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Bu k�tap s�z değerl� z�yaretç�ler�m�ze

b�zler�n huzur kaynağı olan, makamına 

ev sah�pl�ğ� yapmaktan gurur duyduğumuz,

kısaca gözbebeğ�m�z olan

Safvan B�n Muattal (R.A) Hazretler�n�

kapsamlı b�r şek�lde tanıtmak �ç�n

Beled�yem�z tarafından hazırlanmıştır.

Bölgem�zde Sahabe-� S�p� adıyla anılan

ve tem�z sahab� anlamına gelen Sahab�m�z;

umarız k� b�zler�n olduğu g�b� s�zler�n de 

huzur kaynağı olur.
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Safvan B�n Muattal 

K�md�r?

Hz. Safvân, “saf, tem�z ve 

hal�s” manalarına gelen �sm� 

�le müsemma b�r sahab�yd�.
“ “

S
afvân b�n Muattal, Süleymoğulları 

Kab�les�’n�n Zekvân koluna 

mensuptur ve künyes� “Ebû Amr” dır. 

Babası Muattal b�n Rübeyy�a es-Sülem� 

olup, annes�n�n adı kaynaklarda 

bulunmamaktadır. Hz. Safvân, “saf, tem�z 

ve hal�s” manalarına gelen �sm� �le 

müsemma b�r sahab�yd�. Cah�l�ye 

dönem�nde dah� ağzına şarap sürmeyen ve 

�ffet�n� koruyan nad�r �nsanlardandı. H�cret�n 

dördüncü senes�nde Mustal�koğulları 

gazves�nden önce Müslüman olmuştu. Bu 

tar�h Uhud savaşı, B�’r�maûne ve Recî’ 

vak’asından hemen sonradır. B�’r�maûne 

vakası öneml�d�r çünkü; 40 hafızın katl�n�n 

gerçekleşt�ğ� b�r vakadır. Safvan’ın kab�les� 

bu olayın yaşandığı topraklardadır ve bu 

olayla �l�nt�l�d�r. Müslümanlar bu olaylarda 

b�rçok şeh�t verm�şt�. 

Mü’m�nlere sürekl� tuzaklar kurulduğu �ç�n 

bu dönem �nsanların akın akın Müslüman 

olduğu dönemlere benzem�yordu. Arap 

müşr�kler� Müslümanlara karşı topyekün 

savaş açmak amacıyla çeş�tl� hazırlıklarda 

bulunuyordu. Bu dönem sahabe açısından 

da Med�ne’dek� en zor zamanlardı. Safvân 

b�n Muattal (ra) �şte böyle zor b�r zamanda 

�man etm�şt�r. İslam düşmanı olan 

Süleymoğulları kab�les�n�n �ç�nden çıkmış ve 

Med�ne’ye h�cret etm�şt�.

Safvân b�n Muattal uzun boylu ve kuvvetl� 

b�r yapıya sah�pt�. Sert m�zaçlıydı ve sözünü 

es�rgemezd�. Genelde h�cveden b�r m�zacı 

vardı. Hatta b�r savaş esnasında b�r�s�n� 

h�cvett�ğ� �ç�n Hz. Peygamber’e (sas) ş�kayet 

gelm�ş, Allah’ın elç�s� �se şu cevabı verm�şt�: 

“Safvân b. Muattal’a dokunmayın, çünkü 

onun sözü sert olsa da kalb� �y�l�kle 

doludur.” 
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B
�r d�ğer özell�ğ� �se Süleymoğulları 

kab�les�n�n genel�nde bulunan 

uykuya düşkünlüğüydü. Bu sebeple 

b�r gün hanımı, Resûlullah’ın yanına gelm�ş 

ve Hz. Safvân’ı (ra) ş�kayet etm�şt�. 

Resûlullah, Safvân B�n Muattal’a yönelerek 

“Sen�n sabah namazını güneş doğduktan 

sonra kıldığını söylüyor.” buyurmuştu. Hz. 

Safvân �se cevaben “B�z uykucu b�r 

toplumuz. Bundan başka yapamıyorum.” 

ded�. Resûlullah bunun üzer�ne, “O zaman 

uyandığın zaman kıl!” buyurdu.

Resûlullah (sas), �nsanlara görev ver�rken 

m�zaçlarını göz önünde bulundururdu. Hz. 

Safvân’ın da uykuya düşkünlüğünü b�ld�ğ� 

�ç�n ona ordu artçılığı görev�n� verm�şt�. 

