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İnanma, fıtrî bir duygudur. İnsan, hangi
toplumda yaşarsa yaşasın güçlü bir varlığa
sığınma, bağlanma ve inanma ihtiyacı duymuş, bu ihtiyacı karşılamak için de arayışlara girmiştir. Allah, insanı bu arayışında
yalnız bırakmamış, ona peygamberler ve
kutsal kitaplar aracılığıyla yol göstermiş
aynı zamanda da çeşitli sorumluluklar
yüklemiştir.
“Ey iman edenler! Allah’a Peygamberine,
Peygamberine indirdiği Kitaba ve daha
önce indirdiği Kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse, tam
manası ile sapıtmıştır.” (Nisa 4/136)
Mesela bu ayette Allah, bizlere iman
edilmesi gereken hususları net bir biçimde
sıralamıştır. Buna rağmen ne yazık ki insanların çoğu Allah’ın çizdiği sınırların dışına
çıkarak sapık inançlar peşinden gidebilmektedir. Bu yazımızda, bunlardan biri
olan ve son yıllarda sıkça karşılaştığımız
Deizmden bahsedeceğiz.

Deizm Nedir? Yeni bir akım mı, yeni bir din
mi, yeni bir felsefe mi, bir moda mı yoksa?
Aslında Deizm de, birçok reddiyeci görüş
gibi ilk defa ortaya çıkmış, yeni bir şey değildir. Deizm kelimesinin kökeni Latincedeki “Tanrı” anlamında kullanılan “Deus”dan
gelmektedir. Deizm, farklı dönemlerde ve
farklı bölgelerde farklı tanımlanmış, farklı
yorumlanmış, konuya ilişkin ortak bir açıklama yapılamamıştır. Bununla birlikte genel
olarak Deizm, ‘Tanrı’yı ve ‘Ahiret’i kabul
edip, vahiy ve kutsal metinlere şüphe ile
bakmak ve din adamlığı gibi bir kurumu kabul etmemek şeklinde anlaşılmıştır. Deistler,
vahye bağlı dinlere şüphe ile yaklaşmışlar
ve Allah ile insan arasında bir bağın mümkün olmayacağını savunmuşlardır.
Batı menşeli bu akım, kendisine en çok
İngiltere’de mensup bulmuştur. Deizmin
ilk kullanışlarından birine 16. Yüzyılın ortalarında rastlanılmaktadır. İngiliz Edward
Lord Herbert (ö.1648), Deizmin yapı taşlarını oluşturan önemli kişilerden biri sayılmaktadır. O ve onun takipçileri bu akımı
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ESMÂÜ’L-HÜSNÂ
17. Yüzyıl sonrasına taşımış günümüze
ulaşmasında da önemli rolleri olmuştur.
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Yıllar içinde farklı Deist tavırlar ortaya
çıkmıştır. Deistler, ezelî ve ebedî olan bir
Tanrıya inanmış lakin onun dünya ile ilgisinin olmadığını, olup bitenden habersiz
olduğunu ileri sürmüşlerdir.
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Bu anlayışta, Tanrı olarak inanılan varlığın
kullarla irtibatı koparılmakta, yaratılma
sanki tek seferde olup bitmiş sayılmaktadır. Oysa İslam inancında, Allah her daim
yaratma, yaşatma, kuşatma, koruma ve
gözetleme halindedir. O, kullarına iletmek
istediği emirleri ve yasakları, Peygamberleriyle insanlara ulaştırmıştır. Bununla birlikte Allah ile her bir kulu arasında çok özel
bağlar vardır. Mesela; “Gerçek şu ki, insanı
yaratan Biziz ve onun iç benliğinin ona ne
fısıldadığını Biz biliriz çünkü Biz ona şah
damarından daha yakınız.” (Kaf 50/16) ve
“Bana dua edin, duanıza cevap vereyim”
(Mü’min 40/60) ayetleri Allah ile kulları
arasındaki güçlü iletişimin örneklerinden
sadece ikisine yer verilmektedir.
Deizm öz olarak, âleme müdahale etmeyen bir Tanrı inancı ve beşerî anlayışa
dayalı bir doğal din tasavvurudur. Deizmin
temelinde şüphecilik yatmaktadır. Kâinatın
kendiliğinden oluştuğunu iddia edemedikleri için farklı söyleyiş biçimleri geliştirmişlerdir. Yaradılıştaki kusursuzluk onların
Allah’ın varlığını inkâr etmelerine engel olmuştur. Ancak bu sefer farklı bir söylem geliştirip Yaratıcının kendi var ettiği dünyayı
bıraktığını ve dünya ile ilgilenmediğini dile
getirmişlerdir. Yaratıcıya yakıştırdıkları bu
ilgisizlik durumu kendi hayatında çıkmaza
giren kişiler için bir maske olmuştur. Ayrıca
dünyada yaşanan açlık, yoksulluk, savaşlar,
toplu katliamlar, çaresizlikler gibi durumları bahane ederek Yaratıcının dünyayı terk
ettiğini söylemektedirler.
Başka bir yandan peygamberlik makamına
kuşkuyla bakmaları da aslında onların inkârcı bir çizgide olduklarının kanıtıdır. Âlemin
kusursuz yaratıldığını söylerken bu âlemi anlamlı kılacak, varoluşun anlamını ve sırlarını
açıklayacak bir elçinin olmadığını söylemek

