12.10.2018 Cuma Hutbesi-Hz.Resulüllah'ın (sav) Sahabeleri

Huzur-i Enver (Eyyedehullahu binasrihill aziz) 12 Ekim 2018’de Londra’da Beytül Futuh
Camisinde Cuma hutbesi verdi. Kelime-yi şehadet ve Fatiha suresinden sonra şöyle dedi:
Bugün bahsedeceğim sahabelerle ilgili olaylar ve rivayetler tarihte teferruatlı olarak
korunmamıştır. Onlarla ilgili birkaç satırdan ibaret çok kısa bilgi vardır. Ancak ben istiyorum ki
Bedir Sahabelerinden bir defa bahsedilsin ve bir yerde toplanarak cemaatimizin kaynaklarına
girsin. Bu yüzden hakkında kısa bilgi verilen isimleri de anlatacağım. Ne kadar kısa bahsedilmiş
olsa da o sahabelerin bir makamı vardır ve bu bizim için bereket sebebidir. Onlar öyle
insanlardır ki fakir ve zayıf olmalarına rağmen dini korumak için ilk saflarda yer aldılar.
Düşmanın gücünden korkmadılar, aksine onlar tam olarak Allah-u Teala’ya güveniyorlardı. Hz.
Resulüllah’a (sav) bağlılık ve sevgi sözü verdiler ve bu yolda canlarını bile vermekten geri
durmadılar. Onların bu ahde vefalarından ötürü Yüce Allah onları Cennet ile müjdeledi ve
onlardan razı olduğunu açıkladı.

Hz. Abdurrebi bin Hak bin Evs o sahabelerden biri idi. Benü Hazrec’in Benü Saida
hanedanından idi ve Bedir gazvesine katılmıştı.

Hz. Selma bin Sabit bin Vahş bir diğer sahabedir. Kendisi Bedir gazvesine katıldı, Uhud
gazvesinde Ebu Süfyan kendisini şehit etti. Hz. Selma’nın babası hz. Sabit bin Vahş, amcası hz.
Ayfa bin Vahş ve kardeşi hz. Amr bin Sabit de Uhud gazvesinde şehit oldular.

Bir başka sahabe, Hazrec’in bir kolu olan Benü Selma’dan hz. Sinan bin Seyfi’dir. Nübüvvetin
12. Yılında Mus’ab bin Amir’in tebliği neticesinde İslam’ı kabul etti. O, ikinci Ukbe biatindeki 70
sahabeden birisi idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hendek gazvesine da katıldı ve o
gazvede kendisine şehitlik nasip oldu.
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Bir diğer sahabe Benü Nuğman kabilesinden hz. Abdullah bin Abdi Menaf’dır. Bedir ve Uhud
gazvelerine katılmıştı.

Bir diğeri, hz. Muhric bin Amir bin Malik’dir. O da, Bedir gazvesine katıldı. Hz. Resulüllah’ın
(sav) Uhud gazvesine çıkacağı gün sabahleyin vefat etti. Kendisi Uhud gazvesine katılanlar
arasında sayılmıştı, çünkü o da Uhud gazvesine katılmak niyetindeydi.

Bir diğeri Ensar’dan Hz. Aiz bin Mais’dir. Hz. Ebubekir’in hilafet döneminde hicri 12 yılında
Yemame savaşında şehit oldu.

Yine Ensar’dan hz. Abdullah bin Selma bin Malik vardır. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı ve
Uhud gazvesinde şehit oldu. Hz. Abdullah bin Selma şehit olduğunda o ve hz. Mücezzir bin
Ziyad bir tek örtü ile örtülerek deve üstünde Medine’ye getirildi. Hz. Abdullah bin Selma’nın
annesi hz. Resulüllah’ın (sav) yanına geldi ve şöyle arzetti: Ya Resulallah! Benim oğlum Bedir
gazvesine katılmıştı ve Uhud gazvesinde de şehit oldu, ben onu yanıma almak istiyorum, yani
o, Medine’de defnedilsin ki ben onun yakınlığı ile avunayım. Peygamber Efendimiz (sav) buna
izin verdi.

Bir diğer sahabe hz. Mesud bin Halda, Bedir ve Uhud gazvelerine katılmıştı. Bir diğeri
Ensar’dan hz. Mesud bin Saad, Birr-i Mauna olayında şehit oldu. Muhammed bin Amara ve Ebu
Naim’e göre o, Huneyn gazvesinde şehit oldu.

