinceye kadar savaştık. 
Sa’d ise Kâdisiye kapısında güvendeydi. 
Savaştan döndüğümüzde birçok kadın dul kalmıştı, 
Sa’d’ın eşlerine gelince onlar içerisinde dul kalan yoktu. 
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görevlendirdi. Savaşa başlar başlamaz kurralar tarafından orduda Enfal 

sûresi okunmasını emir verdi. Vereceği emirlerin icrasına, savaş harekâtının 

idaresine Hâlid b. Urfuta’yı vekil tayin ederek, yarın öğle namazı eda edildik-

ten sonra ben dört tekbir alacağım, birinci tekbirimi işitince siz de tekbir alır 

ve savaşa hazırlanırsınız, ikinci tekbirimi işitince silahlarınızı kontrol edersi-

niz, üçüncü tekbiri işitince askerin istek ve gayretini artırmak için süvarileri 

savaş meydanına çıkarırsınız, dördüncü tekbirimi işitince her taraftan düş-

man üzerine hücum eder ve hücum esnasında “La havle ve la kuvvete illa 

billah” dersiniz, dedi. 

Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın vekil ve kaymakamı Hâlid b. Urfuta orduyu teftiş 

ve kontrol ederken hem cesur hem beliğ bir şair olan Ebû Mihcen Sekafî’nin 

arap içmekle meşgul olarak bazı beyitler okumakta olduğunu gördü.8 Ebû 

Mihcen şarap içtiğinden dolayı Sa’d onu birkaç defa uyarmıştı. O gün yine 

aynı kabahatı tekrar ettiğinden haberdar olunca Ebû Mihcen’i yanına çağıra-

rak kendi huzurunda Kadis Hisarı’nda hapsettirdi. 

Ertesi gün öğle namazı vakti girince İslam ordusu muntazam saflarla 

oluşmuş bir kitle halinde olarak farz namazı eda etti. Sonra Kadis’den bir tek-

bir sesi işitildi. Bütün ordu tekbir alarak hazırlanmaya başladı, kısa bir ara ile 

ikinci tekbir sesi işitildi. Bütün İslam askerleri tekbir alarak silahlarını kontrol 

etti. Bir zaman sonra üçüncü tekbir sesi çınladı. İslam ordusu tekbir alarak 

muntazam saflar oluşturdu. Hücuma hazır bir vaziyet aldı. Bu esnada asil 

Arap atlarına rakip olmuş, hafif zırhlar giymiş birtakım cesur Müslümanlar 

savaşı kızıştırmak üzere meydana çıktılar. İlk çarpışma Galib b. Abdillah 

                                                      
ى فا مت اذا 8  كرمت جيب اىل وقت 
ى تروى ى بعد عظامت   عروقها موت 

ى الو ى تدفت 
 
ى انفالة ف  فانت 

 وقها اذ ال ان مامت اذا اخاف

Türkçesi:  
Öldüğüm zaman beni bir asma çubuğunun civarına defnediniz ki öldükten sonra onun suyu be-

nim kemiklerimi güzelleştirsin. Beni çöle defnetmeyiniz ki öldükten sonra üzüm suyunun zev-
kinden mahrum olacağımdan korkuyorum. 
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Esedî ile İran bahadırlarından Hürmüzan arasında vuku buldu. Tarafların 

birbirine kılıç ve süngü ile karşılık verdiği birkaç hamleden sonra Hürmüzan 

bitap düşerek esir edildi. Amr b. Ma’dikerib’in karşısına çıkan mübariz öldü-

rüldü. İran komutanlarından Mihran’ı, Münzir b. Hasan öldürdü. Üç önemli 

komutanlarının birbiri ardına öldüğünü gören İranlılar fillerini tahrik ederek-

Becîle kavminin üzerine hücum ettiler. Savaşın aşamaları Kadis’in çatısından 

izleyen ve takip eden Sa’d’ın emriyle Tuleyha b. Huveylid Esedi,  Benî Esed 

halkı ile Becîle kavminin yardımına koştu. İranlılar Benî Esed’in üzerine bü-

yük kuvvetler ile hücum ediyorlardı, fillerin üzerindeki İran okçuları dehşetli 

tahribat yapmaya başladılar. Eş’as b. Kays, kendi askerleriyle Benî Esed’in 

yardımına yetişti. Bu esnada Kadis’den dördüncü tekbir işitildi. 

Müslümanlar tekbir aldıktan sonra “La havle vela kuvvete illa billah” se-

siyle her taraftan deli gibi hücum etmeye başladılar. İranlıların savaş fillerinin 

korkunç manzarası İslam ordusundaki atları, develeri ürkütmekte olduğun-

dan süvariler hücuma muktedir olamıyorlardı. Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın emriyle 

Asım b. Ömer, Benî Temîm ve Benî Esed okçularına fillere cepheden ok yağ-

dırmaları için emir verdi. Birtakım İslam askerleri de arka taraftan gidip fille-

rin semerlerini keserek üzerlerindeki mahfeleri9 ve bunların içlerindeki savaş-

çıları yere düşürdüler. Üzerlerinde kendilerini sevk ve idare edecek adam kal-

mamış olan filler atılan okların hortumlarında, gözlerinde açtığı yaraların acı-

sıyla geri dönüp İran safları üzerine doğru koşmaya başladılar. Savaş akşama 

kadar devam etti. Akşam karanlığı etrafı kaplayınca savaş son buldu.  

O gün Benî Esed’ten beş yüz asker, Becîle, Kinde ve diğer kabilelerden 

birçok Müslüman şehadete ulaştı. Çadırlara nakledilen yaralıların hizmetleri 

orduda bulunan Müslüman kadınlar tarafından üstlenildi. Savaş meydanında 

şehit olanlar defnedildi. 

Ertesi gün her iki tarafta safları düz hale getirerek savaşmaya başlamak 

üzere iken birdenbire Şam yolu üzerinde yoğun bir toz yükseldi. Biraz sonra 

                                                      
9 Deve, fil gibi hayvanların sırtına konulan, içine oturmaya yarayan sepet biçiminde bir eşya. (ed.) 
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Emîrü’l-Mü’minîn Hz. Ömer’in emriyle Dırâr b. Utbe b. Ebî Vakkas’ın emri 

altında Şam ordusundan ayrılan yardım kuvvetinin önündeki askerleri Ka’ka 

b. Amr’ın bin beş yüz askerle gelmekte olduğu görüldü. Ka’ka askerini onar 

askerden oluşan yüz elli bölüğe bölmüştü. Bölükler eşit parçalara gelip or-

duya katıldılar. Ka’ka orduya gelir gelmez arkadan Dırâr b. Utbe’nin mükem-

mel bir ordu ile gelmekte olduğunu müjdeledi. İslam askerini cesaretlendire-

rek ve savaşa hırslandırarak ayağının tozuyla meydan savaşına girdi. Askeri 

maharetler ve bahadırane yürüyüşler icra ederek İranlılardan mübareze talep 

etti. Karşısına çıkan Zülhacib’i birkaç hamlede zillet toprağına yuvarladı. Bu 

defa İran bahadırlarının başta gelenlerinden Firuzan ile Pendvan mübareze 

meydanına çıktılar. Ka’ka Firuzan’ı, Ka’ka’nın yardımına gelen Haris de 

Pendvan’ı öldürdü. İran’ın en ileri gelen bahadırlarından üçünün böyle birbi-

rini takip ederek meydan mübarezesinde öldürülmesi İranlıları pek ziyade 

korku ve bıkkınlığa düşürdü. Müslümanlar o gün develerin etrafına perdeler 

astılar, üzerlerine birçok çullar, çuvallar koyup hayvanları filden daha büyük 

şekle soktular. Birtakım okçular binerek süvarilerin himayesi altında olduk-

ları halde İran ordusunun üzerine sürdüler. Savaş fillerinin İslam ordusunda 

meydana getirdikleri zararı o gün bu develer İran ordusunda meydana getir-

diler. İran süvarilerinin atları bu develerden ürküp geri döndü. Müslümanlar 

onların arkalarından hücum edip birçoğunu kılıçtan geçirdiler. Öğleden 

sonra çarpışma pek ziyade şiddetlendi. Sa’d b. Ebî Vakkâs yanında hapsolan 

ve hapishanenin penceresinden çarpışmayı izlemekte olan Ebû Mihcen bir fır-

sat bularak Sa’d’ın karısına yalvardı. “Eğer ölmezsem yine döner, hapsime 

girerim. Beni bu savaşa katılmak şerefinden mahrum etme, eşinin silahlarıyla 

kısrağını ödünç olarak bana ver” dedi. Sa’d’ın eşi Ebû Mihcen’in ahdine vefa 

edeceğine itimat ederek rica ve isteğini kabul etti. Ebû Mihcen gizlice Sa’d’ın 

silahlarını aldı, kısrağına bindi, meydan çarpışmasına atıldı. Harikulade bir 

cesaretle savaştı. Hatta Ebû Mihcen’in deli gibi hücumlarını gören Müslü-

manların kalbinde kuvvet ve metanet ortaya çıktı. Savaş aşamalarını bulun-

duğu bölgeden inceleme ve kontrol etmekte olan Sa’d b. Ebî Vakkâs, Ebû Mih-



− Hayat-ı Hazret-i Ömer el-Farûk − 

 
 

~ 32 ~ 

cen’in ortaya koyduğu harika cesareti izlerken kendi kendine acaba bu kah-

raman kimdir, altındaki at benim kısrağıma benziyor, kendisinin hali de Ebû 

Mihcen’in deli tavırlarını andırıyor, diyordu. Ordudaki askerlerden bazıları 

onun ehli İslam’a açık bir şekilde gökten gönderilen bir melek olduğuna ina-

nıyorlardı. Savaş gece yarısına kadar devam etti. Savaş son bulunca Ebû Mih-

cen ahdine vefa ederek Kadisiye’ye dönmekle kısraktan indi, silahları çıkardı, 

hapse girip oturdu. 

Sa’d b. Ebî Vakkâs o gün Müslümanların şevk ve gayretine, düşmanın 

sebat ve metanetinin kırılmasına dayanarak gelecekte örnek olacak olan kah-

ramanın Ebû Mihcen Sekafi olduğunu karısından haber alınca onu huzuruna 

çağırarak: Cenab-ı Hak seni hayır mükafatıyla murat eylesin! Dün savaş ala-

nında gösterdiğin kahramanlıklarla İslam ehlinin zaferini temin ettiğini du-

yup seni serbest bıraktım. Ebû Mihcen bundan sonra içkiden büsbütün vaz-

geçti.  

Bu savaşın üçüncü gecesi Ka’ka b. Amr ve kendi askerini kimsenin haberi 

olmaksızın ordudan ayırıp bir tarafa çekti. Sabah olunca savaşa başlamak 

üzere iken Ka’ka’nın tertibi ile onar kişiden ibaret bölüklere ayrılmış olan bin-

beş yüz asker henüz yeni gelmiş bir yardım kuvveti gibi gelip orduya katıldı-

lar. Bu suretle İslam askerlerinin kalplerinde bir kat daha metanet meydana 

geldi. Fakat bu sırada Şam tarafı üzerinde Dırâr b. Utbe’nin mükemmel or-

dusu da göründü ve kısa bir müddet sonra gelip Sa’d’ın ordusuna kavuştu.  

Yeni kuvvet almış olan Müslümanlar İran ordusuna son derecede şiddetli 

bir hücum ettiler. Arap kahramanları o gün İranlıların filleriyle çok uğraştılar. 

Fakat savaşın sonunda hayvanların birtakımı telef, kalanlarını da ürkütüp ka-

çırmayı başardılar. Artık İslam askerleri fillerin hasarından emin olunca ken-

dilerinden emin bir tavırla İranlılara kılıç sallamaya başladılar. 
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8. Leyletü’l-Herir ve Rüstem’in Öldürülmesi  

Akşam yaklaşmıştı, fakat savaş son şiddeti ile devam ediyordu. Bu sırada 

Araplar bir çevirme hareketi yaparak ansızın İran ordusunun arkasından hü-

cum ettiler. İranlılar fena halde şaşırdılar, her tarafı gece karanlığı kaplamıştı. 