tutarsızlıktır. Aslında Bir gezi programında
bile rehbersiz hareket edilemediğine göre
onlarca soru ve sorun içerisinde yaşanan
dünyanın rehbersiz olarak yaşanması mümkün müdür? İşte peygamberler dünya hayatını anlamlı yaşamak için insanlara rehberlik
eden elçilerdir.
Ancak yazımızın başında da dediğimiz gibi
Allah insanlara rehberlik etmesi için Kutsal
kitaplar ve bunları bize açıklayan ve hayatı
doğru yaşamak için rehberlik edecek Peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin
sonuncusu da Hz. Muhammed sallallahu
aleyhi ve sellemdir. O’na ve onun izinden
gidenlere selam olsun.
Kehf Suresinden bir ayetle bitirelim: De ki:
“Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne
var ki) bana, ‘Sizin ilâhınız ancak bir tek
ilâhtır” diye vahyolunuyor. Kim Rabbine
kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve
Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”
(Kehf Suresi/110.ayet)
Gençlik arasında yayılma eğilimi gösteren
bu ve benzeri inanışlarla mücadele etmenin yolu dinin günümüz insanının anlayacağı ve ikna olacağı bir dil, bir muhakeme,
bir üslup içerisinde sunulması, bunu için
de, bilim, felsefe, tarih, ahlak, psikoloji,
sosyoloji, antropoloji ve pedagoji gibi insanlığın bütün entelektüel birikimlerinden
faydalanmamız gerekiyor şüphesiz.

