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Ebu Hafs Ömer b. el-Hattab b. Nüfeyl 
b. Abdiluzza el-Kureşl el-Adevl 

(ö. 23/ 644) 

Hulefa-yi Raşiöın'in ikincis i 
(634-644). 
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Fil Vak'ası 'ndan on üç yıl kadar sonra, 
diğer bir rivayete göre ise Büyük (Dördün
cü) Ficar savaşından dört yıl kadar önce 
Mekke'de doğdu (Hal1'fe b. Hayyat, ı, 151 ). 

Baba tarafından soyu Cahiliye dönemin
de Kureyş kabilesinin sefaret işlerine ba
kan Adi b. Ka'b kabilesine ulaşır ve Ka'b 
b. Lüey'de Hz. Peygamber'in nesebiyle bir
leşir. Annesi Mahzüm kabilesinden Han
teme bint Haşim'dir. Müslüman olmadan 
önceki hayatı hakkında yeterli bilgi yok
tur. Babasının develerini güttüğü, içkiye 
ve kadına çok düşkün olduğu, iyi ata bin
diği , iyi silah kullandığı ve pehlivan yapılı 
olduğu belirtilmektedir. Şiire meraklı oldu
ğu, güzel konuştuğu , okuma yazma bildi
ği , ensab bilgisini öğrendiği, ticaret yaptı
ğı , bu maksatla Suriye, Irak ve Mısır'a git
tiği, Kureyş kabilesi adına elçilik görevinde 
bulunduğu rivayet edilir. 

Kureyş'in bazı ileri gelenleri gibi putpe
restliğe bağlı kalarak önceleri Hz. Peygam
ber'e ve İslamiyet' e karşı düşmanlık göste
ren, bilhassa kabilesinden müslüman olan
lara işkence yapan Ömer bi'setin 6. yılında 
(6 I 6) müslüman oldu (İbn Sa'd , III , 269) 

Onun müslüman oluşuna dair kaynaklar
da iki rivayet bulunmaktadır. Hemen he
men bütün kaynaklarda yer alan meşhur 
rivayete göre Hamza'nın İslam' ı kabulün
den sonra Ömer Hz. Peygamber'i öldür
mek üzere yola çıkmış , yolda karşılaştığı 
Nuaym b. Abdullah'tan kız kardeşi Fatıma 
ile kocası Said b. Zeyd'in müslüman oldu
ğunu öğrenince onların evine gitmiştir. On
ları Tahfı süresini okurken bulmuş , oku
duklarını kendisine vermelerini istemiş, 
ancak bu isteği reddedilince kız kardeşi
ni ve eniştesini dövmüş, kardeşi kendile
rine Kur'an öğreten ve Ömer'den sakla
nan Habbfıb b. Eret'i de çağırarak müslü
man olduklarını Ömer'in yüzüne karşı söy
lemiştir. Bunun üzerine yumuşayan Ömer 
müslüman olmaya karar vermiş, Habbab'
dan Resülullah'ın Erkarn b. Ebü'l-Erkam'ın 

evinde olduğunu öğrenip oraya gitmiş ve 
kendisine biat ederek müslüman olmuş
tur (ibn İ s h ak, s. I60- 163; İbn Hişam , 1, 

343-346; İbn Sa'd, III ,267-269). Diğer riva
yete göre bir gece şarap içmek için içki 
arkadaşlarını aramış, kimseyi bulamayınca 
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Kabe'ye gitmiş. Orada Kabe'yi önüne alan 
Hz. Peygamber'in Beytülmakdis'e doğru 
namaz kıldığını görünce Kabe'nin örtüsü 
altına saklanarak ona yaklaşmış , ResGl-i 
Ekrem'in okuduğu , Kureyşliler'in Kur'an 
için söyledikleri, "Şairlerin , kahinierin veya 
Muhammed'in uydurmasıdır" şeklindeki 

sözlere cevaplar veren Hakka süresinin 41-
46. ayetlerini duyunca müslüman olmaya 
karar vererek Hz. Peygamber'i takip et
miş, Hz. Peygamber'in, evine girmeden ön
ce onu farkedip "Ne var ya ömer?" diye 
sorması üzerine, "Ailah'a, resulüne ve onun 
Allah katından getirdiği şeylere iman et
meye geldim " deyince ResGlullah, "Ey 
Ömer! Allah sana hidayet nasip etti" di
yerek göğsünü sıvazlamış ve imanda se
bat etmesi için ona dua etmiştir (Mü.sned, 
I, 17; İbn Hişam , I, 346-348). Bu rivayetler
den ikincisi tercihe değer görülmektedir. 
Hz. Ömer'in müslüman oluşunun ResGl-i 
Ekrem'in, "Ya rabbi! İslamiyet'i ömer b. 
Hattab veya Amr b. Hişam (EbO Cehil) ile 
teyit et" duasının bir tezahürü olduğu be
lirtilmektedir (Müsned, I, 456; İbn Hişam , 
I, 345; İ bn Sa'd, III , 269). Hz. Ömer müs
lüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine gi
derek İslam'ı kabul ettiğini bildirdi; ayrı
ca ertesi gün Cemll b. Ma'mer el-Cuma
hl'ye müslüman olduğunu bütün Kureyş

liler'e ilan ettirdi. Onun İslamiyet'e girme
sinden sonra müslümanlar ilk defa Ka be'
de toplu olarak namaz kıldılar (Buharl , 
"Fezinlü aşl:ıabi'n-nebi", 3, 6; "Mena19-
bü ' l-enşar", 35; İbn Hişam , I, 342, 345. 

348-350; İbn Sa 'd, III , 269-270) . 

Hz. Ömer'in müslüman olmasından Me
dine'ye hiCretine kadar geçen altı yıllık sü
re hakkında kaynaklarda bilgi bulunma
maktadır. Müslümanlar Medine'ye hicret 
etmeye başlayınca Ömer de yanında ağa
beyi Zeyd, karısı ve oğlu Abdullah başta 
olmak üzere akraba ve arkadaşlarından 
oluşan yirmi kişilik bir kafileyle Mekke'den 
ayrılıp Kuba'ya gitti ve Rifaa b. Abdülmün
zir'in evine misafir oldu. Resuluilah bir ev
de toplanan ensarın erkeklerinden biat alır
ken kadınların başka bir evde toplanma
sını ve onlardan kendisi adına Hz. Ömer'in 
biat almasını emretti ( İ bn Sa'd, Vlll , 7). 

Resul-i Ekrem, ömer'i Mekke'de Ebu Be
kir'le, Medine'de Beni Salim kabilesinden 
İtban b. Malik ile (bazı rivayetlerde Uveym 
b. Saide, Muaz b. Afra veya Evs b. Havll) 
kardeş ilan etti. Hz. Peygamber'in Medi
ne'ye gitmesinden sonra diğer birçok mu
hacir gibi Kuba'da oturmaya devam eden 
ömer, gün aşırı Medine'ye giderek Resu
luilah ile görüşür, gitmediği günlerde it
ban gider ve akşamları yeni nazil olan 

ayetlerle Hz. Peygamber'den öğrendikle
rini birbirlerine anlatırlardı (Buhar!, '"İlim", 

27; ibn Hişam, ı. 474-477. 505) . 

Katıldığı seriyyeler dışında ResGl-i Ek
rem'in yanından hiç ayrılmayan Hz. Ömer 
kumandanlığını ResGlullah 'ın yaptığı bü
tün savaşlarda, Hudeybiye Antlaşması , Um
retü'l-kaza ile Veda haccında bulundu. Hz. 
Peygamber, Hudeybiye'de Kureyşliler'le gö
rüşmek üzere Ömer'i Mekke'ye gönder
mek istedi. Ancak o Kureyşliler'in kendi
sine karşı büyük bir düşmanlık beslediği
ni ve orada kabilesinden kendisini koruya
cak kimsenin bulunmadığını söyleyerek Hz. 
Osman'ın gönderilmesini teklif etti. Hu
deybiye Antiaşması'nda yer alan, Resill-i 
Ekrem'in ve müslümanların o yıl umre ya
pamayacakları, müslüman olup Hz. Pey
gamber'e sığınanların Kureyşliler'e iade 
edileceği gibi şartları içine sindiremedi. 
Bu antlaşmanın Feth suresinde "feth-i mü
bin" olarak nitelendirilmesini de anlamak
ta güçlük çekti ve Medine'ye dönme ka
rarını bir türlü kabul edemedi. Kendisini 
Hz. Ebu Bekir ikna etti; daha sonra ant
laşmanın sonuçlarını görünce bu tavrın
dan dolayı pişmanlık duydu. Resülullah, 
Hayber'in fethinden sonra 7. yılın Şaban 
ayında (Aralı k 628) Hevazinliler'e karşı gön
derdiği otuz kişilik müfrezenin başına Hz. 
Ömer'i kumandan tayin etti ( İbn Sa'd, Il , 
117; bk. TÜREBE SERİYYESİ). Mekke'nin 
fethinde İslam ordusu henüz şehre gir
meden Hz. Peygamber'in çadırına gelen 
Kureyş reisi Ebu Süfyan'ın putları övdü
ğünü duyunca karşı çıktı ve onun müslü
man olmasında rol oynadı. Fetihten son
ra erkeklerden biat alan Resul-i Ekrem 
kendisi adına Kureyşli kadınlardan biat al
masını ona emretti. Ayrıca Kabe'deki re
simleri imha vazifesini de yerine getird.i 
(a.g.e. , Il , 142). 9 (630) yılında Tebük Gaz
vesi öncesinde ordunun teçhizi için malı
nın yarısını bağışladı . 

