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NUR SURES

(Devam)

ur*~ jj* ^Jî! ^ ^

* JU-1 ly ijijj <J j^duî jud^ liuî JU

p-^ tj***J^ '^î'j' p-& Jr! Op |JkJ üiji U^iijj

£jj> y± liijg IJi-js üî £&* jl * J^P 5ji~J Uj )Ij

üjJ*z£z L«J üj-UJ U jiJjo iillj ^5sJ ^lii

"Ey inananlar! Evlerinizden baka evlere, izin almadan,

seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eer
düünürseniz bu sizin için daha iyidir. Eer evde kimseyi

bulamazsanz, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin.

Eer size: «Geri dönün» denirse, hemen dönün. Çünkü bu,

sizin için daha nezih bir davrantr. Allah, yaptklarnz
hakkyla bilendir. çinde size ait bir eya olan, oturan

bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur.

Allah, aça vurduklarnz da, gizlediklerinizi de bilir."

(Nûr Sur. 27. 28)

Firyabî ve bn Cerîr, Adiy b. Sabit vastasyla Ensâr'dan bir kiiden bildirir:

Bir kadn: “Yâ Resûlallah! Ben evimde ne bir çocuun, ne babamn, ne de

baka birinin görmesini istemediim bir vaziyette iken herhangi biri içeri

girmektedir. Bu durum karsnda ne yapmalym?" diye sorunca: "Ey

inananlar! Evlerinizden baka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine

selam vermeden girmeyiniz. Eer düünürseniz bu sizin için daha iyidir
" 1

’ Nûr Sur. 27



20 .*3 Nûr Sûresi&

âyeti nazil oldu. bn Cerîrîin lafz ise: “Ailemden herhangi biri, beni görmesini

istemediim bir vaziyette iken devaml olarak yanma girmektedir”

eklindedir.
1

Firyabî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuTMünzir, bn Ebî

Hâtim, bnu'l-Enbârî Mesâhifte, ibn Mende arâibu ube'de, Hâkim, ibn

Merdûye, Beyhakî uabu'l-mân'öa ve Diyâ'nn Muhtâre'öe bildirdiine göre

bn Abbâs: %L Js *iLji I3-J-J buyruunu alklarken: “Burada kâtip

hata etmitir. Aslnda bu: J&” eklindedir” dedi.3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakfnin uabu'l-îmân'da

bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Bu âyet Abdullah’n Mushafnda: “ J&-

^iÂ Ji. ^iLi" eklindedir” demitir/

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre krime:

“Bu âyet Ubey'yin kraatnda: J&-” eklindedir"' demitir.

bn Ebî Hâtim ve bnu’l-Enbârî'nin Mesâhifte bildirdiine göre bn Abbâs:

"I^JL5 ifadesini açklarken: “Burada izin almak kastedilmektedir”

dedi.
6

it

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesi, izin alma mânâsndadr” dedi.
7

bn Ebî eybe, Hakîm et-Tirmizî, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn
Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Eyyûb der ki: “Yâ Resûlallah! Yüce Allah’n:

"^iÂ Js I ^ljhlî J&-”* buyruundaki: i*"
9
ifadesinin selam vermek

' bn Cerîr (17/242, 243).
1 Nûr Sur. 27
3 bn Cerîr (17/239-241), bn Ebî Hâtim (8/2566), Hâkim (2/396, "sahih"), Beyhakî

(8801-8804), Diyâ 10/90, 91 (86, 87). bn Kesir. "Bu bn Abbâs'tan rivayet edilen çok arib

bir hadistir" demitir.
4 bn Cerîr (17/241) ve Beyhakî (8800).

s Nûr Sur. 27
6 bn Ebî Hâtim (8/2566).

7 bn Cerîr (17/241).
8 Nûr Sur. 27
9 Nûr Sur. 27
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olduunu anladk. Ancak: ifadesi ne demektir?” diye sorduumda,

Resûlullah (sullallehu aleyhi mailem): ",Kiinin tebih ederek, tekbîr getirerek, hamd ederek

konumas veya öksürerek ev halkna geldiini bildirip izin istemesidir

"

buyurdu .

2

Taberânî’nin, Ebû Eyyub el-Ensâri'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(uiiBiiahu aleyhi «ssiiefn): "sti'nâs ifadesi, evin hizmetçisine seslenerek selam verecei

kiilerin yanna girmek için izin istemesi demektir

"

buyurmutur .

3

Ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim ve

Beyhakrnin uabu'l-mân'öa bildirdiine göre Mücâhid: "

ifadesini açklarken: “Burada öksürerek ses çkarmak kastedilmektedir”

dedi .

5

Ibn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî Edeb’öe, Ebû Dâvud ve Beyhakî Sünen'de

Rab? vastasyla bildirir: Hz. Peygamber (saliaiiehu aleyhi vaseiiam) evinde iken, Âmir

oullanndan bir kii kendisinden girmek için izin isteyerek: “çeri girebilir

miyim?” diye sorunca, Hz. Peygamber (uiUMn aleyhi meiM hizmetçisine: "Bu

kiinin yanma çk da ona izin istemeyi öret. Ona: «Esselâmu aleyküm

(Allah'n selam üzerine olsun) diye selam ver ve girebilir mym?» de"

buyurdu .

6

Ibn Cerîrîin Amr b. Saîd es-Sekafî'den bildirdiine göre bir kii Hz.

Peygamberin (sdtaiiahu aleyhi veseiM yanna girmek için izin istedi ve: "Girebilir

miyim?” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aUaiiBhu aleyh mailem) Ravda isimli

cariyesine: "Bu kiinin yanna git de ona izin istemeyi öret. Çünkü bu kii

güzel bir ekilde izin istemeyi bilmiyor. Ona: «Esselâmu aleyküm (Allah'n

selam üzerine olsun) diye selam ver ve girebilir miyim?» de" buyurdu .
7

’ Nûr Sur. 27
J bn Ebî eybe (8/419), Hakim et-Tirmizî (3/89), bn Ebî Hâtim (8/2567), Taberânî

(4065) ve TaJric Ahâdisi'l-Keâfta. (2/427) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesir, Tefsîr’de

(6/41): "Bu arîb bir hadistir" demitir.

J Taberânî (4064).

« Nûr Sur. 27
s bn Cerîr (17/243), bn Ebî Hâtim (8/2566) ve Beyhakî (8807).

6 bn Ebî eybe (8/418, 419), Ahmed 38/206 (23127), Buhârî (1084), Ebû Dâvud (5177-

5179) ve Beyhakî (8/340). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 4312).

7 bn Cerîr (17/241, 242).



22 -3 Nûr Sûresi &

bn Sa’d, Ahmed, Buhârî, Edeb'de, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve

Beyhakfnin uabu'l-mân'da bildirdiine göre Kelede der ki: Safvân b

Umeyye Mekke'nin fethi sralarnda, beni süt ve küçük cins salatalk ile

Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi nailim) gönderdi. Hz. Peygamber (nttaAahu aleyhi «atan) vadinin

en yüksek yerinde idi. Ben de yanna izin almadan ve selam vermeden

girince, Hz. Peygamber (saiiai^u aleyhi «seHem): "Geriye dön, esselâmü aleykün:

(Allah'n selam üzerine olsun) diyerek: «Girebilir miyim ?» de" buyurdu .

1

Kasm b. Esba ve bn Abdilberiin et-Temhîd'de bn Abbâs’tan bildirdiine

göre Hz. Ömer, Hz. Peygamberim (saflallahu aleyhi veseiiem) yanna girmek için izin

isteyerek: “Allah'n selam Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) üzerine olsun.

Esselâmu aleyküm, Ömer içeri girebilir mi?” demitir.

2

bn Vehb el-Mecâlis’te ve bn Ebî eybe, Zeyd b. Eslem'den bildirir: Babam

beni Ömer'e göndermiti. Yanna gidip: “Girebilir miyim?" dediimde, Ömer:

“Gir" karln verdi. Ancak girdiim zaman bana: “Merhaba ey kardeim

olu! Bir yere girecein zaman: “Girebilir miyim?" deme. Fakat:
MEsselâmu

aleyküm" de. Onlar: “Ve aleyküm" diye cevap verirlerse: “Girebilir miyim?"

diye sor. Eer: “Gir" derlerse o zaman giri' dedi .

3

bn Ebî Hatim, Ümmü yâs’tan bildirir: Hz. Âie'nin yanna girmek için izin

isteyen dört kadn arasndaydm. Ona: “Girelim mi?" dediimde: “Hayr

girmeyin" karln verdi. çimizden biri: “Esselâmu aleyküm, girelim mi?"

deyince: “Girin" dedi ve: "Ey inananlar! Evlerinizden baka evlere, izin

almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz...”4 âyetini

okudu .

5

Tirmizî'nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (ssiuishu aleyh

vesellem): "Selam, konumadan öncedir" buyurmutur.

6

’ bn Sa'd (5/457, 458), Ahmed 24/151, 152 (15425), Buhârî (1081), Ebû Dâvud (5176).

Tirmizî (2710, "hasen"), Nesâî, S. el-Kübrâ (6735) ve Beyhakî (8809). Sahîh hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 4311).
1 bn Abdilber (3/202).

3 et-Temhîd'de (3/247) geçtii üzere bn Vehb, lafz kendisinindir ve bn Ebî eybe
(8/420).

4 Nûr Sur. 27
s bn Ebî Hatim (8/2569).
6
Tirmizî (2699). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2170).



Âyet: 27, 28 • Evlere zinle Girmek 23

bn Ebî eybe ve Buhârî’nin Edeb'de bildirdiine göre Ebû Hureyre selam

vermeden önce izin isteyen kii için: “Konumaya selamla balamadkça ona

izin verilmez“ dedi .

1

Buhârî'nin Edeb'de bildirdiine göre Ebû Hureyre: Kii: “Esselâmu

aleyküm" demeden girmek için izin isterse ona: “Hayr, anahtarla gelmedikçe

(konumaya selamla balamadkça) girme" karln verin" dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Ubeyde: “Abdullah (b. Mes'ûd) bir

yere girecei zaman izin ister ve yüksek sesle konuurdu" dedi .
3

bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Annelerinizin veya

kardelerinizin yanna gireceiniz zaman izin istemeniz gerekmektedir"’

demitir.

4

Buhârî Edeb'de ve Ebû Dâvud'un Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uflaUdu aleyhi «arifem): "Kiinin bak eve girdi mi artk ona içeri girme

izni verilmez" buyurmutur.

3

bn Merdûye'nin Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre Resûlullah'a

(saiidiahu aleyhi vesiiem) bir eve girerken izin isteme sorulunca: "Selam verip izin

almadan bak eve giren kii, Allah'a kar asi olmu olur ve artk ona içeri

girme izni verilmez" buyurdu .

6

Taberânî’nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUsiiehu aleyhi

«arifem): "Kim benim Allah'n Resûlü olduuma ahitlik ederse izin alp selam

vermeden kimsenin evine girmesin. Kii içeri girmeden evin içine bakarsa, içeri

girmi saylr" buyurmutur .

7

1

Buhârî (1066). snad sahihtir (Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 813).
3

Buhârî (1067). snad sahihtir (Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 813).

} bn Ebî Hâlim (8/2566).

* bn Cerîr (17/242) ve Beyhakî (7/97).

s Buhârî (1082, 1089) ve Ebû Dâvud (5173). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen

Ebî Dâvud, 1110).

6 Mecmau'z-Zevâid'de (8/44) geçtii üzere Taberânî. Heysemî: "shâk b. Yahya, Ubâde

zamanna yetimi biri deildir. Dier ravileri ise güvenilir kiilerdir" dedi. Zayf

hadistir (Balan: Elbânî, Da’îfu’l-Câmi’, 5576).

7 Taberânî (7505) ve Ahmed 36/472, 591 (22152, 22255). Muhakkik: "Sahîh liayrihi"

demitir.
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bn Ebîeybe, Ebû Dâvud ve Beyhakî uabu'l-mân'öa Huzeyl'den bildirir:

Bir kii Hz. Peygamber'in («aiiaiishu aleyhi reseliem) kaps önünde durup içeri girmek için

izin istedi ve kapnn önünde dikildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saJlaiiahu siayt

reselim) ona:
"
öyle kapnn bir tarafnda dur. Zira izin, kiinin görmemesi

gereken eylere bakmamas için istenir" buyurdu.'

Buhârî Edeb’de ve Ebû Dâvud, Abdullah b. Busridan bildirir: Resûlullah

(salisilata aleyhi vueitan) birinin kapsna geldii zaman kapnn karsnda durmazd.

Kapnn sanda veya solunda durarak iki defa: "Esselâmu aleyküm'' derdi.

Çünkü o zamanlarda kaplan kapatan bir örtü yoktu .

1

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Sehl b. Sa'd'dan bildirin Bir kii

Hz. Peygamberin (siMta aleyh, reselim) hücresindeki bir delikten Resûlullah'a (seliBiata

aleyhi veseiem) bakyordu. Resûlullah’n (saiiaiiata aleyhi reseUem) elinde ban kad demir

bir çubuk vard. Resûlullah (aiw«ta aleyhi resaitemi: "Eer beni gözetlediini bilmi

olsaydm bu demiri gözüne saplardm. Çünkü izin istemek kiinin görmemesi

gereken eylere bakmamas içindir

"

buyurdu. Baka bir lafzda ise: "Allah'n

izin istemeyi emretmesi, kiinin görmemesi gereken eylere bakmamas içindir"

eklindedir .

3

Taberânî, Sa'd b. Ubâde'den bildirin Hz. Peygamber MiaiUu aleyhi reseiiem) evde

iken yanma geldim ve kapnn karsnda durup girmek için izin istedim.

Bunun üzerine bana kapdan uzaklamam için iaret ederek: "zin istemek,

kiinin görmemesi gereken eylere bakmamas için deil midir!" buyurdu .

4

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Beyhakfnin uabu'l-mân'da bildirdiine

göre Katâde: ,J
>"5

ifadesini açklarken öyle dedi: “Burada izin almak

kastedilmektedir. Daha önce de izin istemenin üç defa olduu söylenirdi.

Birinci defada ev halknn iitmesi, ikinci defada ise görülmemesi gereken

1 bn Ebî eybe (8/569), Ebû Dâvud (5174) ve Beyhakî (8825, 8826). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 4310).
1
Buhârî (1078) ve Ebû Dâvud (5186). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 4318).

3 Ahmed 37/461, 462 (22802), Buhârî (5924, 6241, 6901), Müslim (2156), Tinnizî (2709)

ve Nesâî (4874).

4 Taberânî (5386). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (8/43, 44) der ki: "Ravileri Sahîh'D

ravileridir" dedi.

5 Nûr Sur. 27
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eylerden saknmalan içindir. Üçüncü defada da isterlerse izin verirler,

isterlerse geri çevirirler."
1

Mâlik, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir:

"Ensârin meclislerinden bir mecliste oturmaktaydm ve Ebû Mûsa korkmu

bir ekilde yanmza geldi. Ona: "Seni korkutan nedir?" dediimizde öyle

anlatt: "Ömer yanna gitmemi istemiti. Yanna gittim ve girmek için üç defa

izin istedim. Ancak izin vermeyince geri döndüm. Ömer: "Seni yanma

girmekten alkoyan ey nedir?" deyince: “Yanna geldim ve üç defa izin

istedim. Ancak girmem için bana izin verilmedi. Resûlullah (ssiiBiiahu aleyhi veseiiem) bu

konuda: "Sizden biriniz üç defa izin isterde ona izin verilmezse geri dönsün"

buyurmutur" dedim. Ömer: "Bu konuda bana bir delil getireceksin" dedi.

Bunun üzerine mecliste oturanlar: "Mutlaka aramzdaki en küçük kii seninle

gidip ahitlik edecektir
1
' dediler. Ben de kendisiyle beraber gidip ahitlik

ettim. Ömer, Ebû Musa'ya: "Seni bir eyle itham etmiyorum. Fakat

Resûlullah'dan (saiiaiiahu aleyhi mailem) hadis nakletmek ar bir eydir" dedi.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ey inananlar!

Evlerinizden baka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine selam

vermeden girmeyiniz. Eer düünürseniz bu sizin için daha iyidir. Eer

evde kimseyi bulamazsanz, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin.

Eer size, «Geri dönün» denirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha

nezih bir davrantr. Allah, yaptklarnz hakkyla bilendir. çinde size ait

bir eya olan, oturan bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah

yoktur. Allah, aça vurduklarnz da, gizlediklerinizi de bilir
" 3 âyetlerini

açklarken öyle dedi: "Sizin olmayan evlere gireceiniz zaman selam verip

izin isteyiniz. Çünkü burada takdim vardr. Selam da izin istemeden önce

verilir. Bu ekilde davranmanz günah ilememeniz açsndan ve ev halknn

görülmemesi gereken eylerden saknmalar açsndan daha hayrldr. Evde

kimseyi bulamadnz takdirde içeri girmeyin ve kap önünde oturup

beklemeyin. Geri dönmek kap önünde beklemekten daha hayrldr. Zira

Allah yaptklannz bilendir. Yollarda sefere çkan kiiler için yaplm hanlar

ve içinde kimsenin oturmad bo bir eve scaktan veya souktan korunmak

’ bn Ebî Hatim (8/2566) ve Beyhakî (8818, 8820).

J Mâlik (2/964), Buhârî (6245), Müslim (2153), Ebû Dâvud (5180).

3 Nûr Sur. 27- 29
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için veya herhangi bir ekilde faydalanabilmek için selam vermeden ve izin

istemeden girmenizde bir saknca yoktur.”
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Eer evde kimseyi bulamazsanz ..."
2 buyruunu açklarken:

“Eer içinde fayda salayacanz bir ey yoksa izin almadan içeri girmeyin,

mânâsndadr” dedi. "çinde size ait bir eya olan, oturan bulunmayan

evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah, aça vurduklarnz

da, gizlediklerinizi de bilir
" 3

âyeti hakknda ise: “Medine yollannda içinde

kimse bulunmayan bo evlerin içine fayda salayacak baz eyler brakrlard.

Böylesi evlere izin almadan girmek helal klnd” dedi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Mücâhid: "...Oturan bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir

günah yoktur..."5 buyruunu açklarken: “Burada sefere çkan kiilerin

konaklama yeri olarak kullandklan ve içinde daimi olarak kimsenin

oturmad bo evler kastedilmektedir” dedi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Muhammed bnu’l-Hanefiyye: "...Oturan bulunmayan evlere girmenizde

herhangi bir günah yoktur..."7 buyruunu açklarken: “Burada yol

üzerindeki hanlar kastedilmektedir” dedi .

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Atâ: "jLJ £lsi l^J
"9 buyruunu açklarken: “Burada hacet gidermek içm

girilen bo evler kastedilmektedir” dedi .

10

’ bn Ebî Hatim (8/2565, 2567- 2570).
7 Nûr Sur. 28

3 Nûr Sur. 29

4 bn Cerî • (17/247, 249, 250) ve bn Ebî Hatim (8/2568, 2569).

5 Nûr Sur. 29
6 Abdurrezzâk (2/55, 56) ve bn Cerîr (17/249).

7 Nûr Sur. 29
8 bn Cerîr (17/249).

9 Nûr Sur. 29
10 bn Cerîr (17/251) ve bn Ebî Hatim (8/2570).



Âyet: 27, 28 • Evlere zinle Girmek 27

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "...Oturan bulunmayan

evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur ..."
1 buyruunu açklarken:

“Burada hacet gidermek için girilen harabe evler kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd, brâhîm en-Nehaî'den aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: buyruunu

açklarken: “Burada yamurdan, scaktan ve souktan korunmak

kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Oturan

bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur ..." 3 buyruunu

açklarken: “Burada sefere çkm kiilerin konakladktan, içinde daimi olarak

kimsenin oturmad bo evler kastedilmektedir" dedi. l^s
"4 buyruu

hakknda ise: “Burada bir eye ulap menfaat salamak kastedilmektedir"

dedi .

5

Ebû Ya'la, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre

Muhacirlerden bir kii öyle dedi: “Ömrüm boyunca bu âyetin hükmünü

yerine getirmek istedim. Arkadalanmdan birine gidip izin istediimde bana:

"Geri dön" demesini ve: "Size: «Geri dönün» denirse, hemen dönün. Çünkü

bu, sizin için daha nezih bir davrantr ..."
6 buyruunda olduu gibi honut

bir ekilde geri dönmeyi istedim, ama olmad .

7

ibn Ebî Hâtim, Mukâtil b. Hayyân’dan bildirir: Cahiliye zamannda kii

arkadan gördüü zaman ona selam vermez ve: “Hayrl sabahlar veya

hayrl akamlar" derdi. Bu kendi aralanndaki bir selamlama ekli idi.

Onlardan biri bir arkadana gittii zaman izin istemeden birden içeri girip:

“Ben içeri girdim" derdi. Bu, ev sahibine ar gelirdi. Çünkü o anda ailesiyle

beraber olabilirdi. Allah bütün bunlan bir örtü ve iffet anlayyla deitirerek:

"...Evlerinizden baka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine selam

’ Nûr Sur. 29
J Nûr Sur. 29
3 Nûr Sur. 29
4 Nûr Sur. 29
s bn Cerîr (17/249).

6 Nûr Sur. 28
7 el-Metâlibu 'l-Âliye'dc (4056) geçtii üzere F.bû Ya'la ve bn Cerîr (17/248).
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vermeden girmeyiniz. Eer düünürseniz bu sizin için daha iyidir
"' 1

buyurmutur. Bakasnn evine girerken selam verip izin isteme âyeti nâz I

olduu zaman Ebû Bekr: "Yâ Resûlallah! Mekke ve Medine, am ve Beyt’ui-

Makdis arasnda yolculuk eden Kurey tüccarlannn halleri ne olacaktr?

Onlann yolda konakladklan belli evler vardr. çinde kimsenin bulunmad

bu evlerden nasl izin isteyecek ve nasl selam verecekler?" dedi. Bunun

üzerine Allah bu konuda: "çinde size ait bir eya olan, oturan bulunmayan

evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur ..."
2
âyetini indirmi ve izin

istemeksizin girmeye ruhsat vermitir.
3

Buhârî Edeb'öe, Ebû Dâvud Nâsih'te ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: Allah: "Ey inananlar! Evlerinizden baka evlere, izin almadan,

seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz ..."

4

buyurdu. Sonra bunu

neshedip: "çinde size ait bir eya olan, oturan bulunmayan evlere

girmenizde herhangi bir günah yoktur...
"s buyurmu ve böylesi evleri dier

evlerden istisna etmitir .

6

^ ir, L*-" J*

6 4)1

"Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan saknsnlar,

rzlarn korusunlar. Bu davran onlar için daha nezihtir.

üphe yok ki, Allah onlann yaptklanndan hakkyla

haberdardr." (Nûr Sur. 30)

bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir: Resûlullah (saiiaMu aleyhi veselirm)

zamannda bir kii Medine yollanndan bir yolda giderken bir kadna bak*.

Kadn da kendisine bakt. eytan onlara ancak birbirlerini beenerek

bakmalan vesvesesini verdi. Adam kadna bakarak duvara doru yürürken

duvara çarpt ve burnunu yaralad. Bunun üzerine kendi kendine: "Vallahi, bu

1 Nûr Sur. 27
1 Nûr Sur. 29

* bn Ebî Hatim (8/2565, 2566, 2570).

4 Nûr Sur. 27

s Nûr Sur. 29
6 Buhârî (1056) ve bn Cerir (17/242, 253). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Edebu'l-

Müfred, 807).
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durumu Resûlullah'a (uiiaiiah aleyhi veseiiem} bildirmeden kanm ykamayacam"
dedi. Sonra Resûlullah'a (uiiaiyu aleyhi veseiien) gidip durumu anlatt. Hz. Peygamber

(saiBlohu aByhi veseiiem): "Bu, ilediin günahnn cezasdr" buyurunca, Yüce Allah:

"Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan saknsnlar, rzlarn

korusunlar. Bu davran onlar için daha nezihtir. üphe yok ki, Allah onlarn

yaptklarndan hakkyla haberdardr"’ âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Mü'min erkeklere söyle,

gözlerini haramdan saknsnlar, rzlarn korusunlar ..."
2 buyruunu

açklarken: "Kendilerine helal olmayan namahrem kiilerden gözlerini

sakndnp rzlann korusunlar, mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan saknsnlar..."3 buyruunu

açklarken: "Allah'n sevmedii arzulanndan gözlerini saknsnlar,

mânâsndadr" dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: " ^ Js

jUjliil
"5 buyruunu açklarken: "Burada gözleri haramdan saknmalan

kastedilmektedir. "j*” ifadesi ile saknmay kuvvetlendirmitir. Yani "o?"

ifadesi ile gözlerini baklmas haram olan eylerden ve rzlann kötülüklerden

saknmalan kastedilmektedir. Öyle yapmalan kendileri için daha hayrldr"

dedi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye'den

bildirir: "...Irzlarn korusunlar ..."7 âyeti ile: "Mü'min kadnlara da söyle,

gözlerini haramdan saknsnlar, rzlarn korusunlar ..."
8

âyeti dnda
Kuriân'da rz korumakla ilgili geçen bütün âyetlerde zina kastedilmektedir.

’ Nûr Sur. 30
1 Nûr Sur. 30
3 Nûr Sur. 30
A bn Cerîr (17/255) ve bn Ebî Hâtim (8/2570, lafz kendisinindir).

s Nûr Sur. 30
6 bn Ebî Hâtim (8/2571, 2572).

7 Nûr Sur. 30
8 Nûr Sur. 31
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Ancak bu âyetlerde kiinin avret mahallini kimseye göstermemesi

kastedilmektedir .

1

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn

Mâce'nin bildirdiine göre Behz b. Hakîm, babasndan o da dedesinden öyle

bildirir: "Yâ Resûlallah! Örtülmesi gereken yerlerimizi kime kar örtmeliyiz?"

diye sorduumda: "Hanmndan ve sahip olduun cariyenden baka herkese kar

örtülmesi gereken yerlerini ört" buyurdu. “Ey Allah'n Peygamberi! Kavim birbiri

arasnda kank ise durum nedir?” dediimde ise: "Eer kimseye göstermemeye

gücün yeterse kimseye gösterme" buyurdu. Sonra: "Kii tek bana olunca ne

yapmas gerekir?” dediimde: “Allah kendisinden utamlmaya insanlardan daha

fazla hak sahibidir" buyurdu .

1

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Alâ' b. Ziyâd der ki:

Önceleri: "Bir kadnn elbisesinin güzelliine bakp durma. Zira bu bak kalpte bir

ehvet klar” denilirdi .

3

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "eytan erkein üç yerindedir.

Bu yerler erkein gözü, kalbi ve erkeklik organdr. Erkekte olduu gibi kadnr

da üç yerindedir. Bu yerler kadnn gözü, kalbi ve gerisidir” dedi.

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Cerîr el-Becetî: “Resûlullah’a (salaishu afeyfc mafam) ani bak
sorduumda bana bakm baka yöne çevirmemi emretti" dedi .

4

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî ve BeyhakTnin, Bureyde'den bildirdiine

göre Resûlullah(dUhfavii»BnBn): "Bir defa baktktan sonra ikinci defa bakma. Çünkü

birinci bak senin, ikinci bak ise hakkn deildir" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe ve bn Merdûye, Hz. Ali vastasyla aynsn bildirir.

1

1 bn Cerîr (17/255) ve bn Ebî Hatim (8/2571, 2573).
1 Ahmed 33/235 (20034), Buhârî (278), Ebû Dâvud (4017), Tirmizî (2769, 2794), Nesâî.

S. el-Kübrâ (8972) vc bn Mâce (1920). Hascn hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Eb ?

Dâvud, 3391).

3 bn Ebî eybe (4/324).

4 bn Ebî eybe (4/324), Müslim (2159), Ebû Dâvud (2148), Tirmizî (2776) ve Nesâî, S

el-Kübrâ (9233).

s bn Ebî eybe (4/324), Ebû Dâvud (2149), Tirmizî (2777) ve Beyhakî (7/90). Hasen

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud. 1881).
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bn Merdûye ve HarâitPnin Mekârimu'l-Ahlâk'da bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (safetou aleyhi «seferi): "Yol kenarlarnda oturmayn. Mutlaka

oturacaksanz, selama karlk verin ve harama bakmaktan saknn. Yolu

bilmeyenlere yol gösterin. Yük yükleyen veya indirenlere de yardmc olun"

buyurmutur .

1

Buhârî ve Müslim’in Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah(sayaWwBiBvhveseM:

"Yollarda oturmaktan saknn" buyurmutur. Ashâb: “Yâ Resûlallah! Bizim yolda

oturmamz kaçnlmaz bir eydir. Biz orada oturur ve sohbet ederiz” deyince:

"Eer illa ki oturacaksanz u zaman yolun hakkn verin" buyurdu. Ashab: “Yâ

Resûlallah! Yolun hakk nedir?” diye sorunca, Resûlullah (aiaMu *yhi vessfcm): "Harama

bakmamak, (yolda gelen gecene) eziyet verici eyleri defetmek, selama cevap vermek

ve iyilii emredip kötülükten nehyetmektir

"

buyurdu .

3

Ebu'l-Kâsm el-Beavî Mu cem'de, Taberânî, Hatîb ve bnu'n-Neccâr'n Ebû

Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (aUta *yt» «aaM öyle buyurmutun

"Bana u alt eyde garanti verin k ben de size Cennet için kefil olaym. Sizden

biriniz konutuu zaman yalan konumasn, emanete ihanet etmesin, bir ey

vaad ettiinde vaadini yerine getirsin, sonra gözlerinizi ve ellerinizi haramdan

saknn ve rznz koruyun." 4

Ahmed, Hakîm Nevâdiru'l-Usûida, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

uabu'l-mân'da Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (siattu aM»

«selem): "Kim bir kadna bir defa bakar da sonra yüz çevirirse, mutlaka Allah bu

kiinin ettii ibadet tatlln kalbinde hissettirir" buyurmutur.

5

Ahmed, Buhârî, Müslim ve Ebû Davud'un Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (sdUaiu^yhveseiiem)öyle buyurmutur. "üphesiz ki, Allah, insann zinadan

nasibini yazmtr. Kii buna mutlaka eriecektir. Gözün zinas bakmak, dilin zinas

ise (müstescen) konumaktr. Kulaklarn zinas dinlemek, elin zinas tutmak ve

1 bn Ebî eybe (4/326, 327) ve Ahmed 2/464 (1369). Muhakkik: "Hasen liayrihi"

demitir.
1
Hcrâitî, Muntekî (370) ve Mecmau ’z-Zevâid 'de (8/62) geçtii üzere Bezzâr.

3 Buhârî (2465) ve Müslim (2121).

4 bn Kesir, Tefsir ’de (6/44) geçtii üzere Ebu'l-Kâsm el-Beavî, Taberânî (8018) ve

Hatîb (7/392). Elbân, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1525) hadisin hasen olduunu söylemitir.

5 Ahmed 36/610 (22278), Hakîm (1/197, 3/177), Taberânî (7842) ve Beyhakî (5431).

Müsned ’in muhakkikleri: "snâd çok zayftr" demilerdir.
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ayaklarn zinas harama yürümektir. Nefis, arzular ve ehvetlenir. Cinsel organ ise

bunu tasdik eder veya yalanlayp reddeder.
,n

Hâkim'in Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah (saRaUatu aleyhi nuten): "Bakmak

eytann zehirli oklarndan bir oktur. Kim onu Allah korkusuyla brakrsa Allan

onun yerini tatlln kalbinde hissedecei bir imanla deitirir" buyurmutur .

1

bn Ebi'd-Dünyâ ve Deylemrnin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

Maiiahu aleyhi vesilem): "Allah'n haram kld eylere bakmaktan saknan, Allah rzas için

gecelen uykusuz kalan ve sinek ba kadar olsa bile Allah korkusuyla gözya döken

gözler dndaki bütün gözler kyamet gününde alayacaktr" buyurmutur.

3

<1*43 i&ryj <>! J J*j

<1*43 Y) cj+J* J* ^ jfr u <i*=±3* * + * * + *

4 jî Isd JÎ JÎ *1 bfrj
0 * * * * *

^ jî l t/* $ föy-l ^

^ o*JJl JÎUI jî Jl*jM & *j?! Jjî> jî ^UÎ

CrfriJ Jrî <1^3 ^ <Sf^3^. 6Lr*i ^3 ^'34* <^*

oj^L*^
p

^ ü 4^ ^J \jjjjj

"Mümin kadnlara da söyle, gözlerini haramdan saknsnlar,
rzlarn korusunlar. Görünen ksmlar müstesna, zînetlerini

göstermesinler. Baörtülerini ta yakalannn üzerine kadar

salsnlar. Zinetlerini kocalanndan yahut babalarndan
yahut kocalarnn babalarndan yahut oullarndan yahut

üvey oullarndan yahut erkek kardelerinden yahut erkek

kardelerinin oullarndan yahut kz kardelerinin

oullarndan yahut müslüman kadnlardan yahut sahip

1 Ahmed 13/152, 153, 529 (7719, 8215), Buhârî (6612), Müslim (2657) ve Ebû Dâvtd

(2152).

3 Hâkim (4/314, “sahih").

} bn Kesîr, Tcfsîr'dc (6/45) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünyâ ve Deylemî (4759). Elbânî,

es-Silsilt’fu'd-Da'îfe'de (2463) hadisin çok zayf olduunu söylemitir.
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olduktan kölelerden yahut erkeklii kalmam
hizmetçilerden yahut da henüz kadnlann mahrem

yerlerine vakf olmayan erkek çocuklardan bakalarna
göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarn
yere vurmasnlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki

kurtulua eresiniz!" (NûrSur. :n)

bn Ebî Hâtim, Mukâtil’den bildirir: Bize bildirildiine göre Câbir b. Abdillah

el-Ensârî öyle anlatmtr: Esmâ binti Murid, Haris oullarnn yannda

bulunan bir hurmalnda idi. Ayaklarndaki halhallan, göüsleri ve saç

örgüleri görünen izarsz kadnlar yanna geldi. Bunun üzerine Esmâ: "Bu ne

kötü bir eydir!" deyince, Yüce Allah: "Mümin kadnlara da söyle, gözlerini

haramdan saknsnlar, rzlarn korusunlar. Görünen ksmlar müstesna,

zînetlerini göstermesinler. Baörtülerini ta yakalarnn üzerine kadar

salsnlar. Zinetlerini kocalarndan yahut babalarndan yahut kocalarnn

babalarndan yahut oullarndan yahut üvey oullarndan yahut erkek

kardelerinden yahut erkek kardelerinin oullarndan yahut kz

kardelerinin oullarndan yahut müslüman kadnlardan yahut sahip

olduklar kölelerden yahut erkeklii kalmam hizmetçilerden yahut da

henüz kadnlarn mahrem yerlerine vakf olmayan erkek çocuklardan

bakalarna göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarn

yere vurmasnlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtulua

eresiniz!"' âyetini indirdi.
1

Abdurrezzâk, Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn

Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Zînetlerini göstermesinler..."3 buyruunu

açklarken: "Burada bilezik, bilee taklan süs eyalar, halhal, küpe ve

gerdanlklar kastedilmektedir" dedi. "...Görünen ksmlar müstesna...'"’

’ NûrSur. 31
1 bn Ebî Hâtim (8/2573).

3 Nûr Sur. 31
4 Nûr Sur. 31
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buyruu hakknda ise: "Burada da elbiseler ve cilbâb (çaraf)

kastedilmektedir" dedi .

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Mes’ûd'dan bildirir: ki çeit

zinet vardr. Biri açk olan, dieri de kadnn sadece kocasna gösterebilecei

kapal zinettir. Açk zinet elbiselerdir. Kapal zinet ise sürme çekinme, bilezik

ve yüzük takmaktr.” bn Cerîr'in lafz ise: "Açk olan zinet elbiseler, kapal

olanda halhal, küpeler ve bileziklerdir” eklindedir.