İki ordu düzenli olmayan bir halde birbirine karıştı. Bu anda meydana gelen 

şiddetli bir fırtına yerden kaldırdığı kumları, tozları İranlıların yüzlerine çar-

pıyor, gözlerini kör ediyordu. Karanlıkta devam edip giden bu feci dehşetli 

savaş vaktinde silah şakırtısından, cengaverlerin haykırışlarından meydana 

gelen korkunç velvele çok uzaklardan işitiliyordu. Sabah oldu, gün ağarması 

savaş sahnesini aydınlattı. Savaş devam etmekteyken Başkomutan Rüstem’in 

vücudu kılıç ve savaş yaralarıyla delik deşik bir halde öldürülüp yere serilmiş 

olduğu görüldü. Bu haber orduda yayılır yayılmaz İran ordusu perişan bir 

halde firar etmeye başladı. İslam yiğitleri firarileri takip edip kılıçtan geçirdi-

ler, İran komutanlarından Calinus da firar ederken öldürüldü. İran toplulu-

ğunun istiklal ve hürriyetlerini temin etmiş olan meşhur Kâve’nin bayrağı 

“Direfş-i Kaviyânî” İslam askerlerinden Dırâr b. el-Hattâb’ın eline geçti. Bu 

bayrak, pek kıymetli taşlarla süslenmiş olduğundan mühim bir ganimetti. Di-

refş-i Kaviyânî’nin çöküşü İran İmparatorluğunun yok olmasına bir işaretti. 

Kadisiyye Savaşı’nda kırk b. İranlı savaş meydanında öldürüldü. İslam ordu-

sundan sekiz b. asker şehit oldu. Savaş meydanında şehit düşenler defnedil-

dikten ve yaralılar getirildikten sonra Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın emriyle ganimet 

malları bir yerde toplandı. Dırâr b. Hattâb’a otuz bin dinar verilerek Direfş-i 

Kaviyânî de ganimet mallarına katıldı. Kadisiyye geleneksel zaferlerle hilafet 

makamına arz edildi. Toplanan mallar ve ganimetler İslam ordusunu oluştu-

ran kırk bin askere bölünüp her süvariye yirmi bin dinar nakit ve on beş baş 

yük hayvan payına düştü. Birçok kıymetli kaplar ve çanaklar, altın, gümüş 

tas, işlemeli kadehler İslam askerlerinin eline geçti. Hayatın sadeliğine alışmış 

olan kabile insanlarının geçim tarzı ve hayatını bilmediklerinden eşyanın kıy-

metini takdir edemiyorlardı. Bir bedevi tabaklanmış deri içinde birçok kâfur 

bulmuştu. Arkadaşlarına gösterdi. Onlar da bunun tuz olduğuna hükmede-
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rek yemek pişirdikleri zaman kâfuru tuz diye yemeğe attılar. Akşam yeme-

ğinde bir lezzet bulamadılar. İçlerinden kâfurun kıymetini bilen birisi iki dir-

hem değerinde eski bir kaftan karşılığında bir torba kâfuru satın aldı. 

Bir bedevinin eline iri bir zümrüt parçası geçmişti. Kıymetini bilmediği 

için bin dirheme birini sattı. Bir zaman sonra zümrüdün çok kıymetli olduğu 

duyuldu. Arkadaşları bedeviyi azarladılar. Niçin bin dirhemden fazla para 

istemedin, dediler. Bedevi cevaben:  

-Eğer binin üstünde bir fiyat olduğunu bilseydim isterdim, dedi. Diğer 

bir bedevi de avucunda sarı altınları göstererek:  

-Kim bu sarı madenleri alıp da yerine bana beyaz gümüş verir, diye rast 

geldiğine müracaat ediyordu.10 

Ganimetlerin beşte biri Medine-i Münevvere’ye gönderildi. Hz. Halife bu 

malları ensara, muhacirlere, fakirlere ve miskinlere taksim etti. Sa’d b. Ebî 

Vakkâs takdir ve beğenisini bildiren bir mektup göndererek hilafet makamın-

dan emir gelmedikçe İslam ordusunun Kadisiyye’den hareket etmemesini 

söyledi. 

9. Basra Şehrinin Tesis ve Binası  

İranlıların Hindistan’la mektuplaşma ve görüşmelerini kesmek için Hz. 

Halife “Eyle” tarafları Umman sahilinde uygun bir noktada bir şehir bina ya-

pılmasını emredip bu hususa Resûlullah’ın ashabından Utbe b. Gazvân’ı gö-

revlendirdi. Bu yeni şehrin tesis edildiği bölge taşlık arazi olduğundan dolayı 

Basra ismiyle anıldı. Şehir üç sene zarfında tamamlandı. Az zaman içinde iler-

leyerek bayındırlık kazandı. Ceziretü’l-Arab’ın en meşhur ticaret merkezle-

rinden biri arasına girdi. 

 

                                                      
10 İmam Mes’ûdi: Mürûcü’z-zeheb 
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10. Merci’r-Rum Vakası ve Humus, Lazkiye, Kınnesrin, Antakya, 

Halep Şehirleriyle Diğer Şehirlerin Fethi  

Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Hâlid b. Velîd ile Humus üzerine hareket edip 

Merci’r-Rum mevkiine geldi. Orada tesadüf ettiği iki Rum ordusundan birini 

Hâlid b. Velîd takip ederek Dımeşk önünde tamamen yok etti. Diğerini de 

Ebû Ubeyde perişan etti. Bu ikinci ordudan kalan fertler Humus’a doğru firar 

ettiğinden Ebû Ubeyde, Rum ordusunu mahvettikten sonra tekrar gelip ken-

disine katılan -Hâlid’le beraber Humus şehrini kuşatmaya gitti. Bizans İmpa-

ratorluğu Humus’a İslam askerlerinin saldırı ve hücumuna karşı muhafaza 

etmek için el-Cezire aşiretlerinin yardımını almaya çalıştı. Fakat hilafet maka-

mından verilen emir üzerine Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın Irak ordusundan ayrılarak 

sevk ettiği bölükler el-Cezire’ye dahil oldular. Heyet ve Karkasiyye surlarına 

hücum ettiler. el-Cezire aşiretleri Humus’un yardımına gitmek üzere yola çık-

mışken kendi memleketlerinin saldırıya uğradığını haber alır almaz hemen 

geri döndüler. Yardımdan mahrum kalmış olan Humus Müslümanlara cizye 

vermek şartıyla barış yaparak teslim oldu. Ebû Ubeyde Humus’un muhafa-

zasını Ashâb-ı Kirâm’dan Ubâde b. Sâmit’e bırakıp kendisi Hama’ya doğru 

gitti. Hama şehri de cizyeyi kabul ederek barışla İslam’a teslim oldu. Sonra 

Şeyzer ile Maarretü’n-Nu’mân barış yoluyla ele geçirildi fakat Lazkiye savaş 

ile fethedildi. Halep’in idare merkezi olan Kınnesrîn üzerine yürüyen Hâlid 

b. Velîd önüne çıkan Rum Generali Meynas’ı mağlup ettikten sonra Kınnes-

rin’i zapt ve tahrip etti. Kınnesrîn’in çöküşü üzerine Halep vilayeti yardım 

istedi. Buradan Hâlid b. Velîd Urfa’ya doğru hareket edip Karkasiyye’den ge-

len Amr b. Malik ve Musul tarafından gelen Abdullah b. Ğanem’in bölükle-

riyle birleşti.  

Ebû Ubeyde b. Cerrâh meşhur Antakya şehrini kuşatmaya başladı. Mah-

sur kalanlar dışarıdan şehre yardım edilmeyeceğini ve sırf kendi kuvvetlerine 

dayanarak uzun müddet karşılık veremeyeceğini anladıklarından aman dile-

diler. Cizyeyi kabul edenlerin eskisi gibi şehirde kalmalarına, cizyeyi kabul 
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etmeyenlerin göç etmelerine müsaade ettiler. Antakya şehri Rum sınırı yakı-

nında bulunduğundan İslam askerinden maaşlı muhafızlar kaydedilerek ka-

lede bırakıldı.  

Ebû Ubeyde b. Cerrâh bundan sonra Muaviye’yi beş bin süvari ile Kay-

seriye-i Filistin’deki Rum kumandanı Kayğar üzerine gönderdi; Muaviye as-

kerinin kılıcı ile beraber Rum ordusunu perişan etti. Ecnadeyn taraflarında 

bulunan Rum Generali Artaban zerine göndererek Amr b. el-Âs da icra ettiği 

büyük bir savaşta Rumları hezimete uğrattı. Amr b. el-Âs’ın önünden firar 

eden Artaban Kudüs’e gitti. Şehri kuşatan İslam kuvvetini yararak içeri gir-

meye muvaffak oldu.  

 

11. Beytü’l-Makdis’in Zaptı ve Ele Geçirilmesi  

Artaban’ı takip ederek gelen Amr b. el-Âs da Beytü’l Makdis’in önünde 

göründü. Çarpışma bir kat daha şiddetlendi. Şehri kurtarmaya imkan kalma-

dığına kanaat eden halk, İslam ordusu zorla şehre girdiği takdirde başa gele-

cek sonuçları etraflıca düşünerek barış yoluyla teslim olmaya karar verdi. Ba-

rış anlaşması için Amr b. el-Âs ile Rumlar arasında geçen görüşmede Müslü-

manların halifesinin bizzat gelip Beytü’l-Makdis’i teslim etmesi barışın esas-

larından biri olmak üzere teklif kabul edildi. Amr b. el-Âs Rumların barış tek-

liflerini hilafet makamına bildirdi. Hz. Ömer, Medine-i Münevvere’de Ali b. 

Ebî Tâlib’i vekil atayarak Kudüs-i Şerif’e doğru hareket etti. Şam’daki Müslü-

man kumandanlara önceden gönderilen mektuplarla Câbiye’de Hz. Ha-

life’yle buluşmaları emredilmiş olduğundan Hz. Halife Câbiye’ye ulaştığı za-

man İslam emirleri tarafından karşılandı. Arkasında deve kılından yapılmış 

eski bir kaftan olduğu halde bir deveye binip gelmiş olan Ömer b. Hattâb altın 

ve gümüşe gark olmuş, süslü, gösterişli giysilerle kendisini karşılayan İslam 

emirlerini azarladı. Kudüs-i Şerif’in ileri gelen büyükleri Câbiye’ye gelip 

Müslümanların halifesine saygılarını arz ettiler. Şehrin teslimi meselesinde 

birçok kısma ayrılan şartlar Cabiye’de kararlaştırıldı. Barış ve teslime muha-

lefet eden Artaban ile Pirvânî Mısır’a firar ettiler. Sonra bir savaşta İranlıların 



− Lütfullah Ahmed − 

 
 

~ 37 ~ 

eline geçmiş olup daha sonra Heraklius tarafından geri alınarak büyük alay-

larla getirmiş ve Beytü’l-Makdis’te kiliseye konulmuş olan İsa haçı önceden 

imparator tarafından Konstantiniyye’ye aldırılmış olduğundan mevcut gani-

metler arasında bulunamadı. Beytü’l-Makdis’in ele geçirilmesi hicretin on be-

şinci yılının sonuna doğru vuku bulmuştur.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hilafetin Dördüncü Senesinden Yedinci Senesine, Hicretin On 

Altıncı Yılından On Dokuzuncu Hicret Yılına Kadar  

1. Celûlâ’da Tesis Eden Kisra Yezdicerd’in Kesin Hezimeti, 

Hulvân’da Toplanan Son İran Kuvvetinin Ortadan Kaldırılması 

 Kadisiyye zaferinden sonra İslam ordusu bulunduğu yerde beklemeye 

görevli olduğundan Irak’ta savaş hareketi geçici olarak değişikliğe sebep ol-

muştur. Fakat bu defa hilafet makamından gelen emir üzerine Sa’d b. Ebî 

Vakkâs yüklerini Kadisiyye’de terk ile oluşturduğu bir askeri bölüğü yanına 

alarak Fırat’ı geçti ve Medâin üzerine doğru yürüdü. Müslümanların güzer-

gahında bulunan Nehrü Seyr, Teres, Babil, Sabat ve sair şehirler bazısı barışla 

bazısı zorla ele geçirilmiştir. Babil’de yerleşen İran ordusu kanlı bir savaştan 

sonra hezimete uğrayarak bir kısmı Ahvaz’a bir kısmı da Medâin’e sığındı. 

Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın altmış bin kişilik bir kuvvetle ilerlemekte olduğunu 

Medâin’de haber alan Yezdicerd, Dicle nehrinin her iki sahilinde bina edilmiş 

yedi müstakil şehirden oluşan Medâin’in Irak tarafındaki kısmında bulunan 

halkı servet ve malları, dost ve eşleriyle beraber doğu tarafındaki dayanıklı 

kısmına geçirdi. Dicle üzerindeki kayıkları, köprüleri tamamen tahrip ettirdi. 
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Sa’d b. Ebî Vakkâs ordu ile Dicle’nin kenarına ulaştı. Müslümanlar nehrin ge-

çit yerini öğrendiler. Fakat birinci defa olarak böyle büyük bir nehirden geç-

tikleri için askerler cesaret olsun diye evvela Asım b. Amr’ın başkanlığında üç 

yüz kişilik bir bölük atlarını suya sevk edip karşı sahile geçtiler. Ordu da bun-

ları takip ederek sağ salim Dicle’yi geçtiler.  

Medâin’in müstahkem kısmına sığınmış olan Yezdicerd bir müddet di-

rendiyse de nihayet şehri terk ve tahliye ederek maiyyetiyle beraber Hulvân 

Kalesi’ne çekildi. Selefkiyan ile Sasaniyan’a başkent olmuş olan Medâin ebe-

diyen Müslümanların eline geçti. Şehre önce Asım b. Amr Temimî’nin bölüğü 

girdi. Sokaklarda hiç kimseye denk gelinmiyordu. Halkın çoğunluğu Kasrü’l-

Ebyaz’a kapanmışlardı. Asım tarafından Kasrü’l-Ebyaz kuşatıldı. İçinde bu-

lunanlar cizye vermek şartıyla ortaya güvende oldular. 

Öncülerin akabinde Sa’d b. Ebî Vakkâs da ordu ile şehre girip Kasrü’l-

Ebyaz’ı almaya karar verdi. İslam ordusu Eyvan-ı Kisra’da sekiz rekât fetih 

namazı kıldı. Firarilerin takibine Ka’ka b. Amr memur edildi. İranlılar alela-

cele şehri terk etmiş olduklarından beraberlerinde çok eşya götürememiş-

lerdi. İslam ordusu Medâin’de pek çok had ve hesaba sığmaz mal ve eşyayı 

ganimet ettiler. Amr b. Mukarrin ganimet mallarının korunmasında görevli 

olduğundan herkes eline geçen eşyayı getirip ona teslim ederdi. Firarilerin 

takibine görevli olan askeri birlikler de arkalarından yetiştikleri İranlılardan 

pek çok pahalı eşya alıp getirdiler. Beraberlerinde birtakım yüklü katırlar bu-

lunduğu halde Nehrevan Köprüsü’nden geçmekteyken İslam reislerinden 

Zühre tarafından esir edilen bir firari kafilesi Medâin’e getirildi. Bunların ka-

tırlarındaki yüklerin içinde Kisra’nın elbiseleri, göğüslüğü, mücevherleri, 

zırhı, değerli taşlarla süslenmiş tacı ortaya çıktı. Ka’ka b. Amr’ın yetişip idam 

ettiği bir firarinin heybesinde İran mülküne ait gayet kıymetli zırhlar, kılıçlar 

bulundu. Ganimetin beşte biri parçalara bölündükten sonra mücahitlere tak-

sim olundu. Altmış bin civarında olan İslam askerinin tamamı süvariydi. Her 

ferdin hissesine on iki bin dirhem düştü.  
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Sa’d b. Ebî Vakkâs Arapların şaşırmasına sebep olacağı kıymetli eşyayı, 

Kisra’nın kılıçlarını, bileziklerini, tacını ganimetin beşte birine hesap etti. Ey-

van-ı Kisra’da bulunan gayet süslü kilimleri de -askerlerin beşte dördü hisle-

rinden vazgeçmeleri üzerine- ganimetin beşte birine katıldı. Bunlar Medine-i 

Münevvere’ye gönderilince Hz. Halife tamamını Resûlullah’ın mescidine 

koydurttu. Medine halkı grup grup gelip bu nadide, kıymetli eşyayı şaşkın-

lıkla izlerlerdi. Bilhassa uzunluğu ve genişliği altmış arşın olan o nadide ki-

limler herkesi hayrette bırakıyordu. Bu kilimi yapacak kadar Medine’de geniş 

bir yer bulunamamıştı. Ganimetin beşte biri taksim edilip de sıra bu halıya 

gelince Hz. Ömer tereddüt etti, bazıları taksimi mümkün olmaması sebebiyle 

Beytülmâl Müslümanlara ait olmak üzere orada muhafaza olunması görü-

şünde bulundular. Fakat Ali b. Ebî Talip, Ya Emîrü’l-Mü’minîn niçin kendi 

ilmini cehalete, yakınını şüpheye düşürüyorsun? Dünyadan sana ancak yap-

tığın ve malını sarfettiğin, giyip eskittiğin, yiyip tükettiğin kalır, dedi. Hz. Ha-

life doğru söyledin ya Ebu’l-Hasan deyip parça parça ettirdikten sonra 

Ashâb-ı Kirâm’a taksim etti. Hz. Ali’nin hissesine düşen parça – en âlâ parçası 

olmadığı halde – daha sonra yirmi bin dirheme satıldı.  

Hulvân’a sığınmış olan Yezdicerd yeniden bir ordu hazırlayıp Diyâle 

nehrini takiben Medâin üzerine sevk etti. Sa’d b. Ebî Vakkâs bu İran ordusuna 

karşı on iki bin kişilik bir bölük ile Dırâr b. Utbe’yi gönderdi. Dırâr, İranlıları 

Celûlâ’da karşıladı. Meydana gelen çarpışmada İranlılar perişan oldular. 

Celûlâ, Müslümanların eline geçti. Bu yenilgi haberini alan Yezdicerd artık 

Hulvân’da duramadı. Şehri muhafaza etmek üzere bir miktar asker bırakıp 

kendisi Rey taraflarına doğru hareket etti. Dırâr b. Utbe, Ka’ka’nın maiyetinde 

getirdiği dört bin kişilik yardım kuvvetini de beraberine alıp Hulvân’ı ele ge-

çirmeye gitti. Şehre biraz uzak olan bir bölgede büyük bir savaş vuku buldu. 

İran’ın son kuvveti de buradan tamamen uzaklaştırıldı.  



− Lütfullah Ahmed − 

 
 

~ 41 ~ 

2. Tikrît, Musul ve Diğer Şehirlerin Fethi 

Rum memleketine bağlı bulunan Musul’daki Rum Generali Tikrît şehrine 

gelip etrafa hendekler kazdırdı. Kaleleri, korunakları tamir ettirip ve silahlan-

dırdı. Arap kabilelerinden Benî İyad, Tağlib, Temr gibi Nasârâ’ya mensup ka-

bileler ve birçok İranlılar da Rumlara yardım için katıldılar. Sa’d b. Ebî Vakkâs 

altı bin kişilik bir kuvvetle Abdullah b. Mu’temer’i Tikrît üzerine sevk etti. 

Abdullah Rumları mağlup ederek Tikrît’i istila ettikten sonra Musul önüne 

vasıl oldu. Burası da savaş ile Müslümanların eline geçti. Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’ 

ile Amr b. Said el-Cezire’nin fethini tamamlamaya memur oldular. Az zaman 

zarfında bu kıta baştan başa itaat altına alındı. Cezire valiliği İyâz’a bırakıldı. 

Sonra Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’ Nusaybin, Amr b. Said de Resulayn üzerine yü-

rüdü. Bu vilayetlerin ikisi de barış yoluyla İslam’ın hakimiyetini kabul ettiler. 

Yalnız Benî Tağlib Nasârâ’sı şehri terk ederek Rum memleketine sığındı. Fa-

kat hilafet makamından Rum İmparatoruna gönderilen bir mektupta eğer 

Benî Tağlib Rum memleketlerinden ihraç ve iade edilmeyecek olursa İslam 

şehrindeki Nasârâ’nın tamamıyla kovulacağı beyan olunduğundan derhal 

Benî Tağlib, yurtlarına iade olundu. Bunlar, “Biz her malımızın zekatını iki 

kat vereceğiz, fakat cizye namıyla bir şey vermeyiz” dediler. Hz. Halife: “O 

vereceğiniz şey sizin cizyenizdir, onu hangi isim altında isterseniz verebilirsi-

niz” dedi.  

 

3. Kûfe Şehrinin İnşâsı  

Irak memleketlerinin su ve havası ile Müslümanlar uyuşamıyorlardı. 

Zaaf ve zayıflığa uğruyorlardı. Medine’ye gelen Irak askerlerinin çehrelerin-

deki zorbalık Hz. Halife’nin dikkatini çekti. Hz. Ömer bunun sebebini Sa’d b. 

Ebî Vakkâs’tan açıklama olarak gelen cevapta Irak’taki şehirlerin kötü hava-

sına sebep olmak üzere gösterildi. Bunun üzerine hilafet makamından yazılan 

emirnamede su ve havası latif ve iyi bir şehrin seçilmesi ve bu hususa Selman-

i Farisi ile Huzeyfe’nin görevlendirilmesi emir ve yazı ile bildirildi. Sa’d, bu 
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iki kişiyi yanına çağırarak ile hilafet makamının emrini bildirdi. Selman, Fı-

rat’ın batı tarafını, Huzeyfe’de doğu tarafını derinlemesine araştırdı.  

İkisi de su ve havası latif kumsal bir bölgede durma görüşünde bulundu-

lar, burada ikişer rekât namaz kılarak bu yeni şehrin Müslümanlar için sabit 

ve bereketli bir yer olmasını Cenab-ı Hak’tan istediler. Sonra dönüp Sa’d’ın 

huzuruna gittiler ve seçtikleri bölgeyi bildirdiler. Sa’d, askeri Medâin’de mu-

hafız sıfatıyla kalmak yahut Kûfe’ye gelmek suretlerinden birini seçmekte hür 

bıraktı. Kûfe ismindeki bölgenin seçilmiş olduğunu hilafet makamına bil-

dirdi, kendisi de kalkıp Kûfe’ye indi. Ebû Heyyac b. Malik halkı iskâna gö-

revlendirdi. Fakat ortaya çıkan bir yangın pek çok hasara sebep olduğundan 

kamış binalar terk edilerek kerpiçten evler bina edilmeye başlandı. Önceden 

tesis edilen Basra’da olduğu gibi Kûfe’de de şehrin ortasında bir mescit inşa 

edildi. Cidde saraylarının mermer direkleri getirilerek mescidin önünde bir 

çadır inşa edildi. Mescidin hizasında Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın oturmasına özel 

olarak mükellef bir kasır yapıldı. İslam emirleri Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın isteğine 

göre yüksek, süslü haneler, kasırlar saraylar bina ettiler. Müslümanlarda ihti-

şam ve gösterişe sebep olan bu meyil Medine’de Hz. Ömer’in kulağına gi-

dince çok üzüldü. Muhammed b. Mesleme’yi yanına çağırdı; eline Sa’d b. Ebî 

Vakkâs’a hitaben yazılmış bir mektup vererek dedi ki: “Bu mektubu al, 

Kûfe’ye git, Sa’d’ın eline teslim et, fakat kendisiyle katiyen konuşma, yaptır-

mış olduğu sarayın kapısına odun yığdır ve yak sonra hemen geri dön”. Mu-

hammed b. Mesleme Hz. Halife’den aldığı emre uyarak Kûfe’ye gitti, götür-

düğü mektubu hiçbir şey söylemeyerek Sa’d’a teslim etti. Saray kapısının 

önüne yığdırdığı odunları yakıp tahrip etti ve dönüp Medine-i Münevvere’ye 

gitti. Sa’d b. Ebî Vakkâs hilafet makamından gelen mektubu açınca şu satırları 

okudu: “Haber aldım ki kisraların sarayını andıran bir saray bina ettirmiş ve 

kisranın sarayındaki kapıyı da getirtip bina ettirdiğin saraya koydurmuşsun, 

sarayına ashap işlerini gelip görmekten menetmek için acaba perdedarlar, ka-

pıcılar da mı tayin ettin? Çünkü kisraların perdedarları ve kapıcıları vardı. 