Hz. Peygamber rahatsızlığı sırasında 
oluşturduğu orduya üsame b. Zeyd'i ku
mandan tayin etti ve Ömer'i onun emrin
de görevlendirdi. 11 . yılın Safer ayının son 
haftasında ( Mayı s 632) namaza çıkamaya
cak kadar rahatsızlığı artınca namazı Hz. 
Ebu Bekir'in kıldırmasını emretti. Bir riva
yete göre Hz. Aişe, babasının zayıf sesli ve 
çok hassas olup Kur'an okurken ağladığını 
söyleyerek namazı Hz. Ömer'in kıldırması
nı istemiş, hatta bunu Ömer' e söylemiş, o 
da namaz kıldırmaya başlamış, ancak Re
sul-i Ekrem buna engel olmuştur (İbn Hi
şam , 11 , 652; İ bn Sa 'd, Il , 2 17-226; III , 178-

180) . Hz. Peygamber, hastalığının şiddet
lend.iği bir sırada kağıt ve kalem getirilip 



söyleyeceklerinin kaydedilmesini istemiş
ti. Hz. Ömer 'in de aralarında bulunduğu 
bazı sahabiler buna gerek olmadığını , Re
sulullah'ın rahatsızlığının şiddetlenmesi yü
zünden böyle bir talepte bulunduğunu, Al
lah 'ın kitabı ve Hz. Peygamber'in sünneti
nin yeterli olduğunu söylemiş , bazıları ise 
aksi kanaat belirtmiş, bunun üzerine Re
sCıl-i Ekrem, yanında tartışmamalarını söy
leyerek kendisini yalnız bırakmalarını bil
dirmiştir. Tarihe "Vasiyetname" veya "Kır

tas Vak'ası" diye geçen bu olay ( Tecrid Ter

cemesi, I, ı 08- I ll ; XI, 4 ı 2-4 I 7ı bilhassa 
Şiiler tarafından Hz. Ömer aleyhine kul
lanılmıştır ( Fığlalı , s. I8-22 ı. ResGl-i Ek
rem'in vefatı sahabiler arasında büyük bir 
üzüntü ve şaşkınlık meydana getirmiş, Hz. 
Ömer Mescid-i Nebevl'de, " ResCılullah öl
memiştir! Allah onu muhakkak ki tekrar 
gönderecek ve böyle söyleyen kimselerin 
ellerini ve ayaklarını kestirecektir!" sözle
riyle duygularını ifade etmiş, onu ve diğer 
sahabileri Hz. Ebu Bekir ikna etmiştir (Bu
har! . "Feza'ilü aşl).abi'n-neb!" , 5; İbn Hişam. 
ll , 655-656; İbn Sa"d. ll, 266-272; Tecrid Ter

cemesi, XI, 26-28ı . Hz. Peygamber'in vefa
tı üzerine ensarın Sakifetü Beni Saide'de 
toplanarak halife seçimi konusunu görüş
tüğünü öğrenen Ömer yanına Ebu Bekir 
ile EbCı Ubeyde b. Cerrah'ı da alıp oraya 
gitti. Hz. Ebu Bekir onlara ömer'i veya EbCı 
Ubeyde'yi halife seçmelerini teklif etti. An
cak Ömer ve Ebu Ubeyde. o varken bu gö
revi üstlenemeyeceklerini belirterek Ebu 
Bekir'e biat ettiler. Hz. Ömer ertesi gün 
Mescid-i Nebevl'de bir konuşma yaparak 
müslümanlardan Kur'an-ı Kerim' e sarılma

larını ve Ebu Bekir'e biat etmelerini istedi 
(İbn Hişam , II. 66o ı 

Hz. Ebu Bekir'in hilafeti döneminde 
Ömer ona müşavirlik ve kadılık yaptı. Ha
life olunca üsame b. Zeyd kumandasın
daki orduya hareket emri veren Ebu Be
kir, Ömer'in Medine'de kalmasını istedi ve 
bunun için Üsame'den izin aldı ( İbn Sa'd, 
Il, I 9o ı. Peygamberlik iddiasında bulunan
larla savaşma konusunda bir ihtilaf olma
masına rağmen zekat vermek istemeyen 
kabileler hakkında ashap arasında farklı 
görüşler ortaya çıktı. "La ilahe illallah" di
yenlerle savaşmanın doğru olup olmayaca
ğı hususunda Hz. Ömer'in başlattığı tar
tışma Hz. Ebu Bekir'in namaz kılmayı ka
bul edip zekat vermek istemeyenlerle sa
vaşmanın şart olduğu konusunda farklı 
düşünenleri ikna etmesiyle son buldu. Hz. 
Ömer Medine'ye saldırmak isteyen asile
rin dağıtılınasını sağlayanlar arasında yer 
aldı. Peygamberlik iddia eden Tuleyha b. 
Huveylid üzerine bizzat yürümeye hazır-

!anan halifeyi Hz. Ali ile birlikte bu kara
rından vazgeçirdi ve ordunun başına Ha
lid b. Velid 'in getirilmesini sağladı. Ticaret 
yapmayı sürdürmek isteyen Hz. EbCı Be
kir'e müdahale edip beytülmfıle bakan EbCı 
Ubeyde'den ona maaş bağlattı (a.g.e., III, 
I84-185; Abdülhay ei-Kettan!, I, ı 34. 425ı 
Ebu Bekir'in müellefe-i kulubdan iki kişi
ye tahsisat ayırmasına karşı çıkarak artık 
onlara ihtiyaç kalmadığını söyledi. Müsey
limetülkezzab ile yapılan Akraba savaşın
da (ll/ 63 2ı hafız sahabilerden bir kısmı
nın şehid düşmesi üzerine Kur'an'ın top
lanması konusunu Hz. Ebu Bekir'e açtı. 
ResGl-i Ekrem'in yapmadığı bir işi yapma 
hususunda tereddüt gösteren halifeyi ik
na edip vahiy katiplerinin yazdığı dağınık 

haldeki ayet ve surelerin Zeyd b. Sabit 
başkanlığında bir heyet tarafından bir ara
ya getirilmesini sağladı (Buhar!, "Feza' i
lü'l-1\ur'an", 3ı Hz. Ebu Bekir Medine'den 
ayrıldığında veya hastalığında kendisine 
vekalet etti (İbn Sa'd, lll, ı 86; Halife b. 
Hayyat. I, ıo2 ı: 11 (633ı yılı hac mevsimin
de emir-i hac olarak görevlendirildi ( İbn 

Sa 'd, III , I77ı . Hz. Ebu Bekir namaza çıka

mayacak derecede hastalanınca imamlık 
görevini Ömer' e bıraktı ve onu yerine ha
lef tayin etmek üzere Abdurrahman b. 
Avf, Said b. Zeyd, Osman b. Affan , Üseyd 
b. Hudayr gibi sahabllerle istişareye baş

ladı. Bunlardan bazıları Hz. Ömer'in sert 
mizacını ileri sürerek çekincelerini dile ge
tirdiler. Halife görüşmelerini tamamladık
tan sonra Hz. Osman'ı çağırarak bu hu
susta bir ahidname yazdırıp mühürledi; 
yanına ömer ile Osman'ı alıp Mescid-i Ne
bevl'ye gitti ve halka şöyle dedi: "Sizin için 
halife seçtiğim kişiye razı olur musunuz? 
Bir yakınımı tayin etmedim. Allah'a andol
sun ki bütün gücümle düşünüp taşındım 
ve ömer b. Hattab'ı uygun buldum; onu 
dinleyin ve ona uyun" orada bulunanların 

hepsi olumlu cevap verdi. 

Hz. Ebu Bekir'in vefat ettiği gün (22 Ce
maziyelahir 13 1 23 Ağustos 634 ı Hz. Ömer 
Mescid-i Nebevl'de biat aldı. iık iş olarak, 
kaybettikleri bölgeleri geri almak için ha
rekete geçen Sasaniler'e karşı halkı Irak 
cephesindeki mücahidlere yardıma çağır

dı ve Ebu Ubeyd es-Sekafi'yi 1 000 kişilik 
bir birliğin başında Irak'a gönderdi. Ebu 
Ubeyd'in Köprü Savaşı'nda şehid olması 

üzerine Sa'd b. Ebu Vakkas' ı kumandan 
tayin etti. Kadisiye Savaşı'nı kazanan Sa' d 
( ı 5/ 636 ı Sasanl ordusunu takip ederek 
Medain'i ele geçirdi (Safer 16 1 Mart 63 7 ı. 

Sasanl kuwetleri Celı1la Savaşı'nda da ye
nilgiye uğratıldı (ı 6/ 63 7ı . Fetihlerin bu aşa
masında Hz. ömer, Sa'd b. Ebu Vakkas'a 
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H!re yakınlarında Kufe'yi, Utbe b. Gazvan'a 
da Basra'yı ordugah şehir olarak kurma
larını emretti. Utbe b. Gazvan, i ran 'ın Ah
vaz bölgesini fethetti (ı 7/638); ancak böl
ge bir yıl sonra tekrar Sasanl ordusunun 
eline geçti. Nu'man b. Mukarrin'e yardım 
için gelen ordu çetin bir mücadeleden 
sonra Tüster'i fethetti ( 20/64 ı ı . Celula ve 
Hulvan ' ın ardından Sus, Huzistan ve Mu
sul'u ele geçiren müslümanlar Nihavend 
zaferiyle Irak'ın fethini tamamladı (2 1/642ı . 