Ahmed, Nesâî, Hâkim ve Sünen de Beyhakî’nin Ebû Musa'dan bildirdiine

göre Resûluilah (saMahu aieytu YEseöem): "Bir kadn koku sürünür de kokusunu almalar

için bir kavmin yanndan geçerse zina etmi olur

"

buyurdu .

2

bnu’l-Münzir*in bildirdiine göre Enes: “...Görünen ksmlar müstesna,

zlnetlerini göstermesinler ..."3 buyruunu açklarken: "Burada sürme ve

yüzük kastedilmektedir” dedi.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Sünen 'de

Beyhakfnin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Görünen ksmlar müstesna,

zînetlerini göstermesinler..."4 buyruunu açklarken: "Burada sürme, yüzük,

küpe ve gerdanlk kastedilmektedir" dedi .

5

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Görünen ksmlar müstesna ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada el knas

ve yüzük kastedilmektedir" dedi .

7

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hz. Ömer: "Açk zinet

yüz ve avuçlardr" dedi .

1

1 Abdurrezzâk (2/56), bn Ebî eybe (4/283), bn Cerîr (17/256, 257), bn Ebî Hâlim

(8/2573, 2574), Tabcrânî (9115- 9117, lafz kendisinindir) ve Hâkim (2/397, "sahîf ").

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'âc (7/82) der ki: "Taberânî bu hadisi uzun ve muhtasar olarak

senetleriyle rivayet etmitir, ikisinden birinin ravileri Sahîh 'in ravileridir."
2 Ahmed 32/483 (19711), Nesâî (5141), Hâkim (2/396) ve Beyhakî (3/246). Hasen

hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesâî, 4737).

3 Nur Sur. 31
4 Nûr Sur. 31

s bn Cerîr (17/258) ve Beyhakî (2/225).
6 Nûr Sur. 31

7 Abdurrezzâk (2/56).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn
Abbâs: '...Görünen ksmlar müstesna. .."

3
buyruunu açklarken: “Burada

kadnn yüzü, avuçlar ve yüzük kastedilmektedir" dedi .

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn
Abbâs: '...Görünen ksmlar müstesna ..."4 buyruunu açklarken: “Burada

kadnn yüz ksm ve avuç içleri kastedilmektedir" dedi .

5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî Sünen 'de bildirir:

Hz. Âie'ye açk zinet sorulduunda: “Bilezik ve yüzük açk zinettir" diye

cevap verdi ve avuçlanyla elbisesinin kollarn çekti .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre ikrime: "...Görünen ksmlar

müstesna ..."7 buyruunu açklarken: “Burada yüz ve boaz ksm
kastedilmektedir" dedi .

8

bn Ceririm bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Burada avuç içleri ve yüz

kastedilmektedir" dedi .

9

ibn Çerimin bildirdiine göre Atâ: "...Görünen ksmlar müstesna ..."
10

buyruunu açklarken: “Burada avuç içleri ve yüz kastedilmektedir" dedi .

11

Abdurrezzâk ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "...Görünen

ksmlar müstesna, zînetlerini göstermesinler..."
13 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Burada bilezik, yüzük ve sürme kastedilmektedir. Yine bana

bildirildiine göre Hz. Peygamber (niiaiiahu aleyhi «seiiem) bileinin üst tarafn

I bn Ebî eybe (4/284).

’NÛrSur. 31

3 bn Ebî eybe (4/284) ve bn Ebî Hatim (8/2574).

4 Nûr Sur. 31

s bn Ebî eybe (4/283) ve bn Ebî Hatim (8/2574). Elbânî, rvSu'l-alil’de (1790)

hadisin sahîh olduunu söylemitir.
6 bn Ebî eybe (4/283) ve Beyhakî (7/86).

7 Nûr Sur. 31
8 bn Ebî eybe (4/258).

9 bn Cerîr (17/256).

10 Nûr Sur. 31

" bn Cerîr (17/259).

II Nûr Sur. 31
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tutarak:
"
Allah'a ve ahiret gününe iman eden kadnn ancak buraya kadar elini

açmas helaldir" buyurmutur.

1

Abdunrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Misver b. Mahreme:

"...Görünen ksmlar müstesna ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada bilezik,

yüzük ve sürme kastedilmektedir" dedi .

3

Suneyd ve bn Cerîr, bn Cüreyc'ten bildirir: bn Abbâs: "...Görünen

ksmlar müstesna, zînetlerini göstermesinler ..."4 buyruunu açklarken:

“Burada yüzük ve bilezik kastedilmektedir" dedi. Hz. Âie ise: “Burada bilezik

ve yüzük kastedilmektedir" dedi. Yine Hz. Âie öyle anlatt: Anadan

kardeim kz Abdullah b. Tufayl'in annesi süslenmi bir ekilde yanma

gelmiti. Hz. Peygamber (saiidiahu aleyhi veseiiem) gelince onu görüp arkasn döndü.

Ona: “Bu, benim kardeim kzdr ve daha küçüktür" deyince, Resûlullah

(sellallahu aleyhi veseilem): "Kadn ay hali olma çana geldii zaman yüzü ve uraya

kadar elleri dnda bir yerini göstermesi helal deildir" buyurdu ve kendi

bileini be parmak üstten tuttu .

5

Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve Sünen'de BeyhakFnin bildirdiine göre

Ümmü Seleme der ki: Ben ve Meymûne, Resûlullah'n (saHafehu^yhimeiiem) yannda

iken bn Ümmü Mektûm içeri girdi. Resûlullah Miatu aleyhi veaellem): "Ona kar
örtünün" buyurdu. Ben: “Yâ Resûlallah! O bizi görmeyen âmâ biri deil

midir?" dediimde, Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi meltem): "Sizde âmâ msnz? Siz cnu

görmüyor musunuz?" buyurdu .

6

Ebû Dâvud, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, Hz. Âie'den bildirdiine göre

Esmâ binti Ebî Bekr üzerinde ince elbiselerle Hz. Peygamberin (saiiaMu aleyhi

yeselBin) yanna girdi. Resûlullah (saiiaiiahu »feyhi veseilem) ondan yüz çevirip: "Ey Esmâ!

’ Abdurrezzâk (2/56) ve bn Cerîr (17/259).
1 Nûr Sur. 31

3 Abdurrezzâk (2/56) ve bn Cerîr (17/259, 260).
* Nûr Sur. 31

s bn Cerîr (17/260).
6 Ebû Dâvud (4112), Tirmizî (2778, "sahih"), Nesâî, S. el-Kübra (9241) ve Beyhakî (7 '91,

92). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daf Sünen Ebî Dâvud, 887).
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Kadn ayba hali olma çana geldii zaman buras dnda görünmesi caiz

deildir" buyurup yüzü ve avuçlarm iaret etti .

1

Ebu Dâvud'un Merâsîide Katâde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(uiiaüshu aleyhi veseiiem): "Kz çocuu ayba hali olma çama geldii zaman yüzü ve

bileklere kadar elleri dnda vücudunun görünmesi uygun deildir"

buyurmutur.

2

Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn

Merdûye ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Allah ilk

muhacir kadnlara rahmet eylesin. Yüce Allah: "...Baörtülerini ta

yakalarnn üzerine kadar salsnlar ..."3 âyetini indirdii zaman onlar

elbiselerinin üzerine giydikleri çaraflann yrttlar ve balann örttüler.

4

bn Cerîr, Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Hz. Âie:

"...Baörtülerini ta yakalarnn üzerine kadar salsnlar..."3 âyeti nâzil olduu

zaman elbiselerimizi yrtp balarmz örttük" dedi .

6

Tayâlisî, Ahmed, Ebû Dâvud, Taberânî, Beyhakî uabu'l-mân'da ve

Hâkim’in Ümmü Seleme'den bildirdiine göre kendisi ban örterken Hz.

Peygamber MatMu aleyhi veseUan) yanna girdi ve:
"
Baörtünü sadece bir kat sar, iki

kat sarma" buyurdu .

7

Ebû Dâvud, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Safiyye binti eybe'den bildirir:

Biz Hz. Âie'nin yannda iken Kurey kadnlarn ve onlann üstünlüklerini

zikrettik. Hz. Âie: "üphesiz ki Kurey kadnlarnn bir üstünlüü vardr.

Vallahi, Allah'n Kitab’na inanmakta ve indirilene iman etmede Ensâr

kadnlanndan daha üstün olann görmedim. "...Baörtülerini ta yakalarnn

’ Ebû Dâvud (4112) ve Beyhakî (2/226). Ebû Dâvud: "Bu, mürsel bir hadistir. HaCd b.

Düreyk, Hz. Âie zamanna yetimemitir" dedi.

1 Ebû Dâvud (sh. 215).

3 Nûr Sur. 31

4 Buhârî (4758, 4759), Ebû Dâvud (4102), Nesâî, S. el-Kübrâ (11363), bn Cerîr 17/262,

263), Fethu'l-Bâri'de (8/489) geçtii üzere bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim (8/2575), Talîku’t-

Ta'lîk'te (4/269) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (2/234).

s Nûr Sur. 31
6 bn Cerîr (17/262, 263) ve Hâkim (2/397, "sahih").

7 Tayâlisî (1717), Ahmed 44/142, 160, 161, 232 (26522, 26538, 26617), Ebû Dâvud

(4115), Taberânî (23/312 (705) ve Beyhakî (6144).
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üzerine kadar salsnlar ...”
1

âyeti indii zaman erkekler evlerine döndüler ve

bu âyeti kadnlanna okudular. Her kii bu âyeti karsna, kzna, kardeine ve

akrabalanna okuyordu. Onlardan hiçbir kadn yoktur ki, Allah’n indirmi

olduu kitaba iman edip tasdik etmi olsun diye mutlaka giysileri ile örtündü.

Sabah namaznda örtülü bir ekilde Resûlullah'n (saiiaiishu aleyhi vesBiem)

arkasndaydlar. Sanki balar üzerinde kargalar vard .

1

Saîd b. Mansûr ve bn Merdûye'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre bir

kadn ince bir örtü ile aln görünür bir ekilde yanna girmiti. Hz. Âie bu

örtüyü alp yrtt ve baka bir örtü isteyerek onunla ban örttü.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Baörtülerini ta

yakalarnn üzerine kadar salsnlar..."3 buyruunu açklarken: "Kadnlarn

baörtülerini boaz ksmna ve göüslerine çekip bir ey gözükmeyecek

ekilde örtmeleri kastedilmektedir” dedi .

4

Ebû Dâvud Nâsih'te bn Abbâs’tan bildirir: Nûr Sûresi'ndeki: "Görünen

ksmlar müstesna, zînetlerini göstermesinler. Baörtülerini ta yakalarnn

üzerine kadar salsnlar ...”5 buyruunu okuduktan sonra: "...Bedenlerini

örtecek elbiselerini giysinler ..."
6 buyruunu okudu. Sonra istisna edip:

"Artk evlenme ümidi beslemeyen, hayzdan ve doumdan kesilmi yal

kadnlarn zinetlerini göstermeksizin d elbiselerini çkarmalannda

kendileri için bir günah yoktur..."7
âyetini okudu. "Müteberricet” ifadesi

boazlarndaki zinetlerini ve güzelliklerini gösteren kadn demektir” dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Sünen 'de Beyhakî’nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Görünen ksmlar müstesna, zînetlerini

göstermesinler ..."
8 buyruunu açklarken: "Açk zinet yüz, gözlerdeki

sürme, ele yaklan kna ve yüzüktür. Kadn bunlan evinde sadece yanna gireri

’ Nûr Sur. 31

’ Ebû Dâvud (4100) ve bn Ebî Hâtim (8/2575). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da\ (

Sünen Ebî Dâvud, 886).

} Nûr Sur. 31

4 bn Ebî Hâtim (8/2575, 2576).

5 Nûr Sur. 31

6 Azâb Sur. 59
7 Nûr Sur. 60
8 Nûr Sur. 31
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kiilere kar açabilir" dedi. Sonra: "...Zinetlerini, kocalarndan yahut

babalarndan yahut kocalarnn babalarndan yahut oullarndan yahut

üvey oullarndan yahut erkek kardelerinden yahut erkek kardelerinin

oullarndan yahut kz kardelerinin oullarndan yahut müslüman

kadnlardan yahut sahip olduklar kölelerden yahut erkeklii kalmam
hizmetçilerden yahut da henüz kadnlarn mahrem yerlerine vakf olmayan

erkek çocuklardan bakalarna göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin

diye ayaklarn yere vurmasnlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki

kurtulua eresiniz!"’ âyetini okudu ve: "Kadnn bu kiilere gösterebilecei

zinetler, küpesi, gerdanl ve bilezikleridir. Ancak halhalini, dirsekle omuz

arasn, boazn ve saçn kocasndan baka kimseye gösteremez" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Zinetlerini,

kocalarndan yahut babalarndan yahut kocalarnn babalarndan yahut

oullarndan yahut üvey oullarndan yahut erkek kardelerinden yahut

erkek kardelerinin oullarndan yahut kz kardelerinin oullarndan

yahut müslüman kadnlardan yahut sahip olduklar kölelerden yahut

erkeklii kalmam hizmetçilerden yahut da henüz kadnlarn mahrem

yerlerine vakf olmayan erkek çocuklardan bakalarna göstermesinler.

Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarn yere vurmasnlar. Ey müminler!

Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtulua eresiniz!" 3 buyruunu açklarken:

"Bunlarn dnda cilbablann yani peçelerini, baörtülerinin üzerinden

kimsenin önünde çkarmasnlar. Çünkü bunlarn hepsi mahremdir. Amca,

day, mümin kadnlar ve kadnn kölesi ayn ekilde mahremdir" dedi .

4

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre a'bî ve krime:

"...Zinetlerini, kocalarndan yahut babalarndan yahut kocalarnn

babalarndan yahut oullarndan yahut üvey oullarndan yahut erkek

kardelerinden yahut erkek kardelerinin oullarndan yahut kz

kardelerinin oullarndan yahut müslüman kadnlardan yahut sahip

olduklar kölelerden yahut erkeklii kalmam hizmetçilerden yahut da

henüz kadnlann mahrem yerlerine vakf olmayan erkek çocuklardan

1 Nûr Sur. 31
1 bn Ccrîr (17/259, 264), bn Ebî Hatim (8/2575) ve Beyhakî (7/94).

3 Nûr Sur. 31
4 bn Ebî Hatim (8/2576, 2577).
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bakalarna göstermesinler Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarn

yere vurmasnlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtulua

eresinizr’buyruunu açklarken: "Burada amca ve day zikredilmemitir.

Çünkü onlar gördüklerini çocuklarna anlatabilirler. Bu sebeple kadn, amca

ve daysnn yannda baörtüsünü kaldramaz” demitir.
2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in el-Kelbî vastasyla Ebû Sâlih’ten

bildirdiine göre bn Abbâs: jlw 3i"
3 buyruunu açklarken: "Burada

Müslüman kadnlar kastedilmektedir. Kadnn zinetini gösteremeyecei

kadnlar, Yahudi ve Hristiyan kadnlardr. Bunlar da kadnn boaz, küpeleri,

gerdanl ve mahrem kiiden baka kimsenin görmemesi gereken yerleridir.
4

Saîd b. Mansûr, bnuTMünzir ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre

Mücâhid: "Müslüman kadn, mürik bir kadnn yannda baörtüsünü

kaldramaz. Onu ebe olarak kabul etmedii gibi ona ebelik te edemez. Zira

Yüce Allah: il"
5 buyurmaktadr. Bu da sadece mümin kadnlar

kapsamaktadr” dedi.
6

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Sünen'de Beyhakî'nin bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb, Ebû Ubeyde’ye öyle bir mektup yazd: "Derim ki! Bana

bildirildiine göre Müslüman kadnlar müriklerin kadnlanyla berabe"

hamamlara girmektedir. Sen bunu yasaklayp engel ol. Çünkü Allah'a ve

ahiret gününe iman eden bir kadnn görünmemesi gereken yerlerine kendi

dininden olanlar dnda kimsenin bakmas helal deildir.” 7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Yahut sahip

olduklar kölelerden... bakalarna göstermesinler ..."
8 buyruunu

’ Nur Sur. 31

1 bn Ebî eybe (4/338), bn Kesir, Tefsîr 'de (6/49) geçtii üzere bnu'l-Münzir.
5 Nûr Sur. 31

4 bn Kesîr, Tefsir ’de (6/50) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
s Nûr Sur. 31
6 bn Kesîr, Tefsîr'de (6/50) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ve Beyhakî (7/95).

7 bn Kesîr, Tefsîr’de (6/49) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ve Beyhakî (7/95).

8 Nûr Sur. 31
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açklarken: “Burada kadnn kendi kölesi kastedilmektedir. Kadnn, kocasnn

kölesi yannda baörtüsünü kaldrmas helal deildir" dedi.'

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Erkek

kölenin hanmefendisinin saçlarn görmesinde bir saknca yoktur*’ demitir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “Kadn baörtüsünü kölesinin

yannda kaldrabilir" dedi .

3

Ebû Dâvud, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem), kendisine hibe etmi olduu bir köleyle beraber

kz Fâtma’nn yanna gitti. Hz. Fâtma'nn üzerinde ban örttüünde

ayaklarna, ayaklann örttüünde de bana yetimeyen bir elbise

bulunmaktayd. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) kz Fâtma'nn örtünmeye

çaltn görünce:
"
Bunda bir saknca yoktur. Çünkü bunlardan biri baban

,

dieri de kölendir" buyurdu .

4

Abdurrezzâk ve Ahmed’in Ümmü Seleme'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiisiiahu aleyhi vesellem): "Eer birinizin mükâteb bir kölesi olur da o kölenin borcunu

ödeyecek gücü varsa ona kar örtünün" buyurmutur.

5

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Mücâhid: “Köleler, Hz. Peygamber’in

(saiialishu Beyh vesellem) hanmlarnn yanna girerdi" dedi .

6

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: cÜi \l jt
"7 buyruunu

açklarken: “Dier bir kraatta bu: cSL U- \^L> f ^jJi"

eklindedir" dedi.

1

îbn Ebî Hatim (8/2577).
2 bn Ebî eybe (4/334).

3 bn Ebî Hatim (8/2577).

4 Ebû Dâvud (4106) ve Beyhakî (7/95). Sahih hadistir (Bakn: Elbârû, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 3460).

5 Abdurrezzâk (15/729) ve Ahmed 44/73, 243, 261 (26473, 26629, 26656). Müsned'm

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
6 Abdurrezzâk (15742).

7 Nûr Sur. 31
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Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Tâvus ve Mücâhid:

“Erkek köle hanmefendisinin saçlanna bakamaz" diyerek: “Bu baz

kraatlarda: “^iiJi >îLî
<1

jjjJi (*SjU c-S» L. 3I” eklindedir" dediler.’

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Atâ: “Kadnn kölesi saçlarn ve

ayaklann görebilir mi?" diye sorulunca: “Kölenin çocuk olmas dnda ben

bunu sevmiyorum. Sakal çkm bir köle böyle bir ey göremez" cevabn

verdi.
2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb der ki: " cJli U jî

buyruu sizi aldatmasn. Burada erkek köleler deil, cariyeler

kastedilmektedir" dedi.
4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Kadn, kölesine

kar örtünür" dedi.
5

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Yahut erkeklii kalmam hizmetçilerden... bakalanna

göstermesinler ..."
6 buyruunu açklarken: “Burada kadnlann kendilerinden

utanmad erkekler kastedilmektedir” dedi. 7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Sünen 'de Beyhakrnin

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yahut erkeklii kalmam hizmetçilerden. .

bakalarna göstermesinler ..."
8 buyruunu açklarken: “Burada akl kt olup

da topluma uyan, kadnlan istemeyen ve onlara kar ehveti olmayan kiiler

kastedilmektedir" dedi.9

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yahut

erkeklii kalmam hizmetçilerden... bakalarna göstermesinler ..."
0

' Abdurrezzâk (12827).
1 Abdurrezzâk (12825).

3 Nûr Sur. 31
4 bn Ebî eybe (4/269, 335).

5 bn Ebî eybe (4/335).
6 Nûr Sur. 31
7 bn Ebî eybe (4/319) ve bn Cerîr (17/268).

•Nur Sur. 31

9 bn Cerîr (17/267), bn Ebî Hâtim (8/2578) ve Beyhakî (7/96).
10 Nûr Sur. 31



Âyet: 31 • Örtünme 43

buyruunu açklarken: "Önceleri erkek erkein ardndan gider ve onu

kskanmazd. Kadn böylesi birinin yannda baörtüsünü kaldrmaktan

çekinmezdi. Buda kadnlara ihtiyac olmayan akl kt kiidir" dedi.’

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerfr'in bildirdiine göre Tâvus:

"...Yahut erkeklii kalmam hizmetçiler..."
2 buyruunu açklarken:

“Burada kadnlara kar ehveti olmayan ve onlara ihtiyaç duymayan akl kt

kii kastedilmektedir" dedi .

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Yahut erkeklii kalmam hizmetçiler ..."4

buyruunu açklarken: "Burada kadn hallerini bilmeyen akl zayf kii

kastedilmektedir" dedi .

5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yahut erkeklii kalmam hizmetçiler ..."
6

buyruunu açklarken: "Burada erkeklik organ sertlemeyen muhannes7 kii

kastedilmektedir” dedi .

8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Yahut erkeklii

kalmam hizmetçiler..."9 buyruunu açklarken: “Burada kadnlarla beraber

olmaya güç yetiremeyecek yal kii kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "...Yahut erkeklii kalmam
hizmetçiler ..."

10 buyruunu açklarken: "Burada cinsel ilikiden aciz kalan kii

(iktidarsz) kastedilmektedir” dedi.

’ bn Cerîr (17/266).

1 Nûr Sur. 31

3 Abdurrezzâk (2/57, 58) ve bn Cerîr (17/269).

4 Nûr Sur. 31

5 bn Ebî eybe (4/318), bn Cerîr (17/268) ve bn Ebî Hatim (8/2578).

6 Nur Sur. 31
7 Kadn tavrb.

• bn Ebî Hatim (8/2579).

9 Nûr Sur. 31
10 Nûr Sur. 31
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bnu'l-MünzVin bildirdiine göre el-Kelbî: “...Yahut erkeklii kalmam

hizmetçiler..."
1 buyruunu açklarken: “Burada hadm edilmi kii ve cinsel

ilikiden aciz kalan kii kastedilmektedir
1

’ dedi.

bn Ebî eybe ve bn Cerîr’in bildirdiine göre krime: “Burada erkeklik

organ sertlemeyen kii kastedilmektedir
11
dedi .

2

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Burada

bunam kii kastedilmektedir” dedi .

3

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre a'bî: “Burada, kadnlara

bakacak yaa gelmemi kii kastedilmektedir” dedi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bn

Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, Hz. Âie’den bildirir: Hz. Peygamber'in

(uiiBiifltu aleyh reniiem) hanmlanmn yanna giren muhannes biri vard. Onu, kadnlara

ihtiyac olmayan erkeklerden sayarlard. Hz. Peygamber (saiidiahu aleyhi vmllem) bir

gün bir hanmnn yanna girdi ve bu muhannes kiinin bir kadn vasfederek:

“O öyle güzel ki önünü döndüü zaman dört (harfin)e, arkasn döndüü

zaman ise sekiz (harfin)e benzer (kntarak yürür)
11 dediini duydu. Bunun

üzerine: "Gördüüm kadaryla bu orada ne olduunu biliyor. Bir daha sizin

yannza girmesin" buyurdu. Sonra da ona kar örtündüler.

5

bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirin Hît, Hz. Peygamber'in (tabUu aleyhi ¥€SBÎ€m)

hanmlanmn yanna girerdi. Onu, kadnlara ihtiyac olmayan erkeklerden

sayarlard. Bir gün bu, birini (kadn) vasfedip: “O öyle güzel ki önürü

döndüü zaman dört (harfin)e, arkasn döndüü zaman ise sekiz (harfime

benzer” derken Resûlullah (saiisiiahu aleyhi vmllem) içeri girdi. Bunun üzerine:

"ittiim kadaryla bu orada ne olduunu biliyor. Bir daha sizin yannza

girmesin " buyurdu ve onu sürgün etti. O, her Cuma Beydâ denilen yere

yemek dilenmeye gelirdi.

1 Nûr Sur. 31
1 bn Ebî eybe (4/319) ve bn Cerîr (17/270).

3 bn Ebî eybe (4/318) ve bn Cerîr (17/269).

4 bn Ebî eybe (4/318) ve bn Cerîr (17/268).

* Abdurrezzâk (2/57), Müslim (2181), Ebû Dâvud (4107), Nesâî, S. el-Kübrâ (9247), bn
Cerîr (17/269, 270), bn Ebî Hâtim (8/2079) ve Beyhakî (7/96).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Henüz kadnlarn

mahrem yerlerine vakf olmayan erkek çocuklardan bakalarna

göstermesinler ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada ergenlik çana

gelmeden önce daha kadnlann ne olduunu anlamayan çocuklar

kastedilmektedir
1
' dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Henüz kadnlarn

mahrem yerlerine vakf olmayan erkek çocuklardan bakalarna

göstermesinler ..."3 buyruunu açklarken: “Burada daha ihtilam olmayan

çocuk kastedilmektedir" dedi .

4

Abd b. Humeyd, Katâde'den aynsn bildirir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Bekr b. Abdirrahmân b. el-Hâris b.

Hiâm: “Kadnn trna dâhil her yeri mahremdir" demitir .

5

bn Cerîr'in Hadramî'den bildirdiine göre bir kadn biri gümüten, biri de

boncuktan iki halhal edinmiti. Kadn, bir topluluun yanndan geçerken

ayan yere vurdu ve gümü halhal boncuktan halhala deerek ses çkard.

Bunun üzerine Yüce Allah: "...Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarn

yere vurmasnlar..."
6
âyetini indirdi .

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ayaklarn yere vurmasnlar ..."
8 buyruunu açklarken: “Burada

ayandaki halhali dier bir halhala dedirerek veya ayandaki bir çok halhali

birbirine dedirerek ses çkarmas kastedilmektedir. Çünkü bu, eytann

iindendir” dedi .
9

’NûrSur. 31
1
tbn Cerîr (17/271), bn Ebî Hâtim (8/2579) ve Beyhakî (7/96).

3 Nûr Sur. 31
4 bn Ebî Hâtim (8/2579).

5 bn Ebî eybe (4/320).
6 Nûr Sur. 31

7 bn Cerîr (17/272).
8 Nûr Sur. 31

9 bn Cerîr (17/273) ve bn Ebî Hâtim (8/2579, 2580).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Ayaklarn yere

vurmasnlar ..."
1 buyruunu açklarken: “Kadn ayandaki halhalin sesinin

iitilmesi için ayan yere vururdu. Ancak bundan nehyolundular" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Gizledikleri zinetler

bilinsin diye ayaklarn yere vurmasnlar ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada

halhal kastedilmektedir. Ancak onun sesinin iitilmesi için ayaklann yere

vurmaktan nehyolundular" dedi.

Abd b. Humeyd, Muâviye b. Kurre'den bildirir: “Cahiliye zamannda

kadnlar sert halhallann sesini iittirmek için ayaklann yere vururlard. Bunun

üzerine Yüce Allah: "...Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarn yere

vurmasnlar ..."3 âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Mâlik'ten

bildirir: Kadn ayanda boncuklarla gelir ve bir meclise vard zaman ayan
yere vururdu. Bunun üzerine: "...Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarn

yere vurmasnlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtulua

eresiniz!"
4 buyruu indi .

5

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Eskiden kadn ayana çngrakl

halhal takard. Yanna yabanc biri girdii zaman halhalin sesini iittirmek için

kastl bir ekilde ayan oynatrd. "...Gizledikleri zinetler bilinsin diye

ayaklarn yere vurmasnlar ..."
6 buyruu da, yanna giren yabanc kiinin

gizledii zineti bilmesi için ayaklarn oynatmasn, mânâsndadr.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "...Gizledikleri zinetler

bilinsin diye ayaklarn yere vurmasnlar ..."
8 buyruunu açklarken: “Burada

halhal kastedilmektedir" dedi .
9

’ Nûr Sur. 31
J Nûr Sur. 31

J Nûr Sur. 31
4 Nûr Sur. 31

5 bn Cerir (17/272) ve bn Ebî Hâtim (8/2580).
6 Nûr Sur. 31

7 bn Ebî Hâtim (8/2580).

•Nûr Sur. 31
9 bn Ebî Hâtim (8/2580).
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Tirmizî'nin Meymûne binti Sa’d’dan bildirdiine göre Resûlullah (sdiaiiBhu aleyhi

vesellem): "Ailesinden baka kiilere süslenip de görünmek isteyen kadn, kyamet

gününde olmayan bir karanlk gibidir" buyurmutur .

1

Ahmed, Buhârî Edebu'l-Müfred'öe, Müslim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin

uabu'l-mân'öa Ear'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi veseiiern):

"Ey insanlar! Allah’a tövbe edin. Zira ben günde yüz defa ona tövbe

etmekteyim " buyurmutur .

2

Ahmed, Huzeyfe’den bildirir: Aileme kar sivri dilli biri idim. Ancak

bakalanna kar öyle deildim. Bunu Hz. Peygamber'e (saiiaiiam, aleyhi vesilem)

bahsettiimde: "Ey Huzcyfe! Sen istifardan yana neredesin? Ben günde yüz

defa Allah'a istifar ve tövbe ederim" buyurdu .

3

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da Ebû Râfi'den bildirdiine

göre Resûlullah'a [sallaiiahu aleyhi vesellem): “Müminlerin kaç örtüsü vardr?” diye

sorunca, Resûlullah (sBiaiiehu Bieyhi vesellem) öyle buyurdu: "Sayamayacan kadar

çoktur. Ancak mümin bir günah iledii zaman bir örtü kaldrlr. Eer bu

günahtan dolay tövbe ederse o örtü ve beraberinde dokuz örtü daha geri döner.

Eer tövbe etmezse sadece bir örtü gider. Üzerinde bir ey kalmad zaman,

Allah meleklerinden dilediine: «nsanolu knayan ancak affeden biri deildir.

Onu kanatlarnzla örtünüz » buyurur. Melekler de Allah'n emretmi olduu

gibi onu örter. Eer bu kii tövbe ederse örtülerinin tümü gen döner. Tövbe

etmemesi durumunda da melekler anp kalr. Bunun üzerine Yüce Allah:

«Onu kendi haline brakn» buyurur ve melekler onu braknca üzerlerinde onu

örtecek hiçbir Örtü kalmaz (ve bütün ayplan açkta kalr)."*

bnu’I-Münziriin, Abdullah b. MuaffePden bildirdiine göre Resûlullah

(saMahu aleyhi vuBlm): "Pimanlk tövbedir" buyurmutur.

' Tirmizî (1167). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 203).

J Ahmed 29/390 (17847), Buhâri (621), Müslim (2702) ve Beyhakî (7022).

3 Ahmed 38/365 (23340). Muhakkik: "Sivri dilli ifadesi dnda sahih liayrihi'dir"

dedi.

4 bn Ebi'd-Dünyâ, Tevbe (77) ve Beyhakî (7217). Tevbe'nin Muhakkiki: "snad

zayftr" demitir.
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Ahmed, Buhârî Târih'te, bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim, Beyhakî uab'da

Ebû Nuaym Hilye’öe ve Hakîm et-Tirmizî'nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sByiihuBMivBjeiiam): "Pimanlk tövbedir
"
buyurmutur .

1

bn Hibbân, Dârakutnî el-Efrâd'da, Hâkim, Beyhakî uab'da, Diyâ

Muhtâre'de ve Hakîm et-Tirmizî'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiBhuBiartivBseiin): "Pimanlk tövbedir" buyurmutur.

2

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs'a, önce

kadnla zina edip sonra onunla evlenen kiinin durumunu sorunca: “Ba zina,

sonu ise nikahtr. kisinin birden tövbe etmesi benim için ayr ayn tövbe

etmelerinden daha sevimlidir. Zira Yüce Allah: "...Ey müminler! Hep birlikte

tövbe ediniz ..."3 buyurmaktadr" karln verdi .
4

Ajü \jjSi Û} f&iii jjb. ^U;SI IjtAj

& t-U 4ii & A
"Sîzden bekâr olanlar, kölelerinizden ve cariyelerinizden

salih olanlan evlendirin. Eer bunlar yoksul iseler, Allah

onlar lütfuyla zenginletirir. Allah, lütfü geni olandr ve

hakkyla bilendir." (Nûr Sur. 32)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Sizden bekâr olanlar...

evlendirin ..."5 buyruunu açklarken: "Duymu olduunuz gibi Allah size

böylesi kiileri evlendirmenizi emretmektedir. Böylesi, bakmaktan saknmak

ve rzlarn korumak açsndan daha iyidir” dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu

âyeti: eklinde okumutur.

1 Ahmed 6/37, 113, 115, 116, 193 (3568, 4012, 4014, 4016, 4124), Buhârî (3/374, 375). bn
Mace (4252), bn Hibbân (612, 614), Hâkim (4/243), Beyhakî (7029, 7032), EbÛ Nuaym
(8/312) ve Hakîm (2/110). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3429).

1 bn Hibbân (613), Hâkim (4/243) ve Diyâ (208-2091). bn Hibbân'n muhakkiki:

"snad zayftr" demitir.
3 Nûr Sur. 31
4 bn Ebî eybe (4/250).

5 Nûr Sur. 32
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bn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaMahu sieytu veseiiem}:

"Salih ve salihe kiileri evlendirin. Böylece onlann ardndan gelen nesil güzel

olur” buyurmutur .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Sizden bekâr olanlar, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun

olanlar evlendirin. Eer bunlar yoksul iseler, Allah onlar lütfuyla

zenginletirir. Allah, lütfü geni olandr ve hakkyla bilendir
7' 2

âyetini

açklarken: “Yüce Allah nikah emretmi ve Müslümanlar ona tevikte

bulunmutur. Yine Müslümanlara, hürleri ve köleleri evlendirmelerini

emredip, onunla bir zenginlik vaad ederek: "...Eer bunlar yoksul iseler,

Allah onlar lütfuyla zenginletirir ..."3 buyurmutur .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk: “Allah'n size nikah

konusunda emretmi olduu gibi ona itaat ediniz. Allah size bu konuda vaad

ettiini yerine getirecektir" dedi ve: "...Eer bunlar yoksul iseler, Allah

onlar lütfuyla zenginletirir ..."5 buyruunu okudu .

6

Abdurrezzâk Musannefte ve Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirir: Bize

zikredildiine göre Ömer b. el-Hattâb öyle demitir: “Evlilikle zengin olmay

aramayan kii gibisini görmedim. Zira Yüce Allah bu konuda ona vaad te

bulunmu ve: "...Eer bunlar yoksul iseler, Allah onlar lütfuyla

zenginletirir ..."7 buyurmutur .

8

Abdurrezzâk ve bn Ebî eybe’nin Musannefte bildirdiine göre Ömer b.

el-Hattâb: “Zenginlii evlilikte arayn" dedi ve: "...Eer bunlar yoksul iseler,

Allah onlar lütfuyla zenginletirir ..."9 buyruunu okudu. Dier bir lafzda

ise: “Üstünlüü evlilikte arayn" eklindedir.

10

’ Dârimî (2227).
1 Nur Sur. 32
J Nûr Sur. 32
4 bn Cerîr (17/274, 275) ve bn Ebî Hatim (8/2581, 2582).

5 Nûr Sur. 32
6 bn Ebî Hatim (8/2582).

1 Nûr Sur. 32
8 Abdurrezzâk (10393).

9 Nûr Sur. 32
10
Abdurrezzâk (10385).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Zenginlii nikahta arayn. Zira

Allah: "...Eer bunlar yoksul iseler, Allah onlar lütfuyla zenginletirir..."

1

buyurmaktadr” dedi .

3

Sa'lebî ve Deylemî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiBhu aleyhi veseiiem): "Rzk nikahta arayn" buyurmutur .