Böylece onun uyanamaması �ş�n� 

aksatmasına sebep olmuyordu. Ordunun 

arkasından düşen ve unutulan eşyaları 

toplayarak ve de yolunu şaşırmış 

Müslümanları yanına alarak orduya 

yet�ş�yordu. Ordu artçılığı görev�n�n ona 

ver�lmes�nden anlaşılan odur k� Hz. Safvân 

(ra) coğrafyayı ve yolları da �y� b�l�yordu. 

Çünkü yalnız başına çölde kalan b�r� bu 

konularda b�lg� sah�b� değ�lse kaybolab�l�rd�.

Hz. Safvân, Resûlullah’ın bütün 

savaşlarında yanında bulunmuştur. Öyle k� 

Hendek savaşında İslam saarında kend� 

kab�les� olan Süleymoğulları’na karşı dah� 

savaşmıştı. 

Hz. Safvân, Resûlullah’ın 

bütün savaşlarında yanında 

bulunmuştur.
“ “



H
z. Safvân, Resûlullah’a yakınlığı �le 

b�l�n�yor ve Med�ne İslam cemaat�n�n 

çek�rdek kadrosunda bulunuyordu. 

Allah Resûlü onun hakkında sert m�zacından 

kaynaklanan ş�kayetlere hüsnü zanla 

yaklaşıyor ve şer�atın sınırları �çer�s�nde Hz. 

Safvân’ı korumaya çalışıyordu. B�rçok kez 

“Safvân’ı bırakın! Z�ra o, Allah’ı ve 

Resûlünü sevmekted�r.” buyurmuştu.

Hendekten sonra Mustal�koğulları’nın 

Med�ne’ye saldırı yapacağı �st�hbaratı 

gelm�ş, �ç�nde Hz. Safvân’ın da olduğu İslam 

ordusu hızla harekete geçm�şt�. Böylece 

Müslümanlar düşmanı hazırlık yaparken 

basmış ve yen�lg�ye uğratmıştı. Seferden 

dönerken mü’m�nler�n arasına fitne sokmak 

�steyen münafıklar �lk önce muhac�r �le 

ensârı b�rb�r�ne düşürmeye çalıştılar fakat 

Resûlullah’ın (sas) müdahales� �le bu sorun 

çözüldü ve ordu tekrar yola koyuldu. 

Fakat münafıklar bu tür çabalarına h�ç ara 

vermeyeceklerd�. Bu çabaları daha sonraları 

Hz. Safvân’ın da �ç�nde bulunduğu büyük b�r 

�ft�ra �le de devam edecekt�. Nur sures�n�n 

11. Ayet-� ker�mes�nde bahs� geçen 

“...�ç�n�zden b�r güruhtur” cümles� bu 

münafıkları kasteder. 

Bu münafıklar; önce Azhab sures�nde b�r 

parça  bahsed�len Hz. Zeynep �le evl�l�k 

olayını çarpıtmayı dened�ler. Bu olay 

etrafında olmadık efsaneler düzüp 

ded�kodu ürett�ler. Ardından da Hz. A�şeye 

ve Hz. Savfan’a ç�rk�n b�r �ft�ra atmaya 

kalktılar. Hz. Safvan’ı b�z�m �ç�n “İft�raya 

uğrayanlar �ç�n sabrın, �ft�ra atanlar �ç�nse 

azabın sembolü” hal�ne get�ren olay �se �şte 

bu İft�ra olayıdır. Kaynaklarda İFK had�ses� 

olarak geçen olayla sevg�l� sahab�m�z ve Hz. 

A�şe (ra) Ayet-� ker�meler �le aklanmıştır. 

Y�ne bu olaydan sonra �nen ayetler 

sayes�nde �ft�ranın nasıl b�r toplumsal zeh�r 

olduğu b�r kez daha tesc�l ed�lm�şt�r.
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11 GERÇEK şu k�, �ft�rayı tasarlayanlar 

�ç�n�zden b�r güruhtur. S�z (ey bu �ft�ranın 

mağdurları)! Sanmayın k� bu s�ze 

dokunan b�r şerd�r, aks�ne bu s�z�n �ç�n b�r 

hayırdır! Onlardan her b�r� �şled�ğ� 

günahın cezasını çekecekt�r; ama onlar 

�çer�s�nden bu �ş�n elebaşılığını üstlenen 

k�mse var ya: onun hakkı korkunç b�r 

azaba mahkûm olmaktır.