Hz. Ömer, Bizans imparatorluğu'na kar
şı Suriye cephesindeki savaşlara da ara ve
rilmeden devam edilmesini emretti. Hz. 
Ebu Bekir döneminde kazanılan Ecnadeyn 
zaferinden ( 13/634 ı sonra Hz. ömer dev
rinde yapılan Fihl Savaşı'nda müslüman
lar Bizans kuwetlerine büyük zayiat ver
ctirdiler (28 Zilkade ı 3123 Ocak 635 ı. Mer
cüssuffer'de yenilip Dımaşk'a sığınan Bi
zans askerlerini takip ederek şehri kuşa
tıp fethettiler (Receb ı4 1 Eylül63 5ı Aynı 

yıl Mercürrum Savaşı'nı da kazandılar. Bu 
sırada Ba'lebek, Humus ve Hama şehirleri 
de ele geçirildi. Müslümanların bu başa

rıları üzerine Bizans imparatoru Herakleios 
hıristiyan Araplar'ın ve Ermeniler'in katıl
dığı büyük bir ordu hazırladı. Ancak Bi
zans ordusu Yermük Muharebesi'nde ağır 
bir yenilgiye uğradı ( ı 2 Receb 15 1 20 Ağus

t os 636ı ve bölgedeki bütün şehirler müs
lümanların eline geçti. 16 (637ı yılında Şey

zer, Kınnesrln, Halep, ardından Antakya, 
Urfa, Rakka ve Nusaybin kısa aralıklarla 
müslümanlara teslim oldu. Öte yandan 
Filistin' in fethine devam edildi ve Kudüs 
kuşatıldı. Patrik Sophronios şehrin anah
tarlarını o sırada inceleme ve görüşmeler
de bulunmak için Suriye'ye gelen ve Cilbi
ye'de bulunan Hz. Ömer'e teslim etmek 
istediğini belirtti. Halife bizzat Kudüs'e 
giderek halka eman verip kendileriyle bir 
antlaşma yaptı ( 17/638ı. Daha sonra Filis
tin'in sahil şehirleri başta olmak üzere di
ğer yerleşim yerleri fethedildi. Hz. Ömer 
sahillere yakınlığ ı dolayısıyla tehlike oluş
turan Kıbrıs'ın fethine deniz seferinin zor
luğunu düşünerek izin vermedi. Ancak Su
riye ve Filistin'de mağlup olan bir kısım Bi
zanslı kumandan ve askerlerin Mısır'a kaç
tığını ve Mısır'ın fethinin gerekli olduğunu 
söyleyen Amr b. As'ın görüşünü benimse
yerek Mısır'ın fethini emretti. Mısır'ın fet
hi üç yılda tamamlandı (ı 9-2 1/640-642 ı Bu 
arada Hz. Ömer diğer deniz seferlerine ve 
bunun için bir donanma kurulmasına mü
saade etmedi. Onun bu kararında gemi
lerin batmasıyla sonuçlanan iki teşebbü
sün etkisi bulunmaktadır (a.g .e., III , 284-
285; Belazürl, Füto./:ı, s. ı 8 ı, 4 76; Abdül-
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hay el-Kettanl, I, 547-549). Sonuçta islam 
orduları onun zamanında Sasanl impara
torluğu'na tabi Irak, İran ve Azerbaycan 
ile Bizans i mparatorluğu'na tabi Suriye, 
el-Cezlre, Filistin ve Mısır'ı islam ülkesine 
kattı lar. 

Gerçekleştirilen fetihler sonucu ele ge
çirilen ganimetierde büyük bir artış oldu. 
Hz. ömer, müslümanlarla gayri müslim
lere ait yeni ortaya çıkan çeşitli problem
leri ve ihtiyaçları görerek bunların halle
dilmesi yolunda düzenlemelere teşebbüs 
etti. Bu düzenlemelere, kazanılan gani
metlerle islam'ın eline geçen bu çok bü
yük coğrafyada yaşayan başka dinden in
sanlar ve onların sahip oldukları toprakları 
ele alarak başladı. Ganimet ve toprak me
seleleri yanında müslümanların Suriye'de 
yerleşimi hususunu görüşmek üzere Safer 
16 (Mart 637) tarihinde bazı sahabllerle 
birlikte Cabiye şehrine gitti. Suriye'deki bü
tün valilerin katıldığı toplantıda gelirlerin 
taksiminde göz önünde bulundurulacak 
esasları ortaya koydu ve müslümanların 
gayri müslimlerle münasebetlerinde dik
kat edecekleri hususlara işaret etti. Bu sı
rada Kudüs'ü teslim alan Hz. Ömer bütün 
kumandan-valilerle istişarelerde bulundu. 
Bizans'tan gelecek saldırıların önlenmesi 
için Cabiye'deki ordugahın dağıtılarak iki 
ayrı cephede savunma hatlarının kurulma
sını kararlaştırdı ve mevcut şehirlere yer
leşilmesini istedi. 17 (638) veya 18 (639) 
yılında Arnvas'ta çıkan veba salgını bura
dan Suriye'nin çeşitli yerlerine yayıldı. Bu 
salgında başta Ebu Ubeyde b. Cerrah ol
mak üzere birçok sahabi ile 2S.OOO'e ya
kın kişi öldü. 

20 (641) yılında Hayber ve çevresinde
ki yahudileri Arap yarımadası dışına çıka

ran Hz. ömer (İbn Sa'd, ll , 114; Belazürl. 
Fütüf:ı, s. 25, 28) daha sonra Hayber'e gi
derek bu bölgedeki toprakların durumu
nu inceledi. Barış veya savaş yoluyla alın
malarına ve Hz. Peygamber'in yaptığı tak
simata göre bu toprakların sahiplerine ve
rilmesini istedi. Topraklardan beytülmal 
hissesi olarak Resul-i Ekrem'in hanımia
rına düşen paylar hususunda kendilerini 
serbest bıraktı ; bir kısmı toprağı , bir kıs
mı gelirini almaya karar verdi. Fedek top
rakları yarısı Hz. Peygamber' e ait olmak 
üzere barış yoluyla ele geçirilmişti. Hz. 
Ömer bu toprakların fiyatını tesbit ettirdi. 
Yarısının karşılığını Fedekliler'e ödedikten 
sonra onları da diğerleriyle birlikte Suriye 
tarafına sürdü. Aynı tarihte Necranlı hıris

tiyanları da Küfe taraflarındaki Necrani
ye'ye gönderdi. Mallarını satın alarak mağ

dur olmalarını önledi. Ayrıca gittikleri yer-
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de kendilerine geniş topraklar verilmesini, 
bu topraklardan bir süre vergi alınmama
sını, daha sonra Hz. Peygamber ile yaptık
ları anlaşmaya uygun biçimde cizye verme
ye devam edilmesini valilerinden istedi. 

Hz. Ömer, 23 (644) yılı haccını eda edip 
Medine'ye döndüğü günlerde, Mugire b. 
Şu'be'nin Basra valisi iken edindiği kölesi 
Ebu Lü'lüe FlrQz en-Nihavendl efendisinin 
kendisinden fazla ücret aldığını söyleyerek 
bunun azaltılmasını istedi. Halife onun de
mircilik, marangozluk ve nakkaşlık yaptı
ğını öğrenince Mugire'nin kendisinden al
dığı ücretin fazla olmadığını bildirdi. Bu
nun üzerine Ebu Lü'lüe ertesi gün sabah 
namazında hançerle Hz. Ömer'i yaraladı ve 
müslümanların elinden kurtulamayacağı
nı anlayınca kendini öldürdü. Halife ölüm 
döşeğinde iken kendisine yerine birini bı
rakması teklif edilince aşere-i mü beşşere
den altı kişilik şuranın toplanarak üç gün 
içerisinde aralarından birini halife seçme
lerini istedi; oğlu Abdullah ' ı da halife se
çilmemek şartıyla bu heyete dahil etti. Na
mazı kıldırmak üzere Suheyb b. Sinan'ı, 

şura üyelerini toplamak üzere Mikdad b. 
Esved'i, seçim gerçekleşinceye kadar he
yetin rahatsız edilmemesini sağlamakla da 
Ebu Talha el-Ensarl'yi görevlendirdi. Oğlu 
Abdullah'ı Hz. Aişe'ye yollayarak Resul-i 
Ekrem'in hücresine onun ayağının dibine 
defnedilrnek için izin istedi. Hz. Aişe ken
disi için düşündüğü bu yeri ona vermeyi 
kabul etti. Hz. Ömer üç gün sonra vefat 
etti (26 Zilhicce 23/3 Kasım 644). Cenaze 
namazını Suheyb b. Sinan kıldırdı (İbn Sa' d, 
lll, 367). 

Hz. Ömer kaynaklarda uzun boylu, gür 
sesli ve heybetli bir kişi olarak tasvir edi
lir. Birçok kadınla evlenen Hz. Ömer ilk ev
liliğini Zeyneb bint Maz'Qn el-Cumahiyye 
ile yaptı . Abdullah ve Hafsa bu evlilikten 
doğan çocuklarıdır. Cahiliye döneminde ev
lendiği Müleyke bint Amr ve Kureybe bint 
Ebu Ümeyye'yi islamiyet'i kabul etmedik
leri için müşrik kadınlarla evlenmeyi ya
saklayan ayet (el-Mümtehine 60/10) doğ
rultusunda boşadı. Başka evlilikler de ya
pan Hz. ömer son evliliğini 17 (638) yılın
da Hz. Ali ve Fatıma'nın kızları ümmü Kül
sam ile yaptı. Hz. Ömer'in bu evliliğiyle Re
sul-i Ekrem'le akrabalık kurma amacı ta
şıdığı bilinmektedir. 