3

Bezzâr, Dârakutnî el-lel'de, Hâkim, bn Merdûye ve Deylemî'nin Urve

vastasyla Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (satiaiuhu aleyhi «naNem):

"Kadnlan nikahlayn. Allah size onlarla beraber mal verir" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe ve Ebû Dâvud Merâsü’de Urve’den mürsel olarak aynsn

bildirir .

5

Abdurrezzâk, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim ve

Sünen 'de Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi

veseüen):
"
Allah'n üç kiiye yardm etmesi haktr. Bunlar iffetini korumak için

nikah kymak isteyen kii, borcunu ödemek isteyen mükâteb köle ve Allah

yolunda savaan kiidir

"

buyurmutur.

6

Hatîb'in Târih'te bildirdiine göre Câbir: “Bir kii Hz. Peygamber'e (sanoiiaht

aleyhi veseiiem) gelip fakirlikten dolay ikayette bulununca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veseiiam) bu kiiye evlenmesini emretti” dedi .

7

1 Nur Sur. 32
J bn Cerîr (17/275).

3 Tahrîc Ehâdîsi'l-Keâfla (2/444) geçtii üzere Sa'lebî ve Deylemî (282). Elbânî, es-

Silsiletu'd-Da'îfe’de (2487) hadisin zayf olduunu söylemitir.
* Bezzâr, Kefu'l-Eslâr (1402), Dârakutnî (5/124), Hâkim (2/161), Tahric Ehâdîsu'l-

Keâfta (2/443, 444) geçtii üzere bn Merdûye ve Deylemî (2290). Elbânî, es-Si siletu'd-

Da'îfe’de (2400) hadisin zayf olduunu söylemitir.

5 bn Ebî eybe (4/127) ve Ebû Dâvud (sh. 140).

6 Abdurrezzâk (9542), Ahmed 12/378, 379 (7416), Tirmizî (1655, "sahih), Nesâî (3120,

3218), bn Mâce (2518), bn Hibbân (4030), Hâkim (2/160, 217, "sahih") ve Beyhakî (7/78).

Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2041).

7 Hatîb (1/365). snadnda Saîd b. Muhammed el-Medenî bulunmaktadr. Hatîb

hadisi ondan nakletmi ve: "Bu hadis bir ey ifade etmez" demitir. bn Hibbân: "Bu

hadisin hücet olarak kabul edilmesi caiz deildir" dedi.
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"Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerin!

lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip

olduunuz kölelerden mükâtebe yapmak isteyenlere

gelince, eer onlarda bir hayr görürseniz onlarla mükâtebe
yapn. Allah'n size verdii maldan onlara verin. Dünya

hayatnn geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak
isteyen cariyelerinizi fuha zorlamayn. Kim onlan buna

zorlarsa bilinmelidir ki hiç üphesiz onlarn
zorlanmasndan sonra Allah onlar için çok balaycdr,

çok merhametlidir." (Nûr Sur. 33)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime:

“Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin

edinceye kadar iffetlerini korusunlar ..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Burada bir kadn görüp de ona ehvetlenen kii kastedilmektedir. Eer bu

kii evli ise hanmna gitsin ve ihtiyacn gidersin. Eer bekar ise Allah onu

rzkyla zengin klana kadar Allah’n göklerde ve yerdeki azamet ve kudretine

bakp düünsün ." 2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Ravk: "...ffetlerini korusunlar ..." 3

buyruunu açklarken: "Burada Allah’n kendilerini rzklandrana kadar

haram kld eylerden korunmalar kastedilmektedir" dedi .

4

’ Nûr Sû. 33

* bn Ebî Hatim (8(2382).

3 Nûr Sur. 33

« bn Ebî Hatim (8/2582).
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Hatîb'in Târih'te bildirdiine göre bn Abbâs: "Evlenmeye güçleri

yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini

korusunlar. Sahip olduunuz kölelerden mükâtebe yapmak isteyenlere

gelince, eer onlarda bir hayr görürseniz onlarla mükâtebe yapn. Allah'n

size verdii maldan onlara verin. Dünya hayatnn geçici menfaatlerini elde

etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuha zorlamayn. Kim onlar

buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç üphesiz onlarn zorlanmasndan sonra

Allah onlar için çok balaycdr, çok merhametlidir" âyetini açklarken:

"Mal olmayan kii evlensin, Allah onun ihtiyacn karlar, mânâsndadr”

dedi .

1

bnu's-Seken Ma'rifetu's-Sahâbe'de Abadullah b. Sabîh'ten, o da

babasndan bildirir: Huvaytib b. Abdi'l-Uzza'nn kölesi idim. Ona mükâtabe

yapmay teklif ettim, ama o kabul etmedi. Bunun üzerine: "...Sahip

olduunuz kölelerden mükâtebe yapmak isteyenlere gelince, eer onlarda

bir hayr görürseniz onlarla mükâtebe yapn. Allah'n size verdii maldan

onlara verin. Dünya hayatnn geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli

olmak isteyen cariyelerinizi fuha zorlamayn. Kim onlar buna zorlarsa

bilinmelidir ki hiç üphesiz onlarn zorlanmasndan sonra Allah onlar için

çok balaycdr, çok merhametlidir"
3

âyeti nâzil oldu .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "GlX jjjJi.

S

"

4

buyruunu açklarken: "Burada mükâtabe yapmak isteyen köleler

kastedilmektedir" dedi.*

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Mükâtebe yapn ..."
6

buyruunu açklarken: "Bu bir öüt ve ruhsattr, farz deildir" dedi .

7

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âmir e-a'bî:

"...Mükâtebe yapn..."’ buyruunu açklarken: "Kii dilerse mükâtebe yapar,

dilerse yapmaz" dedi .

2

1

Hatîb (12/393).
1 Nûr Sur. 33
} el-sâbe 'de (3/407) geçtii üzere bnu's-Seken.
4 Nûr Sur. 33
s bn Ebî Hatim (8/2582, 2583).

6 Nûr Sur. 33
7 bn Ebî Hatim (8/2583).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Enes b. Mâlik'ten bildirir:

(Kölem) îrîn benden mükâtabe yapmay istedi, ama ben bunu kabul

etmedim. Bunun üzerine durumu Ömer'e bildirince, Ömer bana kamçsyla

yönelip: “Onunla mükâtebe yap" dedi ve: "...Sahip olduunuz kölelerden

mükâtebe yapmak isteyenlere gelince, eer onlarda bir hayr görürseniz

onlarla mükâtebe yapn ..."3 buyruunu okudu. Bende onunla mükâtebe

yaptm .

4

Ebû Dâvud Merâsil'öe ve Sünen'de Beyhakî'nin Yahya b. Ebî Kesîr’den

bildirdiine göre Resûlullah (saUaliahu aieyt« veseiiem): "...Sahip olduunuz kölelerden

mükâtebe yapmak isteyenlere gelince, eer onlarda bir hayr görürseniz

onlarla mükâtebe yapn ..."5 buyruunu açklarken:
"Eer onlarn bir meslek

sahibi olduunu bilirseniz mükâtebe yapn. Eer öyle deilse onlar insanlara

yük olarak brakmayn " buyurmutur .

6

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ibnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer onlarda bir hayr görürseniz onlarla

mükâtebe yapn ..."

7

buyruunu açklarken: “Burada hayrdan kast maldr"

dedi .

6

bn Merdûye, Hz. Ali'den aynsn bildirir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Mücâhid'den aynsn bildirir .

9

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer onlarda bir hayr

görürseniz onlarla mükâtebe yapn ..."
10 buyruunu açklarken: “Güvenilir

ve ahde vefa gösteren biri olarak bilirseniz, mânâsndadr" dedi .

11

I Nûr 5ur. 33
* Abdurrezzâk (15578) ve bn Cerîr (17/276).

3 Nûr Sur. 33
4 Abdurrezzâk (15578) ve bn Cerîr (17/276).

3 Nûr Sur. 33
6 Ebû Dâvud (sh. 134) ve Beyhakî (10/317).

7 Nûr Sur. 33
8 Abdurrezzâk (15570), bn Ebî eybe (7/202), bn Ebî Hâtim (8/2584) ve Beyhakî

(10/318).

9 Abdurrezzâk (15571).
10 Nûr Sur. 33
II

Beyhakî (10/317).
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Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer onlarda bir hayr

görürseniz onlarla mükâtebe yapn ..."

1

buyruunu açklarken: “Eer

mükâtebe yaptn kiinin borcunu ödeyeceini bilirsen, mânâsndadr”

dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, bn Cüreyc'ten

bildirir: Atâa: "...Eer onlarda bir hayr görürseniz onlarla mükâtebe

yapn ..."3 buyruundaki “Hayr” ifadesinden maksat nedir? Kiinin mal veya

iyi olmas mdr? Yoksa her ikisi midir?" dediimde öyle dedi: “Biz bunu

ancak mal olarak görmekteyiz. Allah: "Lo^ 0^- ic>"

4

(=Birinize ölüm geldii zaman, eer bir mal brakacaksa) buyurmaktacr.

Burada da ifadesiyle mal kastedilmektedir .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Abîde es-Selmânî: "...Eer onlarda bir hayr görürseniz

onlarla mükâtebe yapn ..."7 buyruunu açklarken: “Eer güvenilir kiiler

olduunu bilirseniz, mânâsndadr” dedi .

8

Abd b. Humeyd, Katâde, brâhîm ve Ebû Salih'ten bu yorumun aynsn

bildirir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Nâfi’den bildirir: bn

Ömer, kölesinin bir meslei olmazsa onunla mükâtebe yapmay istemez /e

ona: “Bana insanlann kirlerini mi yedireceksin?” derdi .
9

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Mücâhid ve Tâvus: "...Eer onlarda bir hayr görürseniz

1 Nûr Sur. 33
1 Beyhakî (10/317).

3 Nûr Sur. 33
4 Bakara Sur. 180

* Bakara Sur. 180
6 Abdurrezzâk (15570) ve Beyhakî (10/318).

7 Nûr Sur. 33
8 Abdurrezzâk (15572) ve bn Ebî Hâtim (8/2584).

9 Abdurrezzâk (15585), îbn Cerîr (17/278) ve Beyhakî (10/318).
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onlarla mükâtebe yapn..."' buyruunu açklarken: "Burada mal ve

güvenirlik kastedilmektedir" dedi .

2

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den aynsn bildirir .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Eer onlarda bir hayr görürseniz onlarla mükâtebe yapn ..."4

buyruunu açklarken: "Eer onlarn bir meslek sahibi olduunu bilirseniz

mükâtebe yapn. Eer öyle deilse onlarn yüklerini Müsiümanlann üzerine

brakmayn" dedi. "...Allah'n size verdii maldan onlara verin ..."5 buyruu

hakknda ise: "Anlatnz miktardan bir ksm borcunu silin, mânâstndadr"

dedi .

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Rûyânî

Müsted'öe Diyâ el-Makdisî'nin Muhtâre'öe bildirdiine göre Bureyde:

"...Allah'n size verdii maldan onlara verin ..."7 buyruunu açklarken: "Bu,

insanlan ona vermeye tevik etmektir" dedi .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Allah'n size

verdii maldan onlara verin ..."9 buyruunu açklarken: "Bu, kölenin efendisi

olsun bir bakas olsun, insanlan bu ie teviktir" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin bildirdiine

göre Mücâhid: "Mükâteb kiiye borcundan bir ksm silinir" dedi .

10

bn Ebî Hâtim'in, Saîd b. Cübeyriden bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah'n size verdii maldan onlara verin ..."
11

buyruunu açklarken:

"Kiinin kölelikten kurtulmas için Allah ona yardm etmeyi emretmitir"

’ Nûr Sur. 33
1 bn Cerîr (17/279), bn Ebî Hâtim 8/2584) ve Beyhakî (10/318).

1 Abdurrezzâk (15574).

4 Nûr Sur. 33
5 Nûr Sur. 33
6 bn Cerîr (17/278, 285), bn Ebî Hâtim (8/2583, 2584, 2587) ve Beyhakî (10/317, 330).

7 Nûr Sur. 33
8 bn Cerîr (8/2586).

9 Nûr Sur. 33
10 Abdurrezzâk (15594) ve Beyhakî (10/330).
11 Nûr Sur. 33
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dedi. Ali b. Ebî Tâlib: “Allah, kölenin efendisine mükâtebin borcundan dörtte

birini silmesini emretmitir. Ancak bu bir öüttür, farz bir ey deildir. Fakat

bunda sevap vardr" dedi.
1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Merdûye ve Beyhakl'nin, Ebû Abdurrahman es-5ülemî vastasyla

bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "...Eer onlarda bir hayr görürseniz onlarla

mükâtebe yapn ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada mal kastedilmektedir"

dedi. "...Allah'n size verdii maldan onlara verin ..."3 buyruu hakknda ise:

"Mükâteb kiiye borcunun dörtte biri braklr" dedi.4

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye, Deylemî

ve Beyhakî'nin Abdullah b. Habîb vastasyla Hz. Ali'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber Metisim ateyhi veseiiem): "...Allah'n size verdii maldan onlara verin .
.."5

buyruunu açklarken: "Mükâteb kiiye borcunun dörtte biri braklm"

buyurmutur. 6

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “Mükâteb

kiiye borcunun onda biri braklr" dedi.
7

Abdurrezzâk, bn Sa'd, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz.

Ömer, Ebû Ümeyye isimli bir kölesiyle mükâtebe yapt. Ödeme zaman Etû

Ümeyye yanna gelince, Ömer: "Ey Ebu Ümeyye git, mükâtebe bedelini

kazanmada bundan istifâde et" dedi. Ebu Ümeyye: “Ey müminlerin emîri,

bunu son taksit yerine saysan?" deyince, Ömer: “O zamana yetiememekten

korkuyorum" karln verdi ve: "...Allah'n size verdii maldan onlara

verin ..."
8 buyruunu okudu.

1

1 bn Ebî Hâtim (8/2586).

5 Nûr Sur. 33
5 Nûr Sur. 33
4 Abdurrezzâk (15590), bn Cerîr (17/283, 284) ve Beyhak (10/329).

5 Nûr Sur. 33
6 Abdurrezzâk (15589), bn Ebî Hâtim (8/2586, 2587), Hâkim (2/397, “sahih"), Deylemî

(7173) ve Beyhakî (10/329). bn Kesîr, Tefsîr’de (6/57): "Garip (tek kanall) hadistir ve

Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) dayandrlmas münkerdir. Daha çok mevkuf

hadise (sahabi sözüne) benzemektedir" demitir.
7 Abdurrezzâk (15594).
8 Nûr Sur. 33



Âyet: 33 • Cariyeleri Fuha Zorlamak 57

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: bn

Ömer aciz kalr da kendi sadakasna geri döner korkusu ile mükâteb kölesine

ilk taksitlerden bir ey brakmazd. Ancak son taksitte istedii kadar bir

miktardan vazgeçerdi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Allah'n size verdii

maldan onlara verin ..."

3

buyruunu açklarken: “Burada idareciler

kastedilmektedir. Zekatlanndan onlara verirler. Zira Yüce Allah: "Zekatlar,

ancak... köleler, borçlular... içindir... buyurmaktadr” dedi .

5

bn Ebî eybe, Müslim, Saîd b. Mansûr, Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Süfyan vastasyla Câbir b.

Abdillah'tan bildirir: Abdullah b. Ubey cariyesine: “Git bizim için zina et”

derdi. O da bunu sevmezdi. Bunun üzerine Yüce Allah: “ .*Jl Js. %
jLp-j JA- öf û|» ^jJI 1$*^ llâflO jîjl ö|”

(=Dünya hayatnn geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen

cariyelerinizi fuha zorlamayn. Kim onlan buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç

üphesiz onlann zorlanmasndan sonra Allah onlar çok balaycdr, onlara

kar çok merhametlidir) âyetini indirdi. O da, âyeti bu ekilde okurdu .

6

Müslim ayn kanal ile Câbir'den bildirir: Abdullah b. Ubey'in Müseyke ve

Ümeyme adnda cariyeleri vard. Abdullah b. Ubey onlarn zina etmesini

isterdi. Onlar bu durumu Hz. Peygamber’e (saiiaiiahu aleyhi veseiiem} ikayette

bulununca, Yüce Allah: "...Dünya hayatnn geçici menfaatlerini elde etmek

için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuha zorlamayn. Kim onlar buna

zorlarsa bilinmelidir ki hiç üphesiz onlarn zorlanmasndan sonra Allah

onlar için çok balaycdr, çok merhametlidir
" 7

âyetini indirdi .

8

1 Abdurrezzâk (15592), bn Sa'd (7/118), bn Ebî Hatim (8/2587) ve Beyhakî (10/330).

1 Abdurrezzâk (15595) ve bn Cerîr (17/286).

3 Nûr Sur. 33
4 Tevbe Sur. 60

5 bn Ebî Hâtim (8/2586).

6 bn Ebî eybe (4/375, 376), Müslim (3029/26), bn Kesîr, Tefsîr'âe (6/58) geçtii üzere,

Bezzâr bn Cerîr (17/290, 291), bn Ebî Hâtim (8/2591) ve Beyhakî (8/9).

7 Nûr Sur. 33

* Müslim (3029/27).
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Nesâî, bn Cerîr, Hâkim ve bn Merdûye Ubey b. Zübeyr vastasyla

Câbir’den bildirir: Müseyke Ensâr'dan bir kiinin cariyesiydi. O, Resûlullah'a

(saiiaiishu aleyhi «seiiem) gelip: "Efendim beni zinaya zorlamaktadr” deyince:

"...Cariyelerinizi fuha zorlamayn ..."

1

buyruu nâzil oldu.
J

Bezzâr ve bn Merdûye, Enes'ten bildirir: Abdullah b. Ubey'in Muâze

adnda bir cariyesi vard ve onu zinaya zorlard. slam geldii zaman:

"...Cariyelerinizi fuha zorlamayn ..."3 buyruu nâzil oldu .

4

bn Ebî Hâtim, krime'den aynsn bildirir.
5

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "...Cariyelerinizi fuha

zorlamayn ..."
6 buyruunu açklarken: "Cahiliye halk cariyelerini zinaya

zorlard. slam gelince bundan men edildiler” dedi.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Cahiliye

zamannda ücret alarak cariyelerini zinaya zorlarlard. Sonra bu âyet nâzil

oldu” dedi .

7

Tayâlisî, Bezzâr, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye’nin sahih bir

senetle bn Abbâs'tan bildirdiine göre Cahiliye zamannda Abdullah b.

Ubey’in zina eden bir cariyesi vard. Cariyesi ona zina ile çocuklar

dourmutu. Allah zinay haram kld zaman kendisine: “Sana ne oldu ki

artk zina etmiyorsun?” dedi. Cariye: "Hayr, vallahi artk asla zina

etmeyeceim” karln verdi. Abdullah b. Ubey onu dövünce, Yüce Allah:

"...Cariyelerinizi fuha zorlamayn ..."
8
âyetini indirdi .

9

1 Nûr Sur. 33
3
Nesâî, S. d-Kübrâ (11365), bn Cerîr (17/290, 291) ve Hâkim (2/397, "sahîh").

3 Nûr Sur. 33
9 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2240). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/83) der ki: "snadnda

uydurmac olan Muhammed b. el-Haccâc el-Lahmî bulunmaktadr."
5 bn Ebî Hâtim (8/2589).

6 Nûr Sur. 33
7 bn Cerîr (17/292, 293).
8 Nûr Sur. 33

9 bn Kesîr, Tefsîr'de (6/58) geçtii üzere Tayâlisî, Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2239), bn Ebî

Hâtim (8/2589) ve Taberânî (11747). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/82, 83) der ki:

"Taberânî'nin ravileri SoJiJ'in ravileridir."
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Saîd b. Mansûr, Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin krime'den

bildirdiine göre Abdullah b. Ubey'in Müseyke ve Muâze adnda iki cariyesi

vard. Onlan zinaya zorlard. Onlardan biri: “Eer bu hayrl bir eyse bunu

daha fazla yaparm. Öyle bir ey deilse bu ii brakmam gerekir" deyince,

Allah: "...Cariyelerinizi fuha zorlamayn ..."
1
âyetini indirdi .

2

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik:

"...Cariyelerinizi fuha zorlamayn ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Bu âyet Abdullah b. Ubey hakknda nazil olmutur. Onun zina ederek

kendisine kazanç salayan bir cariyesi vard. Sonra bu cariye Müslüman oldu

ve Müslümanl güzel bir ekilde yaad. Abdullah b. Ubey eskisi gibi zina

etmesini isteyince cariye onun bu isteini kabul etmedi.”

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: Abdullah b. Ubey’in Muâze adl bir

cariyesi vard. Yanna bir misafir geldii zaman ona ikramda bulunup bir

karlk bekliyerek Muâze'yi misafirle beraber olmas için gönderirdi. Muâze

bu durumu Ebû Bekrie ikayette bulununca, Ebû Bekr de bunu Hz.

Peygamber’efsrfaiiahuBeYhivEseiEm) bildirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

«seiiem), onu yannda tutmasn emretti. Abdullah b. Ubey feryad ederek: “Kim

bizi Muhammed’den kurtaracak. O kölelerimizi elimizden almaktadr" dedi

ve bu âyet nâzil oldu .
4

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Zührî'den

bildirdiine göre Kureyli bir kii Bedir savanda Abdullah b. Ubey’in yannda

esir dümütü. Abdullah b. Ubey’in yannda Muâze adl bir cariye de vard.

Kureyli olan esir onu kendi nefsine istiyordu. Cariye müslüman idi ve bu

sebeple o Kureyli esirden uzak duruyordu. Bu yüzden Abdullah b. Ubey ona

kzyor ve belki Kureyliden hamile kalr da doacak çocuunun da fidyesini

alnm düüncesiyle onu dövüyordu. Bunun üzerine Yüce Allah:

"...Cariyelerinizi fuha zorlamayn ..."5 âyetini indirdi .

6

' Nur Sur. 33
1 bn Cerîr (17/291).

} Nur Sur. 33
4 bn Ebî I lâtim (8/2590).

s Nûr Sur. 33
6
Abdurrezzâk (2/59), bn Cerîr (17/292) ve bn Ebî Hatim (8/2589, 2590).
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Hatîb Ruvât Mâlik 'te Mâlik vastasyla bn ihâb'dan bildirdiine göre Beni

Haris b. el-Hazrec'e mensup Ömer b. Sâbit: '...Cariyelerinizi fuha

zorlamayn ...'
1 buyruunun Abdullah b. Ubey b. Selûl ve cariyesi Muâze

hakknda nâzil olduunu söyledi. O anda Abbâs b. Abdilmuttalib de yannda

esir olarak bulunmaktayd. O, belki Abbâs'tan hamile kalr da çocuunda

fidyesini alnm düüncesiyle Abbas' yoldan çkarmas için Muâze'yi dövüyor,

o da bunu kabul etmiyordu. Abdullah b. Ubey'in istei de cariyenin

Abbâs'tan çocuk edinmesiydi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'den bildirir

Önceleri cariyelerine zina etmelerini emrederlerdi. Onlar da zina edip

kazançlann efendilerine verirdi. Abdullah b. Ubey'in de bir cariyesi vard. O

da zorla zina ederdi. Sonra zina etmeyi çirkin görüp bir daha zina etmemeye

yemin etti. Abdullah b. Ubey de onu zinaya zorlaynca Allah bu âyeti indirdi .

2

bn Ebî Hâtim, Mukâtil b. Hayyân'dan bildirir Bize bildirildiine göre, Allah

daha iyi bilir, bu âyet cariyelerini fuha zorlayan iki kii hakknda nâzil

olmutur. Bu cariyelerden birinin ad Museyke idi ve Ensâridan bir kiinin

yannda idi. Museyke'nin annesi Umeyme de Abdullah b. Ubey'in yanndayd.

Muâze ve Ürvâ da ayn durumdayd. Museyke ve annesi Hz. Peygamber’e

(saliaiiahu aleyhi «eseiiem) gelip durumlann kendisine anlattlar. Bunun üzerine Yüce

Allah: "...Cariyelerinizi fuha zorlamayn ..."3 âyetini indirdi .

4

bn Ebî eybe'nin Râfi' b. Hadîc'den bildirdiine göre Hz. Peygamoer

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Haccamn (kar alan hacamatçnn) ve fahienin kazana

pistir

"

buyurmutur .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Cuhayfe: “Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

yesellem)fahienin kazancn yasaklamtr" dedi .

6

bn Ebî eybe, ibn Mes'ûd ile Ebû Hureyre'den aynsn bildirir .

1

1 Nûr Sur. 33
1 bn Ebî Hâtim (8/2589).

3 Nûr Sur. 33
4 bn Ebî Hâtim (8/2590).

5 bn Ebî eybe (4/375, 6/270) ve Müslim (1568).

6 bn Ebî eybe (4/375) ve Buhârî (2086, 2238, 5347, 5945, 5962).



Âyet: 33 • Cariyeleri Fuha Zorlamak 61

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali (b. Ebî Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Car iyelerin izi fuha zorlamayn ..."
2

buyruunu açklarken: “Cariyelerinizi zina etmeleri için zorlamayn. Eer

zorlarsanz Allah onlar için çok balaycdr, çok merhametlidir. Günahtan da

onlan zorlayan kiileredir" dedi. }

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...ffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuha zorlamayn ..."4

buyruunu açklarken: “Burada iffetli ve Müslüman olmak isteyen cariyeler

kastedilmektedir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Dünya hayatnn

geçici menfaatlerini elde etmek için ..."
6 buyruunu açklarken: “Burada

fuhutan ve çocuklann fidyesinden elde edilen kazanç kastedilmektedir"

dedi .

7

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Hiç üphesiz onlarn zorlanmasndan sonra Allah onlar

çok balaycdr, çok merhametlidir
"8 buyruunu açklarken: “Burada zina

etmeye zorlanan cariyeler kastedilmektedir" dedi .
9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Hiç üphesiz onlarn

zorlanmasndan sonra Allah onlar çok balaycdr, çok merhametlidir"
10

buyruunu açklarken: “Allah, zorlayan kiilere deil zorlanan cariyelere kar

balayc ve merhametlidir" dedi.

’ bn Ebî eybe (4/375, 376), Buhârî (2237, 2282, 5346, 5661), Müslim (1567), Ebû

Dâvud (3484) ve Nesâî (4304). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud,

2975).

1 Nûr Sur. 33

3 bn Cerîr (17/292) ve bn Ebî Hatim (8/2589).

4 Nûr Sur. 33

5 bn Ebî Hatim "ffetli ve ahlâkl lafz ile" (8/2590).

6 Nûr Sur. 33
7 bn Ebî Hatim (8/2590, 2591).

8 Nûr Sur. 33

9 bn Cerîr (17/293) ve bn Ebî Hatim (8/2591).

10 Nûr Sur. 33
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre

bu âyet bn Mes'ûd'un kraatnda: oij ö* <i>!

eklindedir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti:
“ ^ ^ 5ii C.$

i*j" eklinde okurdu.
1

lÜj^T JÜÜj,

"Andolsun, biz size açklayn âyetler, sizden önce gelip

geçenlerden bir misal ve Allah'a kar gelmekten saknanlar
için bir öüt indirdik." (Nûr Sur. 34)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "Andolsun, biz size açklayc

âyetler... indirdik
"2 buyruunu açklarken: “Bu sûrede, Allah'n kendilerine

farz kld eyler kastedilmektedir” dedi. 3

v && £r! 4^ rlrjll

u4«iJ ,> jjî i—^ fJ jb v*i 4^3 âlS5 Vj 5>i

âlj lt'&J JlîiVl iüll J tjjll Ü)l

"Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali,

içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur

içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yldz gibidir

ki, douya da batya da nisbet edilemeyen mübarek zeytin

aacndan çkan yadan tututurulur. Bu öyle bir aaç ki

ya, neredeyse, kendisine ate demese bilek verir. Buk nur üstüne nurdur. Allah diledii kimseyi nuruyla

hidayete iletir. Allah insanlara misal verir; Allah her eyi

1 bn Cerîr (17/292).

1 Nûr Sur. 34

3 bn Ebî Hatim (8/2592).
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blr." (Nûr Sur. 35)

Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sfât' ta bn

Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi ««im gece vakti teheccüd namaz

kld zaman öyle dua ederdi: "Allahm! Sana hamd olsun. Sen göklerin

,

yerlerin ve içindekilerin Rabbisin. Sana hamd olsun. Sen göklerin, yerlerin ve

içindekilerin nurusun. Sana hamd olsun. Gökleri, yeryüzünü ve içindekileri

ayakta tutan sensin. Sana hamd olsun. Sen haksin, senin sözün de, vaadin de

haktr. Sana kavumak haktr. Cennet haktr, Cehennem haktr ve kyamet

haktr. Allahm! Sana teslim oldum ve sana iman ettim. Sana tevekkül ettim ve

sana yöneldim. Ben ancak senin verdiin güçle mücâdele ettim ve senin

hükmüne bavurdum. Benim önceden ve sonradan gizli ve açk olarak ilediim

günahlarm bala. Sen benim ilahmsn. Senden baka ilah yoktur."
1

Ebû Dâvud, Nesâî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Zeyd b. Erkam der ki:

Hz. Peygamber («iiaiWHj aleyh veseiiem) sabah namazndan sonra veya her namazdan

sonra öyle dua ederdi. "Ey bizim ve her eyin Rabbi olan Allahm! Ben senin

Rab olduuna ve hiçbir ortann olmadna ahidim. Ey bizim ve her eyin

Rabbi olan Allahm ! Ben, Muhammed'in kulun ve Resulün olduuna ahidim.

Ey bizim ve her eyin Rabbi olan Allahm! Ben bütün kullarn karde olduuna

ahidim. Ey bizim ve her eyin Rabbi olan Allahm! Beni ve ailemi her an,

dünyada ve âhirette sana kar ihlâsl kl. Ey Celal ve Kerem sahibi! Dualarm

iit ve kabul buyur. Allah büyüklerin büyüüdür. Allah göklerin ve yerin

nurudur. Allah büyüklerin büyüüdür. Allah bana yeter, o ne güzel bir

vekildir. Allah büyüklerin büyüüdür."2

Taberânî'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: bn Abbâs: “Allahm!

Yeryüzü ve gökyüzünün senin yüzünün nuruyla aydnlanmas hürmetine beni

senin koruman, güvencen ve rahmetin altnda kl" diye dua ederdi .
3

1

Buhârî (1120, 7385, 7442, 7499), Müslim (769, lafz kendisinindir), Nesâî (1618), bn
Mâce (1355) ve Beyhakî (18, 411).

1 Ebû Dâvud (1508), Nesâî, S. el-Kübrâ (9929), Beyhakî, uab (622). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, DaîfSünen Ebi Dâvud, 325).

3 Taberânî (10600).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, göklerin ve yerin

nurudur ..."
1 buyruunu açklarken: "Allah yerde ve gökteki ileri, yldzlar,

Güne'i ve Ay' idare edendir" dedi .

2

Firyabî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, göklerin ve yerin nurudur.

Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir

billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yldz gibidir ki, douya
da batya da nisbet edilemeyen mübarek zeytin aacndan çkan yadan

tututurulur. Bu öyle bir aaç ki ya, neredeyse, kendisine ate demese
bile k verir. Bu k nur üstüne nurdur ..." 3 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Allah'n mümine vermi olduu nur, yan, da banda ne çkt
zaman, ne de batt zaman günei görmeyen zeytin aacndan alan kandil

gibidir. Bu ya öyle bir yadr ki neredeyse ate demese bile parlar.

Müminin kalbi de ite böyle nur üstüne nurdur. Küfredenlerin: "...Amelleri,

ssz bir çöldeki serap gibidir ..."4 Kafirler geldiklerinde amellerinin serap gibi

olduunu görürler. Kafirlerin durumu, susam kiinin su görüp de yanna

gittiinde serap olduunu gören kii gibidir. Amelleri de ayn ekildedir. O,

sevab olduunu sanr, ama hiçbir sevab yoktur. Yahut: "...Youn bir sisle

birlikte dalga üstüne dalgann örttüü engin bir denizin ortasndaki

karanlklara benzer. Üst üste ylm karanlklar... nsan elini uzatt
zaman neredeyse onu bile göremez ..."5

Kafirin kalbi de üst üste ylm
karanlklar gibidir."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî'nin Mesâhifte a'bî'den bildirdiine göre

bu âyet Ubey b. Ka'b'n kraatnda: ^ jü" eklindedir.

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, göklerin ve

yerin nurudur ..."
6 buyruunu açklarken: “Allah'a iman eden kiinin nuru

kandil gibidir. Yani pencere gibidir" dedi .

7

1 Nûr Sur. 35
J bn Cerir (17/296).

3 Nûr Sur. 35
4 Nûr Sur. 39
5 Nûr Sur. 40
6 Nûr Sur. 35
7 bn Ebî Hâtim (8/2594, 2596) vc Hâkim (2/397, "sahîh").
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: u
ojJ> jii"

1 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Burada kâtibin yazm hatas vardr- Allah'n nuru

kandil ndan daha büyük bir eydir. Oysa burada müminin nuru kandil

gibi denilmektedir.”
2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin, cl-Esmâ ve's-

Sföt'ta Ali (b. Ebî Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah,

göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir

kandil gibidir..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah yer ve gök ehlinin

hidayete erdiricisidir. Müminin kalbindeki hidâyeti kandil gibidir.

Müminin kalbi, daha kendisine ate demeden parlayan saf yal kandil

gibidir. Ona ate dedii zaman daha da artar. O daha kendisine ilim

verilmeden hidayetle i yapar. lim verildii zaman da hidayet üstüne hidayet,

nur üstüne nur olur.”
4

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: Bu âyet Ubey

b. Ka’b'n kraatnda: “4 ^>1 ^ jii” eklindedir. Veya: ^ Jîi”

eklindedir” dedi.
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre a'bî: Bu âyet Ubey b. Ka'b’n

kraatnda: “öiSLaS jji Ji” eklindedir” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre Ubey b. Ka'b: "Allah, göklerin ve yerin

nurudur. Onun nurunun misali ..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Burada gösüne iman ve Kurîân konulan mümin kii kastedilmektedir. Allah

bu konuda misal vererek: "Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun

misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir;

o billur da sanki inciye benzer bir yldz gibidir ki, douya da batya da

nisbet edilemeyen mübarek zeytin aacndan çkan yadan tututurulur.

Bu öyle bir aaç ki ya, nerdeyse, kendisine ate demese bilek verir.

’ Nûr Sur. 35
J bn Ebî Hâtim (7/2594, 2595).

3 Nûr Sur. 35
4 bn Cerîr (17/295, 296, 299, 301, 303), bn Ebî Hâtim (8/2593- 2595) ve Beyhakî (136).

5 Ebû Ubeyd (sh. 179).

6 Nûr Sur. 35
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Bu k nur üstüne nurdur ..."

1

buyurmu ve ilk olarak kendi nuruyla

balamtr. Sonra müminin nurunu zikrederek: “Ona iman eden kiinin nuru"

diye buyurmutur." Bu âyet kraatmda: “<j ,>î ^ jLi” eklindedir. Burada

gösüne iman ve Kuriân konulan mümin kii kastedilmektedir. Bu kiinin

nuru kandil gibidir.

Müminin gösüne ve kalbine konulan imandr. Kalbindeki Kur'ân ve

iman atei, parlayan bir yldz gibidir. Onun asl mübarektir. Mübarek demek,

Allah'a kar ihlasl olmak ve ibadette ona hiçbir eyi ortak komamak
demektir. Mümin, yan etraf büyük aaçlarla sarl, günei görmeyen, yeil

ve küçük, mübarek bir aaçtan alpk saçan kandil gibidir. Müminin misali,

hangi halde olursa olsun hiçbir ekilde kendisine güne demeyen küçük ve

yeil aaç gibidir. O herhangi bir fitnenin kendisini sapkla düürmesinden

korunmu ve fitnelerle imtihan olunmusa da, Allah onu hak üzere sebat

ettirmitir. O, u dört huy üzeredir: “Bir ey dediinde doru söyler,

hükmettii zaman adaletle hükmeder, bir musibete maruz kaldnda

sabreder, kendisine bir ey verildiinde ise ükreder. O dier insanlar

arasnda, ölülerin kabirleri arasnda yürüyen diri kimse gibidir.

