
Hz. ÖMER (R.A) 

Adı:  Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-Kureşî el-Adevî 

Babası: Hattab, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden. Mekke’nin Kureyş 

kabilesinin Beni Adiyy ailesindendi. 

Annesi: Hanteme binti Hişamdır. 

Doğumu: Fil Olayından on üç sene sonra Mekke'de doğmuştur. Kendisinden 

nakledilen bir rivayete göre o, Büyük Ficar savasindan dört yil sonra dünyaya 

gelmistir1  Baba tarafından soyu Câhiliye dö  ِ neminde Kureyş kabilesinin sefâret 

işlerine bakan Adî b. Kâ‘b kabilesine ulaşır ve Kâ‘b b. Lüey’de Hz.Peygamber’in 

nesebiyle birleşir.2  

Câhiliyye döneminde Mekke esrafi arasinda yer almakta olup, Mekke sehir 

devletinin sifare (elçilik) görevi onun elindeydi. Bir savas çikmasi durumunda karsi 

tarafa elçi olarak Ömer gönderilir ve dönüsünde onun verdigi bilgi ve görüslere göre 

hareket edilirdi. Ayrica kabileler arasinda çikan anlasmazliklarin çözümünde etkin rol 

alir ve verdigi kararlar baglayicilik vasfi tasirdi.3  

Künyesi: Ebu Hafstır. 

İslâma girişi ve fazileti: Aşere-i mübeşşereden olan Hz. Ömer aynı zamanda 

vahiy kâtiplerinden ve Rasûlullah’ın en yakın sahâbîlerdendir. Kızı Hafsa ile Hz. 

Peygamber’in evlenmesi (3/625) onların bu dostluğunu daha da pekiştirmiti. Resûl-i 

Ekrem kendisiyle birçok konuda istişare ederdi. Onun baz g  ِ rülerinin nâzil olan 

âyetlerle teyit edildi  ِ i g  ِ rülmektedir. “Muvâfakat- Ömer” denilen bu âyetler arasında 

şarabın kesin biçimde haram kılınması4, Hz. Peygamber’in evine gelen kimselerle 

hanımlarının perde arkasından konuşmasının daha uygun olacğı 5, Kâbe’deki Makam- 

İbrâhim’in namazgâh ittihaz edilmesi6 ve münafıkların reisi Abdullah b.Ubey b. 

Selûl’ün cenaze namazının kılınmaması gerektiiği7 gibi hususlar örnek olarak 

zikredilebilir 8 Rasulullah (s.a.v)'ın önemli kararlar alacağı zaman görüşlerine 

başvurduğu kimselerin başında Ömer (r.a) gelir. Onun ileri sürdüğü görüşler o kadar 

isabetliydi ki; bazı âyetler onun daha önce işaret ettiğine uygun olarak nâzil oluyordu. 

 
1 (Ibnül-Esîr, Üsdül-gâbe, Kahire 1970, IV,146). 

2 (Fayda, M., DİA, XXXIV, 44) 

3 (Suyûtî, Tarihul-Hulefâ, Beyrut 1986, 123; Üsdül-gâbe, IV, 146). 

4 (el-Bakara 2/219) 

5  (el-Ahzâb 33/53) 

6 Bakara 2/125 

7 Tevbe 9/84 

8 Fayda, M., a.g.e..göst.yer 



Resulullah (s.a. v) onun bu durumunu şu sözüyle ifade etmekteydi: "ALLAH, hakkı 

Ömer'in dili ve kalbi üzere kıldı" (9)  

“Muhakkakki şeytan senden korkar, yâ Ömer!” demiş,“Ey Allahım! Ömer’in 

kalbinden haset ve hastalıkları çıkar ve onu imana tebdil et”şeklinde dua etmiştir.10 

 

Hadis Rivâyeti: Hz. Ömer (r.a), Hadis rivâyeti konusunda çok titiz 

davranmıştır. O, Peygamber (s.a.v)'den hadis rivâyet eden bazı kimseleri sorguya 

çekmiş, onlardan rivâyet ettikleri hadisler için şâhid istemişti. Hz. Ömer'in kendisinden 

beş yüz otuz dokuz hadis rivâyet edilmiştir .(11) 

 

Hilâfeti: Hz. Ömer’in halifelik dönemi (634-644) arasında on yıl sürmüştür. 

 

Vefâtı: Hz Ömer, 645 yılının son ayında Ebû Lü’lü Firuz adında Yahudi bir köle 

tarafından namaz kılarken şehid edildi. 