Kisraların ihtişam ve saltanatlarını taklit etmekte ne güzellikler var? Bu iki 

kapılı cihanda sana iki ev kapısı yetmez mi?” Bunun üzerine Sa’d külfetten 
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kurtularak iki ev bina ettirip birinde Müslümanların beytülmâl mallarını mu-

hafaza, diğerinde kendisi oturdu. Kasrü’l-Emare adıyla anılan bu saray bir 

müddet sonra harap bir halde kaldıktan sonra Muaviye’nin hükümeti zama-

nında Irak Valisi olan Ziyad b. Ebih tarafından tamir edildi (Hicri Yıl 17). 

 

4. İslam Şehirlerinde Namaz Vakitlerinin Tayini ve Hicretin İs-

lam Âleminde Tarihin Başlangıç Noktasının Kabul Edilmesi 

Bu on yedinci hicri yılda İslam sınırlarına girmiş olan diyar ve beldelerin 

tamamı emirnameler yazılarak beş vakit namazın vakitleri tayin edildi. Me-

dine-i Münevvere’de bir ziyafet kapısı tesis edilip fakirlere, misafirlere, yol-

culara burada yemek verilmeye başlandı. 

Bu esnada Basra Valisi Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’den gönderilen bir mektupta 

hilafet makamından birbiri ardına gelen emirlerin ne zamandan yazılmış ol-

duklarına dair bir kayıt bulunmadığından hangisinin önce, hangisinin sonra 

olduğunu kestirmekte pek çok güçlük çekildiğinden ve özellikle birbirini bo-

zarak alınan emirlerde bu güçlük bir kat daha arttığından şikayet olunu-

yordu. Yine bu sırada Medine’de Hz. Halife’ye bildirilen meselede bir delil 

ortaya atıldı, delilin anlamına göre anlaşmazlık sorunu sona erme süresini Şa-

ban ayı olarak tayin ediyordu. Fakat hangi senenin Şaban ayı olduğuna dair 

hiçbir kayıt mevcut değildi. Sorunun durumunda ortaya çıkan zorluk artık 

evrak ve senetlerde tarihin düzenli tutulmasının gerekliliğini ispat ettikten 

sonra Hz. Halife sahabileri toplayarak istişare yaptı. Bazıları Hz. Peygam-

ber’in vefatını, bazıları da bi’set gününün tarih başlangıcı olarak kabul edil-

mesini tavsiye ettilerse de Hz. Ali b. Ebî Tâlib Resûlullah’ın hicret gününün 

hak ile batılın birbirinden ayırdığından dolayı İslam âleminde tarih başlangıcı 

olarak kabul edilmesini teklif etmesi danışılan ashap tarafından beğenildi ve 

kabul edildi. Muharrem ayı senenin başı kabul edildi. 
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5. Rumlar’ın Humus Savaşı 

Şam ve Irak ülkelerinin İslam sınırına katılması Rum İmparatorluğunu 

pek ziyade telaşa düşürdüğünden İmparator Heraklius’un Humus civarın-

daki İslam ordusunu perişan ederek, Şam ülkesini kurtarmak maksadıyla Hu-

mus tarafına bir ordu sevk ettiğini ve daha sonra Müslümanlar ile dost ve 

müttefik gibi göründükleri halde gerçekte Rumlara meyilli olan el-Cezire ka-

bilelerini kendisiyle beraber savaşa teşvik ettiğini yukarıda özetle anlatmıştık. 

Şimdi bu savaşın nasıl cereyan ettiğini olduğu gibi açıklıyoruz: 

Humus civarında dinlenmekte olan Ebû Ubeyde, Rumların el-Cezire ka-

bileleri ile birleşerek kendisi üzerine hücum etmek üzere hareket ettiklerini 

haber alınca durumu hilafet makamına bildirdi. Hz. Halife Irak ordusu ko-

mutanı olan Sa’d b. Ebî Vakkâs’a bir emirname göndererek el-Cezire kabile-

lerini Rum’larla birlikte hareket etmekten menetmek için üzerlerine asker 

sevk edilmesini emretti. Sa’d, İslam başkanlarından meşhur Ka’ka’nın baş-

kanlığında dört bin kişilik bir bölük el-Cezire’ye sevk ettiği gibi Süheyl b. 

Adi’nin, Abdullah b. Utban’ın, Velid b. Ukbe’nin başkanlığında Rakka, Har-

ran, Urfa taraflarına, Rebia ve Tenuh kabileleri üzerine de bir bölük gönde-

rildi. Bu bölüklerin genel komutanlığı İyâz b. Ganm’a bırakıldı. Hz. Halife İs-

lam şehirlerinin her tarafından Ebû Ubeyde’ye süratle yardım kuvvetleri ça-

ğırtıp göndermek için bizzat Câbiye’ye geldi. Şam emirlerinden Muaviye, Şu-

rahbil b. Hasene ve diğerleri askerleriyle gelip Ebû Ubeyde’ye katıldılar. 

Memleketlerinin İslam kuvvetleri tarafından istila edildiğini gören el-Cezire 

kabileleri Rumlarla bir hareket etmeye cüret edemediler. Yardımdan mahrum 

kalan Rum ordusu Humus önünde üç gün devam eden şiddetli savaştan 

sonra Hâlid b. Velîd tarafından mağlup edildi. İslam kuvvetleri ile el-Ce-

zire’ye dahil olan İyâz b. Ganm oraları baştan başa istila edip Nasârâ kabile-

lerinin çoğuna cizyeyi kabul ettirerek itaat altına aldı.  

Bu önemli başarı Hâlid b. Velîd’in maharet ve yiğitliği sayesinde kazanıl-

dığından çok kişi Hâlid’i tebrik etmek için Kınnısrîn’e geldiler; meşhur şair-
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lerden (Eş’as b. Kays Kindi) Hâlid’in kahramanlık vasıflarını anlatan pek par-

lak bir methiye kasidesi yazdı. Hâlid kasidenin ödülü olarak şaire on bin dir-

hem verdi. Bu hadise Medine’de Hz. Ömer’in kulağına gidince Hâlid hak-

kında kırıldığını ve alındığını dile getirdi. Bunun üzerine hilafet makamından 

Ebû Ubeyde b. Cerrâh’a bir emirname gönderilerek “Hâlid b. Velîd’i askerle-

rin huzuruna çağırarak şair Eş'as’a vermiş olduğu on bin dirhemi nereden 

bulup verdiğini sor, eğer bir define bulmuş ise kendisinin suçunu ve hıyane-

tini itiraf eden olsun, böyle olmayıp kendi malından vermiş olduğu takdirde 

-tehdidine maruz bulunduğunu bildirip görevinden al, ya 11”وهللا اليحب المسرفين“

nıma gönder.” emri verildi.  

Ebû Ubeyde bu emri alınca gereği gibi hareket ettikten sonra Hâlid b. 

Velîd’i Medine’ye gönderdi. Hâlid, Medine’ye ulaştı; Hz. Halife’nin huzu-

runa çıktı. Hz. Halife Hâlid’e: 

“Böyle büyük bir serveti nereden buldun ki bir şaire bir defada on bindir-

hem veriyorsun, sorusunu sordu. Hâlid: “Servete kılıcımla ulaştım”, diye ce-

vap verdi. Fakat Hz. Halife Hâlid’in servetini hesap ettirdi; seksen bin dir-

heme ulaştığını tayin etti. Halbuki Hâlid b. Velîd servetinin ancak altmış bin 

dirhem civarında olduğunu düşünüyordu. Daha sonra Hz. Halife ortaya çı-

kan yirmi bin dirhem fazlayı beytülmâle iade ettirdi. İslam’ın geniş ve uzlaşıcı 

olduğu bunca büyük hizmete rağmen Hâlid’in hakkında hilafet makamının 

reva gördüğü bu şiddetli muamele yayılınca İslam emirleri pek ziyade konuş-

tular. Hâlid hakkında yapılmış olan muamelenin gerçek sebeplerini açıklaya-

rak ortaya çıkan kötü tesiri ve halk arasındaki konuşmalara son vermek için 

hilafet makamı, İslam şehirlerine bir beyanname yazdırıp gönderdiler. Bu be-

yannamede Hâlid b. Velîd’in görevden alınması ve azarlanması kendisinden 

bir hıyanet ortaya çıktığı yahut halifenin onun hakkında kin ve nefret besle-

diği için olmayıp sadece ilahi yardım ve inayet ile birbiri ardına meydana ge-

                                                      
11 Allah israf edenleri sevmez. (ed.) 
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len zaferleri Hâlid’e atfeden halkı delaletten kurtarmak ve Hâlid’i de bu ami-

yane teveccühün tesiriyle gurura düşmekten kurtarmak maksadıyla yapılmış 

ve tercih edilmiş olduğu açıklandı. Daha sonra Hz. Ömer Hâlid b. Velîd’i hu-

zuruna davet ederek gönlünü aldı. Önceden zorla alıp beytülmâle vermiş ol-

duğu yirmi bin dirhemi tekrar iade etti. 

6. Irak’ta Askeri Harekât ve Huzistan’ın Fethi  

Pek geniş bir çölden ibaret olan Huzistan (Sûsyan) Kadisiyye Harbi’nde 

bozulup buraya çekilen komutan Hürmüzan tarafından müdafaa ediliyordu; 

Basra’dan hareket eden İslam kuvvetlerinin saldırısına karşı Hürmüzan bir 

sene kadar direnebildi, fakat Tüster (Şuster)’in fetih ve ele geçirilmesi üzerine 

Huzistan’da İslam’ın eline geçti. İslam askerlerinin emiri Ebû Mûsâ el-

Eş‘arî’ye teslim olan Hürmüzan sulh akdine razı oldu, daha sonra hilafet ma-

kamının tasdikiyle mera olmak şartıyla bir sulh akd olunup sulhname de Hür-

müzan da Medine-i Münevvere’ye halifenin huzuruna gönderildi. 

Hürmüzan Halife hazretlerinin huzuruna çıkınca bir bardak su isteyip 

suyu içinceye kadar güvende bulunmasını talep etti. Suyu getirdiler, fakat 

bardağı eline alınca istemeyerek düşürüp kırdı. Bu hareketiyle halifeyi vermiş 

olduğu söze riayet etmeye mecbur etti. İslam’a karşı vuku bulan bozulmuş 

ahitlerinden dolayı affını istedi. Hz. Ömer, Hürmüzan’ı affederek iki dirhem 

aylık tahsisi ve Medine-i Münevvere’de ikamet etmesine müsaade etti. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

On Birinci Hilafet Senesinden On Üçüncü Hilafet Senesine Ka-

dar, On dokuzuncu Hicri Yıldan Yirmi Üçüncü Hicri Yıla Kadar Mey-

dana Gelen Vakalar 

Hicri on dokuzuncu yılın başına doğru Arap Yarımadası’nda şiddetli bir 

kıtlık, Suriye’de de dehşet verici bir veba ortaya çıktı. Bilhassa Medine ile ci-

varındaki kara ve kasabalarda bulunan hayvanlar tamamıyla telef oldu. İn-

sanlar otlarla, köklerle beslenmeye başladılar. Hz. Ömer bu kıtlık sıkıntısını 

Allah Müslümanların üzerinden kaldırmadıkça et yemeyeceğine, süt içmeye-

ceğine yemin etti. Medine-i Münevvere’ye süratle tahıl yetiştirmeleri için İs-

lam şehirlerine emirnameler gönderildi. En evvel Ebû Ubeyde tarafından dört 

bin deve yükü tahıl gönderildi. Amr b. el-Âs da Mısır’da tedarik edilen tahıl-

ları yüz gemiye yükleyerek deniz yoluyla Medine-i Münevvere’ye gönderil-

mesi ile yiyeceklerin kıtlığı bir dereceye kadar ortadan kalkmış oldu. Halk da 

bir nebze bolluk ve refaha ulaştı.  