12 Bu (�ft�rayı) �ş�tt�ğ�n�zde, mü’m�n erkekler 

ve kadınların b�rb�rler� hakkında �y� zanda 

bulunup da, “Bu düpedüz b�r �ft�radır” 

demeler� gerekmez m�yd�?

13 (İft�racılar) �dd�alarını �spat �ç�n dört şah�t 

get�rselerd� ya! Madem k� bu şah�tler� 

get�remed�ler, bu takd�rde onlar Allah 

katında yalancının ta kend�s�d�rler.

14 Bakın, eğer Allah’ın dünya ve âh�rette 

s�z�n üzer�n�zdek� fazlı ve rahmet� 

olmasaydı, bulaştığınız bu (�ft�radan) 

dolayı mutlaka s�ze korkunç b�r azap 

dokunurdu; 15 tam da d�ller�n�ze dolayıp, 

h�çb�r b�lg�n�z olmadığı halde bas�te 

alarak ağızlarınızda geveled�ğ�n�z b�r 

sırada… Oysa k� bu, Allah katında çok 

ağır b�r (vebald�r).

16 İşte bu yüzden, onu �ş�t�r �ş�tmez: “Bu 

konuda konuşmak b�ze düşmez! 

(Allah’ım, böyle b�r �ft�radan) Sen�n yüce 

zâtına sığınırız! Bu dehşet b�r �ft�radır!” 

demen�z gerekmez m�yd�?

17 Eğer �manda sebat gösteren 

k�mselersen�z, Allah s�ze bu tür b�r 

(�ft�raya) b�r daha asla bulaşmamanızı 

öğütler.

18 Z�ra Allah s�ze mesajlarını açıkça b�ld�r�r: 

n�tek�m her hükmünde tam �sabet 

kaydeden Allah, (bu olayda k�m�n nerede 

durduğunu) çok �y� b�lmekted�r.

19 Mü’m�nler arasında hayasızca 

söylent�ler�n yayılmasından hoşlanan 

k�mseler�n hakkı, bu dünyada da âh�rette 

de elem ver�c� b�r azaptır. (B�r şey�n 

�çyüzünü) Allah b�l�r, fakat s�z 

b�lmezs�n�z.

20 Ya Allah’ın üzer�n�zdek� fazlı ve rahmet� 

bulunmasaydı… Hele k� Allah çok 

şefkatl�d�r, pek merhametl�d�r.

21 SİZ ey �man edenler! Şeytanın adımlarını 

�zlemey�n! K�m şeytanın adımlarını 

�zlerse, �y� b�ls�n k� (şeytan) sadece 

hayasızlığı ve akl-ı sel�me aykırı olanı 

emreder. Evet, Allah’ın üzer�n�zdek� fazlı 

ve rahmet� bulunmasaydı, s�zden h�ç 

k�mse ebedîyen (günahtan) arınamazdı. 

Lak�n Allah (arınmak) �steyen k�msey� 

arındırmayı d�ler, z�ra Allah çok �y� �ş�t�r ve 

çok �y� b�l�r.

Nur
Sures�
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Nur
Sures�
11-26 Ayetler

22 Şu halde, �ç�n�zden (servetçe) bolluk ve 

rahatlık �ç�nde olan k�mseler, yakınlara, 

muhtaçlara ve Allah dâvâsı uğruna h�cret 

edenlere yardım etmekten ger� 

durmasınlar; onları affed�p hoş 

görsünler! Hem Allah’ın s�z� bağışlaması 

hoşunuza g�tmez m�? N�tek�m Allah 

tar�fs�z b�r bağış, eşs�z b�r merhamet 

kaynağıdır.

23 Şu kes�n k�, �ffetl� ve �nanmış kadınlara -

dalgınlık ve d�kkats�zl�k etm�ş olsalar 

dah�- �ft�ra atan k�mseler, dünya ve 

âh�rette Allah’ın rahmet�nden 

dışlanacaklar. Üstel�k onlar korkunç b�r 

azaba müstehaktırlar; 24 o gün onların 

d�ller�, eller� ve ayakları yapıp 

ett�kler�nden dolayı kend�ler� aleyh�ne 

tanıklık edecekt�r.

25 O gün geld�ğ�nde, Allah onlara hak 

ett�kler� cezayı tastamam verecek; 

sonunda onlar da, Allah’ın, evet yalnızca 

O’nun (her şey�) apaçık ortaya çıkaran 

mutlak hak�kat olduğunu öğrenecekler.