Fazileti: 

Peygamberimiz (s.a.v) onun isâbetli görüşlerinden dolayı hakkında şöyle 

buyurmuştur: 

  عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه

İbn Ömer (r.a)’den nakledilmiştir; Rasûlüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Allah cc. Hakkı/gerçeği Ömer’in dili ve kalbi üzerine koymuştur.”12 

 

Hz. Ali (r.a)’ın şöyle dediği rivâyet edilmiştir:  

 قال علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه كنا نتحدث أن ملكا ينطق على لسان عمر رضي هللا تعاىل عنه 

“Biz, meleğin Hz. Ömer’in dili üzerine konuştuğunu söylerdik.”13 

 

Yine Peygamberimiz (s.a.v) onun hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Nefsim kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Ey Ömer, şeytan sana bir 

yolda rastlasa, mutlaka yolunu değiştirip Başka yola sapar.”14 

 
9 Tirmizî, “Menâkb”,18 

10Müsned, IV, 336;ayrca bk. Müslim, “İmân”, 69 

11 Suyutî, a.g.e., 123 

12 Tirmizi,ha.3682 

13 Ebu Nuaym, Hilyetü’l-Evliya,I,42 

14 Buhari, Fedailülashab, 9;  



سلم ما من نيب إال له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل األرض عن أيب سعيد اخلدري قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
 فأما وزيراي من أهل السماء فجربيل وميكائيل وأما وزيري من أهل األرض فأبو بكر و عمر

 

Ebû Said el-Hudrî(r.a)’den nakledilmiştir: 

Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: “Benim semada iki vezirm/yardımcım,  

yer yüzünde de iki yardımcım vardır: Semadaki yardımcılarım: Cebrail ve Mikail 

(a.s); Yer yüzündeki yardımcılarım ise, Ebu Bekir ve Ömer’dir.”15 

  

فشربت منه عن ابن عمر رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأيت كأين أتيت بقدح من لنب 
 فأعطيت فضلي عمر بن ا خلطاب قالوا فما أولته اي رسول هللا ؟ قال العلم

- İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Rüyamda 

bana bir bardak süt verilmiş ondan içmişim artanını da Ömer b. Hattâb’a 

vermişim.” Ashab: “Ey Allah’ın Rasûlü! bunu nasıl yorumladınız?” Rasûlullah 

(s.a.v.): “İlme” buyurdu.16 

 عن عائشة قالت : 
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد كان يكون يف األمم حمدثون فإن يك يف أميت أحد فعمر بن اخلطاب    

 

- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Geçmiş toplumlarda kendisine Allah tarafından ilham edilen kimseler 

bulunurdu. Benim ümmetimden de böyle bir kimse varsa o mutlaka Ömer b. 

Hattâb’tır.” 17 

 

بكر و عمر أحدمها عن ميينه  عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خرج ذات يوم ودخل املسجد و أبو 
 واآلخر عن مشاله وهو آخذ أبيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة. 

 

İbn Ömer (ra.)’den nakledilmiştir: Rasûlüllah (s.a.v) bir gün çıktı ve Ebû Bekir 

ve Ömer’le birliktre onların elleirini tutmuş vaziyette Mescide girdi ve şöyle dedi:  

“Kıyamet gününde de böyle diriltileceğiz. ”18 

 

َسِن قَاَل : قَاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعنمه : َاِعيُل بمُن ِإب مَراِهيَم ، ثنا يُوُنُس ، َعِن احلَم  حدثنا ِإْسم

.  " َلوم َماَت ََجٌَل يف َعَمِلي َضَياًعا َخِشيُت َأنم يسألين هللا تبارك وتعاىل َعنمُه "  
Hz. Ömer (r.a şöyle demiştir: 

 
15 Tirmizi,V,616, ha. 3680; Siyeru alamün nübela-Zehebi,siyerü Hulfai Raşidin,s.73 

16 Tirmizi, Menâkıb, ha. 3687; Buhârî, İlim: 27; Müslim, Fezail: 17 

17 Tirmizi, Menâkıb, ha. 3693; Müslim, Fedail-üs Sahabe: 27 

18 Tirmizi,V,612, ha. 3669; 



“Benim hilâfetim sırasında bir deve kaybolmuş olduğ halde ölürse, Allah Teâlâ’nı 

n beni ondan soğuya çekmesinden korkarım.”19 

 
َلَم ، َعنم  - َطَّاِب َرِضَي هللا َعنمه أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل :  أخربان ِعيَسى بمُن يُوُنَس ، ثنا َماِلُك بمُن أََنٍس ، َعنم زَيمِد بمِن َأسم أَبِيِه ، َعنم ُعَمَر بمِن اخلم