Kuraklık şiddetli bir şekilde devam ediyordu. Mütemadiyen tahammül 

bırakmayan bir derecede sıcak bir rüzgar esiyordu. Göl haline gelmiş olan 

toprakları insanların yüzlerine çarpıyordu. Hayvanlar telef oluyordu; kalan-

lar da sütleri kesilmiş, kuru bir kemikten ibaret kalmıştı. Bu esnada Hz. Bilal 
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uyku âleminde gördüğü bir rüyayı Hz. Ömer’e bildirdi. Emîrü’l-Mü’minîn 

Resûlullah’ın sahabileri ve Medine halkı ile beraber yağmur duasına çıktı. 

İlahi rahmeti istemek için toplanan bu insan kalabalığı arasında Peygamberin 

amcası Abbas b. MutTâlib de bulunuyordu. Hz. Ömer Allah’a el açıp yalva-

rarak: “Ya Rabbi! Resul-i Ekrem’in zamanında kıtlığa düştüğümüz zaman 

onun inayet eteğine iyice sarılırdık. Kendisi cömert olan, bereketiyle yağmur 

rahmetine nail olurduk. Meralarımıza, ağaç ve meyvelerimize su rahmeti ve-

rirdin. Şimdi o rahmetten mahrumuz, fakat o kutsi zatın amcası Abbas b. Ab-

dülmutTâlib’i rahmet huzuruna şefaatçi olarak getirdik.” diye gözyaşları aktı, 

alçakgönüllülük ve tevazu dua etti. Sonra Hz. Abbas kalkıp gözlerinden yaş-

lar akıtarak: “Ey rahmetinin sonu olmayan Allah’ım! Zayıf kulların benim gibi 

bir acizin şefaatine kalben bağlanarak senin rahmetine nail olmak istiyorlar. 

Habib-i Ekrem’in Muhammed Mustafa’ya olan yakınlığıma hürmeten onları 

ilahi rahmetinle suya doyur.” duasını Allah’ın huzuruna arz etti. Kısa bir za-

man sonra semada bulutlar göründü. Bol ve faydalı bir yağmur yağmaya baş-

ladı. Herkesin yüzü sevinçle güldü. Halk Hz. Abbas’ın ellerine eteklerine sa-

rılarak onu tebrik ettiler.  

1. Suriye’de Amvâs Köyü’ndeOrtaya Çıkan Veba 

On sekizinci hicri yılın sonlarına doğru Suriye’de Amvâs Köyü’ndedeh-

şetli bir veba ortaya çıkarak etrafa yayıldı. Ashâb-ı Kirâmdan, tabiinden üm-

metin diğer fertlerinden yirmi beş bin kişi vebaya yakalanarak vefat etti. Şam 

emiri Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Şürahbîl b. Hasene, Yezîd b. Ebî Süfyân da veba 

hastalığına yakalanarak vefat ettiler. Ölen Yezîd b. Ebî Süfyân’ın yerine Dı-

maşk Şam emirliğine Muaviye b. Ebî Süfyân tayin olundu. Veba şiddet ve ge-

nişliğini günden güne artırıyordu. Meydana gelen ölümlerin çokluğunu gö-

ren Amr b. el-Âs halka şehri terk etmelerini ve dağlara sığınmalarını tavsiye 

etti.  

Bu büyük felaketin haberi Medine-i Münevvere’ye ulaşınca Hz. Halife 

fevkalade üzüldü. Müslümanların hallerini bizzat araştırmak ve gözlemle-

mek için Medine’den kalkıp Şam’a yöneldi ve Serğ isimli bölgede durdu. Şam 
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ordularının komutanları Hz. Halife’yi orada karşıladılar. Vebanın olduğu 

yere kadar gitmeli mi, yoksa Medine’ye dönmesi gerek mi, diye istişare edildi. 

Ashap farklı görüşler ortaya koydu. Hz. Halife, “12”التهلكه الى بكم بايد تلقوا الو ayet-

i kerimesine uyarak geri dönmek kararında bulundu. Başka bir bölgede bu-

lunmakta olan ashabın büyüklerinden Abdurrahman b. Avf Serğ’e geldi, Ha-

life’nin huzuruna girip de mevzubahis olan meseleyi öğrenince vebaya dair 

olan, “Resûlullah’tan işittim: bir bölgede veba ortaya çıktığında duyarsanız 

oraya gitmeyiniz. Eğer bulunduğunuz bölgede ortaya çıkarsa oradan kaçma-

yınız.” hadisini rivayet etti. Abdurrahman b. Avf’ın rivayet ettiği bu hadis-i 

şerif Hz. Halife’nin kararında doğru olduğunu ispat etmekle Medine-i Mü-

nevvere’ye dönüldü. 

Hz. Halife, Medine’ye döndükten sonra vebanın ortadan kalkmasıyla Su-

riye’nin durumunu araştırmak, emirleri ve askerleri teftiş ve bu büyük musi-

bete yakalanmış olanların ailelerini teselli etmek için Medine-i Münevvere’de 

Ali b. Ebî Tâlib’i kaymakam olarak atayarak kendisi Şam’a gitti.  

 

2. Resûlullah’ın Mescidi’nin Genişletilmesi  

Resûlullah’ın mescidi insanların çokluğu ve kalabalığını içine almaya ye-

terli görülmediğinden hicretin on dokuzuncu yılında genişletilmesine karar 

verildi. Hz. Abbas’la Mervan’ın evlerinin bedelleri beytülmâlden ödenerek 

alındı ve Mescid-i Şerife dönüştürülerek ilave edildi. 

 

3. Amr b. el-Âs Tarafından Mısır’ın Zabtı ve Ele Geçirilmesi  

Hicretin on dokuzuncu yılında Amr b. el-Âs, Kayseriyye-i Filistin önünde 

yerleşen ordusuyla Mısır üzerine hareket etti. Bu haber hilafet makamına ula-

                                                      
12 el-Bakara, 2/195. “…Kendi kendinizi tehlikeye atmayın…” (ed.) 
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şınca eğer sınırı geçmişse hemen durması için Amr b. el-Âs’a emir verildi. La-

kin emirnameyi getiren kişi ancak el-Arîş mevkiinde İslam ordusuna yetişe-

bildiğinden Amr b. el-Âs sınırı geçmiş olduğunu göze alarak kendisini izinli 

addedip ileri hareketine devam etti. 

Bu sıralarda Mısır halkı, aralarında hayati meselelerde hüküm verenler 

birbirine düşman olarak birçok kısma ayrılmıştı. Bundan dolayı Amr b. el-Âs, 

Nil havzasını nehrin denize döküldüğü yere doğru takip etmekte zorluk ya-

şamadı. Feyyum şehri yağma ve istila edildi. Fakat bu esnada Mısır’a hâkim 

olup bir savaşta ölmüş olan Sirena Dukası Jan’ın makamına Bizans’ın askeri 

kumandanı Teodor’la mülkiye idarecilerinden Anastas yerine geçti. Babil13 

şehrinin önünde meydana gelen savaş üzerine Amr b. el-Âs ileri hareketini 

durdurmaya mecbur oldu, hilafet makamından yardım istedi. Hz. Halife İs-

lam ordusunun yardıma muhtaç olduğunu haber alınca derhal bir yardım 

kuvveti tertip edip ve silahlandırarak Ashâb-ı Kirâm’ın büyüklerinden Zü-

beyr b. Avvâm’ın başkanlığı altında Amr b. el-Âs’a gönderdi. Bizans kuman-

danları yardım kuvvetlerinin gelmeden evvel Arapları yenilgiye uğratmak is-

tediklerinden Hiyeropolis civarında yerleşmekte olan Amr b. el-Âs üzerine 

hücum ettiler. Meydana gelen savaşta Amr b. el-Âs icra ettiği bir çevirme ha-

reketi ile Bizanslıları tamamıyla perişan etti. Bizans ordusu Babil kalesine sı-

ğındıysa da şehir Müslümanlar tarafından ele geçirildi. İki sene sürekli olarak 

Araplar Nil havzasında serbest gezintiler icra ettiler. Mısır kıtası baştanbaşa 

karışıklık ve kargaşa içindeydi. İskenderiye’nin nüfusu kavgalar neticesi ola-

rak meydana gelen çarpışmalarla çökmüş; ortaya çıkan isyanlarla, ihtilallerle 

şehir harabeye dönmüş, eski büyüklüğü ve ihtişamının ancak bir gölgesi kal-

mıştı. Mısır’ın gerçek sakinleri olan Kıptîler ise bu sıralarda Arapların Mukav-

kıs14 diye isimlendirdikleri kişiyi kendilerine başkan seçmişlerdi. Bizanslıların 

                                                      
13 Babil el-Mısır. Bu bir eski şehirdir ki zamanımızda eski Kahire denilen (Fustat) şehri civarında 

harabeleri alan görülmektedir. 
14 İslam tarihinde meşhur olan bu Mukavkıs’tan Bizans tarihçileri bahsetmiyorlar. Karabaş ismin-

deki zat bu ismin Meğakis’ten türediğini söylüyor. Milleti Kıptî olan bu Meğakis İmparator’a 
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nifak ve anlaşmazlığından, zaaf ve acizliğinden yararlanan İslam ordusu hic-

retin yirmi ikinci yılının Zilkadesi’nin dokuzunda savaş ile İskenderiye’ye da-

hil oldu.  

Hz. Halife hilafet makamıyla uzak memleketlerdeki İslam halkı arasında 

denizin (Araplar Nil’e, deniz yahut Nil denizi derler) araya girmesine razı ol-

madığından verdiği emir üzerine Amr b. el-Âs tarafından Fustat şehri yaptı-

rıldı. Bu şehre çadır demek olan Fustat isminin verilmesi Babil kuşatması es-

nasında komutan olan Amr b. el-Âs’ın çadırının dikili olduğu bölgede bina 

edilmiş olmasından ileri gelmiştir. Amr b. el-Âs Roma imparatorlarından Tra-

jan tarafından kazdırılıp Nil ile Süveyş Körfezi’ni birbirine bağlayan eski ka-

nalı tamir ettirdi. Bu kanal bugünkü tatlı su kanalının takip ettiği aynı istika-

meti takip ediyordu. Amr b. el-Âs’ın bu kanalı tamir ettirmekteki amacı Mı-

sır’dan hızlı ve kolaylıkla Ceziretü’l-Arap’taki şehirlere erzak ve zahire yetiş-

tirebilmekten ibaretti.  

Miladi altı yüz kırk altı senesine doğru o zamana kadar Konstanti-

niyye’de hüküm süren kargaşalar bir dereceye kadar bittiğinden dolayı Ma-

nuel isminde bir Bizans generali büyük bir donanma ile İskenderiye önünde 

göründü. İskenderiye içinde bulunan Rumlar ihtilal yaptıklarından Müslü-

manlar şehri terk ederek dışarıya çekildiler. Nil Deltası, Rumlar tarafından 

istila edildi. Fakat başlangıçta Rumları iyi şekilde kabul etmiş olan Kıptîler 

daha sonra uğradıkları zulümler ve saldırılardan dolayı ayaklandılar. Bu ha-

diseden istifade eden Amr b. el-Âs Rumların karaya çıkardıkları askeri mağ-

lup etti. Gemilerine sığınmak için İskenderiye’ye doğru firar eden Rumları 

takip ederek hemen onlarla beraber şehre girdi. Bu sırada ortaya çıkan bir 

yangın İskenderiye’yi tahrip etti. Şehri deniz tarafından müdafaa eden yapılar 

Amr b. el-Âs’ın emriyle yıkıldı.  