Aşere-i mübeşşereden olan Hz. ömer 
aynı zamanda vahiy katiplerinden ve Re
sülullah 'ın en yakın sahabllerdendir. Kızı 
Hafsa ile Hz. Peygamber'in evlenmesi (3/ 
625) onların bu dostluğunu daha da pe
kiştirmişti. ResQl-i Ekrem kendisiyle bir
çok konuda istişare ederdi. Onun bazı gö-

rüşlerinin nazil olan ayetlerle teyit edildiği 
görülmektedir. "Muvafakat-ı ömer" deni
len bu ayetler arasında şarabın kesin bi
çimde haram kılınması (el-Bakara 2/ 21 9), 
Hz. Peygamber'in evine gelen kimselerle 
hanımlarının perde arkasından konuşma
sının daha uygun olacağı (el-Ahzab 33/53). 
Kabe'deki Makam-ı İbrahim'in namazgah 
ittihaz edilmesi (el-Bakara 2/ 125) ve mü
nafıkların reisi Abdullah b. Übey b. Se!Ql'ün 
cenaze namazının kılınmaması gerektiği 
(et-Tevbe 9/84) gibi hususlar örnek olarak 
zikredilebilir (Muvafa kat-ı ömer için bk. 
Tecrid Tercemesi, II, 346-353; Xl, 46-50; 
İmadl, s. 19 vd.). Hz. Ebu Bekir ile birlikte 
"şeyhayn" diye anılmış ve bazı fakih sa
habiler onların ittifak ettikleri hususları 
diğer sahabilerin görüşlerine tercih etmiş
tir. Hz. EbQ Bekir Medine'de kaza işlerinin 
başına onu getirmişti. Resul-i Ekrem onun 
hakkında, "Allah, gerçeği Ömer'in lisanı ve 
kalbi üzere yarattı" (Tirmizi, "Menal5ıb ", 

18); "AIIah 'ın emirleri konusunda ümme
timin en kuwetlisi Ömer'dir"; "Muhakkak 
ki şeytan senden korkar, ya ömer!" demiş , 
"Ey Allahım i Ömer'in kalbinden haset ve 
hastalıkları çıkar ve onu imana tebdil et" 
şeklinde dua etmiştir (Müsned, IV, 336; 
ayrıca bk. Müslim, "Iman", 69). Hz. Ömer, 
"Sana vaiz olarak ölüm yeter ey Ömer!" 
ifadesini mührüne kazıtmış, kendisini ma
lıyla ve canıyla Hz. Peygamber'in yoluna 
adamıştır. 

Hz. ömer'in en meşhur lakabı "Farük"
tur. "Hak ile batılı birbirinden ayıran" an
lamındaki bu lakabı kendisine Hz. Peygam
ber'in, müslümanların veya EhH kitabın 
vermiş olduğuna dair rivayetler bulunmak
tadır (İbn Sa'd, lll, 270-27 1; Abdüsselam 
b. Muhsin Al-i l sa, I, 78-80; ayrıca bk. FA
RÜK). islam tarihinde "emlrü'l-mü'minln" 
tabiri ilk defa Hz. Ömer için kullanılmıştır. 
Sünni uleması. onun Hz. Ebu Bekir'den 
sonra müslümanların en faziletiisi ve hila
fet makamına en uygun sahabi olduğun
da ittifak etmiştir. Şii uleması ise Hz. Ali '
nin hilafetiyle ilgili ilahi emir bulunduğu
nu, Hz. Ömer'in Ebu Bekir ve Ebu Ubey
de ile birlikte bu emre muhalefet ettiği
ni ve ResQlullah'ın cenazesi henüz ortada 
iken hilfıfeti Hz. Ali'den gasbettiğini ileri 
sürmüş, Hz. Ebu Bekir'in Ömer'i halife ta
yin etmesini de eleştirmiştir. Sünni kay
naklarında Hz. Ebu Bekir'in yaptığı İstişa
relerden sonra Ömer'i yerine bırakınayı 
kararlaştırdığı , Hz. Ömer'in başarılı yöne
timinin bu tayinin ne kadar isabetli oldu
ğunu gösterdiği belirtilir. Hz. Ali, Ebu Be
kir'in Ömer'i halife olarak bırakmasına kar
şı çıkmamış, ona ilk gün biat edenler ara-



sında yer almış, onu destekiemiş ve onun 
yardımcısı olmuştur. Hz. Ömer de, "Ali ol
masaydı Ömer helak olurdu" diyerek bir 
gerçeği ifade etmiştir. 

Hz. Ömer sert mizaçlıydı. Onun bu özel
liğini ResGl-i Ekrem, "Ümmetimin içinde 
ümmetime en merhametli EbG Bekir. Al
l ah'ın emri konusunda en şiddetiisi Ömer'
dir" sözüyle dile getirmiştir (Abdülhay el
Kettanl, ıı, 295) Hz. Ömer kadınlara karşı 
da çok sertti. Ancak rabbinden korkması 
ve ahirette yaptıklarından hesap verece
ğine dair olan kesin inancı şahsi özellikle
ri arasında mesuliyet duygusunu ön pla
na çıkarmış. mesuliyet duygusu onu sert 
ve haşin davranışlardan uzak tutmuştur. 
Ayrıca Hz. EbG Bekir döneminde Medine'
deki kaza işlerinin başında bulunarak tec
rübe kazanmış. adalet sahasında gerçek
leştirdiği icraatıyla insanlık tarihine geç
miştir. Onun hakkında Hz. Aişe'nin, "Ömer 
anılınca adalet anılmış olur, adalet anılın
ca Allah anılmış olur, Allah anılınca da rah
met iner" dediği nakledilir. Halifeliği süre
since beytülmalden ihtiyacı dışında hiçbir 
şey almamaya dikkat etmiş, sıradan bir 
Kureyşli gibi yaşamış ve Hz. Ali'nin bu ko
nudaki tavsiyelerine uymuştur (Ebu Yusuf, 
I, ı 25- ı 26) . Kaynaklarda zahidane bir ha
yat sürdüğü uzun uzun anlatılmaktadır. 
Hz. Ömer kul hakkına riayet hususunda 
çok hassas davranmıştır. Onun bu hassa
siyeti kendisinden sonra iş başına gelecek 
halifeye zirnınllerin hukukuna riayet edil
mesi ve onlara verilen taahhütlere uyul
masına dair vasiyetinde görülür. Savaş
larda müslümanların zarara uğrarnama

sı için gerekli tedbirleri alır, valilere de bu 
doğrultuda emirler verirdi. Onun savaşla
rı Medine'den takip ettiği ve gelişmelere 
odaklanmış olduğu görülmektedir. Medi
ne'de hutbe okurken İran cephesinde sa
vaşmakta olan kumandanı Sariye'ye, "Ey 
Sariyel Dağa çekil. dağa!" diye hitap ettiği 
ve kumandanının bunu d uyarak emri yeri
ne getirip ordusunu kurtardığı rivayet edi
lir (Taberl. I, 2700-2703). ResGlullah onun 
hakkında. "Sizden önceki toplumlarda Al
lah'ın kalplerine ilham verdiği kimseler var
dı. Eğer benim ümmetimde de böyle kim
seler varsa -ki şüphesiz vardır- muhakkak 
Ömer de onlardandır" demiştir (Buhar!, "Fe
za'ilü aşl:ıabi'n-nebl", 6). Hz. Ömer toplumu 
ilgilendiren bir konu ortaya çıkınca halkı 
Mescid-i Nebevi'ye çağırır, iki rek'at na
maz kılındıktan sonra minbere çıkıp ko
nuyu halka açardı (Taber1, I, 2574) Halkın 

soru sormasına ve haklarını aramasına im
kan tanır, kendisinin eleştirilmesini ister
di. Emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l-münker esa-

sına bağlı kalarak halifelik vazifesini yeri
ne getirmekte çok büyük hassasiyet gös
teren Hz. Ömer bütün emir ve yasakları 
önce kendi şahsında uygular, halka verdiği 

emirleri aile mensupianna da söyleyerek 
bunlara riayet edilmesini isterdi. Hz. Ömer 
namaz kıldırmak. hutbe okumak, fey ve 
zekatları toplamak. mabedierin yapımı ve 
bakımıyla meşgul olmak. ramazan ayının 
başını ve sonunu ilan etmek, hac fariza
sının yerine getirilmesi için tedbir almak 
ve haccın idaresini üstlenmek gibi görev
leri de yerine getirirdi. Abdurrahman b. 
Avf'ı emir-i hac tayin ettiği hilafetinin ilk 
yılı hariç hac farizasını bizzat kendisi ida
re etmiş, son haccında ResQJ-i Ekrem'in 
hanımlarını da beraberinde götürmüş. 
halifeliği döneminde ayrıca üç defa umre 
yapmıştır (İbn Sa'd, lll, ı 77. 279, 283-284). 

Hz. Ömer. divan defterlerini yanına alarak 
Medine çevresindeki insanların atıyyelerini 
evlerine gidip bizzat kendisi dağıtırdı. Gün
düzleri çarşı pazarda, geceleri de Medine 
sokaklarında dolaşıp asayişi kontrol eder, 
ihtiyaç sahiplerini gördüğünde kendisi bey
tüimalden yiyecek taşırdı. Her cumartesi 
günü Medine'nin dışında Aliye yöresine gi
der. güç yetiremeyecekleri işlerde çalıştı
rılan kölelerin yükünün hafifletilmesini sağ

lardı. Aynı şekilde hayvaniara fazla yük yük
Jetilmesine müdahale ederdi (Abdülhay el
Kettanl. ı. 428-429). Valilerine yazdığı mek
tup ve emirnamelerden birer nüshanın sak
lanmasını istediğinden Divanü'l-inşa'nın ku
rucusu kabul edilmiştir. 18 (639) yılındaki 
kıtlıkta ihtiyaç sahipleri Zeyd b. Sabit ta
rafından belirlenmiş ve beytülmalde bu
lunan bütün hububat ve yiyecekler ken
dilerine dağıtılmıştır. Kendisi de her gün 
yirmi deve kestirerek ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmış, kıtlık yılında ihtiyaç dolayısıyla 
hırsızlık yapmak zorunda kalanlara ceza 
uygulamamıştır. 