َدًة .  اللَُّهمَّ اَل ََتمَعلم قَ تمِلي بَِيِد رَُجٍل َصلَّى َلَك َسجم
 

Zeyd bin Eslem babasından naklederek Hz. Ömer (r.a)’ın (yaralandığı zaman dua 

ederken) şöyle dediğinii rivayet etmiştir:  

“Allahım benim ölümümü, sana secde ederek namaz kılan bir adamın elinde 

kılma.”20  Hadisin isnâdı sahihtir. 

 

تَ نَ َفُه   ا ُوِضَع ُعَمُر َعَلى َسرِيرِِه اكم عمُت ابمَن َعبَّاٍس يَ ُقوُل َلمَّ ُعوَن َوُيَصلُّوَن َعِن ابمِن َأِِب ُمَليمَكَة قَاَل ْسَِ ُنوَن  -النَّاُس َيدم َأوم قَاَل يُ ث م
فَِإَذا َعِلىُّ بمُن َأِِب طَاِلٍب  َعَليمِه قَ بمَل َأنم يُ رمَفَع َوَأاَن ِفيِهمم فَ َلمم يَ ُرعمِِن ِإالَّ رَُجٌل َقدم َزََحَِِن َوَأَخَذ ِبَنمِكِب فَالمتَ َفتُّ  -َوُيَصلُّوَن 

َم َعَلى ُعَمَر  ُ اَّللَِّ ِإنم ُكنمُت ألَ َفََتَحَّ َ ِبِثمِل َعَمِلِه ِمنمَك َواْيم ُت َأَحًدا َأَحبَّ ِإىَلَّ َأنم أَلمَقى اَّللَّ ُ َعزَّ  ُثَّ قَاَل َما َخلَّفم َعَلنََّك اَّللَّ ُظنُّ لََيجم
ثَ ُر َأنم َأْسمََع َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا  ٍر َوُعَمُر  َوَجلَّ َمَع َصاِحبَ يمَك َوَذِلَك َأِّنِ ُكنمُت َأكم  عليه وسلم يَ ُقوُل » َذَهبمُت َأاَن َوأَبُو َبكم

َعَلنََّك اَّللَُّ  ٍر َوُعَمُر « . َفُكنمُت َأُظنُّ لََيجم ُت َأاَن َوأَبُو َبكم ٍر َوُعَمُر َوَخَرجم   َمَع َصاِحبَ يمكَ َوَدَخلمُت َأاَن َوأَبُو َبكم
… İbni Ebi Müleyke(ra)’den rivayet edildiğine göre kendisi İbni Abbas (ra)’dan 

şöyle işittim, demiştir: Ömer bin Hattab (r.a) vefat ettikten sonra, naşı Teneşir tahtası 

üzerine konulduğu  halk onun etrafında toplanarak ona dua ediyorlar ve rahmet 

diliyorlar dı.Veyahut İbni Abbas dedi ki O’nu iyilikle anıyorlar ve rahmetle yad 

ediyorlar idi. Ben de bu cemaat içinde idim. Bu esnada birisi beni sıkıştırıp omuzumu 

tuttu. Ona doğru dönünce bir de baktım ki Ali bin Ebi Talib (r.a)’tir. Ömer (ra)’e 

rahmet okuduktan sonra şöyle dedi:  
- (Yâ Ömer !) Ben Allah’ın huzuruna senin işlediğin amel gibi bir amel ile 

çıkmaktan çok hoşlanırım. Senden başka, ameline bu kadar imrendiğim kimseyi 

bulamadım.  Allah’a yemin ederim ki, ben Allah’ın muhakkak seni, iki dostunla 

( Resul-i Ekrem ve Ebu Bekir’le) beraber kılacağını kuvvetle ümid ederdim. Çünkü 

ben gerçekten çok defa Resûlullah (sav)’den: “Ben Ebu Bekir ve Ömer ile gittim. Ben 

Ebu Bekir ve Ömer ile girdim. Ben Ebu Bekir ve Ömer ile çıktım” dediğini işitirdim. 

