
 

 

 

 

HZ. EBU BEKİR SIDDIK (R.A)’IN HZ. ÖMER’E TAVSİYESİ 

Övgü, yalnızca Allah (c.c)’a mahsusudur. Salât ve selam kendisinden sonra peygamber 

gelmeyecek olan son nebiye’dir.  

Ben, benden sonra halife olmanı arzu ediyorum. Sana, Allah’ın (azabından) korkmanı tavsiye 

ediyorum. Allah için gece yapılan ameller vardır, Allah (c.c) o amelleri gündüzleri kabul etmez. Gündüz 

yapılan ameller de vardır ki, onları geceleri kabul etmez. Farzlar yerine getirilinceye kadar da nafile 

kabul etmez. Dünyada amel terazisi ağır gelenin, kıyamet gününde de (terazisi) ağır gelecektir. Bu 

durum dünyada hakka tabi olmaları ve (salih) amelleri sebebiyledir. Terazisi dünyada hafif gelenin, 

kıyamet gününde de (terazisi) hafif gelecektir. Bu durum, batıla tabi olması sebebiyledir.  

Allah (c.c) cennet ehlini, yaptıkları güzel ameller ile anar ve cennet ehlinin günahlarını bağışlar. 

Ben onları andığımda kendi kendime şöyle dedim: bu (cennet ehli) kimselerden olmamaktan korkarım. 

Allah (c.c) cehennem ehlini ve onların kötü amellerini hatırlatır; ancak onların iyiliklerini anmaz. Ben 

onları andığımda umarım bunlardan olmam derim. Allah, (c.c), azap ayetiyle rahmet ayetlerini birlikte 

zikreder ki, kullar onun azabından korksunlar ve Allah (c.c)’tan sadece hakkı istesinler; kendi elleriyle 

kendilerini tehlikeye atmamayı temenni etmesinler.  

Tavsiyelerimi tutarsan,  sana karanlık olan şey, vukuu kesin olan ölümden daha sevimli olmaz. 

Şayet tavsiyelerimi tutmazsan gaib olan şey, ölümden daha çok nefret edilen olmasın! Sen Allah (c.c)’ı 

aciz bırakıcı değilsin.   

Eşi ve benzeri olmayan Allah’ın (azabından) korkmanı, ilk muhacirleri kollayıp onlara karşı 

hayırla muamele etmeni tavsiye ederim. 

Ensar’a karşı hayırla muamele etmeni, onların içerisinden iyi olanları makbul, kötülerini hoş 

görmeni tavsiye ederim.  

Civar vilayetlerin halklarına karşı iyi davranmanı tavsiye ederim. Onlar düşmana karşı koyan, 

vergi ve ganimetleri toplayanlardır.   

Köylerde yaşayanlara da iyilikle muamele etmeni tavsiye ediyorum, zira onlar Arapların aslı, 

İslam’ın asli unsurudur. Onların zenginlerinin malından alıp fakirlerine vermeni tavsiye ediyorum.  

Zimmîlere karşı da iyilikle muamele etmeni, onların arkasından savaş planı yapmaksızın; 

müminlere vergilerini (gururlarını zedeleyen) bir istekle verdikleri sürece onları güçlerinin yettiğinden 

fazla (şeylerle) sorumlu tutmamanı tavsiye ederim.  

Allah (c.c)’ın (azabından) korkmanı, ondan şiddetle sakınmanı, şüpheli olan şeylerden de 

sakınmanı tavsiye ederim.  

İnsanlar hakkında Allah’tan korkmanı, Allah hakkında insanlardan korkmamanı tavsiye ederim.  



 

 

 

 

Halkına karşı adaletli olmanı, onların ihtiyaçları için vakit ayırmanı, zenginlerini fakirlerine tercih 

etmemeni tavsiye ederim.  

Bu; -Allah’ın izniyle- sırlarını bilen, seninle kalbin ararsına giren Allah’a ulaşıncaya kadar kalbin 

için bir esenlik, günahlarının silinmesi için sebep, işlerinin sonunun hayırlı olmasına vesile olur.  

Allah’ın emirlerine sımsıkı tutunmanı, onun dininin sınırlarına riayet etmeni, yakın (akraba) 

veya uzak (yabancı) insanların Allah’a isyan etmemesi konusunda seni uyarıyorum.   

Haramları çiğnemelerinin karşılığı olarak, sakın onlara bu işin cezasını verene kadar bir acıma 

bir şefkat duygusuna kapılmayasın! Kim haklı olursa olsun, aldırmaksızın insanlara eşit davran, kınayan 

kimselerin kınaması seni Allah’ın yolundan alıkoymasın. 

Allahın seni görevlendirdiği ganimetleri paylaştırma konusunda insanlara karşı bencillik ve 

torpil geçme! Şayet böyle yapacak olursan o zaman kendine zulmetmiş ve Allahın sana bol bol verdiği 

nimetlerden nefsini mahrum etmiş olursun. Unutma ki, dünya ve ahiret (arasında) bir arasattasın! 

Şayet Allah’ın sana nimet olarak verdiği şeylerde dünyalık için adalet ve iffetten ayrılırsan, iman 

ve rızası hususunda suç işlemiş olursun. Şayet heva ve heves sana galip gelir de arzularına meyledersen, 

Allah’a isyan etmiş olur ve onun gazabını üzerine çekmiş olursun.  

Zimmîlere zulmetme konusunda ne kendine ne de başkasına izin vermemeni istiyorum.  

İşte sana tavsiyelerim bunlar. Sana yaptığım tavsiyelerimde Allah’ın rızasını ve ahiret yurdunu 

isteme arzumdan başka bir gayem yoktur. Kendi nefsime ve çocuğuma neyi tavsiye ettiysem, sana 

göstermiş olduğum (yol) onlardan farklı değildir.  

Sana dediklerimi tutar, emrettiklerimi de yerine getirirsen, bol bol nasiplenmiş olursun. Şayet 

bunu kabul etmez ve bunlara bigâne kalırsan, senden razı olacak Allah’ın emirlerine önem vermezsen, 

Allah (c.c) katında derecelerin eksilmiş olur ve işlerin de rast gitmez.  

Şeytan, her hatanın başı ve her tehlikeye götürendir.  Senden önceki insanları saptırdı ve onları 

ateşe soktu. Bir kişi (uğruna) Allah’a isyana çağıran bir kimseyi ve Allah’ın düşmanlarını dost edinmek 

ne kötü bir iştir. Hakka tutun ve hak yolunda sıkıntılara katlan! Nefsine nasihat edenlerden ol! 

Allah aşkına, Müslüman bir topluluğa merhamet ettiğinde, onların büyüklerine değer 

verdiğinde, küçüklerine şefkat ve sevgi gösterdiğinde, âlimlerini yücelttiğinde onları değersiz bir 

konuma düşürme, ganimetten onları uzak tutma ki bu şekilde onları öfkelendirmeyesin. Yeri geldiğinde 

hak ettiklerinden onları mahrum etme ki, onları fakirleştirmeyesin ve şiddetli sıkıntıda bırakmayasın. 

(Böyle yaparsan) onların soylarını kesmiş olursun. Mal onların sadece zenginleri arasında dolaşan bir 

sermaye olmasın. Zenginlerin dışındakilerine de kapını kapatma ki, onların güçlüleri zayıflarını ezmesin.  

İşte bunlara sana tavsiyelerimdir. Söylediklerimde şahidim Allah (c.c)’dır. Allah’ın Selamı 

üzerinize olsun… 