er- Rezzâk / el-Fettâh
Handan Yalvaç Arıcı
İslam âlimlerinden İmam Gazali’nin güzel
bir sözü vardır; “Cevizin kabuğunu kırıp
özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk
zanneder.” Bu yazımızda Rabbimizin
“er-Rezzâk” ve “el-Fettâh” isimlerinin
özündeki manaları anlamaya çalışacağız.
er-REZZÂK: er-Rezzâk, maddi manevi her
çeşit rızkı bol bol veren, rızık vermeyi
üstlenen ve her canlının hayatını devam
ettirecek kadar rızk veren anlamlarına
gelmektedir. er-Rezzâk isminin kökü ‘rızk’
kelimesine dayanmaktadır. Rızk; kendisi
ile faydalanılan her türlü nimete denir.
er-Rezzâk, mübalağalı bir isimdir. Bu
ismin mübalağalı olması, hem bolluğu
hem de çeşidin çokluğunu anlatmaktadır. Toprakta, ağaçta onlarca çeşit meyve
yetişmesi er-Rezzâk isminin dünyadaki
yansımasıdır. Örneğin portakal, çeşit çeşit
meyve içinden sadece bir tanesini temsil
etmektedir. Portakalın da kendi içinde
çeşit çeşit olması rızık içinde rızıktır. Her
portakal dilimlenmiş bir şekilde doğal
konservesiyle bizlere sunulmaktadır. Her
dilimin içine yerleştirilmiş olan minik filtreler hem portakaldaki vitaminleri hem de
portakalı yiyecek kişinin gözlerini koruyan rızık filtreleridir.
Havada, karada, denizde yaşayan varlığını bildiğimiz bilmediğimiz milyonlarca
canlının rızkını veren er-Rezzâk olan
Rabbimizdir. Örneğin anne sütü, er-Rezzâk isminin merhameti temsil eden bir
yansımasıdır. Yeryüzünde doğum yapan
her annenin süt bezleri hemen çalışmaya
başlar. Annedeki süt sistemi, minicik bir
bebeğe ihtiyacı olan her maddeyi gerektiği kadar yollar. Bebek hasta olduğunda
yolladığı sinyalleri annenin göğüs ucundaki reseptörler algılar ve sütün içindeki
maddeler hastalığa göre oranlanıp hazırlanarak bebeğe sunulur.

Rızık sadece yediklerimiz, içtiklerimiz,
giydiklerimiz midir? Değildir elbette.
İnsana yönelik rızkı beş kategoride ele
alabiliriz:
Bedenin rızkı: Bedenin ayakta kalmasını
sağlayacak her türlü yiyecek, içecek bedenin rızkıdır.
Aklın rızkı: İlim öğrenmek, okuma ve
anlama faaliyetleri aklın rızkıdır.
Kalbin rızkı: Sevmek, sevilmek, merhametli olmak kalbin rızkıdır.
Ruhun rızkı: Kişinin Rabbini tanıması,
sadece ve sadece O’na kul olması ruhun
rızkıdır.
Sosyal rızık: İmanlı, güzel düşünen,
güzel eylemleri olan arkadaşlara sahip
olmak sosyal rızıktır.
Rızkı bol olan kişi bol yiyeceğe, içeceğe,
pahalı evlere, arabalara sahip olan kişi
değildir. Asıl rızkı bol olan kişi ilim öğrenen, okuyan, Rabbini bilen, yaratılmışları
yaratandan ötürü seven, onlara merhamet
eden ve güzel arkadaşları olandır.
Kur’an’da er-Rezzâk ismi sadece Zâriyat
Suresi 58. ayette geçmektedir. Rabbimiz
yarattığı hiçbir varlığı rızıksız bırakmamıştır. Allah, Sadece insanların değil, uçan

123

GÜNLÜK DİLDEKİ DUALAR

Maşallah
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Hatice Ermiş Özdemir
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kuşlardan ormanlardaki etçil ve otçullara, toprağın içindeki minicik canlılardan
okyanuslarda yaşayan devasa yaratıklara
kadar bütün canlıların rızkına kefildir.

anlamları vardır. Çiçekleri, yaprakları,
yumurtaları, yolları, gözleri, göz kapaklarını açması maddi kapalılıkları açmasına
verilebilecek birkaç örnektir.

el-FETTÂH: el-Fettâh, kapıları, yolları
açan, engelleri kaldıran, sıkıntıları gideren, davaları hakkaniyetle sonuçlandıran
anlamlarına gelmektedir. Bu isim, her
sıkıntıdan sonra yeni bir kapının açılacağını müjdeler.