Bunun için ben Allah’ın seni (Ravzai Mutahhara’ya gömülmekle veya kutsal alemde) 

iki dostunla beraber bulunduracağını kuvvetle ümid ederdim.” 21 

 

 
19 İbn Hacer el-Askalânî, el-Metâlibu’l-Âliye Bi Zevâidi’l-Mesânîdi’s-Semâniye, Neşr, Daru’l-Isme, Dâru’l-

Ğays, Suudiyye, 1419,Birinci Baskı,(şamile), Menâkıb,Babu Fazâil-i Ömer bin el-Hattab, ha.3888 

20.İbn Hacer el-Askalânî, el-Metâlibu’l-Âliye Bi Zevâidi’l-Mesânîdi’s-Semâniye, Menâkıb,Babu Fazâil-i Ömer 

bin el-Hattab, ha.3893 

21 İbn Mâce, Sunne, 11/1 



PEYGAMBERİMİZİN HZ.ÖMER’E NASİHATLARI 

Ömer (r.a)'den: "Allah Rasûlullah (s.a.v) 'den umre yapmak için izin istedim, 

izin verdi. Sonra şöyle buyurdu:  

َنا اَي ُأَخىَّ ِِف ُدَعاِئَك.  رِكم  َأشم

“Ey Kardeşim! Bizi de duana kat! ” 22  

 

Ya da şöyle dedi: 

َنا يف ُدَعاِئَك ، َأوم الَ تَ نمَسَنا ِمنم ُدَعاِئَك. رِكم  اَي َأِخي َأشم
 

“Ey Kardeşim! Bizi de duana kat, bizi  de duandan unutma!."23 

  

*** 

Yine Peygamberimiz (s.a.v) onun hakkında şöyle buyurmuştur: 

يمطَاُن َقطُّ َساِلًكا فَ  ِسي بَِيِدِه َما لَِقَيَك الشَّ ُ َعَليمِه َوَسلََّم َوالَِّذي نَ فم ا إِ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ كَ جًّ َ َفجِِ ا َغْيم  الَّ َسَلَك َفجًّ

“Nefsim kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Ey Ömer, şeytan sana bir 

yolda rastlasa, mutlaka yolunu değiştirip Başka yola sapar.”24 

بكر و عمر أحدمها عن ميينه  عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خرج ذات يوم ودخل املسجد و أبو 
 واآلخر عن مشاله وهو آخذ أبيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة. 

 

İbn Ömer (ra.)’den nakledilmiştir: Rasûlüllah (s.a.v) bir gün çıktı ve Ebû Bekir 

ve Ömer’le birlikte onların ellerini tutmuş vaziyette Mescide girdi ve şöyle dedi:  

“Kıyâmet gününde de böyle diriltileceğiz. ”25 

*** 

ُعَمُر اَل تَ ُبلم قَاِئًما « َفَما بُ لمُت قَاِئًما بَ عمدُ َعِن ابمِن ُعَمَر َعنم ُعَمَر قَاَل رَآِّن النَِّبُّ صلى هللا عليه وسلم َوَأاَن أَبُوُل قَاِئًما فَ َقاَل » اَي   

. 
İbn Ömer’den ve Ömer’den rivâyeti olarak gelmiştir ve şöyledir: “Rasûlullah 

(s.a.v.) beni ayakta abdest bozarken gördü de, “Yâ Ömer ayakta abdest bozma” 

buyurdu. Bende bundan sonra ayakta abdest bozmadım.”26 

*** 

َياَن َعنم َعلمَقَمَة بمِن َمرمَثٍد  ِدىٍِ َعنم ُسفم ثَ َنا َعبمُد الرََّحمَِن بمُن َمهم اٍر َحدَّ ُد بمُن َبشَّ ثَ َنا حُمَمَّ َعنم ُسَليمَماَن بمِن بُ َريمَدَة َعنم أَبِيِه قَاَل َكاَن النَِّبُّ َحدَّ
ا َكاَن َعاُم المَفتمِح َصلَّى الصََّلَواِت ُكلََّها ِبُوُضوٍء َواِحٍد َوَمَسَح َعَلى ُخفَّيمِه . فَ َقاَل ُعَمُر   صلى هللا عليه وسلم يَ تَ َوضَّأُ ِلُكلِِ َصاَلةٍ  فَ َلمَّ

ًدا فَ َعلمُتُه « . قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصحِ  ًئا َلَم َتُكنم فَ َعلمَتُه . قَاَل » َعمم    يحٌ ِإنََّك فَ َعلمَت َشي م

 
22 Ebu Davud,ha.1500 

23 Tayalisi,Müsned,I,12,ha.10 

24 Buhari, Fedailülashab, 9;  

25 Tirmizi,V,612, ha. 3669; 

26 Tirmizi, Tahare, 8; İbn Mâce, Tahâret, 14 



 