 

                                                      
tabi olduğu halde gerek İmparator’un gerek idarecilerinin izin ve müsaadesini almadan Arap-
lara anlaşmalar akdedermiş.  



− Hayat-ı Hazret-i Ömer el-Farûk − 

 
 

~ 52 ~ 

4. Nihavend’in Fethi  

Saltanat tahtını eski Rey şehrine taşımış olan Yezdicerd genel İran yerli 

halkını savaşa teşvik etmekte ve İslam ehli üzerine hücum ederek bir kere 

daha talihini tecrübe etmek için büyük bir kuvvet hazırlamaktaydı. 

Irak emiri olan Sa’d b. Ebî Vakkâs İranlıların bu büyük hazırlığını hilafet 

makamını bildirmekle beraber icap eden savaş hazırlığını gayretle yapıyordu. 

Irak ülkesindeki İslam ehli böyle mühim bir tehlike karşısında bulunmaktay-

ken garip bir hadise meydana geldi. Benî Esed Kabilesine mensup olan Kûfe 

şehri halkından bazı kimseler Medine-i Münevvere’ye gelip Sa’d b. Ebî 

Vakkâs hakkında hilafet makamına şikayette bulundular. Sa’d hakkında dile 

getirilen şikâyetlerin araştırılması için Muhammed b. Mesleme’nin başkanlığı 

altında Kûfe’ye bir heyet gönderildi.  

Muhammed b. Mesleme Kûfe’ye ulaşınca araştırmalar yapmaya başladı. 

Herkes Sa’d b. Ebî Vakkâs hakkında iyiliğine dair şahitlik etti. Yalnız Isî kabi-

lesinden Ebû Sa’de diye bilenen Usâme b. Katâde, Sa’d b. Vakkas’ı süvariler 

ile bizzat sefere gitmemek, ganimetleri eşit taksim etmemek, duruşmalarda 

adalete riayet etmemek suçlarıyla itham etti.  

Hâlbuki Sa’d b. Ebî Vakkâs önceden aşere-i mübeşşereden olup her za-

man İslam’a hizmetleri ile övülen yüksek şahsiyetli bir sahabiydi. Ebû Sa’de 

gibi ahlakı kötü olan bir adam tarafından bu suretle suçlanması ve ayıplan-

ması pek ziyade kırılmasına sebep oldu. “Din-i mübin için fedakarlıkla hiz-

met etmiş ve Resûlullah’ın takdirine mazhar olmuş bulunduğum halde iyi 

namaz kıldıramamakla azarlanıyorum, yazık bunca çalışma ve zahmetlerime 

ki hiçbiri takdir olunmuyor” diye üzüntüsünü söyledi. “Ya Rabbi! Gaypları 

bilensin, Ebû Sa’de yalan söylediyse onu uzun müddet şiddetli fakirlik ve zil-

lete mübtela et” diye Cenab-ı Hakk’a yalvararak nİyâz eyledi. Sa’d b. Ebî 

Vakkâs’ın temennisi meydana geldi. Ebû Sa’de çok yaşadı, çok evladı oldu, 

son derecede fakirliğe uğradı, gençliğinde kadınlara olan meyli ve düşkün-

lüğü her yerde devam etti, gelip geçen kızlara söz atar ve ötekinin berikinin 
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azarlamasına uğrardı. Kendisine “Bu rezillik nedir Ya Ebû Sa’de?” diyenlere; 

“Mübarek Sa’d’ın bedduasıdır” derdi. 

Muhammed b. Mesleme, Sa’d b. Ebî Vakkâs’ı ve şikayetçileri beraber alıp 

Medine’ye getirdi. Olay araştırmasından Sa’d’ın kendisine atıf ve isnad olu-

nan töhmetlerden beri olduğu Hz. Halife huzurunda, doğrular ortaya çıktıysa 

da önlem amaçlı Sa’d azledilerek Irak yönetimine Sa’d’a vekalet eden Abdul-

lah b. Itban tayin edildi. 

Bu hicri yirminci yılın Ebu’l-Bahriye Abdullah b. Kays ilk defa olarak 

Rum memleketleri üzerine hücum etti ve savaş açtı. Sağ salim ve ganimetle 

geri döndü. 

İmparator Herakliyos da bu hicri senede vefat edip yerine oğlu Konstan-

tin geçti. 

Müminlerin annelerinden Zeynep binti Cahş, el-Cezire fatihi İyâz b. 

Ganm, Peygamberin müezzini Bilal-i Habeşi bu hicri yılda vefat ettiler.  

Şam’dan Medine-i Münevvere’ye gelmekte olan Mazhar b. Rafi el-Ensari 

Hayber’den geçerken Yahudiler tarafından şehit edildi. Bunun üzerine Hz. 

Halife Hayber arazisini İslam ehline taksim etti ve gerçek sahiplerini Cezi-

retü’l-Arap’tan uzaklaştırdı. Necran Yahudileri de yurtlarından sürgün edilip 

Kûfe’de iskân edildiler.  

Kuzey taraflarına doğru çekilmiş olan Kisra Yezdicerd Müslümanların is-

tilasına son vermek, İslam ehlini İran’ın içinden sürüp çıkarmak için lazım 

olan kuvveti toplamakla meşgul oluyordu. Yakında önemli askeri kuvvetler 

ile Müslümanlara hücum edeceği hissediliyordu. Bundan dolayı Hz. Halife 

Medine-i Münevvere’de Ashâb-ı Kirâm’ı yanına çağırarak İran meselesi hak-

kında ne yapıldığında başarı sağlayacağını ele alarak bir tezkire ortaya koydu. 

Ömer b. Hattâb, İran Savaşı’na bizzat gitme arzusunu açıkladı. Toplantıdaki 

ashaptan bazıları Şam ve Yemen askerleriyle beraber Haremeyn askerini de 

beraber alıp halifenin İran üzerine gitmesi görüşünde bulundu. Fakat Hz. Ali; 
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“Şam ve Yemen askerlerini İran üzerine sevk edilecek olursa Rumlarla Ha-

beşlilerin hücumuna maruz olmak tehlikesi baş gösterebilir. Haremeyn aske-

riyle halifenin Medine’den uzaklaşması da Arap kabilelerini anlaşmayı boz-

maları muhtemel olduğundan tehlikeden uzak değildir. Kufe ve Basra halkı 

içlerinden memleketi muhafaza edecek bir kuvvet ayırdıktan sonra silahlanıp 

İran üzerine sevk edilmeleri en münasip olandır” görüşünü bildirdi. Bu görüş 

Hz. Halife tarafından beğenilmekle İran üzerine sevk edilecek ordunun ko-

mutanlığa Nu’mân b. Mukarrin’in tayini kararlaştırıldı.  

Hilafet makamından yazılan ve gönderilen emir üzerine Kûfe’de bulunan 

Nu’man otuz beş bin kişilik bir kuvvetle hareket ederek Kirmanşah’a varın-

caya kadar bütün “Zağros” geçitlerini istila etti. İslam ordusu Hemedan’ın 

güney tarafında bulunan Nihavend’de İran’ın yaşlı komutanlarından Firu-

zan’ın kumanda ettiği orduya denk geldi. Meydana gelen savaş iki yahut üç 

gün kadar devam edip savaşın neticesi şüpheli kaldı. Nu’man b. Mukarrin 

savaş esnasında şehit olmakla Hz. Halife’in evvelce bildirdiği emir ve tavsi-

yesine göre Müslüman askerlerin komutanlığına Huzeyfetü’l-Yemâni geçti. 

Savaşın sonuna kadar Nu’man’ın şehadeti gizli tutuldu. Nihayet Huzeyfe’nin 

maharet ve dirayeti sayesinde Müslümanlar muzaffer, İranlılar perişan oldu-

lar. Düşman ordusu savaş meydanında seksen bin can kaybetti. 

Firar eden komutan Firuzan’ı Nuaym takip ederek yetişip idam etti. İslam 

ordusu Nihavend’e girdi, savaşta İslam ordusu bir sürü ganimetlere ulaştı. 

Ganimetlerin beşte biriyle beraber zaferin ayrıntısı ve Nu’man b. Mukarrin’in 

şehadet haberi hilafet makamına haber verildi. Hz. Halife bir taraftan Müslü-

manların yardım ve galibiyetiyle mutlu olurken, diğer taraftan Nu’man’ın şe-

hadeti ile üzülüyordu.  

Nihavend’de İranlıların mağlubiyeti İslam fatihlerine Orta Asya yollarını 

açtı. Nihavend Savaşı, Sasani İmparatoru’nun müdafaaları tarafından Müslü-

manlara karşı icra edilen büyük savaşların en sonuncusudur. Zerdüşt dinine 

bağlı olan İran bundan sonra bir devlet, bir hükümet olmak itibarıyla mahvo-

lup gitmiştir. 
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5. Azerbaycan Vilayetinin Fethi ve Hemedan Halkının İsyanı 

Muğîre b. Şu’be Azerbaycan vilayetini barış yoluyla istila etti; şehir halkı 

sekiz yüz bin dirhem barış bedeli ödedi. 

Nihavend’in fethinden sonra Nuaym ile Ka’ka Hemedan üzerine yürü-

düler. İslam ordusuna direnemeyeceğini anlayan Hemedan sınır muhafızına 

cizye ödemek suretiyle Nuaym ile barış anlaşması yaptı. Bir müddet sonra 

Hemedanlılar anlaşmayı bozarak Müslümanlara karşı ayaklandılar. Bu defa 

hilafet makamının emriyle Nuaym b. Mukarrin Hemedan’ı savaş ile ele ge-

çirdi ve oradan Horasan’a doğru ilerledi. 

Bu sırada Kûfe Valisi Abdullah b. Utbân görevden alınarak İbn Hanzala 

vali tayin edildiyse de o da istifa edince Kûfe valiliği Ammar b. Yasir’e verildi. 

Basra şehrine de Amr b. Sürâka geçirildi.  

Kûfe valiliğinden alınan Abdullah b. Utbân Isfahan’ın istilasına memur 

olan orduya komutan tayin edildi. Abdullah Isfahan’ı barış yoluyla fethetti. 

İmzalanan anlaşmada savaş ile istila edilen bölgelerden firar eden halk vatan-

larına döndükleri takdirde mal ve arazilerine sahip olacakları açıklandı. Şeh-

rin muhafazası işine komutan olarak Sâib tayin edildi. 

Kûfe valiliğine Ammar b. Yasir’in, devlet hazinesi işlerinin idaresinde İbn 

Mes’ûd’un tayin edilmiş olduklarını yukarıda zikretmiştik. Bu defa Kûfe hal-

kının şikayetleri üzerine Ammar görevden alınarak yerine Cübeyr b. Mut’im 

tayin edildi; fakat bir zaman sonra o da görevden alındı. Kûfe valiliği Muğîre 

b. Şu’be’ye verildi. 

Bu sene zarfında Mısır Valisi Amr b. el-Âs tarafından Zevîle üzerine sevk 

edilen Ukbe b. Nâfi, Zevîle ile Berka arasındaki köyleri itaat altına aldı. 

Cesur sahabilerden Hâlid b. Velîd de bu hicri senede vefat etti. 
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6. İran Beldelerinden Fars, Istahr, Darabcerd, Kirman, Sîstan, 

Mekrân ile Askalân ve Diğer Bazı Şehirlerin Fethi  

İran’ın kuzeyindeki müstahkem şehirler bir müddet direndiler. Yirmi 

ikinci hicri yılda Bera b. Âzib (151) Kazvin’i barış yoluyla istila ettikten sonra 

Deylem, Gîlân, Tilsan (151) taraflarına hücum ederek Zencân’ı savaşarak ele 

geçirdi. Eskiden “Ragız”da şöhretli olan Rey şehri Nuaym b. Mukarrin tara-

fından ele geçirildi. Kumis, Cürcân, Taberistan da İslam ordusunun eline 

geçti. Azerbaycan’ın fethine memur olan Bükeyr b. Abdullah, Hemedan ye-

nilgisinden firar eden Rüstem’in kardeşi İsfendiyâr’a denk gelerek meydana 

gelen savaşta İsfendiyar esir alındı. İsfendiyâr’ın esaret haberi etrafa yayılınca 

Bükeyr’in yardımına gelmekte olan Utbe b. Ferkad’ın güzergahını kapatan 

Behram b. Ferruhzâd, artık bundan sonra savaşın faydası yoktur diyerek Utbe 

ile barış anlaşması yaptı. İmzalanan anlaşma bütün Azerbaycan halkı tarafın-

dan kabul edildi. 