Bir diğer sahabe, hz. Zeyd bin Eslem Ensarî’dir. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hz.
Ebubekir’in hilafet döneminde Tuleyha bin Huveylid El-Esedî’ye karşı savaşarak şehit oldu.

Bir başka sahabe hz. Ebu-l Münzir Yezid bin Amir’dir. Ukbe biatine, Bedir ve Uhud gazvelerine
katıldı. Bir diğer sahabe hz. Amr bin Sağlebe Ensarî’dir, Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hz.
Amr bin Sağlebe şöyle beyan eder: Ben hz. Resulüllah (sav) ile Siyala’da görüştüm ve
İslamiyet’i kabul ettim, Peygamber Efendimiz (sav) eliyle başımı okşadı. Rivayet edilmiştir ki,
Peygamber Efendimizin hz. Amr bin Sağlebe’nin başına mübarek elini sürdüğü yerdeki saçlar,
o yüz yaşındayken bile beyazlamamıştı.
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Hz. Ebu Halid Haris bin Kays bin Halid bin Muhallid, Ensarî bir sahabe idi. Ukbe biati ve Bedir
gazvesi dahil, bütün gazvelere Peygamber Efendimiz (sav) ile birlikte katıldı. Hz. Halid bin Velid
ile birlikte Yemame savaşına katıldı ve yaralandı. Yarası iyileşti ancak hz. Ömer’in döneminde
yara tekrar açıldı ve bundan dolayı vefat etti. Bu yüzden kendisi Yemame şehitleri arasında
sayılır.

Bir diğer sahabe, hz. Abdullah bin Sağlebe Elbelevî’dir. O da Ensar’dandır ve Bedir ve Uhud
gazvelerine katıldı. Bir diğeri hz. Mahhab bin Sağlebe Ensarî’dir. Kendisi Ukbe biatine katılmıştı
ve kardeşi hz. Abdullah bin Sağlebe ile birlikte Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı.

Bir başka sahabe hz. Malik bin Mesud Ensarî’dir. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bir diğer
Abdullah bin Kays bin Sahr Ensarî’dir. Kendisi Ensar’ın Benü Selma kabilesinden idi. Kardeşi
hz. Ma’bed bin Kays ile birlikte Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Yine hz. Abdullah bin Abs
Ensarî vardır. O da hz. Resulüllah (sav) ile birlikte Bedir gazvesi ve ondan sonraki bütün
gazvelere katıldı.

Bir diğeri hz. Muattib bin Kuşeyr Ensarî’dir. Ukbe biatine dahildi, Bedir ve Uhud gazvelerine
katıldı. Hz. Savad bin Razn Ensar’dan bir diğer sahabe idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı.

Yine hz. Muatti bin Avf isimli bir sahabe vardır. İkinci Habeşistan hicretine gidenler arasındaydı.
Hz. Muatti bin Avf, Bedir ve Uhud gazveleri dahil, bütün gazvelere hz. Resulüllah (sav) ile
birlikte katıldı. Hicri 57 yılında 78 yaşında vefat etti.

Yine hz. Buceyr bin ebu Buceyr isimli sahabe vardır. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bir diğer
sahabe hz. Amir bin Bekir idi. Bedir gazvesine katıldı ve kendisiyle birlikte kardeşi hz. Ayas bin
Bekir, hz. Akil bin Bekir ve hz. Halid bin Bekir de Bedir gazvesine katıldılar. Bunların hepsi daha
sonraki gazvelere de katıldılar. Bütün kardeşler Dar-ı Erkam’da İslamiyet’i kabul etmişlerdi. Hz.
Amir bin Bekir, Yemame savaşında şehit oldu.

Hz. Amr bin Suraka bin Muğtemer, Bedir ve Uhud dahil bütün gazvelere katılmış olan bir diğer
sahabe idi. Hz. Amir bin Rabia şöyle rivayet eder: Hz. Resulüllah (sav) bizi Nahla seriyyesine
gönderdi, bizimle birlikte hz. Amr bin Suraka da vardı, kendisi zayıf ve uzun boylu idi. Yolculuk
sırasında hz. Amr bin Suraka’nın midesi bozuldu ve oturdu, şiddetli açlıktan dolayı
yürüyemiyordu. Biz onun karnına bir taş bağladık ve o da bizimle birlikte yürümeye başladı.
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Daha sonra biz bir Arap kabilesine ulaştık, kabiledekiler bize ziyafet verdiler, ondan sonra
kendisi yürümeye başladı. Yemekten sonra yürümeye başlayınca hz. Amr bin Süraka şöyle
dedi: Ben zannederdim ki insanın bacakları onun midesini taşıyor, ancak bugün öğrendim ki
aslında mide bacakları taşıyor. Hz. Amr bin Suraka, hz. Osman’ın hilafet döneminde vefat etti.