Büreyde (r.a.)’ın babasından rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.) her namaz için 

abdest alırdı. Mekke fethi günü bütün namazları tek bir abdestle kıldı ve mestlerinin 

üzerine mesh etmişti.” Bunun üzerine Ömer (r.a.): “Bugüne kadar yapmadığını 

yaptın!” deyince: “Bunu bilerek yaptım Yâ Ömer !” buyurmuşlardır. Tirmîzî: Bu 

hadis hasen sahihtir, demiştir.27 

*** 

تَ نَ َفُه النَّاُس يَ  ا ُوِضَع ُعَمُر َعَلى َسرِيرِِه اكم عمُت ابمَن َعبَّاٍس يَ ُقوُل َلمَّ ُعوَن َوُيَصلُّوَن َعِن ابمِن َأِِب ُمَليمَكَة قَاَل ْسَِ ُنوَن َوُيَصلُّوَن َأوم  -دم قَاَل يُ ث م
َم َعَلى ُعَمَر ُثَّ قَاَل   َعَليمِه قَ بمَل َأنم يُ رمَفَع َوَأاَن ِفيِهمم فَ َلمم يَ ُرعمِِن ِإالَّ رَُجٌل َقدم َزََحَِِن َوَأَخَذ ِبَنمِكِب فَالمتَ َفتُّ  - فَِإَذا َعِلىُّ بمُن َأِِب طَاِلٍب َفََتَحَّ

ُت َأَحًدا َأَحبَّ  ُ َعزَّ وَ َما َخلَّفم َعَلنََّك اَّللَّ ُ اَّللَِّ ِإنم ُكنمُت أَلُظنُّ لََيجم َ ِبِثمِل َعَمِلِه ِمنمَك َواْيم َجلَّ َمَع َصاِحبَ يمَك َوَذِلَك َأِّنِ ُكنمُت  ِإىَلَّ َأنم أَلمَقى اَّللَّ
ثَ ُر َأنم َأْسمََع َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم يَ ُقوُل » َذَهبمُت َأاَن وَ  ٍر َأكم ُت َأاَن َوأَبُو َبكم ٍر َوُعَمُر َوَخَرجم ٍر َوُعَمُر َوَدَخلمُت َأاَن َوأَبُو َبكم أَبُو َبكم

ُ َمَع َصاِحبَ يمكَ  َعَلنََّك اَّللَّ  َوُعَمُر « . َفُكنمُت َأُظنُّ لََيجم
 

… İbni Ebi Müleyke(ra)’den rivayet edildiğine göre kendisi İbni Abbas (ra)’dan 

şöyle işittim, demiştir: Ömer bin Hattab (r.a) vefat ettikten sonra, naaşı teneşir tahtası 

üzerine konulduğunda halk onun etrafında toplanarak dua ediyorlar ve rahmet 

diliyorlardı. Veyahut İbni Abbas dedi ki: O’nu iyilikle anıyorlar ve rahmetle yad 

ediyorlar idi. Ben de bu cemaat içinde idim. Bu esnada birisi beni sıkıştırıp omuzumu 

tuttu. Ona doğru dönünce bir de baktım ki Ali bin Ebî Talib (r.a)’tir. Ömer (ra)’e 

rahmet okuduktan sonra şöyle dedi:  

- (Yâ Ömer !) Ben Allah’ın huzuruna senin işlediğin amel gibi bir amel ile 

çıkmaktan çok hoşlanırım. Senden başka, ameline bu kadar imrendiğim kimseyi 

bulamadım.  Allah’a yemin ederim ki, ben Allah’ın muhakkak seni, iki dostunla 

(Rasul-i Ekrem ve Ebu Bekir’le) beraber kılacağını kuvvetle ümid ederdim. Çünkü 

ben gerçekten çok defa Rasûlullah (sav)’den: “Ben Ebû Bekir ve Ömer ile gittim. 

Ben Ebû Bekir ve Ömer ile girdim. Ben Ebû Bekir ve Ömer ile çıktım” dediğini 

işitirdim. Bunun için ben Allah’ın seni (Ravzai Mutahhara’ya gömülmekle veya kutsal 

âlemde) iki dostunla beraber bulunduracağını kuvvetle ümid ederdim.” 28 

 

 

 
27 Tirmizi, Tahare, 45 

28 İbn Mâce, Sunne, 11/1 