Semmâk b. el-Ensari’nin komutanlığında Bükeyr’e gönderilen diğer bir 

yardım bölüğü, güzergahı üzerindeki köyleri istila ederek gelip Bükeyr b. Ab-

dullah’a katıldı.  

Bundan sonra Utbe b. Ferkad, Şehrizor ile Samğân’ı ele geçirdi. Bükeyr b. 

Abdullah da Derbend’e doğru hareket etti. 

Hz. Halife Derbend’in istilasına Sürâka b. Amr’ı görevlendirip Musul Va-

lisi Habib b. Mesleme’yi de Sürakâ’nın yardımına gönderdi. Derbend hâkimi 

Şehriyar cizyeyi kabul ederek barış ve eman talep etti. İslam ordusuna yar-

dımcı olmak, hudut ve sınırların muhafazasına ehemmiyet göstermek şartla-

rıyla bir barış anlaşması imzalandı. Müslümanlarla savaşa kalkışanlar da af-

fedildi.  

Derbend’i barış yoluyla aldıktan sonra Sürâka yüksek dağlarla çevrili 

olan Ermeni kıtasını fethetmek üzere emrindeki askerleri bölük bölük gön-
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derdi. Burası gayet geniş ve sarp bir memleket olduğundan gönderilen bölük-

ler içinde yalnız Abdullah b. Bükeyr’in bölüğü Mugan’ı feth ile başarı sağladı. 

Bu uğurda Sürâka vefat etti, yerine Abdullah b. Rebia geçti. 

Hicri yirmi üçüncü yılda Osman b. Ebu’l-Âs Sekafî “Persepolis?” adıyla 

meşhur olan Istahr’ı fethettikten sonra Kazerûn taraflarına hâkim oldu. Sonra 

Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’ ile birleşerek Şiraz ve Ercan’ı fethetti. Sariye b. Züneym 

ed-Düelî de Darabcird taraflarında karşılaştığı İran askerini perişan edip Da-

rabcird şehrini zapt etti. Kirman şehri Süheyl b. Adi ile Abdullah b. Utban 

tarafından fethedildi. 

Asım b. Ömer ile Abdullah b. Âmir Sicistan içinde yerel halk tarafından 

direniş gördülerse de az zaman zarfında direnişi durdurarak memleketi baş-

tan başa istila ettiler.  

Hint’ten yardım çağırmış olan Mikrân da gayet şiddetli savaşlardan sonra 

Hakem b. Umeyr el-Tağlibî tarafından fethedildi. 

İran’ın Akamenid hükümdar sülalesinin başkenti olmuş olan Istahr’ın 

Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’ tarafından istilası üzerine Kisra Yezdicerd’i, uzun zaman 

istiklalini koruyan ve Deylem’in yüksek dağlarıyla çevrili bulunan Taberis-

tan’ın başkanı huzuruna davet ettiyse de Yezdicerd daveti kabul etmeyip im-

paratorluğun doğu vilayetlerine sığınmayı tercih etti. İhtimal ki Kisra’nın bu 

tercihi mühim bir hataydı. Fakat herhalde onun bu suretle hareket etmesi Çin 

İmparatorluğunun yardımına geleceği ümidinden ileri geliyordu. Kisra, be-

raberinde gerçek dostlarından birkaç kişi bulunduğu halde evvela Kirman’a, 

Kirman’ın çöküşü üzere Sicistan’a, Sicistan’ın istilasından sonra da Horasan’a 

sığındı. Vaktiyle Makedonyalı İskender’in önünden kaçan Üçüncü Darade ta-

mamıyla Yezdicerd gibi hareket etmişti. Horasan sınır muhafızının hüküm-

darına karşı sadakatten dönmüş ve sınır üzerinde bulunan Türk prenslerin-

den birini onun aleyhine tahrik ettiği anlaşılıyor. Yezdicerd, Merv şehri ya-

kınlarında yapmaya mecbur olduğu savaşta emrindeki son askerlerini de kay-

betti. Mergab suyu üzerinde bir değirmene sığındı. Horasan sınır muhafızı 

tarafından gönderilen katiller Yezdicerd’i değirmen içinde haince bir surette 
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katlettiler. (h. 31/m. 652) Sasaniler sülalesi henüz yirmi sekiz yaşındayken 

katledilen Yezdicerd ile beraber yok olup gitti. 

Bu hicri yılda Muaviye Askalân’ı barış yoluyla istila etti. Amuriye ile di-

ğer bazı Rum şehirleri Müslümanların hakimiyetine girdi.  

Amr b. el-Âs bizzat Mısır’dan Berka üzerine hareketle halkını cizyeye 

bağladı. Sonra Trablusgarp’a giderek şehri kuşattı ve saldırdıysa da ele geçi-

remedi. Daha sonra yapılan bir savaşta şehrin İslam ordusunun eline düşme-

sine sebep oldu. Trablus’un çöküşü üzerine Sebre Kalesi de fethedildi. 

 

7. Ömer b. Hattâb’ın Şehadet Vakası (H. 23/M. 644)  

Bu sıralarda Hz. Halife’nin yaşı henüz altmışa ulaşmıştı. Maddi ve ma-

nevi gücünde sıkıntılar görülmekteydi. Alışılmış olduğu üzere bu sene de 

Müslümanların haccına bizzat başkanlık edip hac vazifesini yerine getirmiş 

ve Medine-i Münevvere’ye yeni dönmüştü. Hükümet işleri hakkında kendi-

siyle görüşmek için yakın şehirlerden bazı valiler hilafet merkezine gelmiş-

lerdi. Bunların içinde yeni Kûfe valiliğine tayin edilmiş olan Muğîre b. Şu’be 

de bulunuyordu. Muğîre’nin beraberinde gelmiş olan tabiiler arasında 

Nasrânî ve Ebû Lü’lüe lakaplı Feyruz adında birisi de vardı ki dülgerlik ve 

taşçılık sanatlarında ustaydı. Ebû Lü’lüe icra ettiği bu iki sanattan kazandı-

ğından Muğîre b. Şu’be’ye günde iki dirhem vermeye mecburdu. Halbuki 

yevmiyesi iki dirhemi tedarik etmeye yetmiyordu. Bunun üzerine Hz. Ha-

life’ye bir gün sokakta rastlayıp dedi ki: Ya Emîrü’l-Mü’minîn! Muğîre’ye 

günde iki dirhem vermekle mükellefim! Fakat bu iki dirhemi tedarik edemi-

yorum, azaltınız. Hz. Halife, ona “Sanatın nedir?” diye sordu. O da “Dülger-

lik ve taşçılıktır” deyince; “İcra ettiğin sanatlara göre günde iki dirhem çok 

değildir. Hem işittim ki sen gayet güzel yel değirmeni de yapmasını biliyor-

muşsun, bana da bir yer değirmeni yap” dedi. Ebû Lü’lüe cevaben, “Evet bi-

lirim, sana öyle bir değirmen kurayım ki ilelebet dillerde destan olup kalsın” 

deyip gitti. 
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Hz. Halife ise itidal ile, köle beni tehdit ediyor diyerek evine girdi. Ertesi 

gün sabah namazı kıldırmak üzere Mescid-i Şerif’e geldi, Ebû Lü’lüe cemaatin 

safları arasından geçerek halifeye yaklaştı ve elindeki iki başlı hançeriyle ka-

labalığın içinden kendisine yol açıp kaçtı. O esnada birkaç kişiyi öldürdü. 

Hz. Halife Mescid-i Şerif’te aldığı öldürücü yaraların tesiriyle bitap bir 

halde yere serilmiş yatıyordu. Sabah namazını Abdurrahman b. Avf kıldırdı. 

Hz. Halife evine götürüldü. Bir iki gün sonra Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, 

Feyruz’a denk gelerek öldürdü. Sonra Feyruz’un karısını, kızını ve eskiden 

İran’ın Sûs Valisi olup şu an Medine’de oturan Hürmüzan’ı da babasının ya-

ralanması ve öldürülmesinden sorumlu addederek öldürdü.  

Hz. Ömer bu dehşetli yaraların sancı ve ızdırabı içinde bir müddet yaşadı. 

Kendisine yapılan suikastin bir mümin tarafından yapılmadığını öğrenince 

mutlu ve memnun oldu. Bu esnada zihnini şiddetle meşgul eden mesele hila-

fet makamına birinin seçilmesi meselesidir. Evvela hilafeti Abdurrahman b. 

Avf’a teklif etti. Abdurrahman b. Avf’ın çekinmesi üzerine, halife seçimini 

özellikle aşere-i mübeşşereden Ali b. Ebî TâliB, Osman b. Affân, Talha, Zü-

beyr, Sa’d b. Ebî Vakkâs, Abdurrahman b. Avf hazretlerinden oluşan bir şûrâ 

heyetine bırakarak içlerinden birini seçmelerini vasiyet etti. Oğlu Abdurrah-

man’ı da yalnız oy vermek ve seçilmemek şartıyla şûrâya dahil etti. 

Halife seçme meselesini böylece hallettikten sonra Hz. Ömer yaşı altmışa 

geldiği halde yirmi üçüncü hicri senenin zilkadesinin yirmi altıncı günü ebe-

diyete yolcu oldu.  

Hz. Halife’nin kurup bıraktığı danışma meclisi toplanarak vazifesini yap-

maya başladı. Abdurrahman b. Avf ile Abdullah b. Ömer’den başka danışma 

meclisinde bulunanların tamamı hilafet makamına adaylığı iki gün müzare-

keler ile geçti. Üçüncü gün Abdurrahman b. Avf arkadaşlarına dedi ki; “Ben 

aday olmadığımdan hilafet makamına hilafet makamına layık olan zatın se-

çilme işini bana havale ediniz. Şûrâ erkanı bu teklifi kabul ettiler. Bunun üze-

rine Abdurrahman b. Avf, şûrâ erkanından her biriyle ayrıca görüştü. Hz. 
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Peygamber’e akrabalığı, zürriyeti, faziletleri ve meziyetleri sebebiyle çoğun-

luk Hz. Ali’ye yöneldi. Fakat Hz. Ali’nin: Ben Kitabullah ile Muhammed’in 

sünneti haricinde hiçbir şeyi tanımam demesi üzerine mesele başka bir renk 

aldı. Çünkü bu beyanıyla Hz. Ali, büyük sadakatle Ömer el-Farûk’un gittiği 

yolun başka bir yola gideceğini ilan ediyordu. Bunun üzerine çoğunluk diğer 

iki halifenin yoluna bağlı olmayı kabul eden Osman b. Affan’a yöneldi. Hz. 

Osman hilafet makamına seçildi. Bu seçim, isabet ve isabetsizliği daha sonra 

cereyan eden tarihi vakayı vaktiyle inceleyerek hükmetmek daha faydalı, 

daha tatmin edici olacağından bu konuda çoğunluğun söylediklerinde karar 

kıldık. Cevdet Paşa diyor ki:  

“Hz. Ömer’in hilafeti on sene, altı ay ve birkaç gündür. Namazını Suheyb-

i Rumi kıldı; naaşını peygamber tahtı üzerine koyup Hz. Âişe’nin (ra) hane-

sine götürdüler. Vasiyeti üzere oğlu Abdullah: “Ya Âişe! Ömer Ravza-i Mu-

tahhara’da defnolunmak üzere rica eder, iznin var mıdır” dedi. Hz. Âişe de 

gözlerinin yaşını şahit tutarak izin verdi. Onun üzerine Ravza-i Mutahhara’ya 

Hz. Sıddık’ın yanına defnettiler. Kabrine oğlu Abdurrahman ile Osman, Zü-

beyr, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebî Vakkâs inmişlerdi. Borçlu olarak vefat 

ettiği için malları satılıp borcu kapatılmıştır.” 