26 Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü 

erkekler de kötü kadınlara layıktır; tıpkı 

�y� kadınlar �y� erkeklere, �y� erkekler de 

�y� kadınlara layık olduğu (g�b�):�şte onlar, 

(bu dünyada) �ft�racıların d�ller�ne 

doladıkları şeylerden uzaktır, (âh�rette 

�se) onları sonsuz b�r bağış ve tar�fs�z 

güzell�kte b�r rızık beklemekted�r.
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(İft�ra) 
Had�ses�

boyunca tek b�r kel�me dah� konuşmamıştı.

Hz. A�şe annem�z şöyle anlatıyor:  “Ordu 

g�tt�kten sonra ben gerdanlığımı buldum. 

Akab�nde konakladıkları yerlere geld�m 

fakat oralarda ne b�r çağıran, ne de b�r 

cevap veren kalmıştı. Bunun üzer�ne ben 

orada evvelce bulunduğum konak yer�me 

geld�m. Ve onlar ben� hevdecde bulamazlar 

da ben� aramak üzere dönüp yanıma gel�rler 

d�ye düşündüm. “Yer�mde otururken uykum 

geld� ve uyumuşum. Hz. Safvan b. Muattal, 

ordunun arkasında mola verm�şt�. Bu zat 

sabaha yakın yürümüş, ben�m bulunduğum 

yere gelm�ş, uyuyan b�r �nsan karaltısı 

görünce ben�m yanıma gelm�ş ve ben� 

görüncede tanımış. Ben� tesettür farz 

kılınmadan önce görür �d�. Ben onun ben� 

tanıdığı sırada onun �st�rca sözler�n� 

söylemes� �le uyandım. Uyanınca hemen 

çarşafıma bürünüp yüzümü örttüm. Allah'a 

yem�n ed�yorum k� o bana b�r tek kel�me 

söylem�yordu. Ben ondan, �st�rca sözünden 

başka h�ç b�r kel�me �ş�tmed�m.” 

z. Peygamber b�r sefere çıkmak 

H�sted�ğ� zaman hanımları arasında 

kura çekerd�. Mustal�koğulları 

gazves�nde de kura Hz. A�şe’ye çıkmıştı. 

Dönüş yolunda duraklayan İslam ordusuna, 

yola koyulma �lanı ver�ld�ğ�nde Hz. A�şe (ra) 

�ht�yaç g�dermek üzere asker�n bulunduğu 

karargahın dışına çıkmış ve karargaha ger� 

döndüğünde gerdanlığını düşürdüğünün 

farkına varmıştı. Dönüp gerdanlığı aramaya 

koyulunca da gec�km�ş ve orduya 

yet�şemem�şt�. Ordu onun hevdec�nde 

olduğunu sanarak yola çıkmıştı. 

“Yokluğumu fark ed�nce aramak üzere 

yanıma gel�rler” düşünces�yle olduğu yerde 

beklemeye başlayan annem�z �lerleyen  

saatlerde uyuya kalmıştı.  Ordu artçılığı 

görev�nde bulunan  Safvân b�n Muattal, Hz. 

A�şe annem�z� uyurken görünce “B�z 

Allah’ın kullarıyız ve b�z O’na döneceğ�z” 

ayet�n� okumuş ve Hz. A�şe bu sesle 

uyanmıştı. Hz. Safvân, hızlı b�r şek�lde Hz. 

A�şe annem�z� orduya yet�şt�rm�ş ve yol 



akat münafıklar onların arkadan 

Fgeld�ğ�n� görünce bunu b�r fırsat 

b�ld�ler. Münafıkların başı olan 

Abdullah b�n Übey b�n Selül’ün bu �k� �ffet 

ab�des�ne attığı z�na �ft�rası hızla yayıldı. 

Safvân b�n Muattal, Med�ne’ye geld�ğ�nde 

mü’m�nler�n annes�ne ve kend�s�ne atılan bu 

ç�rk�n �ft�radan haberdar olmuş, üzüntüden 

“Vallah� ben h�çb�r kadının eteğ�n� 

çözmed�m.” dem�şt�.

Bu �ft�raların Med�ne’de dolaştığı 

zamanlarda EbûEyyûb el-Ensârî’n�n zevces� 

ÜmmüEyyûb, kocasına: “Ey EbûEyyûb! 