O be nur içinde dolap durur. Onun sözleri nur, ameli nur, girii nur, çk
nur ve kyamet günü gidecei yer nurdur. Yani Cennettir.

Sonra, Allah kafiri misal verip: "nkâr edenlere gelince; onlarn amelleri

ssz bir çöldeki serap gibidir. Susam kimse onu su sanr. Yanna

geldiinde hiçbir ey bulamaz. (Tpk bunun gibi kafir de hesap günü

amellerinden bir ey bulamaz). Ancak Allah' yannda bulur da Allah onun

hesabn tastamam görür. Allah, hesab çabuk görendir
"1 buyurmutur.

Kafir kyamet gününde Allah katnda bir hayr olduunu düünerek gelir ve

öyle bir ey bulamaz. Allah da onu atee atar. Allah, kafire baka bir misal

vererek: "Yahut youn bir sisle birlikte dalga üstüne dalgann örttüü

engin bir denizin ortasndaki karanlklara benzer. Üstüste ylm
karanlklar... nsan elini uzatt zaman neredeyse onu bile göremez.

Allah'n ktan yoksun brakt kimsenin hiçbir olamaz"*

buyurmutur. Kafir de be karanlk içinde dolap durur. Onun sözleri

1 Nûr Sur. 35
2 Nûr Sur. 39
3 Nûr Sur. 40
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karanlk, ameli karanlk, girii karanlk, çk karanlk ve kyamet günü

gidecei yer karanlktr. Yani Cehennemdir. O dier canllar arasnda ölü

gibidir. O, insanlar arasnda yürür ve neyin lehine, neyin aleyhine olduunu

bilmez." 1

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Yahudiler,

Muhammed'e(saiiaiiBiijsi«Yti'«seiien): "Allah'n nuru gökyüzü nurundan nasl aynlr?"

deyince, Allah, nuru için bu misali vererek: "Allah, göklerin ve yerin nurudur.

Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir
"2

buyurdu.

Âyetteki "Mikât" ifadesi ile evdeki küçük bir oyuk kastedilmektedir. Onda

cam içinde bulunan bir kandil bulunmaktadr. Bu, Allah'n kendine itaat için

vermi olduu bir misaldir. Allah itaati önce nur olarak, sonra da deiik

isimlerle adlandrd. "...O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye

benzer bir yldz gibidir ki, douya da batya da nisbet edilemeyen

mübarek zeytin aacndan çkan yadan tututurulur. Bu öyle bir aaç ki

ya, neredeyse, kendisine ate demese bilek verir. Buk nur üstüne

nurdur..."3 buyruundaki aaç, güne çkt zamanda, batt zaman da

kendisine demeyen, aaçlar arasnda bulunan ve ya güzel olan bir aaçtr.

Onun ya kendisine ate demeden parlar. Kulun iman ve ameli nur üstüne

nurdur. Allah diledii kiiyi nuruna hidayet eder. Bu da müminin misalidir.

4

Taberânî, bn Adiy, bn Merdûye ve bn Asâkir’in bildirdiine göre bn

Ömer: "...içinde lamba bulunan bir kandil gibidir ..."5 buyruunu açklarken

öyle dedi: "Burada kandil ifadesi ile Muhammed'in (sBlaliahu Beyh. veseiiem) içi, lamba

ifadesiyle de kalbi kastedilmektedir. Lamba Muhammed’in (saiiaiiahu aleyhi «seiM

kalbindeki nurdur. O, yan mübarek bir aaçtan almaktadr. Burada aaçla

brâhîm (deyh«sdan) kastedilmektedir. "...Douya da batya da nisbet

edilemeyen mübarek bir aaç..."
6
ifadesi ise, brâhîm (Beyhisseium) ne Yahudi, ne

de Hristiyan idi, mânâsndadr." Sonra bn Ömer: "brâhîm, ne Yahudi idi, ne

’ bn Cerîr (17/298, 302, 303, 327, 331), bn Ebî Hatim (8/2593- 2597, 2599, 2603, 2610,

2614) ve Hâkim (2/399, 400, ' sahîh ").

2 Nûr Sur. 35
} Nûr Sur. 35

* bn Cerîr (17/300, 304, 312) ve bn Ebî Hatim (8/2596, 2597, 2600, 2603).

5 Nûr Sur. 35
6 Nûr Sur. 35
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de Hristiyan. Fakat o, hanif (Allah' bir tanyan, hakka yönelen) bir

müslümand. Allah'a ortak koanlardan da deildi
"1

âyetini okudu .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye,

imr b. Atiyye'den bildirir: bn Abbâs, Ka'bu'l-Ahbâria gelip: "Bana Alab'n:

"Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde lamba

bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki

inciye benzer bir yldz gibidir..."* buyruunu açkla deyince, Ka'bu'l-Ahbâr

öyle dedi: "Nur ile Muhammed (saiMahu aiark vejeiiem) kastedilmektedir. Kandil

ifadesi evde bir oyuk mânâsndadr ve Allah bunu Muhammed'in (sdiuiiahu fieyti

vedem) azna misal vermitir. Lamba ifadesi ile kalbi, billur ifadesi ile gösü
kastedilmektedir. Allah, Muhammed'in (saU&u aleyhi «sillem) gösünü billura

benzetmitir." Sonra Ka'bu'l-Ahbâr lamba ifadesini, yani Muhammed’in

(taMshu ateyh »etdiem) kalbini anlatp: "O, yan mübarek bir aaçtan almaktadr"

dedi. "...Bu öyle bir aaç ki ya, neredeyse, kendisine ate demese bile

k verir..."
4 buyruu hakknda ise: "Muhammed (saiiaiiaiu aleyh» ve*eHem), peygamber

olduunu söylemese bile, o yan parlamas gibi neredeyse insanlar onun

peygamber olduunu bilir" dedi .
5

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, göklerin ve yerin

nurudur. Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir ..."
6

buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah yeryüzü ve gökyüzü halkn hidayete

erdirendir. Allah: "Ey Muhammed! Kalbin bu lambadaki kandil gibidir. Bu

lambann bu oyukta olmas gibi senin de akln kalbindedir" buyurmutur.

Allah, Resûlullah'n (uiisiiahu aleyhi vueiienO kalbini inciye benzer sönmeyen bir yldza

benzetmitir. "O, yan mübarek zeytin aacndan alr" ifadesiyle dinini

Ibrâhîm’in (aieykutivn) dininden almas kastedilmektedir. "...Douya da batya

da nisbet edilemeyen mübarek zeytin aacndan çkan yadan

tututurulur. Bu öyle bir aaç ki ya, neredeyse, kendisine ate demese
bilek verir...."

7 buyruundaki mana ise: brâhîm'in (aieyhsseiam) ne Hristiyanlar

J

i

4

6

7

Âli mrân Sur. 67

Taberânî (13226), M- el-Evsat (1843) ve bn Adiy (7/2556).

Nûr Sur. 35

Nûr Sur. 35

bn Cerir (17/299, 301) ve bn Ebî Hatim (8/2596, 2697, 2599, 2603).

Nûr Sur. 35

Nûr Sur. 35
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gibi dou tarafna dönerek, ne de Yahudiler gibi bat tarafna dönerek namaz

klmaydr. Muhammed'in de Maiiahu aleyhi vesilem) vahiy gelmeden önce Allah’n

kalbine koymu olduu nur ile sürekli hikmetle konumasdr.”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Onun

nurunun misali ..."
1 buyruunu açklarken: "Burada Muhammed (uiiahhu aiayhi

vesellem) kastedilmektedir” dedi. "...Bu öyle bir aaç ki ya, neredeyse,

kendisine ate demese bile k verir ..."

2

buyruu hakknda ise:

"Muhammed' (sallallahu BErhi vEsellem) gören her kii, Muhammed (sBlallahu aleyhi vesellem}

konumasa bile onun Allah'n Resûlü olduunu bilir, mânâsndadr” dedi .
9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Allah, göklerin ve yerin

nurudur. Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir..."4

buyruunu açklarken: "Burada müminin nuruna misal verilmitir” dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Allah,

göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir

kandil gibidir ..."5 buyruunu açklarken: "Burada kalplere yerleen Kur'ân

misal verilmektedir. Kandil ifadesi ise oyuk mânâsndadr” dedi .

6

bn Cerîriin bildirdiine göre Enes: "lahm: «Nurum, hidayettin>

buyurmaktadr” dedi .
7

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Muhammed b. Ka'b: "ölSL^S
" 8

ifadesini açklarken: "Burada kandildeki fitil

yeri kastedilmektedir” dedi .
9

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "öl£l^"10

ifadesini açklarklen: "Burada oyuk kastedilmektedir” dedi.

1 Nûr Sur. 35
1 Nûr Sur. 35

* bn Cerîr (17/299) ve bn Ebî Hatim (8/2594, 2602).

4 Nûr Sur. 35
5 Nûr Sur. 35
6 bn Cerir (17/299, 300, 305).

7 bn Cerîr (17/296).

* Nûr Sur. 35
9 bn Ebî Hatim (8/2595).
10 Nûr Sur. 35
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Abd b. Humeyd ve bn Cerlr'in bildirdiine göre bn Ömer "Burada

"Mikât” ifadesi oyuk mânâsndadr” dedi .

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Âyette geçen "Mikât”

ifadesi Habe dilinde oyuk mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Âyette geçen "Mikât" ifadesi Habe dilinde oyuk mânâsndadr”

dedi .

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Saîd b. yâd: "öiSLaS
'"3 ifadesi Habe

dilinde oyuk mânâsndadr" dedi .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr ifadesini

açklarken: "Pencere deil de oyuk mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd, Dahhâk’tan yorumun aynsn bildirir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Âyette geçen "Mikât”

ifadesi dan bir delii olmayan oyuk, "Misbâh” ifadesi ise fitil mânâsndadr”

dedi .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn CerîHin bildirdiine göre Katâde:

"...Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba

bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yldz gibidir ki,

douya da batya da nisbet edilemeyen mübarek zeytin aacndan çkan

yadan tututurulur ...”7 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah nurunun

misali, mümin kiinin kalbindedir. Kandil ifadesi ise oyuk mânâsndadr. Bu

nur parlayan bir yldz gibidir. Ona ne dounun ne de batnn gölgesi

gelmitir. Onun günee kar açkta olduunu konuurduk. te o en saf, en

tatl ve en güzel olan bir yadr. Bu, Allah’n Kur’ân için vermi olduu bir,

misaldir. Size, Allah katndan nur üstüne nur ve hidayet geldi. Allah’n Kitabn

' bn Cerîr (17/306).
1 bn Ebî Hatim (8/2595).

5 Nûr Sur. 35
4 bn Ebî eybe (10/470).

5 Nur Sur. 35
6 bn Ebî Hatim (8/2595, 2596).

7 Nûr Sur. 35
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iiten kiiler onu anlad, ezberledi onun içindekiler ve aklindakilerle

faydaland. te bu da müminin misalidir.'”

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onun

nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur

içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yldz gibidir ki, douya da

batya da nisbet edilemeyen mübarek zeytin aacndan çkan yadan

tututurulur. Bu öyle bir aaç ki ya, neredeyse, kendisine ate demese

bile k verir. Bu k nur üstüne nurdur.. buyruunu açklarken öyle

dedi: "Mikdt ifadesi ile kandilin içindeki bakr, sirâc ifadesi ile fitil

kastedilmektedir. O, öyle bir kandildir ki, Güne çkt zamandan batt

zamana kadar üzerinde olmasna ramen bir gölgesi yoktur. Bu kandil günün

bandan sonuna kadar güne görür ve ya daha saf ve daha parlak olur.

Yan parlakl üzerine atein gelmesi de nur üstüne nurdur.”3

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Sanki

nciye benzer bir yldz gibidir ..."
4 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu

yldz Zühre yldzdr. Allah, mümini o yldzn nuruna benzeterek: “Müminin

kalbi de içi de nurdur. O nur içinde yürür” buyurmutur.”5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...nciye benzer bir yldz

gibidir ..."
6 buyruunu açklarken: “Büyük bir yldz gibidir” dedi .

7

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sriMisho

aleyhi veseiien): "...O billur da sanki inciye benzer bir yldz gibidir ki, douya da

batya da nisbet edilemeyen mübarek zeytin aacndan çkan yadan

tututurulur ..."
8 buyruunu açklarken: “Burada brahim'in (aiayhissaiam)

gönlünün ne Yahudi, ne de Hristiyan olmay kastedilmektedir” dedi.

Firyabî ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...O billur da

' Abdurrezzâk (2/60).

1 Nûr Sur. 35
3 bn Cerîr (17/306, 314).

4 Nûr Sur. 35
5 bn Ebî Hatim (8/2598).

6 Nûr Sur. 35
7 bn Ebî Hâtim (8/2598).

* Nûr Sur. 35
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sanki inciye benzer bir yldz gibidir ki, douya da batya da nisbet

edilemeyen mübarek zeytin aacndan çkan yadan tututurulur..."'

buyruunu açklarken: “Sahrada ne bir maarann, ne bir dan
gölgelendirmedii, ne de bir eyin örtmedii bir aaç kastedilmektedir. Bu da

yann daha güzel olmasn salar" dedi.

Abd b. Humeyd, krime, Dahhâk ve Muhammed b. Sîrîn'den aynsn

bildirir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...O billurda sanki inciye

benzer bir yldz gibidir ki, douya da batya da nisbet edilemeyen

mübarek zeytin aacndan çkan yadan tututurulur..."
2 buyruunu

açklarken: "O, bats olmayan günein doduu yere veya dousu olmayan

günein batt yere nisbet edilmemitir. O, günein hem doduu yere, hem

de batt yere nisbet edilmitir" dedi .

3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...O billur da sanki inciye benzer bir yldz

gibidir ki, douya da batya da nisbet edilemeyen mübarek zeytin

aacndan çkan yadan tututurulur ..."4 buyruunu açklarken: “O,

aaçlann ortasnda, batdan da doudan da güne görmeyen bir yerdedir. O,

en güzel aaçlardandr" dedi .

5

Abd b. Humeyd, Ebû Mâlik ve Muhammed b. Ka'b'dan aynsn bildirir.

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim,

Hasan(- Basrf)'den bildirir: Bu aaç yeryüzünde bulunan bir aaç olsayd,

douya veya batya nisbet edilirdi. Ancak bu aaç Allah'n kendi nuruna

vermi olduu bir misaldir.

6

bn Ebî Hâtim'in Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “ ^ jü

(o, mübarek bir aaçtan tututurulur) ifadesini açklarken:

’ Nûr Sur. 35
1 Nûr Sur. 35
5 bn Ebî Hâtim (8/2600).

4 Nûr Sur. 35
5 bn Ebî Hâtim (8/2600).
6 bn Cerir (17/312) ve bn Ebî Hâtim (8/2601, 2602).
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“Burada salih bir kii kastedilmektedir” dedi. "...Douya da batya da nisbet

edilemeyen ..."
1 buyruu hakknda ise: “Burada da bu kiinin ne Yahudi, ne

de Hristiyan olmad kastedilmektedir” dedi .

2

Müsned'de Abd b. Humeyd, Tirmizî ve bn Mâce'nin Hz. Ömer'den

bildirdiine göre Resûlullah (»lUMu aleyhi «nM: "Zeytinyan katk edinin ve

ondan sürünün. Çünkü o, mübarek bir aaçtan çkmaktadr" buyurmutur .

3

Ahmed, Hâkim ve uabu'I-mân'da Beyhakî'nin Ebû Esîd'den bildirdiine

göre Resûlullah (ssiiaiiahu aMn ve*e«em): "Zeytinyan yiyin ve ondan sürünün.

Çünkü o, mübarek bir aaçtan çkmaktadr" buyurmutur.

4

Beyhakî'nin Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiBiishu aleyhi vesdicm):

"Zeytinyan katk edinin ve ondan sürünün. Çünkü o, mübarek bir aaçtan

çkmaktadr" buyurmutur .

5

Beyhakî'nin uabu'I-mân'da bildirdiine göre Hz. Âie'nin yannda

zeytinya zikredilince: “Resûlullah (satiaiiahu aleyhi »eseiiem) zeytinyann yenilmesini,

sürünmesini ve burna damlatlmasn emredip: «O, mübarek bir aaçtandr

»

buyururdu” dedi .

6

Taberânî, erik b. Nemle'den bildirir: Bir gün Ömer b. el-Hattâb'n misafiri

olmutum. Bana soumu deve kellesi ve zeytinya ikram ederek: “Bu,

Allah’n Peygamberinin mübarek olduunu söyledii eydir” dedi .

7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "...Nerdeyse, kendisine ate

demese bilek verir..."
8 buyruunu açklarken: “Bu, nurunun iddetinden

dolaydr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “Ik, zeytinyann

1 Nûr Sur. 35
5 bn Ebî Hatim (8/2601).

J Abd b. Humeyd. Muntehab (13), Tirmizî (1851) ve bn Mâce (3319). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2682).

4 Ahmed 25/448, 449 (16054), Hâkim (2/397, 398, "sahih") ve Beyhakî (5938).

Müsned 'm muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
5 Beyhakî (5939).
6 Beyhakî (5940).

7 Taberânî (89).

8 Nûr Sur. 35
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parlamasdr" dedi.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Buk nur üstüne nurdur..."
2

buyruunu açklarken: "Burada atein t ile zeytinyann parlamas

kastedilmektedir. Bunlarn birlemesiyle nur üstüne nur olmaktadr. Kur'ân

nuru ile iman nurunun birlemesi de ayn ekilde nur üstüne nurdur" dedi .

3

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Bu k nur üstüne

nurdur ..."4 buyruunu açklarken: "Burada Allah nurunun Muhammed’in

(sBiiaiiahu aleytli veseiiem) nuru üstüne gelmesi kastedilmektedir" dedi.

Jutflj jiÜL 4J Û ÜJ.I /±j ot âl ûT 0/ ^
"Allahn yüksek tutulmasna ve içlerinde adnn anlmasna

zin verdii evlerde, insanlar sabah akam O nu tebih

ederler" (Nûr Sur. 36)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'n yüksek

tutulmasna ve içlerinde adnn anlmasna izin verdii evlerde, insanlar

sabah akam O'nu tebih ederler
"5 âyetini açklarken öyle dedi: "Burada

mescidler kastedilmektedir. Mescidlerde bo sözlerin konuulmas

yasaklanmtr. Onlarda ancak Allah'n ad zikredilip kitab okunur. Burada

"Sabah akam" ifadesi ile sabah namaz ve ikindi namaz kastedilmektedir.

Bu namazlar Allah’n farz klm olduu ilk namazlardr. Allah, bu namazlan

anmay sevdii gibi kullarnn da bunu bilmesini sevmitir.”
6

Hâkim, bn Merdûye, uab'da Beyhakî ve Hilye'de Ebû Nuaym'n Ukbe b.

Âmir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi weiiem) öyle buyurmutum

"Kyamet gününde insanlar bir yere toplanacaktr. Herkesin görecei re

duyaca bir yerden bir münadi üç defa: «Burada toplananlar kimin erefe en

layk olduunu bilecektir» diye nida edecektir. Sonra: «Allah' zikretmekten

’ bn Ebî Hatim (8/2602).

1 Nûr Sur. 35
5 bn Ebî Hatim (8/2603).

4 Nûr 5u r. 35
5 Nûr Sur. 36
6 bn Cerîr (17/3126, 319, 320) ve bn Ebî Hatim (8/3604, 3606).



Âyet: 36 • Mescitlerin Temizlii 75

dolay yataklarndan uzak kalanlar nerededir?» diyecektir. Sonra: «Ne ticaret,

ne de alveriten dolay kendilerini Allah' anmaktan alkoymayan kiiler

nerededir?» diyecektir. Daha sonra da: « Sürekli olarak Rablerine hamd eden

kiiler nerededir?» diyecektir."'

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Allah’n yüksek tutulmasna

ve içlerinde adnn anlmasna izin verdii evler..."
2 buyruunu açklarken:

"Burada mescidler kastedilmektedir. Allah mescidlerin ina edilip

yükseltilmesine izin vermi, onlarda namaz klnmasn ve onlann

temizlenmesini emretmitir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah’n yüksek

tutulmasna ve içlerinde adnn anlmasna izin verdii evler ..."3 buyruunu

açklarken: "Burada ina edilen mescidler kastedilmektedir" dedi .

4

Abdurrezzâk ve bn Ceninin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Allah’n

yüksek tutulmasna ve içlerinde adnn anlmasna izin verdii evlerde,

insanlar sabah akam O’nu tebih ederler
"5 âyetini açklarken: "Burada

içinde Allah' zikredip namaz klnan mescidlere kar saygl davranmak

kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah’n yüksek tutulmasna

ve içlerinde adnn anlmasna izin verdii evler ..."7 buyruunu açklarken:

“Burada Hz. Peygamber'in (saiiaiiBiru aleyhi veseiicm) evleri kastedilmektedir" dedi .

8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Allah'n yüksek tutulmasna

ve içlerinde adnn anlmasna izin verdii evler..."9 buyruunu açklarken

öyle dedi: "Burada sadece peygamberlerin ina etmi olduu dört mescid

kastedilmektedir. Bunlar brâhîm («MusseM ve smail’in ina etmi olduu

Kabe, Dâvud (aieyhisseiem) ve Süleyman’n (aieytissaBm) ina etmi olduu Beytü’l-

' Hâkim (2/398, 399, "sahih") Beyhakî (3246) ve Ebû Nuaym (2/9).

1 Nûr Sur. 36
i Nûr Sur. 36
4 bn Cerir (17/316).

5 Nûr Sur. 36
6 Abdurrezzâk (2/60, 61) ve bn Cerîr (17/318, 320, 321).

7 Nûr Sur. 36
8 bn Ebî Hâtim (8/2604).

9 Nûr Sur. 36



Z5 -3 Nûr Sûresi g-

Makdis, Resûlullah'n (sa^aiiahu «Mi meiiBm) Medine'deki ina etmi olduu mescid

ve yine Resûlullah'n (uMriu eteyKi veuHem) takva üzere ina etmi olduu Küba

mescididir."’

bn Merdûye, Enes b. Mâlik ve Bureyde'den bildirin Resûlullah (uUsUahu a«yto

vBseiiam) bu âyeti: J il jit " eklinde okuyunca bir kii kalkp: "Yâ

Resûlallah! Bu evler hangi evlerdir?" diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah

(safiailahu aleyhi vesellem):
"
Peygamberlerin evleridir" buyurdu. Sonra Ebû Bekr kalkp

Hz. Fâtma ve Ali'nin evini göstererek: "Yâ Resûlallah! Bu evde onlardan

mdr?” diye sorunca: "Evet, hem de üstün onlarndandr" buyurdu.

bn Ebî eybe, Müslim, Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye, Bureyde'den

bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) bir kiinin Mescid'de: "Benim krmz
devemi gören var m?" dediini iitince üç defa: "Onu bulamayasn

"

dedikten

sonra: "Bu mescidler ancak kendisi için ina edildikleri kiiye ibadet etmek

içindir" buyurdu. Ebû Sinan e-eybânî: "Allah’n yüksek tutulmasna ve

içlerinde adnn anlmasna izin verdii evler... buyruunu açklarken:

"Burada mescidlere kar saygl olmak kastedilmektedir" dedi .

3

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre Hz. Âie:

"Resûlullah (uiiaiMu aleyhi vesefem) evlerde mescidler edinmeyi ve bu mescidleri

temiz tutup, ho kokularla kokulandrmay emretmitir" dedi .
4

Ahmed, Urve b. Zübeyriden o da Resûlullah’n (saflaiiahu aleyhi vesBibn) ashabndan

baz kiilerden öyle bildirir: "Resûlullah (saiieiBhu eieyl* vmilem) bize evlerde

mescidler edinmemizi ve bu mescidleri güzel bir ekilde ina edip temiz

tutmamz emretmitir.

5

bn Ebî eybe ve Ebû Ya’la'nm bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Ömer

her cuma günü mescidi güzel kokularla buhuriard .

6

1 bn Ebî Hatim (8/2604).
1 Nûr Sur. 36
3bn Ebî eybe (2/419), Müslim (569), Nesâî, S. el-Kübrâ (10002) ve bn Mâce (765).

4 Ahmed 43/396, 397 (26386), Ebû Dâvud (455), Tirrüzî (594), bn Mâce (758, 759).

Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 613, 614).

5 Ahmed 38/221 (23146). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
6 bn Ebî eybe (2/363) ve Ebû Ya la (190). Ebû Ya’la'nn muhakkiki: "snâd zayftr"

demitir.
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bn Ebî eybe'nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah MsMu aisyti

vBseiiam): "Mescitte tükürmek günah, kefareti ise onu gömmektir" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, Ahmed ve Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah (uUaUahu aleyhi veseilem): "Mescitte yere tükürmek günah, onu gömmek ise

sevaptr" buyurmutur .

2

Taberânî'nin M. el-Evsat 'ta bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(saliailehu alerti «sefam): "Mescitte tükürmek günah, kefareti ise onu gömmektir"

buyurmutur.
3

BezzârV bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu aiayti na\\m):

",Mescide atlan balgam, kyamet gününde sahibinin yüzünde olacaktr"

buyurmutur.

4

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uilaiiahu aleyhi

«sdlem): "Mescide tükürüp de onu gömmeyen kiinin o tükürüü, kyamet

gününde en scak bir ekilde gözlerinin içine düecektir" buyurmutur.
5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Huzeyfe: “Kim namaz klar ve kbleye

doru tükürürse o tükürüü kyamet gününde yüzüne gelir" dedi .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Mescitte tüküren kiinin o

tükürüü, kyamet gününde en scak bir ekilde gözlerinin içine düecektir"

dedi .

7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Derinin ate karsnda

1

îbn Ebî eybe (2/365), Buhârî (415) ve Müslim (552).

1 bn Ebî eybe (2/365) Ahmed 36/582 (22243) ve Taberânî (8091, 8094). Müsned'ir

muhakkikleri: "Sahîh liayrihi'dir. snad hasendir" demilerdir.
3 Taberânî (7513). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (2/18) der ki: "snadnda hakknda

tenkitler bulunan Ebû Leyla bulunmaktadr."
4
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (413). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (2/19) der ki: "snadnda

Buhârî ve cemaatinin zayf gördüü Âsim b. Ömer bulunmaktadr."
s Taberânî (7960). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/19) der ki: "snâdnda çok zayf

olan Cafer b. ez-Zübeyr bulunmaktadr."
6 bn Ebî eybe (2/365).

7 bn Ebî eybe (2/365).
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büzülmesi gibi mescidler de sümük veya balgam karsnda büzülür” dedi .

1

bn Ebî eybe, Abbâs b. Abdirrahman el-Hâimî'den bildirir: Mescitlerin ilk

kokulanmas öyle olmutu: Resûlullah (saUaMu aleyh meltem) Mescid'de bir balgam

görmü ve onu ayayla gömerek koku isteyip oraya dökmütür. Bundan

sonra da insanlar mescidleri güzel kokularla kokulandrmaya balamtr.*

bn Ebî eybe, a’bî'den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiehu aleyhi vesilem) Mescid 'in

kble tarafnda balgam gördü ve onu eliyle gömerek koku istedi ve o yeri

kokulandrd. te bu da sünnettir .

3

bn Ebî eybe'nin Ya'kûb b. Zeyd'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ssiiBflBhu aieyh> vesMMescid'deki tozlan bir hurma dal ile süpürürdü .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “Resûlullah (ohlBhu ieyhi

YBSBiiem) ve Ebû Bekr zamannda mescid su serpilerek süpürülürdü” dedi .
5

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Ensâridan bir kiiden bildirdiine göre

Resûlullah (saflaHahu aleyhi ve«iM: "Sizden biriniz mescidde bir bit bulursa, mescidden

çkaca zaman onu da çkarmak için biti elbisesine sarsn " buyurmutur.

6

bn Mâce’nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiallahu aleyhi meltem):

"u eyler mescidde yaplamaz. Mescit yol edinilmez, orada silah tehir

edilmez, orada yaya kiri balanamaz ve oras çar edinilmez" buyurmutur.

7

bn Mâce'nin Vasile b. el-Eska'dan bildirdiine göre Resûlullah (sdiaUBhu aleyhi

vESBiiBm) öyle buyurmutur: "Küçük çocuklarnz, delilerinizi, alveriinizi,

münakaalarnz, seslerinizi yükseltmeyi, eri cezalan uygulamay ve

klçlannz knndan çekmeyi mescidlerinizden uzak tutun. Mescitlerinizin

kaplannn yaknnda temizlik yeri edinin ve cuma günlerinde mescidlerinizi

güzel kokularla kokulandnn."6

' bn Ebî eybe (2/366).

1 bn Ebî eybe (2/362).

> bn Ebî eybe (2/363).

4 bn Ebî eybe (1/398).

* bn Ebî eybe (1/397, 398).

6 bn Ebî eybe (2/368) ve Ahmed 38/470 (23465).

7 bn Mâce (748). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, DaîfSünen bn Mâce, 163).

8 bn Mâce (750). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sunar bn Mâce, 164).
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bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve ibn Mâce'nin Ebû Mûsa'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Kii okuyla mescide gelirse okunu

demirinden tutsun

”

buyurmutur.’

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin Amr b.

uayb'dan, onun babasndan, onun da dedesinden bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyt reseiM mescidde alveri yapmay ve iirler okumay

yasaklamtr” dedi .

1

bn Ebî eybe’nin lafz ise: "ve kayp ilan vermeyi yasaklamtr”

eklindedir.

Taberânî, bnu's-Sünnî ve bn Mende'nin Sevbân'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyt vesellem): "Mescitte iir okuyan birini gördüünüz zaman ona

üç defa: «Allah azm tkasn» deyin. Mescitte kayp ilan veren kiiye üç defa:

«Onu bulamayasn» deyin. Mescitte alveri eden birini gördüünüz zaman

da ona: «Allah ticaretine kazanç vermesin » deyin" buyurmutur.

3

Taberânî'nin Cübeyr b. Mut’im'den bildirdiine göre Resûlullah (sallailahu aleyh.

veselM: "Mescitlerde klçlar knndan, oklar sepetlerinden çekilmez. Mescitte

Allah adna yemin edilmez. Mukim olsun, misafir olsun kiinin mescidde

dinlenmesi engellenmez. çine resimler çizilmez ve ielerle süslenmez. Zira

mescidler emin bir yer olarak ina edilip üstünlüklerle ereflendirilmitir."4

bn Mâce'nin bn Abbâs’tan, Taberânî’nin Cübeyr b. Mut'im'den

bildirdiine göre Resûiullah (saiiaiiatu aleyhi veseiiem): "Hadleri (eri cezalan)

mescidlerde uygulamayn
"
buyurmutur.

5

1 bn Ebî eybe (2/436), Buhâri (452, 7075), Müslim (2615) Ebû Dâvud (2587) ve bn

Mâce (3778).
1 bn Ebî eybe (2/419), Ahmed 1 1/257 (6676), Ebû Dâvud (1079), Tirmizî (322), Nesâî

(713, 714) ve bn Mâce (749, 766). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sa/î/ Sünen bn Mâce,

607, 620).

3 Taberânî (1454), bnu's-Sünnî (153) ve el-sâbe'de (1/413) geçtii üzere bn Mende.

Hafz der ki: "bn Mende bu hadisi Ebû Hayseme el-Cu'fi vastasyla Abbâd b. Kesîr'den

rivayet etmi ve dedesini zikretmemitir.
4 Taberânî (1589). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/331) der ki: "snâdnda zayf olan

Bir b. Cebele bulunmaktadr."
5 bn Mâce (2599) ve Taberânî (1590). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn

Mâce, 2105).



80 .*8 Nûr Sûresi B*

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs, mescitten bir çakl ta alp

çkaran bir kiiye: “Onu geri çevir, yoksa bu çakl ta kyamet gününde

senden davac olur" dedi .

1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr): “Bir çakl ta
mescidden dan çkarld zaman o çakl ta tekrar yerine döndürülünceye

kadar onu çkaran kiiye yalvanr" dedi .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: “Çakl ta mescidden

çkanld zaman feryat eder veya tebih eder" dedi .
3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “Çakl ta kendisini

mescidden çkaran kiiye söver ve lanet ederi’ dedi .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Süleyman b. Vesâr: “Çakl ta
mescidden çkanld zaman tekrar yerine getirilene kadar feryat eder" dedi .

5

bn Ebî eybe, Tirmizî ve bn Mâce, Resûlullah'n (saiiaifehb aleyhi w»ten) kz Hz.

Fâtma'dan bildirir: Resûlullah (sbIIbUsNu aleyhi metan) Mescid'e girdii zaman:

"Allah'n adyla. Selam Allah'n Resulüne olsun. Allahm! Benim günahlarm

bala ve bana rahmetinin kaplarn aç" diye dua ederdi. Mescid'den çkaca
zaman da: "Allah'n adyla. Selam Allah'n Resulüne olsun. Allahm! Benim

günahlarm bala ve bana fazilet kaplarn aç" diye dua ederdi .

6

bn Ebî eybe'nin Ebû Katâde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (nüaHahu

aleyhi veseliem): "Mescitlerin hakkm verin" buyurdu. Ashab: “Mescitlerin hakk

nedir?" diye sorunca, Resûlullah (s^uiafau «eyhi meiM: "Oturmadan önce iki rekat

namaz klmaktr" buyurdu .

7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Mescitleri yol edinmek

’ bn Ebî eybe (2/413).
2 bn Ebî eybe (2/413).

3 bn Ebî eybe (2/413).

4 bn Ebî eybe (2/413).

s bn Ebî eybe (2/413).

6 bn Ebî eybe (1/338, 10/405), Tirmizî (314) ve bn Mâce (771). Sahih hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 625).

7 bn Ebî eybe (1/340).
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kyametin alametlerindendir" dedi.
1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: “£^4” eklinde (be)

harfini nasbederek okumutur.

bn Ebî eybe ve uabu'l-mân'da Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

“Kuluk namaz Kur’ân'da mevcuttur. Ancak bunu anlayan kii bilir. Allah'n:

“Allah'n yüksek tutulmasna ve içlerinde adnn anlmasna izin verdii

evlerde, insanlar sabah akam O'nu tebih ederler
"2

âyeti de bunu ifade

etmektedir” dedi. 3

SlS’JJl p\L[j ^ÜaJI plîp 4U je g» Vj ojUy^4 T V JU-j

jUojSlJ jJLâJI Ujj d>

"Bunlar ne ticaret ve ne de alveri Allah anmaktan,

namaz klmaktan, zekat vermekten alkoyar. Bunlar,

gönüllerin ve gözlerin dönecei günden korkarlar"

(Nûr Sur. 37)

Ahmed ve Beyhakî'nin Ümmü Seleme’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiisiiehu aleyhi vaseiiem): "Kadnlarn en hayrl mescidi, evlerinin en ücra tarafdr"

buyurmutur.4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebû Humeyd es-Sâidî

babasndan ninesi Ümmü Humeyd’den bildirir: Yâ Resûlallah! Kocalanmz

seninle beraber namaz klmamza mani olmaktadr. Oysa biz seninle beraber

namaz klmay seviyoruz" dediimde, Resûlullah (sBlaiBhu aleyhi vesaiiem):
"
özel

odalarnzda namaz klmanz normal odalarnzda klmanzdan daha efdaldr.

Normal odalarnzda namaz klmanz da cemaatle klmanzdan daha efdaldr"

buyurdu.5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Hiçbir kadn evinde

’ bn Ebî eybe (1/339, 340).

J Nûr Sur. 36
J bn Ebî eybe (2/407, 408).

