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Esad Paşa 

Hanı ' nın 

boyuna kesiti 
(Wulzinger· 

Watzinger, 

şekil l S) 

ilk biat eden kişi Ebü'l-Heysem Malik b. 
Teyyihan'dır. Hz. Peygamber Es'ad'ı Nec
car oğullarının temsilcisi (nakib) olarak 
seçtiği gibi diğer on bir temsileiye de 
reis tayin etti. Geceleyin gerçekleşen bu 
buluşmada Es'ad b. Zürare Hz. Peygam
ber'in elini tutarak orada bulunanlara. 
"Ey insanlar! Muhammed 'e ne üzerine 
biat ettiğinizi biliyor musunuz? Siz Arap'
la. Acem'le, cin ve insle İslam'a davet uğ
runda savaşmak üzere biat ediyorsu
nuz" dedi. Oradakilerin savaşanla sava
şacaklarını, barış isteyenle barış yapa
caklarını söylemeleri üzerine Es'ad b. 
Zürare Hz. Peygamber'den kendisine 
hangi şartlarla biat edeceklerini açıkla
masını istedi. ResOl-i Ekrem de Allah'tan 
başka ilah olmadığına ve kendisinin Al-

ES'AD b. ZÜMRE 
( ·.J~j :.r. .. ı. . .. J ) 

Ebu Ümame Es'ad b. Zürare 
b. Udes el-Ensarl 

(ö. 1 / 623) 

ı lah'ın elçisi olduğuna inanmalarını, namaz 
kılıp zekat vermelerini, kendisini dinleyip 
itaat etmelerini. işi ehline vermelerini. 
şahıslarını ve ailelerini korudukları gibi 
kendisini de korumak üzere biat etme
lerini istedi. Onlar da kabul ettiler. 
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Medineliler' den 
İslamiyet'i ilk kabul eden kişi. 

_j 

Hazrec kabilesinin Neccar oğulların

dandır. Kardeşi Sa'd b. Zürare de saha
bfdir. Zekvan b. Abdükays ile birlikte, 
müşriklerin ileri gelenlerinden Utbe b. 
Rebia ile görüşmek üzere Mekke'ye git
tiklerinde Hz. Peygamber ' le tanıştılar. 

ResOl-i Ekrem'in onlara İslamiyet hak
kında bilgi vermesi ve Kur'an 'dan bazı 
ayetler okuması üzerine Es'ad ve Zek
van müslüman oldular ve Utbe ile görüş
mekten vazgeçerek Medine'ye döndü
ler. Hicretten üç yıl önce meydana ge
len bu olaydan sonra iki sahabi Medi
neliler'e islamiyet'i tanıtmaya başladı
lar. İbn İshak. Es'ad b. ZOrare'nin Aka
be'de Hz. Peygamber'le buluşan Haz
reeli altı kişilik grupla birlikte müslüman 
olduğunu kaydetmektedir. Birinci ve İkin
ci Akabe biatlarında hazır bulunan Es'ad 
b. Zürare. İkinci Akabe Biatı ·nda gru
bun en genci olarak ilk biat eden saha
bi oldu. Abdüleşhel oğullarına göre ise 
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Es'ad b. Zürare, Medine'de ilk müslü
man arkadaşlarıyla başladığı islam'ı yay
ma faaliyetlerine daha sonra Mus'ab b. 
Umeyr'le devam etmiş, bunun sonucunda 
Medineliler ' in ileri gelenlerinden Üseyd 
b. Hudayr ile Es'ad ' ın halasının oğlu Sa'd 
b. Muaz ' ın da aralarında bulunduğu bir
çok kimse müslüman o l muştur. Kabile
lerinin reisieri olan bu kişilerin gayretiy
le dördü dışında Medine'de İslamiyet'in 
girmediği ev kalmamıştır. 

Hicretten önce Es'ad b. Zürare, Medi
ne'de inşa ettiği bir mescidde beş vakit 
namazla birlikte cuma namazlarını da 
kıldırmıştır . Medine'de ilk cuma nama
zını onun kıldırdığı ve bu namazda kırk 
kişinin hazır bulunduğu bilinmektedir. 
İlk cuma namazın ı hiç unutmayan Ka'b b. 
Malik gibi Medineli bazı sahabiler, Es'ad 
b. ZOrare'nin ölümünden sonra da cu
ma ezanını duyduklarında onu hatıria

yıp kendisine dua ederlerdi (Ebü Davüd. 
"Salat", 2 ı OJ Medine'ye görevli olarak 
gidişinden sonra Mus'ab b. Umeyr de 
Hz. Peygamber'in emriyle bu mescidde 

namaz kıldırmış, Mus'ab'ın bulunmadı
ğı zamanlarda Es'ad b. Zürare onun ye
rine bu görevi ifa etmiştir. Medine 'ye 
hicretinde Hz. Peygamber'in de bu mes
cidde namaz kı ldığı ve kendi meseldini 
burada inşa ettirdiği nakledilmektedir. 

Es'ad b. Zürare, Hz. Peygamber'in Me
dine'ye hicretinden kısa bir süre sonra 
difteri (zebha. zibha) veya kızıl (şevke) has
talığına yakalandı. Bir rivayete göre biz
zat Hz. Peygamber iki defa boğazınİ dağ
ladı. Es ' ad'ın hastalığı sırasında yahudi
lerin, "Eğer Muhammed peygamberse 
arkadaşını iyileştirir" demeleri üzerine 
ResOl-i Ekrem ona doğrudan fayda ve
ya zarar veremeyeceğini söyleyerek (Müs· 

ned, IV, 138) kendisinde insan üstü bir 
güç bulunmadığını belirtmiş oldu. Yaka
landığı hastalıktan kurtulamayan Es'ad 
b. Zürare. hicretin birinci yılı şewal ayın 

da (Nisan 623) Mescid-i Nebevi inşa ha
linde iken vefat etti. Ölümü sırasında 
yanında bulunan Hz. Peygamber cena
zesini yıkayıp kefenledi. namazını kıldır
dı ve cenazesinin önünde kabre kadar 
yürüdü. Es'ad hicretten sonra ilk ölen. 
cenaze namazı Hz. Peygamber tarafın
dan ilk kıldırılan ve ensardan Bakf' Me
zarlığına ilk defnedilen sahabidir. Bakf' 
Mezarlığı'na muhacirlerden ilk gömülen 
kişinin ise Osman b. Maz'On olduğu bi
linmektedir. Es'ad b. ZOrare'nin ölümü 
üzerine Neccar oğulları Hz. Peygamber'e 
gelerek kendilerine yeni bir temsilci tayin 
etmesini istedikleri zaman Resül-i Ekrem. 
"Sizler benim dayılarımsınız. sizin naklbi
niz benim" diyerek onları sevindirdi. 

Erkek çocuğu olmayan Es'ad b. Zürare 
ölümünden önce Kebşe, Habfbe ve Fürey'a 
adlı kızlarını Hz. Peygamber'e emanet et
miş, ResOl-i Ekrem de bunları kendi aile
leri yanında yetiştirerek evlendirmiştir. 
Hz. Peygamber hayatta iken Habibe'den 
doğan EbO Ümame Es'ad b. Sehl b. Hu
neyf'e dedesinin adı ve künyesi verildi. 

Es'ad b. ZOrare'nin Hz. Peygamber'in 
katiplerinden olduğu ileri sürülmüşse de 
bu iddianın güvenilir bir dayanağı yoktur. 
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