Vicdanı, merhameti, kalpleri, zihinleri,
düşünceleri, gönüller içinde sevgi çiçeklerini, anlam dünyalarının açması ise manevi kapalılıkları açmasını ifade etmektedir.

el-Fettâh ismi ‘fetih’ kelimesinden gelmektedir. ‘Fetih’, Kur’an’da yardım ve hüküm
anlamında kullanılmaktadır. Etimolojik
olarak “Fetih”; bir suyun kaynağından
çıkıp hiçbir engele takılmadan hedefine
varmasına denir. ‘Fetih’ çözüm anlamına
da gelir. Askeri zaferlere de ‘fetih’ denilmiştir.
Dil bilimcileri, el-Fettâh isminin ‘gerçek
anlamda açan’ anlamına geldiğini ifade
etmektedir. Onlara göre, insanlar ancak
bir ya da birkaç şeyi açabilme gücüne
sahipken her şeyi açabilme güç ve kudreti
sadece Allah’a aittir. Allah kullarına merhamet ve rızık kapılarını açar. Kilitlenen,
düğümlenen işleri açar, Hakkı görmeleri
için gönül gözlerini açar. el-Fettâh isminin maddi ve manevi kapalılıkları açan

Vahyin açılışını yaptığı ve bütün surelere
açıldığı için Kur’an’ın ilk suresi de ‘Fatiha’
diye isimlendirilmiştir.
el-Fettâh, bütün kapılar kapansa bile, Allah’ın bizim için açacağı başka bir kapının
mutlaka var olduğunu anlatmaktadır. Bazı
kapıların kapalı olması, başka bir kapının
açık olacağına işarettir. Her insan yaşadığı
maddi manevi sıkıntılardan, buhranlardan
kurtuluş yolu arar. Allah’ın el-Fettâh isminin anlamını bilerek Allah’a güvenen her
mümin için kapalı kapılar arasında açık
bir kapı vardır, olacaktır.
“Yâ müfettihal ebvâb, iftah lenâ hayrel
bâb” “Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en
hayırlı kapıyı aç” duasını bolca yapalım
inşallah.
Kalın sağlıcakla…
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Bazen hangi kelimenin neye karşılık geldiğini ve bizden hangi sevabı ya da güzelliği alıp götürdüğünü hiç fark edemeyiz.
Latif ve içten nice duaların üzerine gelişi
güzel ve basit kelimelerle gölge düşürür,
yoldan çıkarız. Demem o ki hayranlık
duyduğumuz güzel şeyler için bile dilimizi süsleyen güzel dualarımız varken
çelimsiz ve boş sözlere iltifat ederiz.
Görmezden gelip tozlu raflarda okunmayı
bekleyen bir kitap gibi kıyıya köşeye iliştirdiğimiz dualar, aslında hayatın can damarlarıdır. Onunla beslenen yürek aç kalmaz.
Onunla yol yürüyen umudunu kaybetmez…
Onunla uyuyanın gündüzleri kararmaz,
geceleri hüsrana bürünmez… Ama niyedir
bilinmez bütün bunlara rağmen dünyevi
hevesler arasında kaynayıp gider işte!
Sözünü ettiğimiz dualardan biri de çoğu
zaman söylemekten aciz kaldığımız ve

bunun neticesinde ”nazar” isabet etmesine sebep olduğumuz “Mâşâallah”tır. Bu
tabir Türkçemizde yaygın olarak “Maşallah” şeklinde telaffuz edilir, biz de burada
dilimizde kullanılan formuyla vermeyi uygun gördük. Maşallah öz olarak, “Allah’ın
istediği şey olur, istemediği şey olmaz”
anlamına gelir. Bu anlam, toplumumuzda “Allah’ın dediği olur” şeklinde ifade
edilmektedir. “Maşallah” tabiri halkın
dilinde bir güzellik, iyilik, nimet ve başarı
karşısında hayret ve takdir ifadesi olarak
ve nazar değmemesi dileği ile söylenmektedir: Maşallah, bu bağlamda “Ne güzel!
Allah nazardan saklasın, Allah dilemezse
hiçbir şey olmaz” anlamına gelir.
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır; “Bağına girerken ‘Mâşâallah! (Bu Allah’ın bir
bağışı) Lâ kuvvete illâ billâh (Kuvvet yalnız
Allah’ındır)’ deseydin ya! Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az