Yine hz. Sabit bin Huzaal bir sahabedir. Hz. Resulüllah (sav) ile birlikte Bedir, Uhud, Hendek ve
diğer bütün gazvelere katıldı. Hicri 12 yılında hz. Ebubekir’in hilafet dönemindeki Yemame
savaşında şehit oldu.

Yine hz. Subehy bin Kays bir sahabedir. Ensar’dan Hazrec’li idi, Bedir ve Uhud gazvelerine
katıldı. Annesinin ismi Hatice binti Amr bin Zeyd’dir. Hz. Subehy bin Kays’ın bir oğlu vardı, adı
Abdullah idi. Hz. Ubade bin Kays ve Zeyd bin Kays onun kardeşleri idi. Hz. Ebu Derda’nın
amcası idi.

Hz. Habbab isimli bir sahabe vardı. Hz. Utbe bin Gazvan’ın azat ettiği bir köle idi. Hz. Resulüllah
(sav) Medine’ye hicret zamanında onunla hz. Temim Mevla Haraş bin Usame arasında dini
kardeşlik kurmuştu. Hz. Habbab, hz. Resulüllah (sav) ile birlikte Bedir, Uhud, Hendek ve diğer
bütün gazvelere katıldı. Hicri 19 yılında Medine’de vefat ettiğinde 50 yaşında idi. Cenazesini hz.
Ömer kıldırdı.

Hz. Sufyan bin Nasr, Ensar’dan bir sahabe idi. Hazrec kabilesinin benu Cuşem kolundandı.
Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bir rivayete göre hz. Resulüllah (sav) hz. Sufyan ile hz. Tufeyl
bin Haris arasında dini kardeşlik kurdurdu.

Hz. Ebu Mağşî Al-Taî bir diğer sahabedir. Ebu Mağşî lakabıyla meşhurdu, adı Said bin
Mağşî’dir. Hz. Ebu Mağşî Al-Taî, Beni Esed kabilesinin halefi idi, ilk muhacirlerden idi. Bedir
gazvesine katıldı.

Bir başka sahabe, hz. Vehb bin ebi Surra’dır. Musa bin Ukbe der ki, kendisi kardeşiyle Amr ile
birlikte Bedir gazvesine katılmıştı. Yine hz. Temim mevla benu Ğanem, Ensarî bir sahabedir.
Kendisi Benü Ğanem Eleslem’in azat ettiği köle idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Yine hz.
Ebul Hamra mevla hz. Haris bin Afraa bir sahabedir. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bedir
gazvesinde hz. Muaz, hz. Avf, hz. Mauz ve onun azat ettiği köle Ebul Hamra için bir tek deve
vardı ve sıra ile bu deveye biniyorlardı.
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Bir diğer sahabe, hz. Ebu Sebra bin ebi Ruhm idi. Annesi Beraa binti Abdulmuttalib, hz.
Resulüllah’ın (sav) halası idi. Hz. Ebu Sebra, Habeşistan’a iki defa hicret etti. Medine’ye hicret
ettikten sonra Münzir bin Muhammed’in yanında kaldı. Peygamber Efendimiz (sav) onunla
Selime bin Selama arasında dini kardeşlik kurdu. Hz. Resulüllah (sav) ile birlikte Bedir, Uhud,
Hendek ve diğer bütün gazvelere katıldı. Hz. Osman’ın hilafet döneminde vefat etti.

Hz. Sabir bin Amr bin Zeyd bir diğer sahabe idi. İbni İshak ve Zühri onun Benü Neccar’dan
olduğunu beyan ettiler. Bedir ve Uhud gazvesine katıldı ve Uhud gazvesinde şehit oldu.

Bir diğer sahabe, hz. Ebul Aver bin Elharis’dir. Annesi Ümmü Neyyar binti Ayas bin Amir idi. edir
ve Uhud gazvelerine katıldı.