4 Ahmed 44/174, 165 (26542) ve Beyhakî (3/131). Miisted'in muhakkikleri:

"ahitleriyle beraber hasen hadistir" demitir.
s Ahmed 45/37 (27090). Muhakkik: "Hasen hadistir" demitir.
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kld namazdan daha efdal bir namaz klmamtr. Mescidu'l-Harem’n

yannda klnan namaz ve ihtiyar kadnn darda kld namaz bundan

müstesnadr.” 1

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahj aleyhi veseiM: "Bunlar ne ticaret ve ne de alveri Allah'

anmaktan, namaz klmaktan, zekat vermekten alkoyar..."’ buyruunu

açklarken:
"
Bunlar yeryüzünde Allah'n lütfunu arayarak yolculuk eden

kiilerdir" buyurmutur .

3

bn Merdûye ve Deylemî'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiistiahu aleyhi vrseiiem): "Bunlar ne ticaret ve ne de alveri Allah

anmaktan, namaz klmaktan, zekat vermekten alkoyar ..."4 buyruunu

açklarken: "Bunlar yeryüzünde Allah'n lütfunu arayarak yolculuk eden

kiilerdir" buyurmutur .

5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bunlar ne ticaret ve ne de

alveri Allah' anmaktan, namaz klmaktan, zekat vermekten alkoyar...""

buyruunu açklarken: "Burada Allah'n lütfunu arayarak alveri eden kiiler

kastedilmektedir. Bunlar ezan sesini iittikleri zaman ellerindekini brakp

mescide giderek namaz klanlardr" dedi.

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bunlar ne

ticaret ve ne de alveri Allah' anmaktan, namaz klmaktan, zekat

vermekten alkoyar ..."7 buyruunu açklarken: "Vallahi bunlar zamannda

tüccar kiilerdi. Onlarn ticaretleri onlan Allah' zikretmekten

alkoymamaktayd” dedi .

8

bn Ebî Hatim, Hâkim ve Beyhakî uab'da bn Abbâs'tan bildirir: Allah:

’ bn Ebî eybe (2/383, 384).

1 Nûr Sur. 37
3 bn Ebî Hatim (8/2607).

4 Nûr Sur. 37
5 Deylemî (3284).
6 Nûr Sur. 37
7 Nûr Sur. 37
8
Taberânî (11788).
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"...Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir..."
1

buyruu ile alverileri kendilerini, Allah' zikretmekten alkoymayan kiileri

misal vermektedir. Onlar insanlar içinde en güzel ticaret yapan kiilerdi.

Ancak onlann ticareti kendilerini Allah'n zikrinden alkoymamaktayd .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Bunlar ne ticaret ve ne de alveri Allah' anmaktan, namaz klmaktan,

zekat vermekten alkoyar ..."3 buyruunu açklarken: "Burada farz

namazlarda hazr bulunmalar kastedilmektedir" dedi .

4

Firyabî, Atâ’dan aynsn bildirir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Ömer'den

bildirir: Onlar çarda iken kamet getirilmiti. Onlar dükkanlarn kapattlar ve

Mescid'e gittiler. "Bunlar ne ticaret ve ne de alveri Allah' anmaktan,

namaz klmaktan, zekat vermekten alkoyar..."5 âyeti de bunlar hakknda

nazil olmutur .

6

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, Taberânî ve uab'öa Beyhakî'nin bildirdiine

göre bn Mes'ûd çarda iken, kamet getirildiini iittikleri zaman eyalarn

brakp da mescide giden kiiler gördü. Bunun üzerine: "Allah'n: "Bunlar ne

ticaret ve ne de alveri Allah' anmaktan, namaz klmaktan, zekat

vermekten alkoyar ..."7 diye zikrettii kiiler bunlardr" dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bunlar ne ticaret ve ne de

alveri Allah' anmaktan, namaz klmaktan, zekat vermekten alkoyar.

Bunlar, gönüllerin ve gözlerin dönecei günden korkarlar
"9 âyetini

açklarken öyle dedi: "Bunlar çarlarnda alveri eden kiilerdir. Namaz

vakti geldiinde alverileri onlan namazlanndan alkoymamaktayd. Onlar

kalplerin yerinden çkaca kyamet gününden korkarlar. "Onlar, yüreklerin

1 Nûr Sur. 35
J bn Ebî Hâtim (8/2607), Hâkim (2/398,

"
sahîh ") ve Beyhakî (2922).

J Nur Sur. 37
4 bn Cerîr (17/322) ve bn Ebî Hâtim (8/2608).

5 Nûr Sur. 37
6 Abdurrezzâk (2/61), bn Cerîr (17/321, 322) ve bn Ebî Hâtim (8/2607, 2608).

7 Nûr Sur. 37
8 bn Cerîr (17/322), Taberânî (9079) ve Beyhakî (2917).

9 Nûr Sur. 37
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aza gelecei, tasadan yutkunacaklar, yaklaan kyamet günü ile uyar ..."
1

buyruu da bunu ifade etmektedir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Bunlar, gönüllerin ve

gözlerin dönecei günden korkarlar
"3 buyruunu açklarken: "Burada

kyamet günü kastedilmektedir'' dedi .

4

Ahmed Zühd'de ve Abd b. Humeyd, Ebu’d-Derdâ'dan bildirir: Ben bu

merdivenin üstünde sat yapp günde üç yüz dinar kazanma ve cema2t

namaznda hazr bulunma çabasnda deilim. Ben bunun helal olmadn da

iddia etmiyorum. Ancak ben Allah'n: "Bunlan ne ticaret ve ne de alveri

Allah' anmaktan, namaz klmaktan, zekat vermekten alkoyar..."5

buyruunda zikrettii kiilerden olmay seviyorum ."6

Zühd'de Hennâd b. es-Serî, es-Salât'ta Muhammed b. Nasr, bn Ebî Hatim,

bn Merdûye ve uabu'l-mât'da Beyhakî'nin Esmâ binti Yezîd'den

bildirdiine göre Resûlullah (aiuishu aiytu meiien) öyle buyurmutun "Allah

kyamet gününde insanlar bir yerde toplayacaktr. Herkesin görecei ve

duyaca bir yerden bir münadi: «Allah'a bollukta ve darlkta hamd edenler

nerededir?» diyecektir. Bunun üzerine az kii kalkacak ve hesapsz olarak

Cennete girecektir. Sonra bir daha: «Allah' zikretmekten dolay yataklarndan

uzak kalanlar nerededir?» diyecektir. Yine az kii kalkacak ve hesapsz olarak

Cennete girecektir. Sonra bir daha: «Ne ticaret, ne de alveriten dolay

kendilerini Allah' anmaktan alkoymayan kiiler nerededir?» diyecektir. Yine

az kii kalkacak ve hesapsz olarak Cennete girecektir. Daha sonra dier insanlar

hesap için kalkacaktr."7

Hâkim, bn Merdûye ve uabu'l-mân'da Beyhakî, Ukbe b. Âmir'den

bildirir: Biz, Resûlullah (saMiahu aleyh, meiM ile beraber bir seferde iken öyle

buyurdu: “Kyamet gününde insanlar bir yere toplanacaktr. Herkesin görecei

' Mü'min Sur. 18

' bn Ebî Hâtûn (8/2607, 2609).

’ Nûr Sur. 37
4 bn Ebî Hatim (8/2609).

5 Nûr Sur. 37
6 Ahmed (sh. 137).

7 Hennâd (sh. 176), Muhammed b. Nasr, Kyâmul'-Leyl (sh. 9), bn Ebî Hatim (8/2610)

ve Beyhakî (3244). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîfu't-Terîb, 356).
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ve duyaca bir yerden bir münadi üç defa: «Burada toplananlar kimin erefe en

layk olduunu bilecektir» diye nida edecektir. Sonra: «Allah' zikretmekten

dolay yataklarndan uzak kalanlar nerededir?» diyecektir. Sonra: «Onlar ne

ticaret ve ne de alveri Allah' anmaktan, namaz klmaktan, zekat

vermekten alkoymayan, gönüllerin ve gözlerin dönecei günden korkanlar

*

nerededir?» diyecektir. Daha sonra da: «Sürekli olarak Rablerine hamd eden

kiiler nerededir?» diyecektir.
"2

Ahmed, Ebû Ya'la ve bn Hibbân'n Ebû Saîd'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaftahu Bieyt w**flem): "Kyamet gününde Yüce Allah: «Buruda

toplananlar kimin eref ahalisi olduunu bilecektir» buyurmutur

"

dedi.

Ashab: “Yâ Resûlallah! eref ahalisi kimdir?” diye sorunca: "Mescitlerdeki

zikir ahalisidir" buyurdu .

3

Beyhakî uabu'l-mân'da Hasan(- Basrî)'den bildirir: Kyamet gününde bir

münadi: “Burada toplananlar kimin eref ahalisi olduunu bilecektir. Korku

ile Rablerine dua ederek yataklarndan uzak kalanlar ve Allah'n kendilerine

vermi olduu nzktan infak edenler nerededir?” diyecektir. Bunlar da kalkp

orada bulunanlann üzerinden geçip gidecektir. Sonra münadi: “Burada

toplananlar kimin eref ahalisi olduunu bilecektir. Ne ticaret, ne de

alveriten dolay kendilerini Allah' anmaktan alkoymayan kiiler

nerededir?” diyecektir. Bu kiiler de kalkp orada bulunanlann üzerinden

geçip gidecektir. Sonra bir daha: “Burada toplananlar kimin eref ahalisi

olduunu bilecektir. Her halükârda Allah'a hamd eden kiiler nerededir?”

diyecektir. Bunun üzerine çok kii kalkacaktr. Daha sonra geri kalanlar

amellerinin karln görmek için hesaba çekilecektir.

4

(U Air lâj Ji- *U OUÜJI \j£ \yj& *JÎlj

’ Nûr Sur. 37
1 Hâkim (2/398, 399, “sahih") vc Beyhakî (3246).

5 Ahmed 18/195, 249 (11652, 11722), Ebû Ya'la (1046, 1403) ve bn Hibbân (816).

Müsned 'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4 Beyhakî (693).
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"nkâr edenlere gelince; onlarn amelleri ssz bir çöldeki

serap gibidir. Susam kimse onu su sanr. Yanna
geldiinde hiçbir ey bulamaz. Ancak Allah' yannda bulur

da Allah onun hesabn tastamam görür. Allah, hesab
çabuk görendir. Yahut derin bir denizdeki karanlklar

gibidir. Onu dalga üstüne dalga kaplyor, üstünde de

bulutlar var. Karanlklar üstüne karanlklar. nsan, elini

çkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur

vermezse, onun için nur diye bir ey yoktur." (Nûr sur . a», 4<>)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "nkâr edenlere

gelince; onlarn amelleri ssz bir çöldeki serap gibidir. Susam kimse onu

su sanr. Yanna geldiinde hiçbir ey bulamaz. Ancak Allah' yannda bulur

da Allah onun hesabn tastamam görür. Allah, hesab çabuk görendir'"

âyetini açklarken öyle dedi: “Allah, iddetli bir ekilde susayp da serap

gören kiiyi misal vermektedir. Bu kii susuzluundan dolay serab su sarr

ve onu elde ettiini düünür. Ancak onu içmek için yanna gittiinde bir ey
bulamadn bilir ve orada ölür. Kafir kiinin durumu da serap gören kiin n

durumu gibidir. Amelinin ona yeteceini veya kendisine bir fayca

salayacan sanr. Fakat o, ölene kadar hiçbir ey üzere deildir. Ölüm gelip

çattnda da amelinin kendisini hiçbir eyden kurtarmadn ve susayan

kiinin gördüü serabn kendisine fayda salamad gibi amelinin de

kendisine bir fayda salamadn görür." Sonra: "Yahut (inkarclarn küfür

içindeki hâlleri) derin bir denizdeki karanlklar gibidir. Onu dalga üstüne

dalga kaplyor..."
2 buyruu hakknda ise: “Burada karanlklarla ameller,

dalgalarla da insann kalbi kastedilmektedir. Böylesi faydasz amellerle

insann kalbi, iitmesi ve görmesi kaplanr" dedi .

3

1 Nûr Sur. 39
1 Nûr Sur. 40
5 bn Cerîr (17/328, 330) ve bn Ebî Hatim (8/2611, 2612).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: Ü-i/'
1

buyruunu açklarken: “Burada düz bir arazi kastedilmektedir" dedi .

2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: ü-â/'3 buyruunu açklarken: "âi^"4 ifadesi

ile yeryüzünde ssz bir çöl, \r
i>S

'''5 ifadesi ile de kafirin ameli

kastedilmektedir" dedi. “Yanna geldiinde hiçbir ey bulamaz. Ancak

Allah' yannda bulur da Allah onun hesabn tastamam görür ..."
6 buyruu

hakknda ise öyle dedi: “Burada kafirin ölerek dünyadan ayrlmas ve Allah’n

tam olarak hesabn görmesi kastedilmektedir" dedi .

7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

ü**/*
8 buyruunu açklarken: “Burada ssz bir çöl kastedilmektedir"

m m "

"

dedi .

9

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Süddî vastasyla

babasndan, Muhammed'in (uiiiiahu aleyhi veseiiem) ashabndan bildirir: Kâfirler

kyamet gününde susam bir ekilde diriltilirler. Onlar: “Su nerede?" deyince,

kendilerine serap gösterilir ve su bulduklann sanrlar. Su sandklar serabn

yanna gittiklerinde Allah' bulurlar. Bunun üzerine Allah onlarn hesabn

tastamam görür. Zira Allah, hesab çabuk görendir .

10

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: “Yahut derin bir denizdeki karanlklar gibidir. Onu

dalga üstüne dalga kaplyor.. ." ,1 buyruunu açklarken: "Luccîy ifadesi dibi

derin olan mânâsndadr. Bu, sapklk içinde olan, bir çk olmayan, hava

1 Nûr Sur. 39

’ bn Cerîr (17/328) ve bn Ebî Hâtim (8/2611).

3 Nûr Sur. 39
4 Nûr Sur. 39

5 Nûr Sur. 39
6 Nûr Sur. 39
7 bn Cerîr (17/328) ve bn Ebî Hâtim (8/2611, 2612).

8 Nûr Sur. 39
9 Abdurrezzâk (2/61) ve bn Cerîr (17/328, 329).

10 bn Ebî Hâtim (8/2611).

"Nûr Sur. 40
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alaca bir yeri bulunmayan ve orada hiç bir ey göremeyen kafirin ameli için

bir misâldir” dedi.’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...nsan, elini çkarsa

neredeyse onu bile göremez... buyruunu açklarken öyle demitir: Bu

ifade kiinin: "Vallahi onu göremedim, görecek gibi de deildim” demesi

gibidir.

bnu'l-Münzir, Ebû Umâme'nin öyle dediini bildirir: Ey insanlar! yilikleri

ve kötülükleri paylaacanz yere varmak üzeresiniz. Yakn bir zamanda da

baka bir yere yani yalnzlk, karanlk ve dar olan eve, mezara gideceksiniz.

Ancak Allah’n genilettii yer bunun dndadr. Sonra kyamet günü

vatanna gideceksiniz. Siz bu vatanlarn birinde iken, Allah’n emri vu<u

bulduu zaman, baz yüzler ak olurken baz yüzler kara olacaktr. Sonra

baka bir yere götürüleceksiniz. Orada insanlann üzerini iddetli bir karanlk

kaplayacak ve bu karanlkta mümine nurdan bir parça verilecektir. Ancak

kafire ve münafa bir ey verilmeyecektir. Yüce Allah bu konuda misal

vererek Kitab'nda: "Yahut derin bir denizdeki karanlklar gibidir. Onu

dalga üstüne dalga kaplyor, üstünde de bulutlar var. Karanlklar üstüne

karanlklar. nsan, elini çkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur

vermezse, onun için nur diye bir ey yoktur
"3 buyurmaktadr. Âmâ birinin

gören bir kiinin gözleriyle göremedii gibi kafir ve münafk kii de müminin

nurundan faydalanamayacaktr.

âi j* ^jSili oijUJJi j & 43 -k öl i f\

öjjjü Ui Julj jUp

"Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sra sra

kularn Allah' tespih ettiini görmez misin? Her biri

duasn ve tebihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onlarn

yapmakta olduu eyleri hakkyla bilendir/' (NûrSur. *)

’ Abdurrezzâk (2/61), bn Cerîr (17/330, 331) ve bn Ebt Hatim (8/2613).

1 Nûr Sur. 40
3 Nûr Sur. 40
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

el-Azame 'de Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "Göklerde ve

yeryüzünde bulunan kimselerle, sra sra kularn Allah' tespih ettiini

görmez misin? Her biri duasn ve tebihini kesin olarak bilmektedir ..."
1

buyruunu açklarken: "Namaz insanlara, tebih te Allah'n dier

yaratklanna özel bir eydir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Sra sra kular..."3

buyruunu açklarken: "Burada kularn kanatlarn açmas kastedilmektedir"

dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Sra sra kular ..."5

buyruunu açklarken: "Burada kularn kanatlaryla sra sra olmalar

kastedilmektedir" dedi.

Ebu'-eyh’in el-Azame 'de bildirdiine göre Mis’ar: "...Sra sra kularn

Allah' tespih ettiini görmez misin? Her biri duasn ve tebihini kesin

olarak bilmektedir ..."
6 buyruunu açklarken: "Allah onlarn namazn

bildirmi, ama rükû ve secdeyi zikretmemitir" dedi.

Jiji» *jâ L-tfj p te teJjî p ^ h ot ) p\

ir* ti *£ Ot ö* IjA tjysj ja

D d. 1.2.1 * jUajSfL» <îyi li -Lj ^ ojJv-u Lj

jUV ^JV' Sj-iU 01 jitfij

"Görmez misin ki Allah, bulutlan sevk eder. Sonra, onlan

kaynatrp üst üste yar. Nihayet yamurun, onlann

arasndanyadn görürsün. 0, gökten, oradaki dalardan
dolu indirir de onu dilediine isabet ettirir, dilediinden de

’ Nûr Sur. 41
1 bn Cerîr (17/333), bn Ebî Hitim (8/2616) ve Ebu'-eyh (1228).

i Nûr Sur. 41
4 bn Ebî Hâtim (8/2616).

5 Nûr Sur. 41

6 Nûr Sur. 41
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geri çevirir. Bu bulutlarn imeinin parlts neredeyse

gözleri alacak. Allah, geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor,

üphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardr/'
(Nûr Sur. 43, 44)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: buyruLnu

açklarken: “Burada yamur kastedilmektedir" dedi.
J

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid:

buyruunu açklarken: “Burada yamur kastedilmektedir"' dedi.

bn Ebî Hâtim'in Ebu’l-Becîle’den bildirdiine göre babas: “Âyetteki

“Vedak” ifadesi imek mânâsndadr" dedi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: j/*
5
ifadesini

açklarken: “Burada bulutlann aras kastedilmektedir" dedi.

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: j*” eklinde (ha)

harfini nasbederek, (elif) harfi olmadan okumutur .

7

bn Ebî Hâtim ve el-Azame ’de Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Ka'b(u'l-

ahbâr): “Eer don, dördüncü semadan inmiyor olsayd yetitii her eyi helak

ederdi" dedi .

8

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

buyruunu açklarken: “Âyetteki “Sena” ifadesi ile imein
parlts kastedilmektedir" dedi .’

0

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “Bana: *
lü Sl

1 Nûr Sur. 43
J bn Ebî Hâtim (8/2617, 2618).

5 Nûr Sur. 43
4 bn Ebî Hatim (8/2618).

5 Nûr Sur. 43
6
ibn Cerir (17/337) ve bn Ebî Hâtim (8/2618).

7 bn Cerîr (17/336, 337). bn Mes'ûd, Dahhâk ve Muâz el-Anberî yine bu ekilde

okumulardr.
8 bn Ebî Hatim (8/2618) ve Ebu'-eyh (745).

9 Nûr Sur. 43
10 bn Cerîr (17/338) ve bn Ebî Hâtim (8/2619).
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ai^"
1 buyruunu açkla" deyince. bn Abbâs: "Senâ ifadesik mânâsndadr"

dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn

Abbâs: "Evet bilirler, Ebû Süfyân b. el-Hâris'in:

“Karlk beklemeden hakka davet etmekte,

Gece karanlnda
,
parlak k vermekte dediini iitmedin mi?" karln

verdi .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: buyruunu açklarken: "Burada imek çakmas

kastedilmektedir" dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in ehr b. Haveb'den bildirdiine göre Ka'b, Abdullah b.

Amr'a imek ifadesini sorunca: "Burada ilk inen dolu kastedilmektedir" dedi

ve: "...Oradaki dalardan dolu indirir de onu dilediine isabet ettirir,

dilediinden de geri çevirir. Bu bulutlarn imeinin parlts neredeyse

gözleri alacak
"5 buyruunu okudu .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Allah, geceyi ve gündüzü

döndürüp duruyor..."7 buyruunu açklarken: "Geceyi getirip gündüzü

götürür. Sonra gündüzü getirip geceyi götürür" dedi .

8

<*4** o* r&l ^4 (44* ^ J* J4- Jiij

js’
LJ* idi j

|
ilij u idi ^ p44i o&j

" * ^
* "

>4^
"Allah, bütün canllar sudan yaratt. te bunlardan bir

ksm kam üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür,

’ Nûr Sur. 43
1
el-tkân'da (2/70) geçtii üzere Tast.

5 Nûr Sur. 43
4 Abdurrezzâk (2/62, 62), bn Cerîr (17/338) ve bn Ebî Hatim (8/2619).

5 Nûr Sur. 43
6 bn Ebî Hatim (8/2618).

7 Nûr Sur. 44
8 bn Ebî Hatim (8/2619).
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kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah, dilediini yaratr.

Çünkü Allah, her eye hakkyla gücü yetendir/' (Nûr Sur. 4s)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Allah, bütün canllar sudan

yaratt ..."
1 buyruunu açklarken: “Allah, bütün canllar meniden yaratt,

mânâsndadr” dedi .

2

s

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. Muaffel bu âyeti: “ «jij

«l ^ iS 3JIÎ-” eklinde okumutur.

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “nsanlar

dnda her ey dört ayak üzerine yürümektedir” dedi.

Uj JS +J ja p ^ tâ

it} Jûj\

5=^1 >^d ^3
*

b * ^ %
* * *

o ^ cîjlüjÎ j; â oî ijîîj ^ ^üji pî

“(Münafklar) «Allah'a ve peygambere inandk ve itaat

ettik» derler. Sonra da onlarn bir ksm bunun ardndan
yüz çevirirler. Hâlbuki onlar inanm deillerdir. Aralannda

hüküm vermesi için Allah'a (Kur'ân'a) ve peygambere
çarldklar zaman, bir de bakarsn ki içlerinden bir grup

yüz çevirmektedir. Ama gerçek (verilen hüküm) kendi

lehlerinde ise, boyun eerek ona gelirler. Kalplerinde bir

hastalkm var, yoksa üphe ve tereddüde mi dütüler?

Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine kar zulüm ve

hakszlk edeceinden mi korkuyorlar? Hayr, ite onlar asl

zalimlerdir." (Nûr Sur. 47- so)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine gö'e

Katâde: "(Münâfklar) «Allah'a ve peygambere inandk ve itaat ettik»

derler. Sonra da onlarn bir ksm bunun ardndan yüz çevirirler. Hâlbuki

1 Nûr Sur. 45
1 bn Ebî Hatim (8/2620).
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onlar inanm deillerdir"
1

âyetini açklarken: “Burada iman edip te itaat

eder gibi görünen, ancak gerçekte Allah yolundan, Allah'a itaat etmekten ve

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber cihad etmekten yüz çeviren bir kesim

münafklar kastedilmektedir" dedi.
J

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Hasan(-> Basrî)'den

bildirir: Resûlullah (saiMiahu aleyhi «nenem) zamannda iki kii arasnda bir husumet

veya münakaa ettikleri bir konu olurdu. Kii hakl olduunu ve Hz.

Peygamber'infaaiiBiishu aleyhi vagsiiem) lehine hüküm vereceini bilirse davalamak için

Hz. Peygamberin isaiiaiiahu aleyhi veseiiem) yanna çanldnda gitmeyi kabul ederdi.

Aksi takdirde zulmetmek istedii zaman Hz. Peygamber'e (uiiaiiahu aiayh nuM
gitmeyi kabul etmez ve: “Filan kiiye git" derdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Aralarnda hüküm vermesi için Allah'a (Kur'ân'a) ve peygambere

çarldklar zaman, bir de bakarsn ki içlerinden bir grup yüz

çevirmektedir. Ama gerçek (verilen hüküm) kendi lehlerinde ise, boyun

eerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalk m var, yoksa üphe ve

tereddüde mi dütüler? Yoksa Allah ve Resûlünün kendilerine kar zulüm

ve hakszlk edeceinden mi korkuyorlar? Hayr, ite onlar asl zalimlerdir"3

âyetlerini indirdi. Resûlullah (sallallahu aleyh» veseiiem): "Her kimin Müslüman kardeiyle

bir davas olup, hasm tarafndan Müslüman bir hâkime gitmeye davet edilir de

gitmezse bu kii zalimdir ve bir hakk yoktur" buyurmutur.'’

Taberânî’nin Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Resûlullah (sayiahu aleyhi

vesellem): "Kim davalamak için bir sultana davet edilir de gitmezse bu kii

zalimdir ve bir hakk yoktur" buyurmutur.

5

* * *

Münafklar, sen kendilerine emrettiin takdirde mutlaka

’ Nûr Sur. 47
2 bn Ebî Hâtim (8/2621).

3 Nûr Sur. 48- 50
4 bn Ebî Hâtim (8/2622, 2623). bn Kesir, Tcfsîr'dc (6/81) der ki. "Bu arîb (tek kanall)

ve mürsel bir hadistir."

i Taberânî (6939). Heysemî, Mecmau'z-Zcvâid'de (4/198) der ki: "snadnda bn
Adiy'in güvenilir dedii dier ravilerin ise zayf bulduu Kavh b. Ata bulunmaktadr."
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savaa çkacaklarna dair en ar bîr ekilde Allah'a yemin

ettiler. Sen: «Yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat

etmektir. üphesiz Allah, yaptklarnzdan hakkyla

haberdardr» de." (Nûr Sur. 53)

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Bir grup Resûlullah'a (sufluiiahu aleyhi ve selem)

giderek: “Yâ Resûlallah! Bize mallarmz terk edip çkmamz (Allah yolunda

harcamamz) emretsen terk edip çkardk” dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Münâfklar, sen kendilerine emrettiin takdirde mutlaka savaa

çkacaklarna dair en ar bir ekilde Allah'a yemin ettiler. Sen: "Yemin

etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. üphesiz Allah,

yaptklarnzdan hakkyla haberdardr" de"’ âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "Münafklar, sen kendilerine

emrettiin takdirde mutlaka savaa çkacaklarna dair en ar bir ekilde

Allah'a yemin ettiler. Sen: "Yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat

etmektir ..."
2 buyruunu açklarken: “Onlar cihad edeceklerine dair yemin

ettiklerinde, Allah, hiçbir ey için yemin etmemelerini ve Peygambere

güzelce itaat etmelerini emretmitir” dedi .

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sizden istenen güzelce itaat

etmektir ..." 4 buyruunu açklarken: “taatiniz, yani yalan söylediiniz belli

oldu, mânâsndadr” dedi.

s r&ipj u 4ûp ufc 1 öpj^ 1 i
1y±\ J

jgfj I V) Uj IJ i b\j

"Deki: «Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin.» Eer yüz

çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluu ancak ona

ait; size yüklenen görevin sorumluluu da yalnzca size

aittir. Eer ona itaat ederseniz doru yola erersiniz.

Peygambere düen ancak apaçk bir teblidir." (Nûr Sur. 54)

1 Nûr Sur. 53
s Nûr Sur 53

3 bn Ebî Hatim (8/2625).

4 Nûr Sur. 53
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Bilin ki ona yüklenen

sorumluluu ancak ona ait; size yüklenen görevin sorumluluu da yalnzca

size aittir..."’ buyruunu açklarken: “O, kendisiyle size gönderilenlerden, siz

de ona itaat ederek emrettii dorultuda amel etmekten sorumlusunuz"

dedi .

2

bn Ebî Hatim, Ebu’z-Zübeyr’den bildirir: Câbir'e: "Eer bamda,

beraberinde sapk kiiler bulunan günahkâr bir idareci olursa onunla

savaaym m? çimde ona kar ne bir sevgi, ne de yardmc olma arzusu

vardr” deyince, Câbir: "Sapk kiileri nerede görürsen onlarla sava. Ancak,

idarecinin sorumluluu kendine, senin sorumluluun kendinedir" karln
verdi .

3

Buhârî'nin Târih'te bildirdiine göre Vâil, Hz. Peygarnber’e{saiwWu8ieytvEseiiem):

"Eer bamzda, Allah'a itaat dnda amel eden emirler olursa ne yapalm?"

diye sorunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseilem): "Onlar yükümlü olduklar

eylerden, siz de yükümlü olduunuz eylerden sorumlusunuz

"

buyurdu .

4

bn Ebî eybe, Müslim, Tirmizî, Tehzb'de bn Cerir ve bn Merdûye,

Alkame b. Vâil el-Hadramî'den, o da babasndan bildirir: Yezîd b. Seleme,

Resûlullah'n (saiiaiiahu Bieyhi vEseiiem) yanna gelip: "Bamza bizden kendi haklarn

alan, fakat haklarmz bize vermeyen valiler gelirse ne yapalm?" diye

sorunca, Resûlulah Maiiaiu aleyhi veseiiem): "Onlar yükümlü olduklar eylerden, siz

de yükümlü olduunuz eylerden sorumlusunuz

"

buyurdu .
5

bn Cerîr, bn Kâni* ve Taberânî'nin Alkame b. Vâil el-Hadramî’den,

bildirdiine göre Seleme b. Yezîd el-Cu’fî der ki: "Yâ Resûlallah! Senden sonra

bamzda, bizden kendi haklarn alan, fakat Allah'n bize vermi olduu

haklan vermeyen valiler gelirse ne yapalm? Onlarla savap kendilerine kar

gelelim mi?" dediimde, Resûlulah (uUiahu aleyh ««efen): "Onlar yükümlü olduklar

’ Nûr Sur. 54
3 bn Ebî Hatim (8/2625, 2626).

5 bn Ebî Hatim (8/2625, 2626).

4 Buhârî (1/42).

s bn Ebî eybe (15/58, 59), Müslim (1846) ve Tirmizî (2199).
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eylerden, siz de yükümlü olduunuz eylerden sorumlusunuz" buyurdu.'

LT ^Sl J r
oUJUJl! ^ I jjJI pj

oyr^L: V ut o~ ^
j ^ U& lr~^ ' * 0j—l»l ^ vSlsSji UÎ

J& 1 (^*,ijW yj5'

''Allah, içinizden, iman edip de salih ameller ileyenlere,

kendilerinden önce geçenlen egemen kld gibi onlar da
yeryüzünde mutlaka egemen klacana, onlar için honut
ve raz olduu dinlerini iyice yerletireceine, yaadklar

korkularnn ardndan kendilerini mutlaka emniyete

kavuturacana dair vaadde bulunmutur. Onlar bana
kulluk eder ve bana hiçbir eyi ortak komazlar. Artk

bundan sonra kimler inkâr ederse, ite onlar fasklann ta

kendileridir. nkâr edenlerin Allah' yeryüzünde âciz

brakacaklarn sanmai Onlarn varaca yer cehennemdir.

Ne kötü var yeridir o!" (Nûr Sur. 55. 57)

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Berâ': "Allah,

içinizden, iman edip de salih ameller ileyenlere, kendilerinden önce

geçenleri egemen kld gibi onlar da yeryüzünde mutlaka egemen

klacana, onlar için honut ve raz olduu dinlerini iyice yerletireceine,

yaadklar korkularnn ardndan kendilerini mutlaka emniyete

kavuturacana dair vaadde bulunmutur. Onlar bana kulluk eder ve

bana hiçbir eyi ortak komazlar. Artk bundan sonra kimler inkâr ederse,

ite onlar fasklarn ta kendileridir
"2

âyetini açklarken: "Bu âyet, biz büyük

bir korku içindeyken hakkmzda inmitir" dedi .

3

bn Kani' (1/280, 281) ve Taberânî (6322). Heysem!, Mecmau 'z-Zevâid'de (5/220) .ier

ki: "snadnda tanmadm Ubeyd b. Ubeyde bulunmaktadr."
1 Nûr Sur. 35
3 bn Ebî Hatim (8/2628).



Âyet: 55-57 97

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye’den bildirir: Hz. Peygamber

(aliaflahu aleyhi ««iem) ve ashab Mekke'de yaklak on yl korku halinde kaldlar ve

gizlice insanlan tek olan Allah'a ibâdete çardlar. Daha sava emri

almamlard. Sonra Medine’ye hicretle emrolundular ve Medine'ye geldiler.

Allah onlara savamalarn emretti. Medine'de daha bir korku içindeydiler. Bir

süre hep silahl olarak akamlayp silahl olarak sabahladlar. Sonra Hz.

Peygamber'in (»iaiiahu aleyhi vesellem) ashabndan bir kii: Vâ Resûlallah! Biz böyle

sürekli korku içinde mi kalacaz? Emniyette olup da silahlan brakacamz

gün gelmeyecek mi? diye sordu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Az bir zaman

öyle kalacaksnz. Hatta sizden biri yanlarnda silah olmayan büyük bir

topluluun içinde çömelerek oturacaktr" buyurdu.

Bunun üzerine Allah: "Allah, içinizden, iman edip de salih ameller

ileyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kld gibi onlar da

yeryüzünde mutlaka egemen klacana, onlar için honut ve raz olduu

dinlerini iyice yerletireceine, yaadklar korkularnn ardndan

kendilerini mutlaka emniyete kavuturacana dair vaadde bulunmutur.

Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir eyi ortak komazlar. Artk bundan

sonra kimler inkâr ederse, ite onlar fasklarn ta kendileridir
" 1

âyetini

indirdi. Sonra Yüce Allah, Peygamberini bütün Arap Yarmadasna kar

muzaffer kld. Emniyet içinde oldular ve silahlarn braktlar. Sonra Allah,

Peygamberinin ruhunu kabzetti. Onlar Ebu Bekr, Ömer ve Osman’n

halifelikleri müddetince emniyet içinde oldular. Sonunda da dümü olduklar

o duruma dütüler. Allah'n vermi olduu nimetleri inkâr ettiklerinde, Allah

üzerlerinden kaldrm olduu korkuyu tekrar içlerine yerletirdi. Onlar da

aralarna engeller ve artlar koyarak durumu deitirince tekrar içlerine o

korku konuldu .

2

bnu'l-Münzir, M. el-Evsat'ta Taberânî, Hâkim, bn Merdûye, Delâil'de

Beyhakî ve el-Muhtâre’de Diyâ('u'l-Makdisî), Ubey b. Ka'b'dan bildirir:

Resûlullah {«Mutu aleyh vesellem) ve ashâb Medine’ye geldiinde, Ensâr kendilerini

banndrm ve Araplann tümü onlara kar birlemiti. Artk silahla

akamlayp silahla sabahlyorlard. Onlar "Emin olarak yaayp da Allah’dan

baka kimseden korkmadmz günü görecek miyiz?" diyordu. Bunun

1 Nûr Sur. 55
1 bn Ebî Hatim (8/2629).
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üzerine: "Allah, içinizden, iman edip de salih ameller ileyenlere,

kendilerinden önce geçenleri egemen kld gibi onlar da yeryüzünde

mutlaka egemen klacana, onlar için honut ve raz olduu dinlerini iyice

yerletireceine, yaadklar korkularnn ardndan kendilerini mutlaka

emniyete kavuturacana dair vaadde bulunmutur. Onlar bana kulluk

eder ve bana hiçbir eyi ortak komazlar. Artk bundan sonra kimler inkâr

ederse, ite onlar fasklarn ta kendileridir
" 1

âyeti nazil oldu .