YILDIZ SAHABİLER
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Başka bir hadiste de; “Her kim hoşuna giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh” (Bunu Allah diledi. Allah ne
güzel yapmış, Allah’tan başka kuvvet sahibi yoktur” derse ona göz zarar vermez!”
buyrulmuştur. (Ebu Davud, Edeb, 101)
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görüyorsan, belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine
de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru
ve yalçın bir toprak haline geliverir.” (Kehf
18/39-40)
Peygamber efendimiz de şöyle buyurmuştur:
“Bir kimsenin kendisinin veya kardeşinin
bir şeyi hoşuna giderse, ona mübarek olması için dua etsin.” (İbn Mâce, Tıb 32). Bu
durum karşısında da toplumumuzda; “Maşallah, Bârekallah” denilmesi adet olmuştur
ki bu; “Bunu Allah diledi, bu Allah’ın bir
nimetidir. Allah mübarek eylesin” demektir.

Halid bin Velid (ra)
Ebru Keskin

Netice olarak, eğer kendimize veya başkasına ait bir güzellik, bir nimet, bir başarı
görürsek bunun karşısında hayranlık ve
beğenimizi ifade etmek ve nazar veya başka kötülüklerden uzak kalınması için en
azından “Maşallah” demeyi, bunun yanında “Bârekallah” eklemeyi ve “lâ kuvvete
illâ billâh” ile tamamlamayı ilke edinelim. Bu üçünü birlikte söylersek Allah’ın
ve sevgili peygamberimizin istediği gibi
davranmış ve şöyle demiş oluruz: “Bunu
Allah istedi. O ne derse o olur. Ne güzel!
Allah nazardan saklasın, Allah mübarek
eylesin. Allah’tan başka kuvvet sahibi
yoktur.”
Hele günümüzde kendi değerlerimizi
öğretemediğimiz gençlerimizin bir şeyi
beğendiklerinde kullandıkları “vaavvv!”,
“yuh!”, “vay vay vay!” gibi garip sesleri ya
da kurbağa dilini hatırlarsak, öz değerlerimizin ne kadar estetik ve anlam yüklü
olduğunu fark eder ve aslımıza dönmemizin önemini bir kere daha görmüş oluruz
inşallah.

590 yılında doğmuştu. Kureyş kabilesindendi. Günler, aylar, yıllar onu büyük bir
komutan yapmıştı. İslamiyet hızla yayılmaya başlayıp müşrikler, ‘Müslümanım’
diyenleri öldürmeye, ‘Kâbe’deki putlarınız taştan ibarettir’ diyenleri susturmaya
yemin edince, her konuda en maharetli
adamlarını toplayıp güçlü ordularla Müslümanların üzerine saldırmışlardı ya hani,
işte o orduların içindeki en tehlikeli savaşçılardan biriydi Halid bin Velid.
Bedir Savaşı’na katılmamıştı ama Uhud
Savaşı’nın gidişatını değiştiren oydu. Müslümanlar onu bu savaşta tanıdı ve asırlarca “Okçular Tepesi” ile birlikte andı. O
gün bugündür kendimize ders çıkardığımız, liderin emrinden asla çıkılmaması
gerektiğini ağır bedellerle öğrendiğimiz o
vaka, asker, dehaya sahip bir komutanın
manevrasını boşa çıkarmak içindi. Efendimiz, orduyu yerleştirirken, bu tepenin
kendilerini arkadan vurmak için kullanılacağını inceden hesap etmişti. Halid b.
Velid, sabırla okçular tepesindeki Müslümanların yerlerini terk etmesini bekliyor-