Züheyr, Nabiga ve Abde gibi tanınmış 
şairlerin şiirlerini gençliğinden beri dikkat
le dinlediği rivayet edilen Hz. Ömer'in bun
ları okuduğu, birçoğunu ezberlediği. hali
feliği döneminde kabHelere ait divanların 
derlenmesini istediği bilinmektedir. Onun 
bu şiirlerden bestelenmiş şarkıları dinle
meyi sevdiği ve, "Şarkı yolcunun azığı cüm
lesindendir" dediği nakledilmektedir (Ab
dü l hay ei-Kettan1, ll, 202, 204). Babasın

dan ensab bilgisini öğrenen Hz. Ömer gü
zel yazı yazar ve güzel konuşurdu. Onun 
Hz. EbG Bekir ile birlikte Kureyş'in en fasih 
konuşanları arasında yer aldığı. Kur'an'ın 
kıraat ve imiasma itina gösterilmesini, Arap 
dilinin iyi öğrenilmesini ve doğru konu
şulmasını istediği kaydedilmektedir. 

ÖMER 

Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getiril
mesi hususunda Hz. EbG Bekir'i ikna eden 
Hz. Ömer. bütün İslam beldelerinde vali
lere cami ve mekteplerde eğitim ve öğre
time Kur'an'la başlanmasını emretmiş. bu 
maksatla çeşitli vilayetlere Medine'den ba
zı sahabileri göndermiş, onlara maaş bağ

lamıştır. Kur'an'ın inanç esaslarına ait ayet
lerinin doğru anlaşılması için çaba gös
termiş, müteşabih ayetlerle ilgilenenleri 
bundan menetmiş, kaza ve kader konu 
sundaki yanlış yorumları engellemiştir. İb
rahim b. Hasan, Hz. Ömer'in Kur'an-ı Ke
rim'in anlaşılması hususundaki görüşleri
ni Taberl. İbn Kesir ve Süyuti'nin tefsirle
rinde yer alan rivayetlerden hareketle bir 
araya getirerek et-Tefsirü'l-me'sur adıy
la yayımiarnıştır (Kahire 1983) 

Hz. Ömer hadislerin rivayetine çok dik
kat eder. ResGl-i Ekrem'den bizzat duy
madığı bir hadisi rivayet eden sahabiler
den bunu ResGiullah'ın söylediğine dair 
şahit getirmelerini isterdi. Bununla bir
likte onun Sa'd b. EbCı Vakkas gibi seçkin 
sahabilerden doğrudan hadis aldığı da bi
linmektedir. Hadisleri de bir araya getir
meyi düşünen Hz. Ömer'in konu etrafın
da çok düşündüğü ve sahabllerle istişare 
ettikten sonra. "Size bir sünen kitabı yaz
maktan bahsetmiştim. Fakat sonradan 
düşündüm ki sizden önce Ehl-i kitap Al
lah'ın kitabından başka kitaplar yazmış ve 
o kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını 
terketmişlerdi. Yemin ederim ki Allah'ın 
kitabını hiçbir şeyle gölgelemem" diyerek 
bundan vazgeçtiği rivayet edilir. Diğer ta
raftan onun Irak yöresinde görevlendirdi
ği Karaza b. Ka'b'a, gittiği yerde az hadis 
rivayet etmesini ve insanları Kur'an oku
maktan alıkoymamasını söylediği ve çok 
hadis rivayet eden birkaç sahabinin Medi
ne dışına çıkmasını yasakladığı kaydedilir 
(İbn Sa'd, lll, 287). Bu rivayetlerin mürsel 
olduğunu tesbit eden Muhammed Mus
tafa el-A'zaml. Kur'an nüshalarının henüz 
çoğaltılmadığı dönemde Hz. Ömer'in ha
dislerin yazılmasına öncelik tanımış olaca
ğına inanmanın mümkün görünmediğini 
söyler (İlk Devir Hadis Edebiyatı, s. 55-57; 

Hz. Ömer'in hadis ve sünnet anlayışı için 
ayrıca b k. Erul, s. 126-130, 385-4 ı 6; Ali Çe
lik, sy 2 1 ı 995 J, s. 253-275). Hz. Ömer' in, 
ictihadlarının haber-i vahide muhalif oldu
ğunu gördüğünde bundan vazgeçip Re
sQiullah'ın görüşünü yansıtan haber-i va
hidi benimsediği bilinmektedir. Ayrıca bazı 
kimselerin rivayette gevşeklik göstermesi 
yüzünden yanlış anlaması muhtemel ki
şilerden hadis alınmasına karşı çıkmıştır. 
Kütüb-i Sitte'de rivayet ettiği 539 hadis 
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ÖMER 

bulunmaktadır; bunların çoğu fıkha dair
dir. Buhari ve Müslim'in eserlerinde top
lam seksen bir rivayeti yer alır. Buhari ve 
Müslim bunların yirmi altısında ittifak et
miş, Buhari otuz dört, Müslim yirmi bir 
hadisi ayrıca eserine almıştır. Diğer hadis 
kitaplarında da rivayetlerine yer verilmiş
tir. Bazı muhaddisler Hz. Ömer'in rivayet 
ettiği hadisleri bazı müsnedlerde topla
mışlardır: İbn Şeybe, Müsnedü emiri'l
mü'minin 'Ömer b. el-lfattdb (nşr. Ke
mal Yusuf el-Hut, Beyrut 1405/1985); İbn 
Cerir et-Taberi, Teh?,ibü'l-dşdr ve tafşi
lü'ş-şdbit 'an-Resulilldhi mine'l-a]]bdr 
(Müsnedü 'Ömer b. el-ljattab, nşr. Mah
mud Muhammed Şakir, Kahire , ts.); Ebu 
Bekir Ahmed b. Selman b. Hasan en-Nec
cad el-Bağdadi, Müsnedü 'Ömer b. el
Ijattdb (nşr. Mahfuzurrahman Zeynullah, 
Medine 1415/1995); Ebü'l-Fida İbn Kesir, 
Müsnedü '1-Fdru]f emiri'l-mü'minin 
Ebi Jjafş 'Ömer b. el-lfattdb ve a]fvd
lühu 'ald ebvdbi'l-'ilm (nşr. Abdülmu 'ti 
Em1n Kal'ad, Mansüre 1412/ 1992). 

Hz. Ömer fetihleri yönetip yönlendir
mesi, ortaya çıkan problemierin çözümü, 
esirler ve gayri müslimler hakkındaki ka
rarları, yeni şehirlerin kurulması ve fatih 
askerlerin İslam'a açılmış çok geniş coğ
rafyaya yerleştirilmesi, İslamiyet'in tebliğ 
ve öğretilmesi gibi birçok konuda ilk uy
gulamaları (eva il) gerçekleştirmiştiL Hz. 
Ali'nin teklifi üzerine 16 yılı Rebiülewelin
de (Nisan 637) hicri takvimin kullanılma
ya başlanması kararlaştırılmış ve muhar
rem ayı hicri takvimin ilk ayı olarak kabul 
edilmiştir. Onun devlet idaresindeki dira
yetini gösteren bu uygulamalara kaynak
larda geniş yer verilmiş ve bunlar bazı te
liflere konu olmuştur (mesela bk. Galib b. 
Abdülkafl el-Kureşi, Evveliyyatü'l-Farüki's
siyasiyye; Evveliyyatü'l-Farük fi'l-idare 
ve'l-kata') . 

Beytülmal gelirlerinden olan zekatı Tev
be suresinin 60., humusu da Enfal sure
sinin 41. ayetine göre müslümanlara da
ğıtmış, İslam devleti hakimiyetine giren 
gayri müslimlerin barış zamanında ver
dikleri, fey ismi altında toplanan vergiler 
(cizye, haraç ve öşür) sayesinde artan bey
tüimal gelirlerini müslümanlara dağıtmak 
üzere bir düzenlemeye gitmeyi kararlaş
tırmıştır. Fey gelirlerinden cizyenin alınma
sını emreden ayette (et-Tevbe 9/29) bu 
verginin sarf yeri belirtilmemiştir. Hz. Ömer, 
hilafetinin ilk yıllarında ResGl-i Ekrem'in 
ve Hz. Ebu Bekir'in yaptığı gibi cizyeyi Me
dine'deki müslümanlara dağıtmıştır (EbQ 
Yusuf, ı, 307-31 O; Ebu Ubeyd Kasım b. 
SeiL3m, s. 353-355). Haraç ve ticaret mal-
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ları vergiler ini ise kendisi koymuş, gani
met topraklarının dağıtılmamasına ve bu 
topraklardan alınan haraç vergisinin va
kıf olarak kalmasına karar verirken bun
lardan elde edilecek fey gelirlerinin Haşr 
suresinin 7-1 o. ayetleri gereği bütün müs
lümanlara dağıtılması için 1 S (636) veya 
20 (641) yılında divan teşkilatını kurmuş
tur. Medine'den başlanarak KGfe, Basra, 
Suriye ve Mısır'da yaşayan bütün müslü
manlar, Araplar'ın nesebini çok iyi bilen üç 
kişilik bir heyet tarafından Hz. Peygam
ber'in mensup olduğu Kureyş kabilesinin 
Beni Haşim kolundan hareketle divan 
defterlerine kaydedilmiş, beytülmal gelir
lerinin ve sarf yerlerinin bir düzene bağ
lanması sağlanmıştır. Hz. Ömer, feyden his
se alacak Medine halkını divan defterleri
ne kaydettirirken bunlara Arap asıllı olma
yan bir kısım mevaliyi de dahil etmiştir. Di
van defterlerine köleler hariç şahıs isim
leriyle birlikte yılda bir defa verilecek atıy
ye (ata) miktarları ile köleler dahil herkese 
ayda bir verilmesi kararlaştırılan iki cerib 
(burada hacim ölçüsü 132 litre) erzak kay
dedilmiştir. Yıllık atıyye miktarları tesbit 
edilirken İslam'a giriş önceliği, İslamiyet'e 
yapılan hizmetler ve Resul-i Ekrem'e ya
kınlık göz önüne alınmıştır. Müslümanlar
la bütünleşmeyen ve cihada katılmayan
lara fey ve ganimetten pay verilmemiştir. 
Hz. Ömer fey gelirlerini müslümanlara ver
mek için kurduğu divan teşkilatını Medi
ne'de bizzat kendisi yönetmiş, taşrada ise 
dağıtım işi valiler veya onların görevlendir
diği arniller tarafından yapılmıştır. Halife, 
savaşarak ele geçirilen yerlerde yaşayan 
halkın da barış yoluyla ele geçirilenler gibi 
zimmi statüsüne dahil edilmesine, kendi 
dinlerinde kalmak istedikleri takdirde ciz
ye ödemelerine; ayrıca ziraata elverişli top
raklarının ödeyecekleri haraç vergisi kar
şılığında kendilerine bırakılınasına karar 
vermiştir. Haşr suresinin 6-1 O. ayetlerine 
dayanarak, ganimet statüsü ne göre (el
Enfal 8/41) gaziler arasında dağıtılan ve
ya Medine'ye gönderilen beşte bir nisbe
tindeki beytülmal hissesi esirleri de ser
best bırakmış ve toprakları eski sahiple
rine iade etmiştir. Başta irisan unsuru ol
mak üzere ganimet ve toprak meselele
rini içine alan bu çok yönlü konuda Suri
ye Valisi Ebu Ubeyde b. Cerrah'a gönder
diği talimatın son kısmında, bu arazilerin 
sahipleriyle birlikte müslümanlara paylaş
tırılması halinde geriden gelecek müslü
manların ve zimmilerin konuşacak bir in
san bulamayacaklarını , emeklerinin ürünü 
kazançlarından faydalanamayacaklarını, 