2

Ahmed, bn Merdûye ("lafz ona aittir") ve Delâiide Beyhakî, Ubey b.

Ka’b’dan bildirir: Hz. Peygamber'e Usiiaiiahu aleyh, »esciiem): "Allah, içinizden, iman

edip de salih ameller ileyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen

kld gibi onlar da yeryüzünde mutlaka egemen klacana, onlar için

honut ve raz olduu dinlerini iyice yerletireceine, yaadklar

korkularnn ardndan kendilerini mutlaka emniyete kavuturacana dair

vaadde bulunmutur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir eyi ortak

komazlar. Artk bundan sonra kimler inkâr ederse, ite onlar fasklarn ta

kendileridir
" 3 âyeti nâzil olduu zaman: "Bu ümmete yücelik, yükseklik, iin,

zafer ve yeryüzüne sahip olma müjdesi verilmitir. Onlardan her kim ahiret

amelini dünyas için ilerse, âhirette bir pay olmayacaktr " buyurdu .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: " tâ jjty

eklinde (te) harfini ötre (lam) harfini de esre ile okumutur,

ifadesini de (ye) harfini eddeli, ifadesinde ise (del) harfini

eddesiz okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atiyye: "Allah, içinizden, iman edip

de salih ameller ileyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kld
gibi onlar da yeryüzünde mutlaka egemen klacana... dair vaadde

’ Nûr Sur. 55
J
Taberânî (7929 ), Hâkim (2/401 , "sahih"), TahrleuTKcâfta

(
2/447)

geçtii üzere bn
Merdûye, Beyhakî

(3/6, 7
)
ve Diyâ (1146). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de

(
7/83) der ki:

"Ravileri güvenilir kilerdir."

3 Nûr Sur. 55
4 Ahmed 35/144, 145 (21220) ve Beyhakî (6/317, 318). Müsned’m muhakkikleri: "snad

güçlüdür" demitir.
5 Nûr Sur. 55



Âyet: 55-57 99

bulunmutur..."
1 buyruunu açklarken kbleyi iaret ederek: “Ehl-i beyt

buradadr” dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "...Onlar için honut ve raz olduu dinlerini iyice

yerletireceine... dair vaadde bulunmutur ...."
2 buyruunu açklarken:

“Burada slam kastedilmektedir” dedi .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar bana kulluk eder

ve bana hiçbir eyi ortak komazlar ..."4 buyruunu açklarken: “Allah’dan

baka kimseden korkmazlar, mânâsndadr” dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir eyi ortak

komazlar..."5 buyruunu açklarken: “Allah'dan baka kimseden

korkmazlar, mânâsndadr” dedi. "Artk bundan sonra kimler inkâr ederse,

ite onlar fasklarn ta kendileridir
"6 buyruu hakknda ise: “Burada da asi

olanlar kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Artk bundan sonra

kimler inkâr ederse ..."7 buyruunu açklarken: “Burada Allah' deil de,

nimetleri inkâr etmeleri kastedilmektedir” dedi.

bn Merdûye, Ebu'-a'sâ'dan bildirir: Huzeyfe ve bn Mes'ûd ile beraber

oturmutum. Huzeyfe: "Nifak gitti, nifak Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseliem)

zamannda idi. Bugün imandan sonra küfür vardr” dedi. bn Mes’ûd gülerek:

“Neye dayanarak öyle diyorsun?” diye sorunca, Huzeyfe: "Allah, içinizden,

iman edip de salih ameller ileyenlere, kendilerinden önce geçenleri

egemen kld gibi onlar da yeryüzünde mutlaka egemen klacana,

onlar için honut ve raz olduu dinlerini iyice yerletireceine, yaadklar

korkularnn ardndan kendilerini mutlaka emniyete kavuturacana dair

1 Nûr Sur. 55
1 Nûr Sur. 55
3 bn Ebî Hatim (8/2628, 2629).

4 Nûr Sur. 55
5 Nûr Sur. 55
6 Nûr Sur. 55
7 Nûr Sur. 55
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "nkâr edenlerin Allah'

yeryüzünde âciz brakacaklarn sanma..."' buyruunu açklarken:

“Kafirlerin yeryüzünde galip gelemeyecekleri kastedilmektedir" dedi.

lyJb -yâj j!&4^ >T ûd-jj i

'j* r&.ü
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Vj jijJ •Z’Vjj*

il& jlüîr jfii JU (ÜOii^ ü>I> iiöiî fctt*
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^& 4ij «itf üt&^
"Ey iman edenler! Ellerinizin altnda bulunanlar ve sizden

henüz bulû çama ermemi olanlar, günde üç defa; sabah

namazndan önce, öleyin giysilerinizi çkardnz vakit ve

yats namazndan sonra yannza girecekleri zaman sizden

izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökûndüünüz
vakitlerdir. Bu vakitlerin dnda ne size, ne onlara bir

günah vardr. Birbirinizin yanna girip çkabilirsiniz. Allah,

âyetlerini size ite böylece açklar. Allah, hakkyla bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarnz erginlik çana
geldiklerinde, kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi

izin istesinler. te Allah âyetlerini size böyle açklar. Allah,

hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."

(Nûr Sur. 58. 59)

bn Ebî Hâtim, Mukâtil b. Hayyân’dan bildirir: Bize bildirildiine göre

Ensâr'dan bir kii ve hanm Esmâ binti Müride, Resûlullah'a Maiiahu aleyhi w»m
yemek yapmt. Esmâ: “Yâ Resûlallah! Bu ne kadar çirkin bir eydir. Kar koca

tek bir elbise içinde iken köleleri yanlanna izinsiz olarak giriyor" dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Ellerinizin altnda bulunanlar ve

sizden henüz bulû çana ermemi olanlar, yannza girecekleri zaman

’ Nur Sur. 57
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sizden izin istesinler../
1

âyetini indirdi. Burada eliniz altnda bulunanlar

ifadesiyle köle ve cariyeler, bulû çana ermemi olanlarla da hür olan erkek

ve kz çocuklar kastedilmektedir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle dedi:

"Gusledip te namaza gitmek için bu saatlerde hanmyla beraber olmak

Resûlullah’n (saüaiiehu aleyhi vesellem) ashabndan baz kiilerin houna gitmekteydi.

Bunun üzerine Yüce Allah onlar, kölelerine ve çocuklarna bu saatlerde

yanlanna girecekleri zaman izin istemelerini bildirmelerini emretti .

3

bn Merdûye, Sa'Iebe el-Kurazî'den o da Abdullah b. Suveyd'den bildirin

Resûlullah'a (saM BHahu aleyh» veseiietn) (âyette geçen) üç mahrem vaktini sorduumda:

"Ben öleden sonra giysilerimi çkardm zaman hizmetçilerimden ve

hürlerden bulû çama ermemi olanlar yanma izinsiz olarak giremez.

Giysilerimi yats namazndan sonra ve sabah namazndan önce çkardm
zaman da durum ayndr" buyurdu.

Abd b. Humeyd ve Edeb'öe Buhârî’nin bildirdiine göre Sa'Iebe b. Ebî

Mâlik el-Kurazî, (âyette geçen) üç mahrem vaktini sormak için Beni Hârise b.

el-Hâris'in kardei Abdullah b. Suveyd'in yanna gitti. O bu vakitleri kullanrd.

Abdullah: "Ne istiyorsun?" deyince, Sa'Iebe: "Bu vakitleri kullanmak

istiyorum" karln verdi. Bunun üzerine Abdullah öyle dedi: "Öle vakti

giysilerimi çkardm zaman, benim çarmam dnda ailemden bulû çana
ermemi kii izin almadan yanma giremez. Çarmam, kii için bir izindir. Tan

yeri aanp insanlar namaz klncaya kadar olan zaman ve yatsdan sonra

uyumak için elbiselerimi çkardm zamandr. te bu vakitler üç mahrem

vaktidir."
4

bn Sa’d'n bildirdiine göre Suveyd b. Nu'mân’a üç mahrem vakti

sorulunca öyle dedi: "Öle vakti elbiselerimi çkardm zaman, benim

çarmam dnda ailemden hiç kimse izin almadan yanma giremez.

Çarmam, kii için bir izindir. Tan aarp insanlar sabah namazn klncaya

kadar olan zaman ve yats namazn kldktan sonra elbiselerimi çkardm

’ NûrSur.58
1 bn Ebî Hatim (8/2633).

} bn Ebî Hatim (8/2633, 2634).

4 Buhârî (1052). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Edebi'l-Müfred, 803).
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zamandr. te bu vakitler üç mahrem vaktidir.”

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, bn Merdûye ve Sünen 'de

Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir. Bir âyet vardr ki insanlann çou onunla amel

etmemektedir. Bu âyet izin âyetidir. Oysa ben u cariyeme bile —ksa bcylu

ve sürekli yannda kalan cariye— yanma girerken izin istemesini

emretmekteyim.’

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyriden bildirir: "Ey iman edenler! Ellerinizin

altnda bulunanlar ve sizden henüz bulû çana ermemi olanlar, günde

üç defa; sabah namazndan önce, öleyin elbiselerinizi çkardnz vakit

ve yats namazndan sonra yannza girecekleri zaman sizden izin

istesinler"* âyeti insanlarn kendisiyle kolaylk saladklar âyetlerden bir

âyettir. Bu âyet asla neshedilmi deildir.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre a’bî: "Ellerinizin altnda bulunanlar...

yannza girecekleri zaman sizden izin istesinler..."3 buyruunu açklarken:

“Bu âyet neshedilmi deildir” dedi. “nsanlar onunla amel etmiyor”

denilince: “Allah'dan yardm dileriz” karln verdi."’

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ellerinizin altnda

bulunanlar ve sizden henüz bulû çana ermemi olanlar... yannza

girecekleri ..."5 zaman eytanlar da yannza girer” dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir nsanlar üç âyeti

brakm ve onlarla amel etmemektedir. Bunlardan biri: "Ey iman edenler!

Ellerinizin altnda bulunanlar ve sizden henüz bulû çana ermemi

olanlar, günde üç defa; sabah namazndan önce, öleyin elbiselerinizi

çkardnz vakit ve yats namazndan sonra yannza girecekleri zaman

sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüünüz vakitlerdir.

Bu vakitlerin dnda ne size, ne onlara bir günah vardr. Birbirinizin yanma

’ bn Ebî eybe (4/400), Ebû Dâvud (5191) ve Beyhakî (7/97). Senedi sahihtir. (Elb.inî,

Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 4333).
1 Nûr Sur. 58
J Nûr Sur. 58
4 bn Ebî evbo (4/400).

5 Nûr Sur 58
6 bn Ebî eybe (4/400).
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girip çkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size ite böylece açklar. Allah, hakkyla

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
"1

âyeti, biri: 'Taksimde, yaknlar,

yetimler ve dükünler bulunursa, ondan onlara da verin, güzel sözler

söyleyin
" 2

âyeti ve biri: "...Allah katnda en deerliniz, O’na kar

gelmekten en çok saknanzdr ..."3 âyetidir.
4

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Sünen 'de Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Ey iman edenler! Ellerinizin altnda bulunanlar ve sizden henüz

bulû çana ermemi olanlar, günde üç defa; sabah namazndan önce,

öleyin elbiselerinizi çkardnz vakit ve yats namazndan sonra yannza

girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup

dökündüünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dnda ne size, ne onlara bir

günah vardr. Birbirinizin yanna girip çkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size

ite böylece açklar. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
"5

âyetini açklarken öyle dedi: "Kii yatsdan sonra ailesiyle beraber yalnz

kald zaman ne bir hizmetçi, ne de bir çocuk sabah namaz klnana kadar

kendisine izin verilmeden içeri giremez. Öle vakti kii ailesiyle yalnz kald

zaman da durum ayndr. Allah bu zamanlar dnda bunlarn izinsiz olarak

girmelerine ruhsat vermitir. "Bu vakitlerin dnda ne size, ne onlara bir

günah vardr..."
6 buyruu da bunu ifade etmektedir. Ancak bulû çana

giren kii hiçbir vakitte izinsiz olarak içeri giremez. "Çocuklarnz erginlik

çana geldiklerinde, kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin

istesinler..."
7 buyruu da bunu ifade etmektedir.

8

Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Sünen 'de

Beyhakî'nin sahîh bir senetle krime vastasyla bildirdiine göre iki kii bn

Abbâs'a, Allah’n Kur’ân'da emretmi olduu üç mahrem vakitte izin istemeyi

sorunca öyle dedi: "Allah örten ve örtmeyi sevendir. Eskiden kaplarda bir

örtü ve evlerde yatak odalan bulunmazd. Bazen erkek, ei üzerinde iken

1 Nûr Sur. 58
1

Nisa Sur. 8

5 Hucurât Sur. 13

A bn Cerîr (17/243, 244) ve bn Ebî Hâtim (8/2632).

5 Nûr Sur. 58
6 Nûr Sur. 58
7 NÛr Sur. 59
8 bn Ebî Hâtim (8/2534- 2638) ve Beyhakî (7/96).
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hizmetçi veya çocuu veya yannda bulunan yetim kii anszn yanna

girebiliyordu. Bunun üzerine Yüce Allah belirtmi olduu gibi üç mahrem

vakitte izin istenmesini emretti. Sonra Allah onlara bolca maddiyat verdi ve

kaplarna örtüler koyup evlerinde yatak odalar edindiler. Böyle olunca da

insanlar emredildikleri izin istemeyi gereksiz gördüler.’

bn Ebî eybe, Edeb'öe Buhârî, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre bn Ömer: "Ellerinizin altnda bulunanlar... yannza girecekleri zaman

sizden izin istesinler ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada sadece erkekler

kastedilmektedir" dedi .
3

Firyabî’nin bildirdiine göre bn Ömer: "...Bu üç vakit sizin soyunup

dökündüünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dnda ne size, ne onlara bir

günah vardr..."4 buyruunu açklarken: “Bu üç vakit dnda sadece

kadnlann izin istemeden girebilecei kastedilmektedir" dedi.

bn Merdûye’nin Ebû Seleme b. Abdirrahman’dan bildirdiine göre Hz.

Peygamberim (sayiahu aleyhi veseiiem) hanmlarndan biri: "Ellerinizin altnda

bulunanlar ve sizden henüz bulû çana ermemi olanlar, günde üç defa;

sabah namazndan önce, öleyin elbiselerinizi çkardnz vakit ve yats

namazndan sonra yannza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu üç

vakit sizin soyunup dökündüünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dnda ne

size, ne onlara bir günah vardr. Birbirinizin yanna girip çkabilirsiniz.

Allah, âyetlerini size ite böylece açklar. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve

hikmet sahibidir
"5 âyetini açklarken: “Bu âyet biz Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi

veseliem) eleri yanna girecek kadnlar hakknda inmi ve izin istemelerini

bildirmitir" dedi.

Hâkim'in bildirdiine göre Hz. Ali: "...Ellerinizin altnda bulunanlar...

yannza girecekleri zaman sizden izin istesinler..."
6 buyruunu açklarken:

“Burada kadnlar kastedilmektedir. Çünkü erkekler bir yere girerken izin

1 Ebû Dâvud (5192), bn Ebî Hâtim (8/2632) ve Beyhakî (7/97). Hasen hadistir (Bakn:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 4324).
2 Nûr Sur. 58
3 Buhârî (1057) ve bn Cerîr (17/351). snad zayftr. (Elbânî, DaîfEdebi'l-Müfred, 166).

4 Nûr Sur. 58
5 Nûr Sur. 58
6 Nûr Sur. 58
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istemektedir" dedi.'

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Ebû Abdirrahman es-Sülemî bu âyeti açklarken: "Bu,

kadnlara has bir eydir. Çünkü erkekler gece olsun, gündüz olsun her

halükârda izin istemektedir" dedi.
J

Firyabî, Mûsa b. Ebî Âie'den bildirir: a'bî'ye: "Ey iman edenler!

Ellerinizin altnda bulunanlar... yannza girecekleri zaman sizden izin

istesinler ..."3 buyruu neshedilmi midir?" dediimde: "Hayr,

neshedilmemitir" karln verdi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Sizden henüz bulû

çana ermemi olanlar ..."4 buyruunu açklarken: "Burada çocuklannz

kastedilmektedir" dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn ifadesini

açklarken: "Burada sabah akam izinsiz olarak girip çkan kiiler

kastedilmektedir" dedi. "Çocuklarnz erginlik çana geldiklerinde,

kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler ..."
7 buyruu

hakknda ise: "Hür kiinin kendi çocuklan ve akrabalarnn çocuklar bulû

çana geldiinde, kendilerinden önceki kiinin büyümü çocuklan ve

akrabalannn çocuklan gibi izin istemesi kastedilmektedir" dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Kendilerinden öncekilerin

izin istedikleri gibi izin istesinler..."
9 buyruunu açklarken: "Burada

kendilerinden önceki bulû çana ermi kiiler gibi izin istemeleri

kastedilmektedir. Zira onlara her halükârda izin istemeleri emredilmiti"

’ Hâkim (2/401, "sahih").

1 bn Ebî eybe (4/400) ve bn Ebî Hâtim (8/2633).

3 Nûr Sur. 58
4 Nûr Sur. 58

5 bn Ebî Hâtûn (8/2534).
6 Nûr Sur. 58
7 Nûr Sur. 59
8 bn Ebî Hatim (8/2636, 2637).

9 Nûr Sur. 59
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dedi .

1

bn Ebî Hatim, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: Kii annesinin yanna

girerken bile izin istemelidir. Çünkü: “Çocuklarnz erginlik çana
geldiklerinde, kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin

istesinler ..."
1 buyruu bu konuda nazil olmutur" dedi .

3

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd: "Annenizin yanna gireceiniz zaman da izin isteyin" dedi .

4

bn Ebî eybe ve Buhârî’nin Edeb ’de bildirdiine göre bir kii bn Mes’ûd’a:

"Annemin yanna gireceim zaman izin istemem gerekir mi?" diye sorunca:

"Evet, gerekir. Çünkü o, bulunmu olduu her halini görmeni istemez"

karln verdi .

5

bn Ebî eybe ve Buhârî Edeb 'de Câbir'den bildirin Kiinin, olunun, -

ihtiyar da olsa- annesinin, erkek kardeinin, kz kardeinin ve babasnn

yanna girecei zaman izin istemesi gerekir.

6

bn Ebî eybe ve Buhârî’nin Edeb 'de bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Kiinin,

babasnn, annesinin, erkek kardeinin ve kz kardeinin yanna girecei

zaman izin istemesi gerekmektedir" dedi .

7

Saîd b. Mansûr, Buhârî Edeb'de, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn
Merdûye, Atâ’dan bildirir: bn Abbâs'a: "Kz kardeimin yanna gireceim

zaman izin istemem gerekir mi?" diye sorduumda, bn Abbâs: "Evet,

gerekir" cevabn verdi. Ona: "O benim himayem altndadr, nafakasn ben

vermekteyim ve benimle beraber ayn evdedir. Buna ramen izin mi

isteyeceim?" dediimde ise öyle dedi: "Evet, çünkü Allah: "...Ellerinizin

1 bn Ebî Hâtim (8/2638).
7 Nûr Sur. 59
3 bn Ebî Hâtim (8/2638).

4 bn Ebî eybe (4/399), bn Cerîr (17/254) ve Beyhakî (7/97).

5 bn Ebî eybe (4/399) Buhârî (1059). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Edeou'l-

Müfred, 809).
6 bn Ebî eybe (4/399) ve Buhârî (1062). snâd zayftr (Bakn: Elbânî, Daîf Edebu'l-

Müfred, 168).

7 bn Ebî eybe 4/399) ve Buhârî (1064). snâd zayftr (Bakn: Elbânî, Daîf Edcbi'l-

Müfred, 169).
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altnda bulunanlar ve sizden henüz bulu çana ermemi olanlar, günde

üç defa; sabah namazndan önce, öleyin elbiselerinizi çkardnz vakit

ve yats namazndan sonra yannza girecekleri zaman sizden izin

istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüünüz vakitlerdir. Bu

vakitlerin dnda ne size, ne onlara bir günah vardr. Birbirinizin yanna

girip çkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size ite böylece açklar. Allah, hakkyla

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
" 1

buyurmaktadr. Allah âyette

zikredilenlere sadece üç mahrem vakitte izin almalarn emretmektedir."

Sonra: "Çocuklarnz erginlik çana geldiklerinde, kendilerinden

öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler ..."
2
âyetini okuyup: “zin almak

Allah'n yaratm olduu bütün insanlara vaciptir” dedi .

3

bn Ebî eybe'nin, Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre bir kii Hz.

Peygamber'e (allaHahu aleyhi vessllem): “Annemin yanna gireceim zaman izin

istemem gerekir mi?" diye sorunca, Hz. Peygamber {sallaDahu »e y h. »eseiiem): "Evet,

gerekir. Sen onu çplak bir ekilde görmek ister misin?" buyurdu .

4

bn Cerîr ve Sünen'öe Beyhakî’nin Atâ b. Yesâr'dan bildirdiine göre bir

kii: “Yâ Resûlallah! Annemin yanna gireceim zaman izin istemem gerekir

mi?" diye sorunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Evet, gerekir'' buyurdu.

Adam: “Ben annemle beraber ayn evdeyim" deyince: "Yine de girerken izin

al" buyurdu. Adam: “Ben annemin hizmetini görmekteyim. Yanna her

giriimde izin mi isteyeceim?" deyince de: “Sen onu çplak bir ekilde görmek

ister misin?" buyurdu. Adam: “Hayr, istemem" karln verince: "O zaman

girerken izin iste" buyurdu .
5

bn Ebî eybe, Buhârî Edeb'de ve Beyhakî’nin bildirdiine göre

Huzeyfe'ye: "Kii annesinin yanna girerken izin istemeli midir?” diye

sorunca: “Evet gerekir, öyle yapmazsan görmek istemediin eyler

1 Nûr Sur. 58
1 Nûr Sur. 59
3 Buhârî (1963) ve bn Ebî Hâlim (8/2537). snâd sahihtir (Bakn: Elbânî, Sahih Edebu'l-

Müfred, 811).

4 bn Ebî eybe (4/398).

5 bn Cerîr (17/244, 245) ve Beyhakî (7/97).
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görürsün" karln verdi .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn îrîn: "...Sizden henüz bulû

çana ermemi olanlar..."
2 buyruunu açklarken: "Bize, bir yere girilecei

zaman: "Esselâmu aleykum (=Allah’n selam üzerine olsun), filan kii girebilir

mi?" demesini öretirlerdi" dedi .
3

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Abdurrahman b. Avftan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaHahu aieyti veseiiem):
"
Bedevi Araplar namaznzn ismi

konusunda size galip gelmesinler. Zira Yüce Allah: «...Yats namazndan

sonra...»4 buyurmaktadr. Ateme ismi ise (Bedevilerin develerini gece

karanlnda samalarndan dolay) develerle alâkal bir isimdir"

buyurmutur.
5

ibn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, ibn Mâce ve bn

Merdûye’nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah Csaiiaiiahu aleyhi vaseiiem) öyle

buyurmutur: "Bedevi Araplar yats namaznn ismi konusunda size galip

gelmesinler. O, Allah'n Kitâb’nda yats namaz olarak geçmektedir. Otlar

develerini gece karanlnda saarlar (ve yats namazn geç vakitte

klarlar)di."
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti:
u
c*Y£* iiG" eklinde

nasb ile okumutur.

ÛÎ U-ia V
t
pJ\ *1411 -

y.

ûb kk &m
"Artk evlenme ûmîdi beslemeyen, hayzdan ve doumdan
kesilmi yal kadnlann zinetlerini göstermeksizind

1 bn Ebî eybe (4/398), Buhârî (1060) ve Beyhakî (7/97). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî,

Sahîh Edebi’l-Müfred, 810).
1 Nûr Sur. 58
3 bn Ebî eybe (8/456).

4 Nûr Sur. 58
5 bn Ebî eybe (2/439).
6 bn Ebî eybe (2/439), Ahmed 4/179 (4572), Müslim (644), Ebû Dâvud (4984), Nesâî

(540) ve bn Mâce (704).
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elbiselerini çkarmalarnda kendileri için bir günah yoktur
Ama yine saknmalar onlar için daha hayrldr. Allah,

hakkyla iitendir, hakkyla bilendir/' (Nûr s«r. oo)

Ebû Dâvud ve Beyhakî Sünen'de ibn Abbâs'tan bildirir: "Mümin kadnlara

da söyle, gözlerini haramdan saknsnlar, rzlarn korusunlar. Görünen

ksmlar müstesna, zînetlerini göstermesinler. Baörtülerini ta yakalarnn

üzerine kadar salsnlar. Zinetlerini kocalarndan yahut babalarndan yahut

kocalarnn babalarndan yahut oullarndan yahut üvey oullarndan

yahut erkek kardelerinden yahut erkek kardelerinin oullarndan yahut

kz kardelerinin oullarndan yahut müslüman kadnlardan yahut sahip

olduklar kölelerden yahut erkeklii kalmam hizmetçilerden yahut da

henüz kadnlarn mahrem yerlerine vakf olmayan erkek çocuklardan

bakalarna göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarn

yere vurmasnlar. Ey mü'minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtulua

eresiniz!"
1

âyeti neshedildi ve bundan: "Artk evlenme ümidi beslemeyen,

hayzdan ve doumdan kesilmi yal kadnlarn zinetlerini göstermeksizin

d elbiselerini çkarmalarnda kendileri için bir günah yoktur. Ama yine

saknmalar onlar için daha hayrldr. Allah, hakkyla iitendir, hakkyla

bilendir"
2
istisna edildi .

3

bnuM-Münzir, bn Ebî Hatim ve Sünen'de Beyhakrnin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Artk evlenme ümidi beslemeyen, hayzdan ve doumdan kesilmi

yal kadn..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: "Böylesi bir kadnn evinde

cilbabn çkanp zinetlerini göstermeden baörtülü ve gömleiyle kalmasnda

bir saknca yoktur. Zira Yüce Allah: "...Zinetlerini göstermeksizin d
elbiselerini çkarmalarnda kendileri için bir günah yoktur..."5

buyurmaktadr .

6

Fecirde Ebû Ubeyd bnu'l-Münzir, Mesâhifte bnu’l-Enbârî ve Sünen'de

1 Nûr Sur. 31
1 Nûr Sur. 60
) Ebû Dâvud (4111) ve Beyhakî (7/93). snad basendir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud,

3464).

1 Nûr Sur. 60
5 Nûr Sur. 60
6 bn Ebî Hatim (8/2641) ve Beyhakî (7/93).
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Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: ^ jî" eklinde

okumu ve: ‘'Burada cilbab kastedilmektedir” demitir.’

Abdurrezzâk, Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânî ve Süncn'öe Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “...D

elbiselerini çkarmalarnda kendileri için bir günah yoktur...*
2 buyruunu

açklarken: "Burada cilbab ve gömlek kastedilmektedir” dedi .

3

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Ömer bu âyeti

açklarken: "Burada böylesi bir kadnn cilbabn çkarmas kastedilmektedir”

dedi.

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Artk

evlenme ümidi beslemeyen, hayzdan ve doumdan kesilmi yal

kadn ..."4 buyruunu açklarken: "Burada evlenemeyecek kadar yal olan

kadn kastedilmektedir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Artk evlenme ümidi

beslemeyen, hayzdan ve doumdan kesilmi yal kadn ...*
6 buyruunu

açklarken: "Burada yallktan dolay artk ay hali olmayan ve evlilik ümidi

kalmayan yal kadn kastedilmektedir” dedi .

7

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Evlenme

ümidi beslemeyen ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada, kendisiyle kimsenin

evlenmek istemeyecei yal kadn kastedilmektedir” dedi .

9

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Huzeyfe b. el-Yemân’n azatlsnn bana

bildirdiine göre o, hanmefendisinin saçlanna kna yakmt. Ben de bu

kiinin yanna girip bunu sorduumda: "Evet evladm! Çünkü ben artk

evlenmek istemeyen yal kadnlardanm. Allah da bu konuda iittiin gibi

1 Ebû Ubeyd (sh. 179) ve Beyhakî (7/93).
J Nûr Sur. 60
3 Abdurrezzâk (2/63), bn Ebî Hâtim (8/2540), Taberânî (9022) ve Beyhakî (7/93).

4 Nûr Sur. 60
s Abdurrezzâk (2/63) ve bn Ebî Hâtim (8/2639).
6 Nûr Sur. 60
7 bn Ebî Hâtim (8/2609).
8 Nûr Sur. 60
9 bn Ebî Hatim (8/2640).



Âyet: 60 111

buyurmaktadr" dedi.’

bnu'l-Münzir, Meymûn b. Mihrân'dan bildirir: Bu âyet Ubey b. Ka’b ve bn

Mes’ûd’un mushafnda: J j^iî" eklindedir.

bn Ebî Hâtim'in bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:

eklinde okurdu .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Âie'ye, kna, boya, küpe, halhal,

altn yüzük ve ince elbise hakknda sorulunca öyle dedi: “Ey kadnlar

topluluu! Hepinizin sorunu birdir. Allah, size zineti, nâmahrem kiilere

görtermemeniz halinde helal kld” dedi .

3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Ama yine saknmalar onlar için daha hayrldr ..."4 buyruunu

açklarken: "Burada saknmaktan kast, kadnlarn cilbablarn giymeleridir”

dedi .

5

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî Sünen 'de Âsim el-Ahval'dan

bildirir: Hafsa binti Sîrîn'in yanna girmitim. O, üzerine elbisesini atnca, ona,

Yüce Allah: "Artk evlenme ümidi beslemeyen, hayzdan ve doumdan

kesilmi yal kadnlarn zinetlerini göstermeksizin d elbiselerini

çkarmalarnda kendileri için bir günah yoktur..."
6 buyurmuyor mu?”

dedim. Bunun üzerine o: "...Ama yine de saknmalar onlar için daha

hayrldr..."7 ksmn da oku” dedi. Bu da cilbabn giyilmesinin gerekli

olduunun isbatdr.

8

ir > 'ij ç^Si> Sj ir
r&tf *£ jî r 'M ûi J* '

’ bn Ebî Hatim (8/2609).

J bn Ebî Hatim (8/2641).

» bn Ebî Hatim (8/2642).

4 Nûr Sur. 60
5 bn Ebî Hatim (8/2642).

6 Nûr Sur. 60
7 Nûr Sur. 60
8
Beyhakî (7/93).
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'r,j£ $ Ojii jî ç&)y-\ jî f&lj*4 jî
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"Kör için bîr sorumluluk yoktur. Topal için bîr sorumluluk

yoktur. Hastaya da bir sorumluluk yoktur. Evlerinizde veya

babalarnzn evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya

erkek kardelerinizin evlerinde veya kz kardelerinizin

evlerinde veya amcalarnzn evlerinde veya halalarnzn
evlerinde veya daylarnzn evlerinde veya teyzelerinizin

evlerinde veya kahyas olup anahtarlar elinde olan evlerde,

ya da dostlarnzn evlerinde izinsiz yemek yemenizde bir

sorumluluk yoktur. Bir arada veya ayr ayr yemenizde de

bir sorumluluk yoktur. Evlere girdiiniz zaman, kendinize

ehlinize Allah katndan bereket, esenlik ve güzellik

dileyerek selam verin. Allah size âyetleri, düünesiniz diye

boylece açklar." (Nûr Sur. e)

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: "Ey iman edenler! Mallarnz

aranzda batl yollarla yemeyin. Ancak karlkl rza ile yaplan ticaretle

olursa baka. Kendinizi helak etmeyin. üphesiz Allah, size kar çok

merhametlidir
" 1

âyeti nâzil olduu zaman, Ensâr: "Medine’de yemekten

daha üstün bir mal yoktur" dedi. Onlar âmâ biri ile yemek yemekten çecinir

ve: "O yemein yerini görmez" derdi. Onlar topal kiiyle yemek yemeî ve:

"Topal kii yemek yerine salkl kiiden önce gidemez ve sofrada salkl kii

gibi iyi yerleemez" derdi. Onlar hasta kiiyle de yemek yemez ve: "Bu kii

salkl biri gibi yemek yiyemez" derdi. Onlar akrabalarnn evlerinde de

yemek yemezdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kör için bir sorumluluk

yoktur ..."
2

buyurarak körle yemek yemekte bir sorumluluk olmadn

1

Nisa Sur. 29
1 Nûr Sur. 61



Âyet: 61 113

bildirdi .

1

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim Miksem'den bildirir: Onlar

âmâ, topal ve hasta biriyle yemek yemek istemezlerdi. Çünkü bu kiiler

salkl kiiler gibi yemekten nasiplerini alamazd. Bunun üzerine: “Kör için

bir sorumluluk yoktur. Topal için bir sorumluluk yoktur. Hastaya da bir

sorumluluk yoktur. Evlerinizde veya babalarnzn evlerinde veya

annelerinizin evlerinde veya erkek kardelerinizin evlerinde veya kz

kardelerinizin evlerinde veya amcalarnzn evlerinde veya halalarnzn

evlerinde veya daylarnzn evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya

kahyas olup anahtarlar elinde olan evlerde, ya da dostlarnzn evlerinde

izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur. Bir arada veya ayr ayr

yemenizde de bir sorumluluk yoktur. Evlere girdiiniz zaman, kendinize ve

ehlinize Allah katndan bereket esenlik ve güzellik dileyerek selam verin.

Allah size âyetleri, düünesiniz diye böylece açklar
"2

âyeti nâzil oldu .

3

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Âdem, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Mücâhid'den bildirir: Kii, âmâ veya topal

veya hasta birini alp ya babasnn ya erkek kardeinin ya kz kardeinin ya

amcasnn ya halasnn ya daysnn ya da teyzesinin evine götürürdü. Onlar

bundan çekinip: "Bizi bakalarnn evlerine götürüyorlar” derlerdi. Bunun

üzerine bu âyet onlara ruhsat olarak indi.
4

Bezzâr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve bnu'n-Neccâr, Hz. Âie'den

bildirin Müslümanlar, Resûlullah (saiiaiahu aleyhi meiiem) ile beraber savaa çkmay

ister ve anahtarlarn güvendikleri kiilere vererek: "htiyaç duyduunuz

eyleri yemenizi size helal kldk” derlerdi. Kendilerine anahtar verilen kiiler:

"Bizim bunlardan yememiz bize helal deildir. Onlar bize bunlar gönül

holuu ile vermi deildir. Biz sadece bize emanet verilen kiileriz” derlerdi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "...Evlerinizde veya babalarnzn evlerinde veya

annelerinizin evlerinde veya erkek kardelerinizin evlerinde veya kz

kardelerinizin evlerinde veya amcalarnzn evlerinde veya halalarnzn

’ bn Ebî Hâlim (8/2643).
1 Nûr Sur. 61

J bn Ebî Hâtim (8/2643).

4 Abdurrezzâk (2/64), Tefsîr Mücâhid’de (sh. 495) geçtii üzere Âdem, bn Cerîr

(17/367, 368), bn Ebî Hâtim (8/2645) ve Beyhakî (7/275).
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evlerinde veya daylarnzn evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya

kâhyas olup anahtarlar elinde olan evlerde, ya da dostlarnzn evlerinde

izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur
"1

indirdi .

1

Abd b. Humeyd, bn ihâb'dan bildirir: Ubeydullah b. Abdillah ve bnu'l-

Müseyyeb'in bana bildirdiine göre ilim ehlinden baz kiiler öyle derdi: “Bu

âyet, Resûlullah {»isiiahu aie^i yeseiiem) ile beraber Allah yolunda savaa çkmak

isteyen Müslümanlar hakknda nazil olmutur. Onlar anahtarlarn

güvendikleri kiilere verirler ve onlara: “Evlerimizde olan eylerden yemenizi

size helal kldk" derlerdi. Onlar da: “Vallahi, evlerindeki eyler bize helal

deildir. Onlar geri dönene kadar bu eyleri bize helal kldlar. Bunlar sadece

bize braklan bir emanettir” derlerdi. Yüce Allah bu âyeti indirene kadar hep

böyle kaldlar. Bu âyet inince de rahatladlar.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir:

"Ey iman edenler! Mallarnz aranzda batl yollarla yemeyin. Ancak

karlkl rza ile yaplan ticaretle olursa baka. Kendinizi helak etmeyin.