du. Nitekim beklediği oldu ve her şey bir
anda değişti… Bundan sonra neler oldu
malum…
Halid, Hendek Savaşı’nda da Medine etrafını aylarca kuşatan müşrik ordusu içindeydi. Peygamberimiz Halid bin Velid gibi
zeki bir insanın İslam ile henüz şereflenmemiş olmasına şaşırdığını dile getiriyordu. Çünkü aklını kullananların ulaşacağı
yer İslam’dı. Nitekim Halid için de durum
değişmedi. Peygamberimiz ve beraberindekiler Hudeybiye’den sonra Umre için
Mekke’ye gelince, Halid bin Velid gözden kayboldu. Efendimizin gözleri O’nu
arıyordu. Halid’in Müslüman olmuş olan
kardeşine onun nerede olduğunu sordu.
Bunun üzerine kardeşi Halid’e bir mektup yazarak, Efendimizin onun hakkında
söylediği güzel sözleri iletti:
“Onun gibi bir adam, İslamiyet’i bilmez
ve tanımaz olabilir mi? Keşke o, bütün
savaş ve çabalarını Müslümanların yanında, müşriklere karşı gösterseydi, kendisi
için ne kadar hayırlı olurdu! Biz, kendisini
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başkalarına tercih eder, üstün tutardık!”
Ve ekledi; Ey kardeşim bu fırsatı kaçırma,
acele et!
Halid Bin Velid daha sonraları, kardeşinden aldığı mektupla nasıl sevindiğini
anlatacaktı. Savaş meydanında ne zaman
karşılaşsa Efendimizin aslında galip geleceğini anladığını ve ilahi bir yardım
aldığını fark ettiğini söyleyecekti.
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Halid, mektubun ardından Medine’ye
doğru yola çıktı ve Peygamberimizin huzurunda şehadet getirdi. Bağışlanması için
dua istedi. Efendimiz İslamiyet’in kendisinden önceki bütün günahları sildiğini
söylese de içi rahat etmedi. “Sen yine de
karşınıza dikildiğim her savaş için affımı
ister misin Ya Rasulallah?” dedi. Ve mübarek ağızdan ona hususi dualar edildi.

128

Bundan sonra ilk olarak Mute Savaşı’nda
görevlendirildi, ancak komutan değildi.
Hani beni üstün tutacaktınız demedi,
ne görev verildiyse itaat etti. Efendimiz,
eğer komutan şehit olursa sırayla yerine
geçecek kişileri saydı, hepsi şehit olursa
aranızdan birini seçersiniz dedi. Peygamberimizin saydığı komutanlar bir bir şehit

olunca Müslümanlar yıllarca karşılarında
büyük bir maharetle savaşan Halid bin
Velid’i seçtiler. Daha yeni Müslüman oldu
güvenemeyiz demediler. Dün İslamiyet’le
tanıştı bugün ordumuzun başına mı geçecek diyen de olmadı. Emre itaat ve işi
ehline vermenin en iyi örneklerini de
ashaptan öğrendik böylece.

gün kendilerinden çok daha büyük ordulara karşı gösterdiği tavrı, biz defalarca ve
en son da 15 Temmuz’da gördük. O gece
şehadeti seven insanların tanklara, uçaklara karşı dimdik duruşuna şahit olduk.
Biz bu işin sırrını, peygamberimizden ve
onun yetiştirdiği ve onların izinden giden
yiğitlerden öğrendik.

Halid bin Velid’in İslam Ordusu komutanlığı burada başladı, Efendimizin sağlığında ve sonrasında da devam etti. Yaklaşık olarak 100 savaşa katıldı, savaşırken
elinde kırılan kılıcın haddi hesabı yoktu.
Bir kılıç parçalanınca diğerini alıp devam
eder, düşmanı yanıltacak bütün savaş
stratejilerini zekice ve ustalıkla sergilerdi.
Ve ashap onun askeri dehasına hassasiyetle ayak uydururdu. Peygamber efendimiz
ona “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) lakabını
uygun gördü.