Halkın A�şe aleyh�nde söyled�kler�n� �ş�tt�n 

m�?” d�ye sorunca, EbûEyyûb el-Ensârî: 

“Evet �ş�tt�m. Onların heps� yalan ve 

uydurmadır. Ey ÜmmüEyyûb! Sen A�şe’n�n 

yer�nde olsan böyle b�r kötülük �şler 

m�yd�n?” d�ye sordu. ÜmmüEyyûb: “Hayır! 

Vallah�, ben öyle b�r kötülük �şlemezd�m.” 

ded�. EbûEyyûb el-Ensârî: “Safvân’ın 

yer�nde ben olsaydım, böyles�ne kötülük 

�şler m�yd�m?” d�ye sorunca ÜmmüEyyûb: 

“Hayır! Vallah�, sen de kat�yyen öyle b�r 

kötülük �şlemezd�n!” ded�. Bunun üzer�ne 

Hz. EbûEyyûb el-Ensârî şu cümleler� söyled�: 

“Şunu b�l k�; A�şe senden Safvân 

benden hayırlıdır. Onlar h�ç böyle 

b�r kötülük �şlemezler.”

Konu ded�kodu hal�nde çokça konuşulmaya 

başlanınca hüsnü zanla bakamayan bazı 

Müslümanlar, münafıkların bu �ft�rasına 

�nanma eğ�l�m�ne g�rm�şt�. B�r müddet sonra 

vah�y ve beraber�nde beraat get�rm�şt�. 

Hz. Peygamber m�nbere çıkarak önce 

Allah’a hamd etm�ş ve bu “Bu �ft�rayı 

uyduranlar s�z�n �ç�n�zden b�r gruptur...” 

�le başlayan ayetler� okumuştu. Sonra da 

Safvân b�n Muattal’dan söz ederek “Ben, 

onun hakkında hayırdan başka b�r şey 

b�lm�yorum.” dem�şt�. Bunun üzer�ne 

müfter�ler susmak zorunda kaldılar.

İfk had�ses�nden alnının akı �le çıkan Hz. 

Safvân’ı hayatının ger� kalan kısmında da 

c�had meydanlarında görmeye devam 

ed�yoruz. Ara ara Hz. Peygamber’�n 

kend�s�ne nâd�l�k vaz�fes� verd�ğ�n� yan� 

Med�ne sokaklarında dolaşarak 

Resûlullah’ın duyurularını �nsanlara 

ulaştırdığını görüyoruz. Allah’ın elç�s�n�n 

rahle-� tedr�satında 7 yılını geç�ren Safvân 

b�n Muattal, Hz. Ebû Bek�r’�n h�lafet�nde 2 yıl 

daha Med�ne’de kaldı. 

Ben, onun hakkında hayırdan 

başka b�r şey b�lm�yorum.“

“
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Ayağı kırıldı buna, rağmen 

savaşa devam ett� ve 

şeh�t oldu.
“ “görev �cra etm�ş oldu. Görüyoruz k� bu 

görevlerde bölgedek� en yetk�l� k�ş� olarak 

ortaya çıkıyor. 

Bu 40 yıllık dönem� devamlı b�r mücadele �le 

geçt�. Yabancısı olduğu, ancak vatan 

ed�nd�ğ� bu topraklarda İslam�yet’�n 

yaygınlaşması �ç�n B�zans �le amansız 

savaşlara g�rd�. Yaralandı ve n�hayet bu 

topraklarda Muav�ye dönem�n�n sonlarında 

mücadeleler sırasında h�cret�n 60 yılında 

şeh�t düştü. (Hal�fe b. Hayyat, Tar�h-u Hal�f 278. 

İbnSa’d, Tabakât, V, 169; İbn’ül Es�r h�cret�n 58. yılı 

dem�şt�r. İbn’ül Es�r, Üsdü’l-Ğabe, III, 32.)