üphesiz Allah, size kar çok merhametlidir"3 âyeti nâzi! olduu zaman

Müslümanlar: “Allah mallanmz aramzda batl olarak yememizi yasaklad.

Yiyecekte mallarn en güzelidir. Hiç birimize bakasnn yannda yemek

yemek helal deildir" dediler. nsanlar bu ekilde saknnca, Yüce Allah:

"...Evlerinizde veya babalarnzn evlerinde veya annelerinizin evlerinde

veya erkek kardelerinizin evlerinde veya kz kardelerinizin evlerinde

veya amcalarnzn evlerinde veya halalarnzn evlerinde veya daylarnzn

evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya kâhyas olup anahtarlar

elinde olan evlerde, ya da dostlarnzn evlerinde izinsiz yemek yemenizde

bir sorumluluk yoktur"4 âyetini indirdi. Allah, bu ekilde yemeklerden,

hurmadan yemeye ve süt içmeye ruhsat vermitir. Yine kii tek bana yemek

yemekten rahatsz olur ve yannda biriyle yemek yerdi. Allah: "...Bir arada

veya ayn ayr yemenizde de bir sorumluluk yoktur ..."5 buyurarak bu

’ Nûr Sur. 61
1

Bezzâr, Kefu’l-Estâr (2241) ve bn Ebî Hâtim (8/2646). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid 'de

(7/84) der ki: "Ravileri Sahih'in ravileridir."

5 Nisa Sur. 29
4 Nûr Sur. 61

5 Nûr Sur. 61
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konuda da onlara ruhsat verdi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Dahhâk’tan bildirir: Medine ahalisi, Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesaiiem) gönderilmeden önce, yemeklerine âmâ, hasta ve

topal kiileri katmazlard. Çünkü âmâ kii yemekteki güzellikleri göremez,

hasta kii salkl kii gibi yemekten yiyemez ve topal kii salkl kii gibi

rahat oturamazd. Bunun üzerine hep birlikte yemek yemelerine ruhsat

verildi .

2

Sa'lebî’nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet hakknda öyle demitir:

“Haris, Resûlullah (saiiatiahu aleyhi »eseiiem) ile beraber bir savaa çkm ve Halid b.

Zeyd’i ailesine vekil olarak brakmt. Ancak Halid b. Zeyd zor durumda

olmasna ramen onun yemeinden yemekten çekinmiti. Bunun üzerine bu

âyet nâzil oldu .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Merâsil'öe Ebû Dâvud, bn Cerîr ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Zührî'ye: "Kör için bir sorumluluk yoktur. Topal

için bir sorumluluk yoktur. Hastaya da bir sorumluluk yoktur. Evlerinizde

veya babalarnzn evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek

kardelerinizin evlerinde veya kz kardelerinizin evlerinde veya

amcalarnzn evlerinde veya halalarnzn evlerinde veya daylarnzn

evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya kahyas olup anahtarlar

elinde olan evlerde, ya da dostlarnzn evlerinde izinsiz yemek yemenizde

bir sorumluluk yoktur. Bir arada veya ayr ayr yemenizde de bir

sorumluluk yoktur. Evlere girdiiniz zaman, kendinize ehlinize Allah

katndan bereket, esenlik ve güzellik dileyerek selam verin. Allah size

âyetleri, düünesiniz diye böylece açklar
7'4 âyetinde âmâ, topal ve hasta kii

burada niçin zikredilmitir?" diye sorulunca öyle dedi: “Ubeydullah b.

Abdillah'n bana bildirdiine göre Müslümanlar savaa çkt zaman evlerine

özürlü kiileri vekil klarlar ve evlerinin anahtarn onlara brakarak:

“Evlerimizde olan her eyden yemenizi size helal kldk" derlerdi. Onlar da

bundan çekinerek: “Onlar yokken biz bu evlere girmeyiz" derlerdi. Bunun

1 bn Cerîr (17/366), bn Ebî Hâtim (8/2648) ve Beyhakî (7/274, 275).

2 bn Cerîr (17/366) ve bn Ebî Hâtim (8/2643).

3 el-sâbe’dc (2/235, 236) geçtii üzere cs-Sa'lebî.

4 Nûr Sur. 61
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üzerine bu âyet onlara ruhsat olarak indi.’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirir: Cahilive

zamannda Kinâne b. Huzeyme oullanndan bir kabile kendilerinden birinin

tek bana yemek yemesini utanç verici bir ey görürdü- Onlardan biri, aç

olduu halde memeleri süt dolu develeri sürer ve kendisiyle beraber yeyip

içecek birini bulmadkça yemek yemez ve içmezdi. Bunun üzerine Yüce AJlah:

"...Bir arada veya ayr ayr yemenizde de bir sorumluluk yoktur ..."
2
âyetini

indirdi .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, krime ve Ebû Sâlih’ten bildirir: Ensârîn yanna

bir misafir geldiinde, misafir kendileriyle yemedii müddetçe kendileri de

yemezdi. Bunun üzerine bu âyet onlara ruhsat olarak indi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Ya da dostlarnzn evlerinde izinsiz yemek

yemenizde bir sorumluluk yoktur ..."5 buyruunu açklarken: “Vekil

braklmakszn dostunun evine girer ve izni olmadan yemek yersen bir

saknca yoktur2
' dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Ya da dostlannzn

evlerinde izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur..."7 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Bu, artk yaplmayan bir eydir. Çünkü önceki

zamanlarda evlerin kaplar yoktu. Kaplar bir örtü ile kapatlrd. Bazen kii aç

iken dostunun evine girer ve evde kimseyi bulamazd. Ancak evde

yiyebilecei bir yemek bulurdu. te böylesi bir durumda Allah o evden yeme

ruhsat vermitir. Artk öyle bir durum sözkonusu deildir. Çünkü ev sahipleri

çkp gittii zaman kaplarn kapatmakta (kilit vurmakta)dr. Bu sebeple bu

durum artk geçmite kalmtr."8

’ Abdurrezzâk (2/64), Ebû Dâvud (sh. 225), bn Cerîr (17/368, 369) ve Beyhakî (7/275).
2 Nûr Sur. 61

J bn Cerîr (17/376) ve bn Ebî Hatim (8/2649).

4 bn Cerîr (17/377).

5 Nûr Sur. 61
6 Abdurrezzâk 2/64) ve bn Ebî Hâtim (8/2648).

7 Nûr Sur. 61

8 bn Ebî Hâtim (8/2646).
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bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine

göre bn Abbâs: '...Evlere girdiiniz zaman, kendinize ehlinize Allah

katndan bereket, esenlik ve güzellik dileyerek selam verin ...'
1 buyruunu

açklarken: “Evlere girdiiniz zaman ev halkna selam verin. Çünkü o Allah'n

ismi ve Cennet ahalisinin selamdr" dedi .

2

Edeb'de Buhârî, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin Ebu'z-Zübeyr

vastasyla bildirdiine göre Câbir b. Abdillah, Ailenin yanna girdiin zaman

'...Allah katndan bereket, esenlik ve güzellik dileyerek selam ver ..."3

derdi. Zannedersem Câbir b. Abdillah ailesinin yanna girerken selam vermeyi

vacip olarak görüyordu .

4

Hâkim'in, Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (suiiailahu Bieyb «seiM öyle

buyurmutur: "Evlerinize girdiiniz zaman, ailenize selam verin. Yemek

yiyeceiniz zaman da Allah'n adn zikredin. Sizden biri evine girecei zaman

ve yemek yiyecei zaman Allah'n adn zikrederse, eytan arkadalarna:

«Burada size kalacak yer ve yiyecek bir ey yoktur» der. Yine sizden biriniz eve

girerken selam vermez ve yemee balarken Allah'n adn zikretmezse eytan

arkadalarna: «Kalacak bir yer ve yiyecek yemei buldunuz» der.
"5

Ahmed, Müslim, Buhârî Edeb'de Ebû Dâvud, bn Mâce ve bn Hibbân'n

Câbir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber iaiiaiiahu aleyhi «sefan» öyle

buyurmutun "Kii evine girecei ve yemek yiyecei zaman Allah' zikrederse,

eytan: «Burada size kalacak yer ve yiyecek bir ey yoktur» der. Yine kii eve

girerken Allah' zikretmezse eytan: « Kalacak bir yer buldunuz» der. Kii

yemee balarken Allah' zikretmezse, eytan: «Kalacak bir yer ve yiyecek

yemei buldunuz» der."
6

Beyhakî’nin uabu'l-mân'ds Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) evine girecei zaman: "Rabbimizden bizim üzerimize selam

’ Nûr Sur. 61
J bn Ebî Hâtim (8/2650, 2651) ve Beyhakî (8835).

3 Nûr Sur. 61
4 Buhârî (1095) ve bn Ebî Hâtim (8/2650). Sahîh hadistir (Balon: Elbânî, Sahih Edebi’l-

Müfred, 833).

3 Hâkim (2/401, 402).

6 Ahmed 23/325 (15108) Müslim (2018), Buhârî (1096), Ebû Dâvud (3765), bn Mâce

(3887) ve bn Hibbân (819).
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olsun! Selam, esenlik, güzellik ve bereket Allah'dandr. Selam üzerinize olsun"

derdi.
1

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Atân öyle dediini bildirir: Ailenin yanna

girdiin zaman: “Allah katndan bereket, esenlik, güzellik ve selam üzerinize

olsun” deyin. Eer evde kimse olmazsa: “Rabbimizden bize selam olsun”

deyin.
2

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mâhân: "... Evlere girdiiniz

zaman, kendinize... selam verin ...*3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Kii

evine girdii zaman: “Rabbimizden bize selam olsun” desin, anlamndadr."4

Taberânî, Bahterî’den bildirir: E'as b. Kays ve Cerîr b. Abdillah el-Becell,

Selmân’m yanna gelip: “Biz sana kardein Ebu'd-Derdâ'nn yanndan

geliyoruz” dediler. Selmân: “Bana sizinle göndermi olduu hediye

nerededir?” deyince: “Beraberimizde bir hediye göndermedi" dediler.

Selmân: “Allah’dan korkun ve emaneti verin. imdiye kadar hiç kimse bana,

ondan hediyesiz bir ekilde gelmedi” dedi. Onlar “Vallahi, o bizimle bir ey
göndermedi. Ancak: "Benden ona selam söyleyin” dedi” karln verdiler.

Selmân: “Sizden bunun dnda bir hediye mi istiyordum? Allah katndan

bereket, esenlik, güzellik ve selamdan daha üstün bir hediye var mdr?”

dedi.5

Taberânî'nin Selmân’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (»idehu aleyhi tesellim):

"Kim, eytann, yemek bulamayndan, gündüz dinlenecei ve akam

geceleyecei bir yer bulamayndan holanrsa, evine girecei zaman selam

versin, yemee balayaca zaman da Besmele çeksin " buyurmutur. 6

bn Adiy'in Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saibiidhu aisyhi

meltem) öyle buyurmutur:
"
Sizden biriniz odasna girecei zaman Allah'n

adyla besmele çeksin. Çünkü besmele çekince beraberindeki eytan içeri giremez

’ Beyhakî (8834, "zayf').
2 bn Ebî eybe (8/461) ve bn Cerîr (17/379).

3 Nûr Sur. 61
4 bn Ebî eybe (8/461) ve bn Cerîr (17/382).

s Taberânî (6058).
6
Taberânî (6102). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (8/38) der ki: "snadnda metruk olan

Ebu Sabâh el-afûrî bulunmaktadr."
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ve geri döner. Girdiiniz zamanda selam verin. Selam vermenizle daha önce

odada bulunan eytan çkp gider. Yemek konulduu zaman da besmele çekin.

Bu ekilde pis eytan kovmu ve rzknza ortak etmemi olursunuz. Sefere

çkacanz zaman daha bineinizin srtna çulu koyarken Allah'n adyla

besmele çekin. Çünkü her binee binmi bir eytan vardr. Besmele çektiiniz

zaman onu binein srtndan indirmi olursunuz. Eer besmele çekmeyi

unutursanz bineinize ortak olur. çinde et bulunan çkn odanzda

brakmayn. Zira o, eytann barnp yataca yerdir. Süpürülmü odann

pisliini de odann bir kenarnda brakmayn. Çünkü o eytann oturduu

yerdir. Hayvanlarn srtna konulan çulu döek olarak kullanmayn. Kapal

olmayan evlerde oturmayn. Etrafnda korkuluk olmayan damda gecelemeyin.

Köpek havlamas veya eek anrmas iittiiniz zaman eytandan Allah'a

stnn. Çünkü eytan gören köpek havlar, eek te anrr."'

bn Merdûye'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaJiahu

bM' ««efem) öyle buyurmutur: "Müslüman kiinin yol iaretleri gibi, ve

alâmetleri vardr. Bu k ve alâmetler, Alah’dan baka ilah olmadna,

Muhammed'in kulu ve Resulü olduuna ehadet etmek, namaz klmak, zekat

vermek, güzel bir ekilde abdest almak, Allah'n Kitab ve Peygamberinin

sünneti ile hükmetmek, idarecilere itaat etmek, kendi nefsinize selam vermek, bir

eve girdiiniz zaman selam vermek ve karlatnz kiiye selam vermektir."

Bezzâr, bn Adiy ve Beyhakî uabu'l-mân'öa Enes’ten bildirir: Hz.

Peygamber (saKaiiahuaM'rtseUem) bana u be hasleti vasiyet ederek öyle buyurdu:

"Güzel bir ekilde abdest al ki, ömrün arttrlsn. Ümmetimden karlatn
kiiye selam ver ki, sevaplarn çoalsn. Evine girdiin zaman ev halkna selam

ver ki, evinin hayr artsn. Kuluk namazn kl, zira o, senden önceki Allah'a

yönelen kiilerin namazdr. Ey Enes! Küçüe merhamet et, büyüe de sayg

göster. Öyle edersen kyamet gününde arkadalarmdan olursun."
2

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve

Beyhakrnin uabu'l-mân'da bildirdiine göre bn Abbâs: "...Evlere

girdiiniz zaman, kendinize... selam verin..."3 buyruunu açklarken:

1 bn Adiy (2/853).

1 bn Kesîr, Tefsîr'de (6/95) geçtii üzere Bezzâr, bn Adiy (1/409, 3/1202) ve Beyhakî

(8758, 8760, 8761, 8764, 8766).

1 Nûr Sur. 61
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"Burada mescid kastedilmektedir. Ona girdiin zaman: «Allah'n selam bizim

ve salih kullarnn üzerine olsun» eklinde selam ver” dedi .

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

Ebû Mâlik: "çinde Müslümanlardan kimsenin bulunduu bir eve girersen

selam ver. Eer evde kimse bulunmazsa veya orada müriklerden kimse

bulunursa: «Allah'n selam bizim ve salih kullannn üzerine olsun» eklinde

selam ver" dedi .

2

bn Ebî eybe ve Buhârî'nin Edeb'de bildirdiine göre bn Ömen "Kii

kimsenin oturmad bir eve veya bir mescide girerse: "Allah'n selam bizim

ve salih kullarnn üzerine olsun" eklinde selam versin" dedi .
3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "çinde kimse olmayan kendi evine

veya baka birinin evine girersen: «Allah'n adyla, hamd Allah'adr» diyerek:

«Rabbimizin selam bizim ve salih kullannn üzerine olsun» eklinde selam

ver" dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Katâde:

"...Evlere girdiiniz zaman, kendinize... selam verin ..."5 buyruunu

açklarken: "Evine girdiin zaman ailene selam ver. Kimsenin olmad bir eve

girersen: «Allah'n selam bizim ve salih kullannn üzerine olsun» eklinde

selam ver" dedi. O, bu ekilde emrolunmutu. Bize bildirildiine göre

melekler ona cevap vermekteydi .

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): Jt ^lki"7 buyruunu açklarken: tjiffî Si
"8

(Birbirinizi öldürmeyin) buyruunda olduu gibi, burada da birbirinize selam

’ Abdurrezzâk (2/66), bn Cerîr (17/381), bn Ebî Hâtim (8/2650), Hâkim (2/401,

"sahih") ve Beyhakî (8836).
1 bn Cerîr (17/382) ve Beyhakî (8842).

3 bn Ebî eybe (8/460) ve Buhârî (1055). snâd hasendir (Elbânî, Sahîh Edebu'l-Müfred,

806).

4 bn Ebî eybe (8/461), bn Ebî Hâtim (8/2650) ve Beyhakî (8839).

5 Nûr Sur. 61
6 bn Ebî Hâtim (7/2649, 2651) ve Beyhakî (8840).

7 Nûr Sur. 61

8
Nisa Sur. 29
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vermeniz kastedilmektedir” dedi.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: JZ i buyruunu

açklarken: IjÜî y

î

"

3

(Birbirinizi öldürmeyin) buyruunda olduu gibi,

burada da kiinin Müslüman kardeinin yanna girdiinde selam vermesi

kastedilmektedir. "fLLil fiil
fj'”’

(=Sonra da sizler, o kiilersiniz ki

birbirinizi öldürüyorsunuz) buyruundan kast, Kureyza ve Nadîr’in

birbirlerini öldürmesidir, Ji*"5 buyruuna bakarsak, kiinin

ei nasl kendi nefsinden olabilir? Aslnda bu: “Size elerinizi develerden

srlardan deil de kendinizden (insanlardan) yaratmtr" eklindedir.

Kur'ân'da bu ekilde geçen her âyet te bu yöndedir .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Evlere girdiiniz zaman,

kendinize... selam verin ..." 7 buyruunu açklarken: “Birbirinize selam verin,

mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: Ben teehhüdü ancak Allah'n

Kitâb’ndan aldm. Allah'n: "...Evlere girdiiniz zaman, kendinize ehlinize

Allah katndan bereket, esenlik ve güzellik dileyerek selam verin ..."
8

buyurduunu iittim. Fakat namazdaki teehhüd: “Bereketli, esenlik ve

güzellik Allah içindir” eklindedir.

9

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Sabit b. Ubeyd der ki: Sabah vakti bn

Ömer'in yanna gittim. O, mescidde oturuyordu. Bana: “Geldiinde selam

vermen gerekmez miydi! Zira selam, Allah katndan bereket ve esenliktir”

dedi.

1

Abdurrezzak (2/66), bn Cerîr (17/381) ve bn Ebî Hatim (8/2651).
1 Nûr Sur. 61

5 Nisa Sur. 29
9 Bakara Sur. 85
5 ûra Sur. 11
6 bn Ebî Hatim (8/2651).

7 Nûr Sur. 61
8 Nûr Sur. 61

9 bn Ebî Hatim (8/2651, 2652).
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"Mü minler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla

beraber toplumu ilgilendiren bir i üzerindeyken ondan izin

almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O hâlde baz ilerini

görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediine izin

ver ve onlar için Allah'dan balama dile. üphesiz Allah

çok balayandr, çok merhamet edendir." (Nûr sur. 62)

bn shâk, bnuTMünzir ve Beyhakî Delâl'de Urve ve Muhammed b. Ka'b

el-Kurazî’der bildirir: Kurey, Ahzâb yl geldii zaman yamur sularnn

biriktii, Rûma denilen yerde Medine kuyusunun yannda konaklad.

Ordunun komutan Ebû Süfyan idi. atafân kabilesi de Uhud dana yakn bir

yerde konaklad. Bu durum Resûlullah'a (sBiieiisnj aleyhi veseiiem) haber verilince

Müslümanlarla beraber çalarak Medine'nin etrafnda hendek açmaya

balad. Münafklardan baz kiiler ii ardan alyor ve yava çalyordu.

Onlar, Resûlullah'tan (saiiaiiahu eJeyhi meiitm) gizli bir ekilde izin almadan ailelerinin

yanna gidiyorlard. Ancak Müslüman kiinin mutlaka yapmas gereken bir ii

çktnda, Resûlullah'tan (saiieiiahu aleyhi meiiem) izin alp öyle gidiyordu. i bitince de

geri dönüyordu. Yüce Allah ite bu müminler hakknda: "Mü'minler ancak

Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir

i üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O hâlde

baz ilerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediine izin ver

ve onlar için Allah'dan balama dile. üphesiz Allah çok balayandr,

çok merhamet edendir. (Ey inananlar!) Peygamberin (sizi) çarmasn
aranzda birbirinizi çarmanz gibi tutmayn. çinizden biribirini siper

ederek svp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artk onun emrine muhalefet

edenler, balarna bir belânn gelmesinden veya elem dolu bir azaba

uramaktan saknsnlar. Bilmi olun ki üphesiz göklerdeki her ey, yerdeki

her ey Allah'ndr. O, içinde bulunduunuz durumu gerçekten bilir.

Allah'a döndürülecekleri ve yaptklarn Allah'n onlara haber verecei
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günü hatrla. Allah, her eyi hakkyla bilendir
" 1

âyetlerini indirdi .

2

Abdurrezzâk, Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd,

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onunla

beraber toplumu ilgilendiren bir i üzerindeyken ondan izin almadan çekip

gitmeyen kimselerdir ..."3 buyruunu açklarken: “zin alma durumu, savata

ve cuma günü. mamn cuma günü izin vermesi eliyle iaret etmesidir” dedi .

4

Firyabî’nin bildirdiine göre Mekhûl: "...Onunla beraber toplumu

ilgilendiren bir i üzerindeyken ..."5 buyruunu açklarken: “Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi reailem) onlar bir i veya bir sava veya buna benzer eyler için

toplad zaman kimse izin almadan bir yere gitmezdi” dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu

âyeti açklarken: "Burada cihad, cuma ve iki bayram namaz

kastedilmektedir” dedi .

6

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“...Toplumu ilgilendiren bir i üzerindeyken ..."7 buyruunu açklarken:

"Burada Allah’a itaat olan her ey kastedilmektedir” dedi .

8

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn îrîn der ki:

“Müslümanlar cuma günü izin isteyecei zaman öyle üç parmayla iaret

ederlerdi. zin alma ii çoalnca Ziyâd skld ve: “Burnunu tutan her kii

izinlidir" dedi .
9

Abd b. Humeyd ve bn CerîHin bildirdiine göre Mekhûl bu âyeti

açklarken: “imdilerde bu izin alma ii sava ve Cuma namaznda

1 NûrSur. 62- 64

' bn shâk, Sîretü bn Hiâm (2/216, 219, 220) ve Beyhakî (3/409).

J Nur Sur, 62
4 Abdurrezzâk (5511), bn Ebî eybe (2/116) ve bn Ebî Hatim (8/2652, 2653).

5 Nûr Sur. 62
6 bn Ebî Hatim (8/2552).

7 Nûr Sur. 62

® bn Cerîr (17/385) ve bn Ebî Hâtim (8/2653).

9 bn Ebî eybe (2/116).
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uygulanmaktadr" dedi .

1

Saîd b. Mansûr, smail b. Ayyâ'tan bildirir: Amr b. Kays es-Sekûnî'yi cuma

günü halka hutbe verirken gördüm. Ebu'l-Mudille el-Yahsûbî kamnda

hissettii bir eyden dolay kalkp izin isteyince Amr eliyle gidebilirsin diye

iaret etti. Bunu Amr veya Ebu'l-Mudille'ye sorduumda: "Resûlullah'n (saiaiiahu

aleyhi vesellem) sshâb bu ekilde yapard" dedi.

5JJ1 m Ji fa; *us 1

%

y

jt 's* oI v* â* ^ ^ijJ

fi 4^
"Peygamberi, kendi aranzda birbirinizi çarr gibi

çarmayn. Muhakkak ki Allah içinizden birbirlerini siper

edinerek svanlan bilmektedir. Onun buyruuna aykr
hareket edenler, balarna bir belann gelmesinden veya

can yakc bir azaba uramaktan saknsnlar." (Nûr Sut. 63 )

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve DelâiVde Ebû Nuaym'n bildirdiine göre

bn Abbâs: "Peygamber'i, kendi aranzda birbirinizi çarr gibi

çarmayn ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: Önceden: "Ey Muhammedi

Ey Ebu'l-Kâsm!" derlerdi. Allah Peygamberini yücelterek onlar bundan

nehyetti ve: "Ey Allah'n Peygamberi! Ey Allah'n Resûlü!" derreye

baladlar .

3

Ebû Nuaym'n DelâiVde bildirdiine göre bn Abbâs: "Peygamber'i, kendi

aranzda birbirinizi çarr gibi çarmayn ..."4 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Burada kiinin Resûlullah' (saiiaiiahu a'eyh. vesellem), kardeini ismiyle çanr gibi

çarmamas kastedilmektedir. Çünkü Allah, onu saygdeer klp yüceltti.

Artk siz: “Ey Allah'n Resûlü! Ey Allah'n Peygamberi!" deyin.

Abdu'l-anî b. Saîd Tefsirde ve Ebû Nuaym'n DelâiVde bildirdiine göre

’ bn Cerir (17/385, 386).

1 Nûr Sur. 63
3 bn Ebî Hâtn (8/2654, 2655) ve Ebû Nuaym (4).

4 Nûr Sur. 63
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bn Abbâs: "Peygamberi, kendi aranzda birbirinizi çarr gibi

çarmayn ..."
1

buyruunu açklarken öyle dedi: Resûlullah' (saUUu >kyhj vnefem)

uzaktan: "Ey Ebul-Kâsm!” diye çarmayn. Fakat, Allah'n Hucurât

Sûresi'nde: 'Allah'n elçisinin huzurunda seslerini ksanlar..."
2 buyurmu

olduu gibi ksk bir sesle çarn ."3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: Allah onlara: "Ey Allah’n

Resûlü!” diye yumuak bir ekilde tevazu ile çarmalann, ask bir yüzle: "Ey

Muhammedi” diye çarmamalarn emretmitir.

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: "Allah onlara, Peygamberine

kar sayg göstermelerini, hürmet etmelerini, yüceltmelerini,

büyüklemelerini ve erefli klmalarn emretmitir" dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken: "Ey

Muhammedi” demeyin. Fakat: "Ey Allah’n Resûlü!" deyin" dedi.

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr ve Hasan(- Basrî)’den aynsn bildirir.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Peygamberi, kendi aranzda birbirinizi çarr gibi çarmayn. Muhakkak

ki Allah içinizden birbirlerini siper edinerek svanlar bilmektedir. O'nun

buyruuna aykr hareket edenler, balarna bir belann gelmesinden veya

can yakc bir azaba uramaktan saknsnlar"6
âyetini açklarken:

"Resûlullah'n Mallahu aleyhi «seiM size edecei beddua mutlaka kabul edilir. Bu

sebeple bedduasndan saknn" dedi .

7

Saîd b. Mansûr’un bildirdiine göre a’bî bu âyeti açklarken:

"Peygamberin size beddua etmesini, birbirinize beddua etmek gibi

saymayn" dedi.

’ NûrSur. 63
1 Hucurât Sur. 3
1 Ebû Nuavm (5).

4 bn Cerîr (17/389) ve bn Ebî Hâtim (8/2655).

5 Abdurrezzâk (2/66) ve bn Ebî Hâtim (8/2655).
6 Nûr Sur. 63
7 bn Cerîr (17/388) v«- bn Ebî Hâtim (8/2655).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mkâtil b. Hayyân: "...Muhakkak ki

Allah içinizden birbirlerini siper edinerek svanlan bilmektedir. ..."
1

buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada münafklar kastedilmektedir.

Cuma günü hutbe onlara uzun gelir ve sahabelerin arkasna gizlenerek

Mescid’den çkarlard. O zamanda, Hz. Peygamber (seiisiiahu aleyhi veseiiem) cuma

hutbesine baladktan sonra kii izin almadan Mescid’den dar çkamazd.

Kii çkmak istedii zaman Hz. Peygamber’e (salfallahu aleyhi veseiiem) parmayla iaret

eder ve adam konumadan Hz. Peygamber MaiiaKu aleyhi »eseiiem) ona izin verirdi.

Çünkü Hz. Peygamber (»iiiaiu aleyhi raseiiem) hutbe verirken bir kii konuacak

olursa bu kiinin cuma namaz caiz olmazd.'"

Ebû Dâvud'un Merâsil'de bildirdiine göre Mukâtil bu âyeti açklarken

öyle dedi: “Kii burnunun kanamasndan veya ihtiyacndan dolay iaret

parmayla iaret edip Hz. Peygamberden Maiiahu Jeyh. veseHem) izin almadan ve

Hz. Peygamber (saNaiiahu aleyhi veseüem) eliyle iaret edip kendisine izin vermeden

dan çkamazd. Münafklardan birine hutbe ar gelip Mescid'de

oturmaktan sklnca ve Müslüman biri çkmak için izin isteyince bu münafk

kii onun arkasna gizlenerek Mescid’den çkard. Bunun üzerine Yüce Allah:

"...Muhakkak ki Allah içinizden birbirlerini siper edinerek svanlar

bilmektedir. O’nun buyruuna aykr hareket edenler, balarna bir belann

gelmesinden veya can yakc bir azaba uramaktan saknsnlar"3
âyetini

indirdi .

4

Abd b. Humeyd'în bildirdiine göre Katâde: "...Muhakkak ki Allah

içinizden birbirlerini siper edinerek svanlar bilmektedir. ..."5 buyruunu

açklarken: “Münafklar, Allah'n, Peygamberinden sklmalarndan, Allah'n

Kitâb'ndan ve zikrinden bahsedilmesinden dolay dar çkarlard” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "iSl^J
"6

ifadesini

açklarken: “Burada bir eyin arka taraf” kastedilmektedir” dedi .

7

’ Nûr Sur. 63
2 bn Ebî Hatim (8/2656).

3 Nur Sur. 63
4 Ebû Dâvud (sh. 95).

5 Nûr Sur. 63
6 Nûr Sur. 63
7 bn Cerîr (17/391) ve ibn Ebî 1 latim (8/2656).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Süfyân: "...Muhakkak ki Allah

içinizden birbirlerini siper edinerek svanlar bilmektedir..."' buyruunu

açklarken: "Burada savata iken arka saflara çekilen kiiler

kastedilmektedir” dedi. "...O'nun buyruuna aykr hareket edenler,

balarna bir belann gelmesinden veya can yakc bir azaba uramaktan

saknsnlar"' buyruu hakknda ise: “Kalplerine mühür vurmasndan

saknsnlar, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim, Haan b. Sâlih'ten bildirir: Mest üzerine meshetmeyi terk

edenlerin: "...O’nun buyruuna aykr hareket edenler, balarna bir

belann gelmesinden veya can yakc bir azaba uramaktan saknsnlar"3

âyetinde olanlara dâhil olmasndan korkuyorum .

4

Abdurrezzâk Musannefte Yahya b. Ebî Kesîr'den bildirir: Resulullah (saiiallahu

aleyhi mailem) Hayber savanda ashabna bir bölgeyi terk etmelerini emredip o

bölgede savamalann yasaklamt. Herkes oray terk etmi ve sadece bir kii

orada kalmt. Bu kii orada savaarak ölmütü. Onu, namazn klmas için

Hz. Peygamber’e (uiiaiiahu aleyhi «selim) getirdiklerinde: “Savamayn diye

koyduumuz yasa çinedi mi?” diye sorunca, ashab: “Evet” karln
verdi. Bunun üzerine Resulullah (saiiallahu aleyhi «selim) onu brakt ve namazn

klmad .

5

Abdurrezzâk, Mücâhid'den bildirin Hz. Peygamber'den Maiiahu aleyhi vesellem)

iittiimiz en ar hadis Sa’d b. Muâz hakknda söyledii ve kabir azab

hakkndayd. Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesellem), Tebuk savanda:
"
Bizimle ancak ah

kuvvetli olan kii gelecektir" buyurdu. Bir kii küçük ve huysuz bir deveye

binerek beraberlerinde gitmi ve deve onu düürüp öldürmütü. Oradakiler:

“ehit oldu, ehit oldu” deyince, Hz. Peygamber (saiiafcbu aleyhi meiiem) Bilal'e:

"Cennete ancak mümin kiiler girer. Asi olanlar Cennete giremez " diye

çarmasn emretti .

6

Abdurrezzâk'n Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre Resulullah (saiiaiiahu aleyhi

’ Nûr Sur. 63
* Nûr Sur. 63

3 Nûr Sur. 63
4 bn Ebî Hâtim (8/2657).

s Abdurrezzâk (9291).

6 Abdurrezzâk (9294).
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vesdiem) bir gün düman karsndayken ashabna: "Hiç biriniz saldrya

geçmesin " buyurmutu. Fakat aralarndan bir kii çkarak dümana saldrm

ve birini öldürdükten sonra öldürülmütü. Hz. Peygamber'e (mHbIIbIu aleyhi *esei em):

“Filan kii ehit oldu” denilince:
"Savamayn diye koyduum yasa çinedi

mi?” diye sordu. Ashab: “Evet” cevabn verince:
"
Asi kii Cennete giremez

"

buyurdu.’

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Allah'a ve âhiret gününe iman

edenler, mallaryla ve canlaryla cihad etmekten geri kalmak için senden

izin istemezler. Allah, kendine kar gelmekten saknanlar çok iyi bilendir"
2

âyetini açklarken öyle dedi: ava annda ancak münafk kii izin isterdi. Hiç

kimsenin Resûlullah’tan (saiiaiiahu aleyhi vesellem) izin istemesi veya savata iken

kendisinden geride kalmas veya Resûlullah'n {saiiaiiahu aleyh, vesellem) izni olmadan bir

bölüün geri çekilmesi helal deildi. Allah, Peygamberime henüz izin verme

ruhsat vermemiti. "Mü'minler ancak Allah'a ve peygamberine inanan,

onunla beraber toplumu ilgilendiren bir i üzerindeyken ondan izin

almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O hâlde baz ilerini görmek için

senden izin isterlerse, içlerinden dilediine izin ver ve onlar için Allah'dan

balama dile. üphesiz Allah çok balayandr, çok merhamet edendir
"3

âyeti indi ve Resûlullah'a (niyihu aleyhi vesellem) diledii kiiye izin verme ruhsat

verildi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem), onlar, bir emir verme veya yasaklamadan

dolay toplad zaman müminler sabrederek meclislerinde kalrlard.

Resûlullah'n (saiieiiehu aleyhi vesellem) kendisine gelen vahiyden, sevdikleri ve

sevmedikleri eylerden bahsetmesinden holanrlard. Ancak ResûlullaYn

(saiiaflatn aleyh, vesellem) anlatt eyler münafklann sevmeyecei eylerden ise Hz.

Peygamberim (uiiaiiahu aleyhi vesellem) kendilerini görmemesi için mecliste

bulunanlann arkasna gizlenerek svp giderledi. Bu sebeple Yüce Allah:

"Muhakkak ki Allah içinizden birbirlerini siper edinerek svanlar

görmektedir" buyurmutur.

fjü âp ,û:t u (üii ji oijUJJi ^ u â ûj 'i\

' Abdurrezzâk (9296).
1 Tevbe Sur. 44
3 Nûr Sur. 62
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''Bilmi olun k, üphesiz göklerdeki her ey, yerdeki her ey
Allah'ndr. O, içinde bulunduunuz durumu gerçekten bilir.

Allah'a döndürülecekleri ve yaptklarn Allah'n onlara

haber verecei günü hatrla. Allah, her eyi hakkyla
bilendir." (Nûr Sur. 64)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Bilmi olun ki üphesiz

göklerdeki her ey, yerdeki her ey Allah'ndr. O, içinde bulunduunuz

durumu gerçekten bilir. Allah'a döndürülecekleri ve yaptklarn Allah'n

onlara haber verecei günü hatrla. Allah, her eyi hakkyla bilendir
"1

âyetini açklarken: “Hiçbir kavim yoktur ki, hangi durumda ve hangi hal üzere

olursa olsun mutlaka Allah’n gözü önündedirler ve muhakkak Allah katndan

ahitleri vardr” dedi.