Bunca şan şöhret ve övgüyle dolu bir
hayat, insanı kibre bulaştırabilirdi. Nice
zafer sahibi komutanların yeryüzünü cehenneme çevirdiğini yazdı tarih. İşte burada yine bize örnek bir tavır öğretti Halid
bin Velid. Katıldığı son savaşın ortasında
Hz. Ömer’den bir mektup geldi. Savaşın
tam ortasında, görevden alındığı ve yerine
başkasının atandığı iletildi. Savaş düzeni
bozulmasın diye sonuna kadar bekledi
ve sonunda görevini en ufak bir kırgınlık belirtisi göstermeden yeni komutana
devredip az önce başında olduğu ordunun arka saflarına geçti. Görüşmek üzere
Medine’ye gittiğinde Hz. Ömer kendisine
şunları söyledi; “Çok şey yaptın, senin
yaptığını hiç kimse yapmamıştır ancak
bunları yapanlar insanların kendisi değil,
sadece Allah’tır” Bu tablo, şeytanın Halid
bin Velid üzerinde oynayacağı kibir oyunu
yerle bir etti.

Peygamberimizin vefatından sonra Hz.
Ebubekir dönemindeki en büyük problemlerden biri olan yalancı peygamberlerle mücadele etti. Kim “yeni peygamber benim”
dediyse karşısında Halid bin Velid’i buldu.
İki yıllık devlet yönetiminde birçok sıkıntı
ve hücum altında kalan Hz. Ebubekir, bu

büyük kumandan için; “Analar Halid’in bir
benzerini doğurmaktan acizdir” demişti.
Hz. Ömer döneminde ise fetih hareketleri
hızlandı. Filistin O’nun kumandasında
alındı ilk kez. Ünü Müslümanlar arasında
olduğundan daha fazla kâfirler arasında
yayıldı. Hatta Bizans Devleti, bütün Hristiyanları İslam ordusunun yenilmez durumu karşısında birlik olmaya çağırdı. Bu
sırada Halid bin Velid, Pers hükümdarına
ihtar mahiyetinde gönderdiği mektuptaki şu cümleler ordunun gücünü nerden
aldığını özetliyordu: ““Sizi Allah’a ve
İslâm’a davet ediyorum. Eğer müslüman
olursanız, müslümanlara ait olan haklara
sahip olursunuz ve müslümanın yapacağı
vazifeleri de yaparsınız. Bunu kabul etmezseniz, cizye verirsiniz. Bunu da kabul
etmezseniz, sizin yaşamaya karşı olan
hırsınızdan daha fazla şehit olmaya karşı
hırslı olan bir orduyla geliyorum!”
Müslümanların kazandığı zaferlerin sebebi insan çokluğu olmadı hiçbir zaman.
Ve İslam ordusunun yenilmez kumandanı
bunu bir cümleyle böyle özetledi. İslam
ordusu gücünü şehadeti sevmekten alıyor,
karşı taraf ise yaşamak için çaba sarf ediyordu. Ölümden korkmayan insanların o

Nihayetinde 100 savaşın galibi komutan,
bir çarpışma sırasında şehadet ile değil
de yatağında ölmek üzereydi. Sene 642.
Humus’ta yanında silah arkadaşları vardı.
Birden kılıcını istedi. Kılıcnın kabzasını tutarak şefkatle okşadı. Sonra: “Nice
kılıçlar elimde parçalandı, işte bu benim
ölümümü görecek olan son kılıcımdır.
Beni en çok üzen, hayatı hep savaş meydanlarında geçip, yatak yüzü görmemiş
olan bu Halid’in yatakta ölmesidir. Rasulullah’ın hiçbir ashabı, rahat yatağında
ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak
beldelerde İslâm’ı yayarken garip olarak
şehit oldu. Ah... Halid!... Şehit olamayan
Halid!...” Sözlerine, başka savaş hatıralarını ekledi ve son olarak kelime-i şehadet
getirip bu dünyaya veda etti.
Rahmetullahi aleyh. Allah’ın rahmeti üzerine olsun.
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