arazileriyle birlikte taksim edilen insanla-

rm müslümanlar sağ kaldığı sürece sömü
rüleceklerini, sonraki nesillerin de onların 
çocuklarını sömürmeye ve köle olarak kul
lanmaya devam edeceklerini, böylece bu 
insanların İslam dini hüküm sürdükçe müs
lümanların kölesi kalacağını söyleyip bu
na asla razı olmadığını ifade etmiştir (EbQ 
Yusuf, I, 208-213 , 265-267; Il , 197-203; 

Fayda, Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müs
limler, s. 15-46). Fetih le ele geçirilen top
rakları eski sahiplerine bırakan Hz. Ömer 
bu topraklarda tarıma devam edilmesini, 
arazilerin ekilip verimli hale getirilmesini, 
üç yıl üst üste ekilmeyen toprakların geri 
alınmasını istemiş, ziraatın gelişmesi için 
tedbirler almış , ölü toprağı ekip ihya eden 
kimsenin bu toprağa sahip olacağını be
lirtmiştir. 

9 (630) yılında nazil olan cizye ayeti (et
Tevbe 9/ 29) bu çok geniş coğrafyada yaşa

yan yahudi, hıristiyan ve MecGsi gibi gay
ri müslim halka uygulanmaya başlanmış, 
ödedikleri vergi karşılığında kendilerine 
Allah ve resulünün zirnıneti (himayesi) ve
rilmiş; çocuklardan, kadınlardan, fakirler
den, mabed gelirleriyle geçinen din adam
larından ve sonradan müslüman olanlar
dan bu vergi alınmamıştır. Bu verginin ge
reğinin yerine getirilememesi söz konusu 
olduğunda iade edilmesi cihetine de gi
dilmiştir. Nitekim Suriye Valisi Ebu Ubey
de b. Cerrah, cizye aldığı Humus halkını Bi
zans'a karşı koruyamayacağını aniayıp şeh
ri terketmek zorunda kalınca onlardan 
topladığı vergiyi geri vermiştir. Aynı uygu
lamanın Suriye'nin diğer şehirlerinde de 
yapıldığı bilinmektedir. Humus halkı, müs
lümanların bu güzel davranışını gördük
ten sonra müslümanların lehine casusluk 
yapmış ve topladıkları Bizans ordusuyla il
gili bilgileri kendilerine vermiştir (Ebu Yu
suf, Il, ı 91-197). Hz. Ömer, cizye için be
lirlenmiş sabit bir miktar söz konusu ol
madığından mesela Sevad bölgesinde üç 
ayrı seviyede (12, 24 ve 48 dirhem), Suriye 
ve Mısır'da önceleri 2 dinar, sonraları 4 di
nar (40 dirheme eşit) para ile bir miktar yi
yeceği kişi başı yıllık vergi miktarı olarak 
kararlaştırmıştır. Hz. Peygamber ve Ebu 
Bekir dönemlerinde olduğu gibi bazı yer
lerde müşterek cizye diye isimlendirilen 
toptan yıllık vergi alındığı da olmuştur. Ciz
ye ödemek istemediklerini söyleyen hıris
tiyan Beni Tağlib kabilesinden bu vergi ye
rine iki kat zekat vermeleri istenmiştir. 
Cizye miktarlarının belirlenmesinde her böl
gede tedavülde olan para birimi esas ka
bUl edilmiş, zaman zaman nakdi vergi ya
nında ayni vergiler de alınmıştır (a.g.e., II, 



ı 34) . Hz. Ömer, Suriye'ye seyahati esna
sında cizye ödeyebilmek için dilenen yaşlı 
bir yahudiyi cizyeden muaf tutmuş, "Sa
dakalar ancak fakirler ve miskinler için
dir .. . " (et-Tevbe 9/60) ayetindeki "miskin
ler"in Ehl-i kitap'tan olan fakirler olduğu
na hükmederek beytülmaldeki zekat ge
lirlerinden kendisine pay verilmesini em
retmiştir. Cabiye'ye giderken gördüğü cüz
zamlı hıristiyanlara da zekat verilmesini is
temiştir (a.g.e., ll , 120-122; Hz. Ömerdev
ri cizye vergisi için bk. Fayda, Hz. Ömer 
Zamanında Gayr-ı Müslimler, s. I 23-20 I) . 

Hz. Ömer, fethedilen toprakları haraç 
vergisi karşılığında ziraatı iyi bilen eski sa
hiplerine bırakmıştır. Ekilebilir arazilerin 
alanına ve yetişen ürünün cinsine göre is
ter ekilsin ister ekilmesin yılda bir defa alı
nan bu vergi (harik-ı vazife) ilk defa Sevad 
(I rak). Suriye ve Mısır topraklarında uygu
lanmıştır. Bu uygulamayla hem tecrübe
siz kimselerin mülkiyeti altında ortaya çı
kabilecek verim düşüşü engellenmiş, hem 
toplanan haraç vergisi müslümanlara di
ğer fey gelirleriyle birlikte dağıtılmak su
retiyle adil bir gelir dağılımı sağlanmıştır. 
Bazı eski kaynaklarda savaşla ele geçiri
len topraklardan alınan bu vergiye "task" 
adı verildiği görülmektedir (EbG Ubeyd 
Kasım b. Sel lam, s. 81; Bel.3.zür1, Fütaf:ı, s. 
329) . Ziraata elverişli olmayan topraklar
dan ve mesken alanlarından haraç alın
mamıştır. Halife, haraç miktarlarının ve 
hangi topraklardan vergi alınacağının tes
bitinden önce Sevad arazilerinin tahriri, öl
çülmesi ve vergi miktarlarının belirlenme
si için Osman b. Huneyf ile Huzeyfe b. Ye
man'ı görevlendirmiştir. Ekime elverişli 
olmayan yerlerin hesaba katılmadığı tahrir 
işlemleri sonucunda Sevad'ın 36.000.000 
cerib (bir cerlb ı 366 m2'dir) olduğu belir
lenmiştir. Sasani vergi sistemi hakkında 
bilgi toplayan Hz. Ömer haraca esas birim 
alan ölçüsü olarak Irak ve Suriye'de ceribi 
kullanmış , Mısır'da feddanı esas almış. 

vergi miktarlarının belirlenmesinde toprak
ların verimliliği, sulanabilirliği , tüketim mer
kezlerine ve pazarlara olan yakınlığı, ürü
nün cinsi gibi unsurları göz önüne alarak 
farklı miktarlarda vergi alınmasına karar 
vermiştir. Önce buğday, arpa ve hurma, 
Vali Mugire b. Şu'be'nin buğday ve arpa
dan daha kıymetli ürünlerin bulunduğu
nu bildirmesi üzerine üzüm, zeytin, mer
cimek, susam, pamuk. yonca ve şeker 
kamışı yetiştirilen topraklara haraç koy
muştur (Belazürl, Fütaf:ı, s. 331) . Mısır'

da da ekime elverişli alanlarla bunların 
verimlilik derecelerinin tesbit edildiği be
lirtilmektedir (İbn Abdü lhakem, s. 152-

ı 53). Ebu Yusuf, Hz. Ömer'in vefatından 
bir yıl önce Sevad'dan toplam 100 milyon 
dirhem haraç vergisi alındığını zikreder 
(Kitabü'l-Jjarac, I, 206) 

Vergileri tesbit eden Osman b. Huneyf 
ile Huzeyfe b. Yeman'a araziyi işleyeniere 
güçlerinin üstünde vergi yüklememeleri
ni tembih eden Hz. Ömer bu vergileri top
lamak üzere KGfeliler, Basralılar ve Suri
yeliler'den en güvendikleri birer kişi gön
dermelerini istemiş. ayrıca her yıl bu böl
gelerden Medine'ye çağırdığı onar kişiye 
toplanan vergilerin haksız yere alınmadı
ğına şahitlik etmelerini istemiştir (a.g.e., 
1, 278-282, 337-338, 567-568; ll, 43-44 , 45; 

Fayda , Hz. Ömer Zamanında Gayr- ı Müs
limler, s. 51-121) 

Hz. Ömer, fetihlerden sonraki bazı ge
lişmeler üzerine zimmilerden ve İslam top
rakları dışında yaşayanlardan (harbller) ti
caret malları vergisi (öşür) alınmasını ka
rarlaştırmıştır. Basra Valisi Ebu Musa el
Eş'ari'ye yazdığı mektupta harbilerin tüc
carlarından onların müslümanlardan aldık
ları onda bir nisbetinde vergi almasını, ay
nı vergiyi yirmide bir nisbetinde zimmi
lerden, kırkta bir nisbetinde müslüman
lardan almasını emretmiş, müslümanlar
dan tahsil edilen öşrün zekat gelirlerine, 
harbi ve zimmilerden alınan öşrün ise fey 
gelirlerine dahil edilmesini istemiştir (EbG 
Yusuf. ll , 171-176; EbG Ubeyd Kasım b. Sel
lam, s. 71 2-713 ; aynca bk. Fayda, Hz. Ömer 
Zamanında Gayr-ı Müslimler, s. 203-2 I 9) . 