İbnü’l-Es�r O’nun nasıl şeh�t olduğunu �se 

şöyle anlatmaktadır: “Ayağı kırıldı buna, 

rağmen savaşa devam ett� ve şeh�t oldu.”

aha sonra Hz. Ebû Bek�r’�n 

Dgönderd�ğ� c�had orduları �le yola 

koyuldu. 6 yılını Irak ve Şam 

fet�hler�nde geç�rd�. 20 yıl kadar Hz. Ömer, 

Hz. Osman ve Hz. Al� dönemler�nde bölgede 

görev yaptı. Dört Hal�fe’den sonrak� Muav�ye 

dönem�nde de Muav�ye tarafından 

Sümeysat’a val� olarak tay�n ed�ld�. 20 yıllık 

Muav�ye’n�n dönem�nde de bu topraklarda 

görev yaptı. Böylece Hz. Safvan B. Muattal, 

toplam 40 yıla yakın bu bölgede resm� b�r 

z. Safvân’ın ömrü cihat 

Hmeydanlarında geçtiği için çok fazla 
hadis rivayetinde bulunamamış 

Resulullah’dan (sas) sadece 2 hadisin bize 
ulaşmasına vesile olmuştur. Bunlardan 
birincisi:
Hz. Safvan b. Muattal, Resulullah’a (sas) 
sordu:- “Yâ Resûlallah! Senin bildiğin ve 
benim bilmediğim bir şeyi sana sormak 
istiyorum” dedi. Efendimiz: “Nedir o?” 
buyurdu. Safvân: (ra): “Gece ve gündüz 
saatlerinden namaz kılmanın mekruh olduğu 
bir saat var mıdır?” diye sordu. Efendimiz: 
“Evet Sabah namazını kıldığın zaman artık 
güneş doğuncaya kadar namaz kılmayı bırak. 
Çünkü güneş, şeytanın iki boynuzu ile beraber 
doğar. Doğduktan sonra güneş senin başın 
üzerinde mızrak gibi dik duruncaya kadar 
(geçen süre içinde) namaz kıl. Çünkü bu 
sırada kılınan namazda melekler hazır 
bulunur ve o namaz makbuldür. Güneş senin 
başın üzerinde mızrak gibi (dik) olunca namaz 
kılmayı bırak. Çünkü o saat öyle bir saattir ki, 
onda cehennem tutuşturulur ve onda 

cehennem kapıları açılır. Güneş senin sağ 
başından sapıncaya kadar (devam eder). 
Güneş sapınca sen ikindi namazını kılana 
kadar kılınan namaz makbuldür. Ve melekler 
onda hazır bulunurlar. İkindi namazını 
kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar 
namazı kılmayı bırak” buyurdu." (İbn Mace, 
İkame, 148).
İkincisi:
 “Bir yolculuk sırasında Hz. Peygamber ile 
birlikte idim. Bir gece onun gece namazını 
gözetledim. Yatsı namazını kıldı, sonra uyudu. 
Gece yarısı olunca uyandı ve Ali İmran 
suresinin son bölümünü okudu. Sonra uyudu, 
sonra kalktı, dişlerini misvak kullandı, sonra 
abdest alıp iki rekât namaz kıldı. Artık kıyamı 
mı rükûsu mu secdesi mi uzundu? 
bilemiyorum. Sonra namazdan ayrıldı ve 
uyudu, sonra uyandı ve bu 10 ayeti okudu, 
sonra misvak kullandı, abdest aldı, iki rekât 
kıldı. Bu şekilde 11 rekât oluncaya



Bugün Hz. Safvan’ın kabri Samsat İlçesindedir.
İlçe merkezinden 5-6 km kadar yakın, yürüme mesafesindedir.
Kabrine giden yol yürüyüş boyunca tefekkür edebileceğimiz, 

onu anlamaya arzusu ile İslam adına ne zorluklara katlandığını 
hissetmeye çalışabileceğimiz bir yoldur.

Kabrinde ne e� ne de kemikleri kalmış�r. 
Bizlere miras olarak sadece onun u�u ulaşmış�r. 

Çünkü bizler biliyoruz ki Safvân Bin Mua�al ve 
bir çok sahâbî tüm zorluklara rağmen cihat yolu ile 

bu topraklara kadar gelmiş ve Anadolu’nun fethine öncülük etmiş�r. 
Bugün bizler bu coğrafyada İslam’ın hilali al�nda yaşıyorsak 

onların bu topraklarda ge�rdiği “Allahu Ekber!” nidaları sayesindedir. 
Bende bir vefa borcu olarak onları anlama ve anlatma 

gayre�nde olanları Samsat’a davet ediyorum.

Sahabe Safvan B�n Muattal Hazretler�n�n Kabr�-Şer�fi

Madd� kaygı gözetmeks�z�n Sahbem�z� tanıtmak adına yaptığımız bu broşürün hazırlanmasında alıntı yaptığımız 
met�n ve görseller konusunda hak sah�pler�nden helall�k d�ler�z. B E L E D İ Y E S İ
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