 

8. Ömer el-Farûk’un Özel Hayatı  

Ömer b. Hattâb, Benî Adî Kabilesi’ne mensup olup künyesi Ebû 

Hafsa’dır. Annesi Benî Mahzûm kabilesinden Haysame bint Dırâr15 b. Sa-

gire’dir ki Ebû Cehil’in kız kardeşidir. Doğumu Fil Vakası’nın on üçüncü se-

nesine rastlar. Kureyş eşrafındandı, elçi vazifesi sorumluluğunda olduğu gibi 

düşmanın övünülecek şeylerine cevap vermekle de mükellefti. İslam’a dahil 

                                                      
15 İslam tarihi kaynaklarında Hantame bint Dırâr olarak geçmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz., 

Mustafa Fayda, “Ömer” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul, Türkiye 
Diyanet Vakfı, 2007), XXXIV. 51-53. (ed.) 
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olmadan evvel müminlere karşı şiddetli bir düşmanlık ederdi. Halbuki İs-

lam’dan sonra müminlerin medarı iftiharı oldu. İslamiyet’e pek büyük hiz-

metler etti. Hz. Ömer’in İslam dinini kabul etmesi İslam âleminde mühim bir 

vakaydı. Bu vakanın meydana gelmesinde Hayat-ı Hz. Muhammed isimli 

aciz eserde bütün ayrıntılarıyla nakledilmiş olduğundan burada bir daha tek-

rarını münasip görmedik. “Farûk” lakabı, hak ile batıl arasını ayırmakta ma-

haretli olması sebebiyle Hz. Peygamber tarafından kendisine verilmişti. 

Hz. Ömer’in cahiliye zamanında evlendiği Zeynep’ten Abdullah ve Ab-

durrahman isimlerinde iki oğlu ile mümin annelerinden Hz. Hafsa ve diğer 

zevcesi Melike’den Abdullah isimli oğlu dünyaya gelmiştir. İslam’dan nikah-

landığı Ümmü Hakim’den Fatma isminde bir kızı ve Cemile ismindeki karı-

sından da Asım adında bir oğlu doğdu. Ali b. Ebî Tâlib’in Hz. Fatma’dan olan 

Ümmü Gülsüm adındaki kız çocuğunu kırk bin dirhem mehir ile nikahla-

mıştı. Ondan da Rukiye ve Zeyd isimlerinde iki evladı dünyaya geldi. Fekihe 

isminde bir cariyesinden de Zeynep doğmuştur.  

Hz. Ömer’in hükümet işlerindeki idaresi, mahareti ve siyaseti meydana 

gelen hızlı fetihler ile az zaman içinde pek muazzam bir İslam devleti kur-

muştu. Bu muazzam devleti geniş çöller içinde, her tarafa uzak olan hilafet 

makamından Medine-i Münevvere’den güzel idare etmek gerekiyordu. İşte 

Hz. Ömer’in en büyük fazileti ve meziyeti hükümet tesisi ve idarede tecelli 

etmiştir. Hz. Ömer bu mühim işi başa çıkarmak için Kuran-ı Kerim’in yüce 

hükümleriyle Peygamberin hadislerini ve Peygamberin sünnetlerini kendi-

sine rehber edindi. En evvel mülkiyet hakkını ve tasarrufunu bir düzene bağ-

lamak lazımdı, bu vilayetlerin az kısmı müstesna diğerlerinin hemen hepsi 

savaş ile fethedilmişti. Zapt edilen araziler İslam ordusunun fertleri arasında 

taksim edilebilirdi. Hz. Ömer bu hususta biraz tereddüt ettikten sonra Hz. 

Peygamber’in Hayber’in fethinde uygulamış olduğu usulü kabul etti. Hayber 

fethedildiği zaman emlak ve arazi, tasarruf sahiplerinin ellerinde bırakılmış 

ve buna karşılık onlara hususi bir vergi yüklenmişti. Bu vergi İslam dinine 
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girmeyip yalnız İslam hakimiyetini kabul eden halkın vermeye mecbur ol-

dukları cizye değildi. Başlangıçta bu iki vergi cizye ve haraç adlarıyla birbi-

rine karıştırıldı; kâh cizyeye haraç, kâh haraca cizye denildi. Sonra birbirinden 

ayrılarak gayrimüslimlerin hayat hakkına sahip olmak için verdikleri vergiye 

cizye, tasarruf hakkına sahip olmak için verdikleri vergiye de haraç adı ve-

rildi. İslam halkı ise sadaka ve zekat ile emlak ve arazilerinin kazancından 

öşrünü vermeye mükellefti. Haraç vergisi bilhassa örfî arazi üzerine konuldu. 

Suriye’deki Hristiyanlar İslam istilasını kolaylaştırmış olduklarından haraç-

tan istisna edildiler. Hatta Hz. Ömer şu umumi kaideyi koydu: İslam ehli Ara-

bistan’ın dışında emlak ve arazi sahibi olamayacakları gibi ziraatle de uğra-

şamayacaklardı.  

O zamana kadar pek ziyade fakir olan Arabistan’a fethedilmiş memleket-

lerden gelen vergiler büyük bir meblağ oluşturuyordu. Yalnız bir bölgenin 

beytülmâle gönderdiği vergi yüz milyon dirheme ulaşıyordu. Bu büyük meb-

lağı düzenlemek için Bizanslıların Suriye’deki idare tarzları örnek kabul edi-

lerek Medine-i Münevvere’de bir divan oluşturuldu (Hicrî 20/Miladi 640)  

Bu divanın vazifesi yalnız mâli işleri güzelce düzenlemekten ibaret de-

ğildi, İslam cemiyetinde de bir düzen ve intizam meydana getirmekti. Çünkü 

bütün Müslüman bireylerin İslam cemaatindeki adımları, ilk veya son savaşa 

katılmaları itibarıyla ganimet olarak hak ettiklerini açıklayıcı bir doğru kayıtla 

tertip edilmesi gerekiyordu. Bu sicile kayıt olunacak kişilerin nesebini araştır-

mak ve tasdik etmek için birtakım nesebi şecereler düzenlendi. Denilebilir ki 

Arap eşrafı, asalet unvanları ancak bu divanın teşkili sayesinde doğru bir şe-

kilde kararlaştırıldı. Çünkü cahiliye zamanında Arabistan’da karınca gibi 

kaynayan nessâbları16 herkes, hatta Hz. Peygamber bile yalanla suçlardı. Hal-

buki bu divanın sicillerine kayıt olunan nesep şecereleri herkes huzurunda 

temizmiş gibi itibar buldu. Hz. Halife bu mâli sicillerin en başına Resûlul-

lah’ın eşi olan Hz. Âişe’yi kaydettirip isminin hizasında on iki bin dirhem 

                                                      
16 Nessâb: Kitâb-ı Vezin’de ensâb ilmiyle uğraşanlara denir. 
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maaş tahsis ettirdi. Diğer eşleri ile Bedir Savaşı’nda hazır bulunmuş olan  Benî 

Dırâr fertlerine de onar bin dirhem ayırdı. 

İslam’a haraç ödeyenler, asıl dinlerini muhafaza eden gayrimüslimler, 

yeni tabi olunan Müslümanlardan yalnız verdikleri verginin esası ve miktarı 

itibarıyla ayrılıyorlardı. Müslümanlarla gayrimüslimleri hukuk itibarıyla bir 

diğerinden ayıran kuralları Hz. Ömer Suriye’ye yaptığı seyahat esnasında ko-

yup tespit etmişti. Bu kaidelerin bütün esası Kudüs-i Şerif ahidnamesine ya-

zılmıştı. Gayrimüslimler Kuran-ı Kerim’e, Hz. Peygamber’e, İslam dinine laf 

edemeyecekler, İslam kadınıyla temasta bulunamayacaklar. Müslümanların 

akidesine, malına yahut canına dokunamayacaklar. İslam’ın düşmanlarına 

yahut İslam alemi aleyhinde casusluk edenlere yardım etmeyecekler, gayri-

müslimlerin bina edecekleri evlerin damları İslam evlerinin damlarını aşama-

yacak, gayrimüslimler alenen şarap içemeyecekler, silah taşıyamayacaklar, 

ata binemeyecekler. İşte bildirilen eski kurallar böyle bir takım yasak hüküm-

leri daha içermektedir ki bunlar hep İslam dininin süratle genişlemesi ve ya-

yılması kabul edilmiş tedbirlerdir. Gerçekte bu tedbirlerin sayesinde az bir 

zaman zarfında Hristiyanlık, Yahudilik, Mazdeklik yalnız şehirlere mahsus 

kaldı. Kara ve kasaba halkı kısa bir süre zarfında İslam dinine girdi. 

Şurası da -Arap tarihçileri tarafından bile- doğrulanıp kabul ediliyor ki 

Hz. Ömer’in koymuş olduğu bu siyasi kaideler miladi yedinci asra göre hari-

kulade bir ahlak tecelli ettirmekle beraber adil ve hakkaniyet temayülleriyle 

doludur.  

Durum gereği hilafet makamı askeri teşkilat icrasına sevk ediyordu. İslam 

fetih dairesi genişledikçe her sene Medine’den bir ordu tertip edip göndermek 

imkansızdı, böyle hareket edildiği takdirde asker bütün zamanını geniş çöl-

lerde gidip gelmekle geçirmeye mecbur olacaktı. Bunun üzerine bazı şehir-

lerde askeri mevkiler oluştu. Oralarda düzenli ordular oluşturulup mülki ida-

resi de komutan olan kişinin sorumluluğuna verildi. Dımaşk, Kûfe, Fustat 

gibi askeri merkezlerin yanı başında ikinci derecede mühim Basra, Humus, 
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Taberiye, Remle gibi birtakım merkezler daha vardı ki bunlar birincilere ta-

biydi, fakat bazen doğrudan doğruya hilafet makamından da emirler alır-

lardı. Bu askeri merkezler az zaman içinde birtakım büyük şehirlere döndü. 

Hatta Basra ile Kûfe evvela birer askeri merkez olarak kuruldukları halde 

sonra birer mühim şehir halini kazanmışlardır. 

 O tarihlere doğru fethedilmiş şehirlerde mülkiye teşkilatları meydana ge-

tirme meselesi mevzu bahis olamazdı. Araplar fethettikleri memleketlerde bir 

kere halkı itaat dairesine aldıktan sonra dini vergilerin oluşturacağı yükü ve 

vergilerin toplanmasını düşünmekten başka bir şeyle meşgul olmuyorlardı. 

Bundan dolayı fethedilen şehirler, fetihten önce geçerli olan usule, Roma ya-

hut İran devletlerinin idare tarzlarına müracaat etmeye mecbur oldular. Bu 

sebeple idari işlemler, Rum yahut Pehlevi dillerinde yapılmaya devam edi-

yordu. Hz. Ömer’in hilafeti zamanında fethedilen şehirlerde halkın eski alışık 

oldukları denilen Rum ve İran akçeleri geçerli oluyordu. On beşinci hicri ta-

rihe doğru Taberiye’de basılmış bir sikkede Hâlid b. Velîd’in ismi Rum harf-

leriyle yazılı olduğu gibi sikkenin diğer tarafında da Konstantiniyye İmpara-

toru’nun elinde asa ve üzerindeki haçıyla dünya üzerinde bulunduğu halde 

tasviri bulunmaktadır. İdare usulü olduğu gibi alınmıştı; köylerde muhtarlar, 

şehirlerde piskoposlar idari mes’uliyeti üzerlerine almışlar, vergilerin toplan-

masını temin ediyorlardı. 

İslam takviminin icadı da Hz. Ömer’e ait bir yeniliktir. Bundan başka Hz. 

Ömer Necran Hristiyanlarıyla Hayber Yahudilerini Arap Yarımadası’ndan çı-

kartarak Arabistan’ın etnik ve din bütünlüğünü vücuda getirmiştir. 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  