Medine'de merkezi bir idare kuran Hz. 
ömer, sınırları çok geniş bir coğrafyaya ya
yılan devleti "emirü'l-ceyş" (emtrü'l-cünd) adı 
verilen kumandan-valiler veya "emir" (amil) 
denilen valiler eliyle yönetmiştir. Valiler, sa
vaşları sevk ve idare etmeleri yanında gay
ri müslimlerle ilgili yukarıda anlatılan dü
zenlemeleri uygulamaya koymuşlar, müs
lüman askerlerini İslam'a açılan bu yeni 
merkeziere yerleştirmişler. böylece onla
rın buralardaki gayri müslimlerle birlikte 
yaşamasını ve bu yerler in İslamlaşma'sını 
sağlamışlardır. Hz. Ömer ele geçirilen yer
leşim merkezlerinde öncelikle cami yap
tınlmasını emretmiş, bunun yanında ba
zan, fethedilen şehirlerdeki eski mabed
ler tamamen veya kısmen camiye çevril
miştir. Nitekim Dımaşk şehrinin ortasında 
bulunan Yuhanna Kilisesi'nin yarısı hıris
tiyanlara bırakılmış. yarısı camiye dönüş
türülmüştür. Kudüs'te olduğu gibi barış 
yoluyla ele geçirilen yerlerde ise eski ma
bedlere dokunulmamıştır. Mescid-i Aksa'
nın yer i tesbit edilmiş ve buraya büyük 
bir cami yaptırılmıştır. Genellikle camiierin 
yanına emir evi ve çarşı inşa edilmiştir. Bu 
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şehirlere Arabistan'ın çeşitli yerlerinden ge
lerek fütuhata katılmış olan askerler yer
leştirilmiş, daha sonra aileleri getirilip ma
halleler kurulmuş. bu mahallelerde mes
cidler açılmış . böylece iki ayrı şehir profili 
ortaya çıkmıştır. Kudüs, Dımaşk. Antakya, 
Medain ve İskenderiye gibi gayri müslim
lerin de yaşadığı şehirler diniere göre ma
hallelere bölünürken Basra, Küfe ve Fus
tat gibi yeni kurulan şehirlerde Arap ya
rımadasından fütuhat için gelen müslü
man Araplar kabilelerine göre yerleştiril
miştir. 

Hz. Ömer görev yerlerine gitmeden ön
ce valilerin bütün servetlerini kaydettirir, 
servetlerinde aşırı miktarda artış olanla
rın durumlarını araştırır, gerekirse servet
lerinin bir kısmına el koyardı. Valilerinin 
ve diğer görevlilerinin teftişine çok önem 
veren Hz. Ömer, hakkında şikayet bulu
nanlar için soruşturma açmış , bu iş için 
genellikle ensardan Muhammed b. Mes
leme'yi görevlendirmiştir. Her yıl hac mev
siminde valileri Medine'ye çağırır, halktan 
bazı kimseleri de yanlarında getirmelerini 
ister, onlardan vilayetlerinin durumuna, 
halkın şikayetine , fiyatlara, zayıf ve güç
süzlerin valilerin yanına girip giremedik
lerine, valilerin hastaları ziyaret edip et
mediğine dair sorular sorardı. Ayrıca tef
tiş maksadıyla tanınmayan kimseleri giz
lice vilayetlere gönderirdi. 

Savaşta nasıl davranılacağıyla ilgili pren
sipler ortaya koyan Hz. Ömer savaştan ön
ce karşı tarafla temasa geçilmesini, onla
ra elçilik heyeti gönderilmesini, bu heye
tin onları İslam'a davet etmesini, kabul 
etmedikleri takdirde cizye ödemelerinin 
teklif edilmesini, bunu da kabul etmezler
se savaşılacağının kendilerine bildirilmesi
ni istemiş, insanlık dışı tecavüzlerde bu
lunulmamasını, tenkil yapılmamasını, ka
dın ve çocukların öldür ülmemesini tem
bih etmiştir (Ebu Yusuf, ll , 441-443) Or
duların durumunu yakından t akip edebil
mek ve merkezle taşra arasındaki irtibatı 

sağlayabilmek için haberleşmeye büyük 
önem vermiş. bu maksatla yollara men
liller yaptırmış, valilerinden devamlı rapor
lar istemiştir. 

Hicaz, Yemen, Bahreyn, Ecnadüşşam 
(Suriye garnizonları) , Küf e, Basra (Irak) ve 
Fars ile Mısır Hz. Ömer zamanındaki bü
yük vilayetlerdi. Bunlara bağlı birçok şe
hir veya bölgenin merkezlerin valilerine 
bağlı yahut bizzat halife tarafından tayin 
edilen kumandan-valiler i veya arnilieri bu
lunuyordu. Halife ordunun asker, levazım 
ve hayvan ihtiyacını kendisi Medine'de kar
şılıyordu . Bu dönemde askerlerin adları di-
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van defterlerine yazılmak suretiyle adeta 
zorunlu askerlik ve düzenli orduların ku
rulmasına adım atılmış, ziraata elverişli 
toprakların sulanması için bent-kanal sis
temleri kurulmuş, su ihtiyacının karşılan
ması için yerleşim merkezlerine kanallar 
açılmıştır. 

Hz. Ömer devletin başşehri Medine'ye 
vali tayin etmemiş. idaresini bizzat kendi
si üstlenmiştir. Devlet idaresinde adil olun
ması (el-Maide 5/8). işlerin ehline havale 
edilmesi (en-Nisa 4/ 58) gibi Kur'an esas
larına ve bilhassa istişareye (Al-i imran 3/ 
159; eş-Şura 42/38) büyük önem vermiş

tir. Adalet işlerine önceleri valiler bakarken 
Hz. Ömer Klıfe, Basra, Dımaşk, Alistin, Hu
mus, Ürdün, Mısır ve Bahreyn'e kendisi
ne bağlı kadılar tayin etmiştir. Ebu Musa 
ei-Eş'arl'ye gönderdiği, İslam hukuk tari
hinde önemli bir yeri olan mektubunda ka
dının tarafsızlığı, tarafların delil getirme 
yükümlülüğü , anlaşıp barışma ve kadının 
hatalı kararından dönmesi gibi yargılama 
usulünün temel meselelerine temas eder
ken Kitap ve Sünnet'te bulunmayan hu
suslarda kıyas yapılması. aksi sabit olun
eaya kadar bütün müslümanların dürüst 
birer şahit olarak kabul edilmesi, tarafsız
lığa, doğru ve kanuni deliliere önem veril
mesi, keyfi delillerin reddedilmesi, delilin 
bulunmadığı durumlarda yemine başvu

rulması gibi esaslara yer vermiştir. Kaynak
larda onun benzer esaslan ihtiva eden baş
ka mektupları da yer almaktadır. İslam ta
r ihinde ilk hapishane Hz. Ömer zamanın
da kurulmuş ve bunun ardından cezalar
da bazı değişikliklere gidilmiştir. 

Kara yoluyla Medine'ye erzak sevki zor 
olduğu için Mısır Valisi Amr b. As. Hz. 
ömer'den izin alarak Nil nehri kenarında
ki Babilan şehriyle Kızıldeniz sahilindeki 
Külzlım (Süveyş) Limanı'nı birbirine bağla

yan, firavunlar döneminde yaptırılmış ve 
zamanla kapanmış olan kanalı açtırmış, 
"Halkü emiri'l-mü'minin" adını verdiği su 
vasıtasıyla Kızıldeniz üzerinden Medine'ye 
erzak gönderilmesini ve Mısır, Haremeyn 
ile Yemen ve Hindistan arasında deniz ti
careti yapılmasını sağlamıştır. Kızıldeniz'i 

Akdeniz'e bağlamak üzere bir kanal açı
labileceğini halifeye bildiren Amr. hacca 
gelenlerin gemilerini Rumlar'ın yağmala

yacağı endişesini ifade eden Hz. ömer'
den izin alamadığı için bu tasawurundan 
vazgeçmiştir (Abdülhay el-Kettanl, ll, 118-

120). Hz. Ömer, Medine nüfusunun gide
rek artması üzerine Mescid-i Nebevi'yi ge
nişletmiş (ı 7/638), Hz. Peygamber'in hüc
re-i saadetleriyle mescidin arasına duvar 
yaptırmış, kuzey duvarını biraz geriye çek-
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tirmiş ve ön duvar mevcut sütunların ara
lığı kadar ileri alınarak yarılara üçer, batı 
tarafından ön duvara dik ikişer sütun ilave 
ettirmiştir. Çevre duvarını ve tavanı yük
seltip kapı sayısını altıya çıkartmış, zemini 
Akik vadisinden getirilen küçük çakıl taş
larıyla kaplatmıştır. 