Yine hz. Abs bin Amir bin Âdi bir başka sahabe idi. Annesi, Ümmül Benin binti Zahir bin Sağlebe
idi. Ukbe biatine katılan yetmiş sahabeden biri idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı.

Hz. Ayas bin Bukeyr bir diğer sahabedir.Benü Saad bin Leys kabilesinden idi ve Benü Âdi’nin
halefi idi. Hz. Akil, hz. Amir, hz. Ayas ve hz. Halid, Dar-ı Erkam’da birlikte İslam’ı kabul
etmişlerdi. Medine’ye hicret ettikten sonra kendisi Refa’ bin Abdulmünzir’in yanında kaldı. Onun
anne tarafından üç erkek kardeşi daha vardı, hepsi de Bedir gazvesine katıldılar. İbni Yunus,
hz. Ayas’ın Mısır’ın fethine de katıldığını söylemiştir. Hz. Ayas, hicri 34 yılında vefat etti, bir
başka rivayete göre de Yemame savaşında şehit oldu.

Bir diğer sahabe hz. Malik bin Nemila’dır. Annesinin ismi Nemila’dır. Bedir ve Uhud gazvelerine
katıldı ve Uhud’da şehit oldu.

Hz. Anîs bin Kutade bin Rabia Ensar’ın Evs kabilesinden idi. Bedir ve Uhud gazvesine hz.
Resulüllah (sav) ile birlikte katılmıştı, Uhud’da şehit oldu. Hz. Hansa bin Hizam, hz. Anîs bin
Kutade ile nikahlı idi. O şehit olunca hz. Hansa’nın babası onu Mezine kabilesinden birisi ile
nikahladı, fakat hz. Hansa ondan hoşlanmıyordu. O, hz. Resulüllah’ın (sav) yanına geldi ve
Peygamber Efendimiz (sav) onun nikahını feshetti. Bundan sonra hz. Hansa, hz. Ebu Lebabe ile
evlendi. Evlilik işlemlerinde kadının özgürlüğünün örneği işte budur. Kendi kızlarına baskı yapan
kimselerin düşünmesi lazım.
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Hz. Rafiğ bin Uncada, Ensar’dan bir başka sahabedir. Babasının ismi Abdul Haris idi, Uncada
onun annesinin adıdır. Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerine katıldı. Hz. Resulüllah (sav) hz Rafiğ
bin Uncada ve hz. Hüseyin bin Haris arasında dini kardeşlik kurdu.

Bir başka sahabe hz. Huleyde bin Kays idi. Annesi Benü Selma’dan Ağdam bin Elkayn idi. Bedir
ve Uhud gazvelerine katılmıştı. Kardeşinin adı Halad idi ve bazı tarihçilere göre o da Bedir
sahabelerinden biri idi.

Hz. Sakıf bin Amr bir başka sahabedir. Benü Esed’in halefi idi. iki kardeşi ile birlikte Bedir
gazvesine katılmıştı. Kardeşlerinin ismi hz. Malik bin Amr ve hz. Batlac bin Amr’dır. Hz. Sakıf
bin Amr, ilk muhacirlerdendir. Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye ve Hayber gazvelerine katıldı ve
Hayber’de şehit oldu.

Bir başka sahabe, hz. Sabra bin Fâtik’dir. Harim bin Fâtik’in kardeşi ve Benü Esed’den idi.
Babasının adı, Fâtik bin Elahzem idi. Eymen bin Harim şöyle beyan eder: Benim babam ve
amcam Bedir gazvesine katılmışlardı ve hiçbir Müslüman ile savaşmayacağıma dair benden
sağlam söz aldı. O şöyle beyan eder: Hz. Resulüllah (sav) buyurdu ki, mizan Rahman Allah’ın
elindedir, O bazı milletleri yüceltir, bazılarını küçük düşürür. Onun vakti, hz. Ebu Derda’nın
yanında geçti. Ebu Derda dedi ki, Sabra’da hz. Muhammed’in (sav) nuru vardır.

Hutbenin sonunda Huzur-i Enver şöyle dedi: Cuma namazından sonra iki gaip cenaze namazı
da kıldıracağım. Onlardan biri, Malezya Cemaatinin Sadırı Umko Adnan İsmail beydir. 8
Ekim’de 74 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İkinci cenaze, Rabvah’tan Çodri
Halil Ahmed beyin hanımı Hamide Begüm Hanımdır. 5 Ekim’de 84 yaşında vefat etti. İnna lillahi
ve inna ileyhi raciun.
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