14 (635) yılında Mescid-i Nebevi'de ilk 
defa cemaatle teravih namazı kılınmasını 
emretmiş. kadın ve erkeklere iki ayrı imam 
tayin etmiştir. Mescid-i Haram'ı da çev
redeki bazı evleri istimlak ederek geniş

letmiş , etrafını göğüs hizasında bir du
varla çevirtmiş ve meşalelerle aydınlatmış. 
bazı rivayetlere göre sel sularının Kabe'
nin duvarına kadar sürüklediği Makam-ı 
İbrahim'i eski yerine koydurmuştur. Diğer 
bazı rivayetlerde, aslında Kabe'ye bitişik 
olan bu makamın etrafında namaz kılan

ların tavafı engellediğini görerek yerini 
değiştirdiği kaydedilmektedir. Seli önle
mek için iki bent yaptırmış, Harem bölge
sinin sınırlarını taş direkler (ensab) koydu
rarak yeniden belirlemiştir. 17 (638) yılın
daki umresi esnasında Mekke-Medine ara
sındaki su kaynaklarında misafirhane yap
mak, yeni kuyular açmak ve mevcutları 
temizlemek isteyen kabHelere hac ve um
re yolcularının öncelikle faydalanmaları şar
tıyla izin vermiş, Şam-Hicaz arasında da 
benzer tedbirleri almıştır. Medine'de bir 
misafirhane yaptırmış. Klıfe-Hire arasın
daki bir konağın misafirhane olarak kulla
nılmasını istemiştir (İbn Sa'd, lll, 220, 306; 

Abdülhay ei-Kettanl, ll, 25, 31 ). 

Medine'de çocukların eğitimi için görev
liler tayin eden Hz. Ömer çocuklara Kur
'an-ı Kerim, okuma yazma ve Arap dili 
kaidelerinin yanında ensab bilgisi, şiir, dar
bımesel , yüzme, binicilik ve atıcıltğın öğ

retilmesini istemiş. bu konuda valilere 
emirler göndermiştir. Kur'an-ı Kerim öğ
renen çocuklara beytülmruden maaş bağ
lamıştır. Bu öğretim faaliyetlerinden hür 
veya köle bütün çocuklar faydalanıyordu. 

Bu dönemde hemen her yerdeki fetih 
leri kitleler halinde İslam'a gönüllü katıl
malar takip etmiş, hiç kimse İslamiyet' i 
kabule zorlanmamıştır. Hz. ömer gayri 
müslimlerle yapılan antlaşmalara gerekli 
hassasiyetin gösterilmesini sağlamış, din 
farkı gözetmeksizin insanlara iyi davranıl
masına dikkat edilmesini istemiştir. Bun
dan son derecede memnun olan Suriye 
bölgesindeki gayri müslim Cürcüme (Ce
racime) , Samirller, Düllık ve Ra'ban kabile
leri casuslar vasıtasıyla Bizans'ın durumu
nu öğrenip müslümanlara haber vermiş. 
buna karşılık kendilerinden cizye alınma-

mıştır. öte yandan bu zümrelerin kadın 
ve çocuklarının her türlü tehlikeye karşı 
korunması , öldürülmemeleri, sürülmeme
leri ve esir edilmemeleri devlet tarafın
dan garanti altına alınmış. devlet aynı ga
rantiyi onların malları için de vermiştir. Gay
ri müslimlere tam bir inanç hürriyeti sağ
lanmış, ateşkedeleri, kilise ve havraları ko
runmuştur. Hz. Ömer'in Kudüs'ün fethi 
esnasında kilisede namaz kılmaması ya
nında bu din anlayışının bir başka delili 
Mısır fethine şahit olan Nikou Piskoposu 
Jean'ın ifadelerinde görülür. Jean, Amr b. 
As·ın kiliselerden bir şey almadığını, onla
rı yağma etmediğini. emlakine el koyma
dığını ve müslümanların hıristiyanların iş

lerine karışmadığını açıkça dile getirmiş
tir. Diğer taraftan Hz. ömer gayri müslim
lerin uyacakları bazı esasları da belirlemiş

tir (Ebu Yusuf, ıı. 125-128, 202-203). Ebu 
Yusuf'un eserinde Hz. Ömer'in gayri müs
limlerin bellerine zünnar takmaları, baş
larına çizgili kalensüve giymeleri gibi kıya
fetle ilgili bazı hususları da emrettiği, mak
sadının müslümanlarla zimmllerin ayırt 
edilmesi olduğu şeklindeki bilgiler yer al
maktadır (a.g.e., ll, 124-128, 132-134). An
cak gayri müslimlerle yapılan antlaşma 
metinlerinde görülmeyen bu şartların Hz. 
Ömer' e nisbeti tartışmalı bir konudur (Fay
da, Hz. Ömer Zamanında Gayr- ı Müslim
ler, s. 192-195) . Gayri müslimlerin devlet 
hizmetinde çalışıp çalışamayacakları hu
susunda da antlaşmalarda bir hüküm bu
lunmamaktadır. Ancak onun zamanında 
ve daha sonraki dönemlerde zimmilerin 
devlet hizmetinde çalıştıkları bilinmekte
dir. Kur'an-ı Kerim'de müslüman erkekle
rin zimmi kadınlarla evlenmelerine izin ve-

Celi sülüs hatla ömer yazılı levha (Silleymaniye Carnli- İstanbul) 



rilmesine karşılık (el-Maide 5/5) Hz. Ömer. 
Medain Valisi Huzeyfe b. Yernan'dan ya
hudi asıllı karısını boşamasını istemiş, o 
da halifeye bir mektup yazarak Ehl-i ki
tap kadınlarla evleomenin hükmünü sor
muştur. Hz. Ömer cevabi mektubunda bu 
evliliğin helal olduğunu, ancak ecnebi ka
dınların tatlı dilleriyle müslüman hanımla
ra üstün geleceklerine dair endişesini bil
dirmiştir. Bunun üzerine Huzeyfe'nin ha
nımını boşadığı kaydedilir (Taberl. I, 2374-
2375) . Hz. Ömer bu uygulamasıyla fetih
lerden sonra yaygınlaşan bu çeşit evlilik
lerio önüne geçmek istemiş olmalıdır. Bu 
sebeple onun bu kararının zimmllere cep
he almak şeklinde değil geçici bir tedbir 
olarakanlaşılması gerekir (Muhammed Bil
taci, s. 301-306) Hz. Ömer dönemi tatbi
katına ait hususları da içine alan "eş-Şüru
tü'l- Ömeriyye" adlı belge çoğu zimmllerin 
aleyhine olan değişiklik ve ilaveleri ihtiva 
etmektedir. Bu belgedeki şartlarla antlaş

ma metinlerinde yer alan şartlar karşılaş
tı rıldığında bu metnin uydurma olduğu 
anlaşılmaktadır. "Ahidname-i Ömer" diye 
de isimlendirilen bu belge, Abdurrahman 
b. Ganm tarafından rivayet edilen ve Suri
ye hıristiyanları tarafından Hz. Ömer' e ya
zılan bir mektuptan ibarettir. Bu metnin 
Hz. Ömer' e ve onun valilerine nisbet edil
mesi doğru değildir. Hz. Ömer'e izafe 
edilen başka metinlerio de bulunduğu , 

bunların bir kısmının yahudi ve hıristi
yanlar tarafından muhafaza edildiği bilin
mektedir (bk. eş-ŞÜRÜTÜ' I-ÖMERİYYE). 
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Iii MUSTAFA FAYDA 

o FlKlH. Hz. ömer. Hz. Ebu Bekir ile 
birlikte ResQJ-i Ekrem'in en yakın iki dos
tu ve yardımcısından biri olması yanında 

onun fıkhl konulardaki söz ve davranışla
rını dikkatle izleyip hükümlerin maksat ve 
hikmetlerini öğrenme fırsatını elde etme
si sebebiyle fıkıh tarihinde önemli bir yere 
sahiptir. Şura meclislerinde ileri sürdüğü 
isabetli görüşleriyle dikkatleri üzerinde top
lamış ve Hz. Peygamber'in iltifatlarına maz
har olmuştur (Buhar!, "Feza,ilü'l-aşl)ab", 
6; Müslim, "Feza'ilü'ş-şal:ıabe", ı 4-25; Tir
mizi, "Menal9b", 18) Yirmiyeyakın mese
lede (Koçak, Hz. Ömer ve F1kh1, s. 27-35) 
vahyin onun görüşlerine uygun biçimde 
geldiğini belirtmek üzere kullanılan "mu
vafakatü Ömer" tabiri teşrlin ruhunu kav
rama hususundaki özelliğini vurgulama 
amacı taşır. Fıkhın gelişme çağı olan saha
be devrinde en çok fetva vermekle meş

hur yedi sahabinin başında bulunduğu, Hz. 
Ebu Bekir'in hilafet makamına gelince 
yargı işlerini yürütmekle onu görevlendir
diği dikkate alındığında Hz. Ömer'in fıkıh 
tarihindeki yeri daha iyi anlaşılır. 

Hz. Ömer hüküm verirken önce Kur'an'a, 
ardından sünnete, sonra da re'ye başvur
muştur. Haber-i vahid şeklinde rivayet edil
miş olsa da sünnete aykırı olduğunu son
radan öğrendiği konularda kendi görüşü

nü terkederek sünnetle amel etmiştir. Ha
disin sağlamlığının tesbitine özel itina gös
termiş, bunu temin için değişik tedbirlere 
başvurmuştur. Bu bağlamda bazan ravi
den. rivayet ettiği hadisi Hz. Peygamber'
den duyduğuna dair şahit getirmesini iste-
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