Fedâil'de Ebû Ubeyd ve Taberânî'nin hasen senetle bildirdiine göre

Ukbe b. Âmir der ki: Resûlullah' Meliehu aleyhi vesellem), Nûr Sûresinin son âyetini

okurken iittim. O, parmaklann gözlerinin altna koyarak: "Her eyi görendir
"

diyordu.

1 Nûr Sur. 64
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bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin DelâiVde bn Abbâs

vasttasyla bildirdiine göre Furkân Sûresi, Mekke'de nâzil olmutur.’

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Zübeyr: "Furkân Sûresi, Mekke'de

nâzil olmutur" dedi.

Mâlik, âfiî, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bn Hibbân ve Beyhakî Sünen'de

Ömer b. el-Hattâb'dan bildirir: ResûlullahisaflBiBhuBiertflffiSBiiem} zamannda Hiâm b.

Hakîm'in, Furkân Sûresi'ni okuduunu iittim. O, bu sûreyi Resûlullah'n (sailalahu

aleyhi mailem) bana okutmam olduu birçok deiik kraatla okuyordu. Bu

konuyu ona namaz vaktinde sormak istedim. Selam verene kadar sabrettim

ve selam verince onu yakasndan tutup: “Bu sûreyi okumay sana kim

öretti?" dedim. O: "Resûlullah (sbIIbIIbIiu aleyhi vesellem) öretti" deyince: "Yalan

söyledin. Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiM bana bu sûreyi okuduundan baka bir

ekilde öretti" dedim ve onu çekerek Resûlullah’n (sai^Uu aleyhi vesilem) yanma

götürdüm. Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi meltem): "Bunun Furkân Sûresi'ni, bana

okutmadn bir kraat üzere okuduunu iittim" dedim. Resûlullah (saiiaiiaiu aleyhi

vesellem): "Onu brak, oku ey Hiâm!" buyurunca, Hiâm, Furkân Sûresi’ni

kendisinden iitmi olduum kraat ile okumaya balad. Resûlullah (uiiakh aleyhi

vesellem): "Bu sûre bu ekilde indirildi" buyurdu. Sonra bana: "Oku ey Ömer!"

dedi. Bende, bana öretmi olduu ekilde okuyunca: "Bu sûre bu ekilde de

indirildi. Kur'ân yedi kraat üzere indirilmitir. Siz kolaynza gelen kraatla

okuyun" buyurdu.
2

bnu'l-Enbârî'nin Mesâhifte Humeyd b. Abdirrahman b. Avf’tan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) sabah namazn klarken Furkân

Sûresi'ni okudu ve bir âyet atlad ve okumad. Selam verdikten sonra:

"Aranzda Ubey mevcut mudur?" diye sorunca, Ubey: "Buradaym yâ

’ bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (603) ve Beyhaki (7/142, 143).
3

Mâlik (1/201), afiî, ifâü’l-Ay (1/201), Buhârî (2419, 4992, 5041, 6936, 7550), Müslim

(818), bn Cerîr (1/24, 25) bn Hibbân (741) ve Beyhakî (2/145).
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Resûlallah!” karln verdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, «seM: "Bir âyet atlamadm

m?" buyurunca: "Evet atladn" dedi. Resûlullah Maiiahu aleyhi ve seiiem): "O zaman

niye söylemedin?" diye sorunca, Ubey: "Bu âyetin neshedildiini sandm"

dedi. Bunun üzerine Resûlullah (»iaiiahu aleyhi vBuiiem): "Hayr neshedilmedi, ama ben

onu bilerek atladm " buyurdu.
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"Âlemlere bir uyana olsun diye kuluna Furkân' indiren

Allah'n an yücedir. 0, göklerin ve yeryüzünün mülkü
(hükümranl) kendisine ait olandr. Çocuk edinmemitir.

Mülkünde hiçbir orta da yoktur. 0, her eyi yaratm ve

yaratt o eyleri bir ölçüye göre takdir etmitir. Kafirler,

onu brakp, bir ey yaratamayan, bilakis kendileri
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yaratlm olan, kendilerine ne zarar ve ne de fayda

verebilen; öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar

canlandrmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler nkâr
edenler: «Bu Kur'ân, Muhammed'in uydurduu bir yalandan

baka bir ey deildir. Baka bîr topluluk da bu konuda ona

yardm etmitir» dediler. Böylece onlar haksz ve aslsz bir

söz uydurdular. «Kur'ân öncekilerin masallardr;

bakalarna yazdrp sabah akam kendisine okunmaktadr»
dediler. De ki: «Onu, göklerin ve yerin srrn bilen

indirmitir, üphesiz o, balayandr, merhamet edendir.»

Onlar: «Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarda
pazarda dolar. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla

beraber bir uyarc olsayd ya!» dediler. «Yahut kendisine

bir hazine verilseydi veya ürününden yiyecei bir bahçesi

olsayd ya!» dediler. Zalimler, (inananlara): «Siz ancak

büyülenmi bir adama uyuyorsunuz» dediler. Sana nasl
misaller getirdiklerine bir bak! Onlar sapmlardr, yol

bulamazlar. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden

rmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana kökler
kurabilecek olan Allah'n an yücedir. Hayr, onlar Kyameti
de yalanladlar. Biz ise o kyameti yalanlayanlara çlgn bir

cehennem atei hazrlamzdr." (Furkân Sur. 1- 1 l)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini açklarken:

"Tebâreke ifadesi, tefâale babndan gelmektedir ve bereket, mânâsndadr”

dedi .

2

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Alemlere bir uyarc olsun diye kuluna Furkân' indiren Allah'n

an yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranl) kendisine

ait olandr. Çocuk edinmemitir. Mülkünde hiçbir orta da yoktur. O, her

eyi yaratm ve yaratt o eyleri bir ölçüye göre takdir etmitir. Kafirler,

onu brakp, bir ey yaratamayan, bilakis kendileri yaratlm olan,

kendilerine ne zarar ve ne de fayda verebilen; öldürmeye, diriltmeye ve

1

Furkân Sur. 1

J bn Hbî Hatim (8/2659).
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ölümden sonra tekrar canlandrmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.

nkâr edenler: «Bu Kur'ân, Muhammed'in uydurduu bir yalandan baka

bir ey deildir. Baka bir topluluk da bu konuda ona yardm etmitin»

dediler. Böylece onlar haksz ve aslsz bir söz uydurdular. «Kur'ân

öncekilerin masallardr; bakalarna yazdrp sabah akam kendisine

okunmaktadr» dediler. De ki: «Onu, göklerin ve yerin srrn bilen

indirmitir. üphesiz o, balayandr, merhamet edendir.» Onlar: «Bu ne

biçim peygamber ki yemek yer, çarda pazarda dolar. Ona bir melek

indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarc olsayd ya!» dediler. «Yahut

kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyecei bir bahçesi

olsayd ya!» dediler
"1

âyetlerini açklarken öyle dedi: “Allah, Kuriân'

indirerek helali, haram, eriatn, dinini bildirmi ve hakk batldan ayrmtr.

Allah, Muhammed'i {saiiaNahu aleyhi veseiiem), insanlar iddetli azabndan saknmalan

ve kendilerinden önce yaratm olduu kiilerin dütükleri durumlar

bildirmek için bir uyanc olarak göndermitir. Allah bütün yaratklarna

kendileri için faydal olan her eyi göstermi ve bunu belli bir ölçüyle

yapmtr. Fakat kafirler kendilerine taplan putlar edinmilerdi. Oysa yaratan

ve rzk veren Allah'dr. Hâlbuki bu putlar bir ey yaratamayan, bilakis

kendileri yaratlm olan, ne zarar ve ne de fayda verebilen, öldürmeye,

diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandrmaya güçleri yetmeyenlerdir.

nkâr eden Arap mürikleri: “Kur'ân, Muhammed'in uydurduu yalandan

baka bir ey deildir. Baka topluluklarda ona bu yalanlannda yardmc

olmutur" dediler. Böylece onlar haksz ve aslsz bir söz uydurdular ve:

“Kur'ân kendilerinden öncekilerin masallardr" dediler. Kafirler peygamberin

yemek yemesine ve çarlarda dolamasna anp: "Ona bir melek

indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarc olsayd ya! Yahut kendisine

bir hazine verilseydi veya ürününden yiyecei bir bahçesi olsayd ya!"2

demiti. Allah: "Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden rmaklar akan

cennetleri verebilecek olan, sana kökler kurabilecek olan Allah'n an
yücedir" 3 buyurarak, dedikleri hazine ve bahçeden daha güzelini

1 Furkân Sur. 1- 8
J Furkân Sur. 7, 8
3 Furkân Sur. 10
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verebileceini onlara bildirmitir. Vallahi Cennete girecek kii için eskimeyen

ve yklmayan kökler bulunmaktadr."’

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"Kurîân’da diye geçen her ifade, yalan mânâsndadr" dedi.
3

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'n

bildirdiine göre Mücâhid: "...«Baka bir topluluk da bu konuda ona yardm

etmitir» dediler. Böylece onlar haksz ve aslsz bir söz uydurdular
"4

buyruunu açklarken: "Burada Muhammed'in (niirfaitu aleyhi «seiiem) yalan

söylediini iddia eden Yahudiler kastedilmektedir" dedi.
5

bn shâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: Utbe, eybe 3.

Rabîa, Ebû Süfyân b. Harb, Nadra b. el-Hâris, Ebu'l-Bahterî, Esved b. t:l-

Muttalib, Umeyye, Umeyye b. Halef, Âs b. Vâil, Nubeyh b. el-Haccâc ve

Münebbih b. el-Haccâc bir araya geldiler ve birbirlerine: "Muhammed’e bir

heyet gönderin ve onunla konuup tartsnlar. Böylece daha sonra ona kar

mazur saylrsnz" dedi. Bu ekilde: "Kavminin en ileri gelenleri seninle

konumak için topland" diye haber gönderdiler. Bunun üzerine Resûlullah

IsaMahu aisy+i ««M, bu kiilerin yanna gelip oturduunda: "Ey Muhammedi Biz

seni bir mazeretimiz kalmasn diye çardk. Eer mal toplamak için öyle bir

eyle geldiysen, sana kendi mallanmzdan toplanz. Eer bir makam içinse

seni efendimiz klanz. Eer mülk istiyorsan seni kralmz ederiz" dediler.

Bunun üzerine Resûlullah (uiaiiahu Bluyhi w*ellem):
"
Ben dediiniz eyler pein,ie

deilim. Ben size getirdiklerimle ne mallarnz, ne bir makam, ne bir mülk

istemek için gelmedim. Ancak Allah beni size elçi olarak gönderip bana kittp

indirdi ve sizi müjdeleyip uyarmam emretti. Ben de size Rabbimin emirlerini

bildirip nasihatte bulundum. Eer size getirdiklerimi kabul ederseniz bu, sizin

dünyada ve âhiretteki nasibiniz olur. Eer kabul etmeyip redderseniz Allah'n

emrine, Allah aramzda hükmedinceye kadar sabrederim" buyurdu.

1 bn Ebî Hatim (8/2663).
1 Furkân Sur. 3

* bn Ebî Hatim (8/2663).

* Furkân Sur. 4
5 bn Corir (17/398, 399) ve bn Ebî Hatim (8/2663).
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Onlar öyle dediler: “Ey Muhammedi Eer sana affettiklerimizi kabul

etmeyecek olursan, kendin için Rabbinden senin dediklerini tasdik edici ve

bizi sana kar tutumlanmzdan geri çevirecek bir melek göndermesini iste.

Yine sana bahçeler, hazineler, altndan ve gümüten kökler yapmasn iste ki

aramakta olduunu gördüümüz eylere ihtiyacn kalmasn. Sen çarlarda

dolayor ve bizim gibi maietin için urayorsun. Böylece senin Rabbinin

yanndaki yerini ve dediin gibi Peygamber olup olmadn anlayabilelim"

dediler. Resûluliah (saiiaiiahu aley^u veseiiem}:
"
Ben bunlan yapacak deilim. Ben bunlan

Rabbimden isteyecek kii de deilim. Ben size bununla gönderilmedim. Fakat

Allah beni müjdeleyici ve uyarc olarak gönderdi " buyurdu. Bunun üzerine

Yüce Allah bu deyilerinden dolay: "Dediler ki: "Bu ne biçim peygamber ki

yemek yer, çarda pazarda dolar. Ona bir melek indirilseydi de, bu

onunla beraber bir uyarc olsayd ya... Senden önce gönderdiimiz bütün

peygamberler de üphesiz yemek yerler, çarda pazarda gezerlerdi. (Ey

insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan arac kldk. (Bakalm) sabredecek

misiniz? Rabbin, hakkyla görendir"
1

âyetlerini indirdi. Burada Allah:

“Sabrnz ölçmek için sizi birbirinize imtihan arac kldk. Eer ben bütün

dünyann Peygamberimle beraber olmasn dileseydim öyle ederdim ve ona

muhalif olmazdnz" buyurmaktadr.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Zalimler, (inananlara):

«Siz ancak büyülenmi bir adama uyuyorsunuz» dediler
"2 buyruunu

açklarken: “Burada, Dâru'n-Nedve’de "Siz ancak büyülenmi bir adama

uyuyorsunuz"3 diyen Vetîd b. el-Muîre ve arkadalan kastedilmektedir"

dedi.

Firyabî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Sana nasl misaller getirdiklerine bir bak! Onlar

sapmlardr, yol bulamazlar
"4

âyetini açklarken: “Onlan, sana vermi

olduklan misallerin içinden çkaracak bir yol yoktur, mânâsndadr" dedi.

"Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden rmaklar akan cennetleri

1 Furkân Sur, 7- 20
1 Furkân Sur. 8

3 Furkân Sur. 8
4 Furkân Sur. 9
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verebilecek olan, sana kökler kurabilecek olan Allah'n an yücedir..."
1

buyruu hakknda ise: “çinden rmaklar akan bahçeler ve duvarlan svanm

binalar kastedilmektedir. Kureyliler, büyük olsun küçük olsun tala yaplan

evlere kök derdi."
2

Vâhidî ve bn Asâkir, Cuveybir vastasyla Dahhâk'tan, o da bn Abbâs'tan

bildirir: Mürikler, Resûlullah'KssUiahuByhveniien) fakirliinden dolay ayplayarak:

"Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarda pazarda dolar ..."3 dedile-.

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesailem) üzülmütü. Bunun üzerine Cibril inerek:

“Rabbin sana selam etmekte ve: "Senden önce gönderdiimiz bütün

peygamberler de üphesiz yemek yerler, çarlarda gezerlerdi. (Ey

insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan arac kldk. (Bakalm) sabredecek

misiniz? Rabbin, hakkyla görendir
"4 buyurmaktadr" dedi. Sonra

Cennetlerin hâzini Rdvan beraberinde nurdan yaplm parldayan br

çantayla gelerek: “Bu dünya hâzinelerinin anahtarlandr" dedi. H;:.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), kendisine istiare edercesine Cibril’e bakmaya

balad. Cibril alçak gönüllü ol anlamnda eliyle yere vurdu. Bunun üzerine H;:.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ey Rdvan! Benim bunlara bir ihtiyacm yoktur"

buyurdu. Hz. Peygamber'e (saliaiiahu aleyhi vniim) gökyüzüne bak diye nida edildi.

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem) gökyüzüne baknca semalar Ar’a kadar

kaplarn açt. lk olarak Cennet-i Adn' gördü. Orada da peygamberlerin

yerini gördü ve hangi yerin kime ait olduunu bildi. Kendi yeri bütün

peygamberlerin yerinden daha yüksekteydi. Bunu gören Hz. Peygamber

(saiiaUu aleyhi veseiiem): "Raz oldum" buyurdu. Görüldüü kadaryla "Dilerse sana

bundan daha güzelini, içinden rmaklar akan cennetleri verebilecek olan,

sana kökler kurabilecek olan Allah'n an yücedir. Hayr, onlar Kyameti

de yalanladlar. Biz ise o Kyameti yalanlayanlara çlgn bir cehennem atei

hazrlamadr"5 âyetini Hz. Peygamber'e (uUaHato aleyh mrim) Cennetlerin hâzini

Rdvan indirmitir.

6

' Furkân Sur. 11

1 bn Cerîr (17/405, 407) ve bn Ebî Hatim (8/2665, 2666).

3 Furkân Sur. 7
4 Furkân Sur. 20
5 Furkân Sur. 11

6 Vâhidî (sh. 250, 251).
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Firyabî, bn Ebî eybe Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Hayseme'den bildirir: Hz.

Peygamber'e (salbiiahu aleyhi veseiiem): "Eer istersen sana, daha önce hiçbir

peygambere verilmemi ve senden sonra hiçbir peygambere verilmeyecek

dünya hâzinelerinin anahtarlarn verelim. Bunlar senin için Allah katnda olan

mükâfatndan hiçbir ey eksiltmeyecektir. Eer istersen bütün bunlar sana

âhiret gününde toplu olarak veririz" denildi. Hz. Peygamber (sailalishu aleyhi vesellem):

"Bunlar bana ahiret gününde toplu olarak verilsin" deyince, Yüce Allah:

"Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden rmaklar akan cennetleri

verebilecek olan, sana kökler kurabilecek olan Allah'n an yücedir. Hayr,

onlar Kyameti de yalanladlar. Biz ise o Kyameti yalanlayanlara çlgn bir

cehennem atei hazrlamzdr" 1

âyetini indirdi .

2

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Cibrîl, Resûlullah’n (sallallahu aleyhi vesellem)

yannda iken kendisine: "Gökyüzünden inen bu melek daha önce yeryüzüne

asla inmeyen bir melektir. Seni ziyaret etmek için Rabbinden izin istedi. Ona

yanna girmesi için izin ver” dedi. Çok ksa bir süre geçmiti ki bu melek:

"Allah'n selam üzerine olsun, ey Allah'n Resulü!" dedi. Hz. Peygamber

{sallallahu aleyhi vesellem): "Allah’n selam senin de üzerine olsun" karln verince

melek: "Allah, seni muhayyer brakmaktadr. stersen sana, daha önce hiç

kimseye verilmemi ve senden sonra hiç kimseye verilmeyecek bütün

hazînelerden ve bütün anahtarlardan verilir. Bunlar senin için Allah katnda

olan mükâfatndan hiçbir ey eksiltmeyecektir" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu

aleyhi veselBm): "Bunlar bana ahiret gününde toplu olarak verilsin" deyince: "Dilerse

sana bundan daha güzelini, içinden rmaklar akan cennetleri verebilecek

olan, sana kökler kurabilecek olan Allah'n an yücedir. Hayr, onlar

Kyameti de yalanladlar. Biz ise o Kyameti yalanlayanlara çlgn bir

cehennem atei hazrlamzdr"3 âyeti nazil oldu.

\jJjj Qâ£j 1*5 I ûisa o*

’Furkân Sur. 11

J bn Ebî eybe (11/509, 510), bn Cerîr (17/407) ve bn Ebî Hatim (8/2666).

3 Furkân Sur. 11
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"Bu ate onlar uzak bir mesafeden görünce onun müthi
kaynamasn ve uultusunu iitirler." (Furkân Sur. 13)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Bu ate onlar uzak bir

mesafeden görünce ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada yüz yllk bir mesafe

kastedilmektedir" dedi .

2

Taberânî ve bn Merdûye, Mekhûl vastasyla Ebû Umâme’den bildirir:

Resûlullah (saiiallahu aleyhi veseiiem):
"Kim bana kar bilerek yalan söylerse Cehennemi 1

iki gözü arasndan oturaca yeri seçsin

"

buyurunca, ashâb: “Yâ Resûlallah!

Cehennemin gözü var mdr?" diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah (saiiallahu aieyi

veseiiem): "Evet vardr, Allah'n: «Bu ate onlar uzak bir mesafeden

görünce...»
3 buyurduunu iitmediniz mi? Cehennem onlar ancak gözleriyle

görür" buyurdu .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim Hâlid b. Düreyk

vastasyla sahabeden bir kiiden bildirir: Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi vesellem:

"Kim benim söylemediim bir eyi bana isnad eder veya kendini anne

babasndan bakasna nispet eder veya kendini efendilerinden bakasna mal

etmeye çalrsa. Cehennemin iki gözü arasndan oturaca yeri seçsin
'

buyurdu. “Yâ Resûlallah! Cehennemin gözü var mdr?” denilince: "Evet

vardr, Allah'n: «Bu ate onlar uzak bir mesafeden görünce...»
5

buyurduunu iitmediniz mi?" karln verdi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim sahîh bir senetle bn Abbâs ;tan bildirir:

üphesiz ki kul atee sürüklendii zaman, katrn arpaya itahlanp iç çekmesi

gibi cehennem de ahalisine iç çeker. Sonra ate öyle bir uuldar ki,

korkmayan hiç kimse kalmaz. Ate ahalisinden her kiinin kulak memesi ve

1 FurkânSur. 12

* bn Ebî Hâtim (8/2667).

J Furkân Sur. 12
A Taberânî (7599). bnu'I-Cevzî: "Bu hadis doru bir hadis deildir. Çünkü

Muhammed b. el-Fadl', Yahya b. Maîn, Fellâs ve bakalar hadis uydurmakla

suçlamtr" dedi.

s Furkân Sur. 12
6 bn Cerîr (17/409) ve bn Ebî Hâtim (8/2667).
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omuz aras yetmi yllk bir mesafedir. Orada irinle dolu vadiler vardr. Bu

irinler ölçülerek ahalisinin azna dökülür.’

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr: "...Onun müthi kaynamasn ve

uultusunu iitirler'’* buyruunu açklarken öyle dedi: “Cehennem öyle bir

uuldar ki, Allah'a yakn ne bir melek, ne de gönderilmi bir peygamber

kalmaz ki mutlaka hepsi diz üstü çöker ve tir tir titrerler. Hatta brahim

(aleyhisselsm) diz üstü çökerek: “Ey Rabbim! Bu gün sadece kendi canmn
kurtanlmasn istiyorum” der. 3

bn Vehb, el-Ehvâl'öa Attâf b. Hâlid'den bildirir: O gün birbirini yiyen

Cehennem ile gelinir ve onu yetmi bin melek (yulanndan) tutar. Cehennem

insanlar gördüü zaman: "Bu ate onlar uzak bir mesafeden görünce onun

müthi kaynamasn ve uultusunu iitirler
"4 buyruunda olduu gibi öyle

bir uuldar ki, ne bir peygamber, ne bir sddîk kalmaz hepsi mutlaka diz üstü

çöker ve: “Ey Rabbim! Nefsim, nefsim!" der. Resûlullah Mallahu aleyhi vesellem) ise:

"Ümmetim, ümmetim" der.

Ebu’-eyh'in el-Azame 'de bildirdiine göre Muîs b. Sumeyy: “Hesaba

çekilip de karln görecek insanlar ve cinler dnda Allah ne yaratm ise

mutlaka sabah akam Cehennemin uuldamasn iitir" dedi .

5

Âdem b. Ebî yâs'n Tefsir 'de bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu ate onlar

uzak bir mesafeden görünce onun müthi kaynamasn ve uultusunu

iitirler
" 6

âyetini açklarken öyle dedi: “Onlar Cehennemin uultusunu yüz

yllk bir mesafeden iitirler. Cehennem yetmi bin yularla çekilerek getirilir.

Her yular yetmi bin melek çeker. Eer braklacak olursa o, iyilerin de ve

kötülerin de üzerine gelir. O, öyle bir uuldar ki, gözlerde bir damla gözya

kalmaz ve mutlaka bütün gözyalar dökülür. Sonra bir daha uuldar ve

kalpler yerinden sökülüp boaza çkar."

1 bn Cerîr (17/410) ve bn Ebî Hatim (8/2668).
1 Furkân Sur. 12
3 Abdurrezzâk (2/67), bn Cerîr (17/409, 410) ve bn Ebî Hatim (8/2668).

4 Furkân Sur. 12
5 Ebu'-eyh (1180).
6 Furkân Sur. 12



140 .S Furkân Sûresi &
Ebû Nuaym Hilye'de Ka’b'dan bildirir: Kyamet gününde Allah ilkleri ve

sonrakileri bir yerde toplar ve melekler saf saf iner. Allah, Cibril’e:

"Cehennemi getir" buyurur. Cibrîl Cehennemi yetmi bin yularla çekerek

getirir. Cehennem daha yaratklara yüz yllk bir mesafede iken öyle bir

uuldar ki yaratklarn kalpleri yerinden frlar. Sonra bir daha öyle bir uuldar

ki, Allah'a yakn ne bir melek, ne de gönderilmi bir peygamber kalmaz ki

mutlaka hepsi diz üstü çöker. Üçüncü defa da uuldaynca kalpler yerinden

sökülüp boaza çkar ve akllar batan gider. O zaman her kii kendi ameline

koacaktr. Hatta brâhîm ( Bleytnsssiam): "Dostluumuz adna! Senden sadece

nefsimin kurtarlmasn istiyorum" diyecektir. Musa Neytaseiam): "Konumamz
adna! Sadece nefsimin kurtanlmasn istiyorum" diyecektir. sa (ateytMiei#*»:

"Beni mükerrem klman hürmetine! Bu gün beni dounmu olan Meryem’i

bile sormuyorum. Sadece nefsimin kurtanlmasn istiyorum" diyecektir.

Muhammed (sailaiishu aleyhi vesellem): "Ümmetim, ümmetim. Bugün kendi nefsimi

sormuyorum " diyecektir. Bunun üzerine Yüce Allah: "Senin ümmetinden

dostlarmn üzerine ne bir korku, ne de hüzün vardr. zzetime yemin olsun k

,

seni ümmetinle müjdeleyeceim" buyuracaktr. Sonra melekler Allah’n

önünde kendilerine verilecek emri bekler bir ekilde duracaklardr."
1

(ijjl I>ji * \jj JJUIÜ I Û& I4. 1_4Î lip

\jj >iij JUij \jj

"Elleri boyunlarna balanm, çatlm olarak cehennemin
darack bir yerine atldktan zaman orada, yok olup gitmeyi

isterler. Onlara: «Bugün bir kere yok olmay istemeyin,

birçok kere yok olmay isteyin! » denir." (Furkân Sur. 13,

1

4 )

bn Ebî Hâtim'in Yahya b. Ebî Useyd'den bildirdiine göre Resûlullah'a

(ssiisiiahu aleyhi vesellem): "Elleri boyunlarna balanm, çatlm olarak cehennemin

darack bir yerine atldklar zaman orada, yok olup gitmeyi isterler
" 2

âyetinin açklamas sorulunca: "Canm elinde olana yemin olsun ki, onla r

kazn duvara zorla çaklmas gibi atee zorla atlacaklardr" buyurdu .

3

’ Ebû Nuaym (5/372- 374, 8/279).

’ Furkân Sur. 13
5 bn Ebî Hatim (8/2668).
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bn Ebî Hâtim'in Katâde vastasyla Ebû Eyyûb'dan bildirdiine göre

Abdullah b. Amr: "Elleri boyunlarna balanm, çatlm olarak

cehennemin darack bir yerine atldklar zaman orada, yok olup gitmeyi

isterler
"1

âyetini açklarken: "Mzrak demirinin sapna dar gelmesi gibi

Cehennem onlara dar gelecektir” dedi .

1

bnu'l-Mübârek Zühd'de, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in Katâde vastasyla bildirdiine göre o, bu âyet hakknda öyle dedi:

"Bize anlatldna göre Abdullah: "Mzrak demirinin sapna dar gelmesi gibi

Cehennem kafire dar gelecektir” derdi.

’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Salih: ifadesini açklarken:

"Elleri boyunlanna balanm bir ekilde mânâsndadr” dedi .
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: “foJj dJCi iJm
"6 buyruunu

açklarken: "Yok olmalan için dua ederler, mânâsndadr. Onlar: "Yok olaym”

ve: "ki defa yok olaym” eklinde dua edecekler. Bunun üzerine onlara:

“Bugün bir kere yok olaym eklinde dua etmeyin, birçok kere yok olaym

eklinde dua edin!” denilecektir .

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

vîJlIÂ ^frS
"8 buyruunu açklarken: "Burada helak olmalan

kastedilmektedir” dedi. pjül ^ji y
"9 buyruu hakknda ise: "Bugün

bir kere yok olmay istemeyin, mânâsndadr” dedi .

10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: dJlI l^c-S
"11 buyruunu

açklarken: "Burada helak ve yok olmalan kastedilmektedir” dedi.

’ Furkân Sur. 13

’ bn Ebî Hatim (8/2668).

3 bnu'l-Mübârek, Zevâidu Nuaym (299) ve bn Ebî Hatim (8/2668).

9 Furkân Sur. 13

5 bn Ebî Hatim (8/2669).

6 Furkân Sur. 13

7 bn Ebî Hâtûn (8/2669).
8 Furkân Sur. 13
9 Furkân Sur. 14
10 bn Cerîr (17/411) ve bn Ebî Hatim (72669).

” Furkân Sur. 13
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bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Ba's 'ta sahîh bir senetle Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (saiMiahu aleyhi »eseiM öyle buyurmutur: "lk olarak

ateten elbise giydirilecek kii blis'tir. O, elbiseyi kalarnn üzerine çekerek

ard sra sürükleyecektir. Arkasndan da zürriyeti gelecektir. O: «Ey yok olma'»

diye çaracaktr. Zürriyeti de: «Ey yok olmalar!» diye çaracaktr.

Cehennemin yanna geldiinde: «Ey yok olma!» diye çaracaktr. Zürriyeti de

ayn ekilde: «Ey yok olmalar!» diye çaracaktr. Bunun üzerine onlara:

«Bugün bir kere yok olmay istemeyin, birçok kere yok olmay isteyin !»
1

denir.
"3

I

o

ycJ*.il jJUjl £>•
^
\ »JÜSÎ

"îjy-

•

alp J* i»sr ^\i- 1)j3lL; u ^
"De ki: «Bu mu daha hayrldr, yoksa Allah'a kar

gelmekten saknanlara vaadedilen ebedîlik cenneti mi?»

Oras onlar için bir mükâfat ve varlacak bir yerdir. Temelli

kalacaklar cennette diledikleri eyleri bulurlar. Bu,

Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir."

(burkan Sur. 1 5, 16)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Oras onlar için bir mükâfat

ve varlacak bir yerdir
"3 buyruunu açklarken: “Oras onlar için Allah'dan bir

mükâfat ve konaklama yeri olarak varlacak bir yerdir" dedi .

4

bn Ebî Hatim, Atâ b. Yesârîdan bildirir Ka'bu'l-Ahbâr: “Kii içki içer<en

ölürse, Cennete girse bile onu orada içmeyecektir" deyince, ona: “Allah:

"...Cennette diledikleri eyleri bulurlar ..."5 buyuruyor" dedim. Bunun

’ Furkân Sur. 14
1 bn Ebî eybe (13/168, 14/109), Ahmed 20/14, 15 (12536), Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (2495),

bn Cerîr (17/412) bn Ebî Hâtim (8/2669) ve Beyhakî (647). Müsned"in muhakkikleri:

"snâd zayftr" demilerdir.
1 Furkân Sur. 15

* bn Ebî Hâtim (8/2670).

5 Furkân Sur. 16



Âyet: 15, 16 143

üzerine Ka'b: "Bu kii Cennette içkiyi unutacak ve hatrlamayacaktr"

karln verdi .

1

bn Cerîr b. Ebî bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bu,

Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir"
2 buyruunu açklarken:

"Size vaad ettiim eyi benden isteyin istediiniz size verilecektir,

mânâsndadr" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Ebî Hilâl vastasyla bildirdiine göre Muhammed

b. Ka'b el-Kurazî: "...Bu, Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir"4

buyruunu açklarken: "Melekler onlar için Cenneti isteyecektir. Zira:

"Rabbimiz! Onlar da, onlarn atalarndan, zevcelerinden, nesillerinden iyi

olanlar da kendilerine vaadettiin Adn cennetlerine koy..."
5 buyruu da

bunu ifade etmektedir" dedi. Ebû Hâzm'n bu konuda öyle dediini iittim:

"Kyamet gününde müminler: Rabbimiz! Biz emrettiin dorultuda sana

ibadet ettik. Bize vaad etmi olduun eyleri ver" derler. "...Bu, Rabbinin

yerine getirilmesi istenen bir vaadidir"
6 buyruu da bunu ifade

etmektedir."7

lÜJji jî 0 OÛ U vUuJ. I iJU fi

Ijy. Uji Ijîtfj J5TJÜI t&Ü jâj »Uji J,

' bn Ebî Hâlim (8/2670).

1 Furkân Sur. 16

J bn Cerîr (17/414) ve bn Ebî Hâtûn (8/2671).

4 Furkân Sur. 16
5 Mümin Sur. 8
6 Furkân Sur. 16
7 bn Ebî Hatim (8/2671).
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"O gün Rabbin onlar ve Allah' brakp da taptklar eyleri

toplar ve: «Bu kullanm sîz mî saptrdnz, yoksa kendî

kendilerine mi yoldan saptlar?» der. Onlar, «Seni

eksikliklerden uzak tutanz. Seni brakp da baka dostlar

edinmek bize yaramaz. Fakat sen onlara ve atalanna o

kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmay unuttular

ve helâke giden bir toplum oldular» derler."

(Furkân Sur. 17, 18)

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "O gün Rabbin, onlar ve Allah' brakp

da taptklar eyleri toplayp: «Bu kullarm siz mi saptrdnz» der"

buyruunu açklarken: "Burada toplanlacak kiilerden kast, sa laieyhisseiam),

Uzeyr(BByhissei8m)ve meleklerdir” dedi.
1

Hâkim ve bn Merdûye zayf bir senetle Abdurrahman b. anm'dan

bildirir: Muâz b. Cebel'e: ^ J ti ^3 buyruundaki

"icü" 3
ifadesi bu ekilde midir, yoksa: eklinde midir?” diye

sorduumda: "Hz. Peygamber'in (saiyiehu aleyhi veseiiem) bunu: "1*2 eklinde

(nun) harfini nasbederek okuduunu iittim” dedi. Yine: cJli. .f"
5

âyetteki: ifadesi: "cdc-" eklinde midir?” dediimde: "Resûlullah

(saiiaiishu aleyhi veseiiem), bana bunu: "^ji il
”7 eklinde okuttu” dedi.

8

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd, Ebu'd-Duhâ'dan bildirir: Bir kii

Alkame'nin yannda: “dû/* jic! J & li" eklinde (nun) harfini ötre

(ha) harfini de nasbederek okuyunca, Alkame: "Bu âyet: öl*9 eklinde

(nun) harfi nasb (ha) herfi de esre iledir” dedi.

’ bn Cerîr (17/415) ve bn Ebî Hatim (8/2672).
2 Furkân Sur. 18
3 Furkân Sur. 18

4 Furkân Sur. 18

5 Rûm Sur. 1, 2
6 Rûm Sur. 1, 2
7 Rûm Sur. 1, 2
8 Hâkim (2/247). Zehebî: "Muhammed b. Saîd çarmha gerilip helak olan biridir. B *kr

b. Huneys ise metruk biridir" dedi.

9 Furkân Sur. 18
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti: " UJ U

^ iîâî jt" eklinde (nun) harfini ötre ile (ha) harfini de nasbederek

okurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar, «Seni eksikliklerden

uzak tutarz. Seni brakp da baka dostlar edinmek bize yaramaz. Fakat

sen onlara ve atalarna o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmay

unuttular ve helâke giden bir toplum oldular» derler
" 1

âyetini açklarken:

“Burada ilah edinilenler kastedilmektedir. “Bûra" ifadesi ise bozulmu

mânâsndadr. Allah' zikretmeyi unutan her kavim mutlaka bozulmutur"

dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "1^ ljl
"2

ifadesini açklarken: “Burada helak olmu kavim kastedilmektedir
1
’ dedi .

3

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Bana: llji
"4

buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: “Yemen'li Umân kabilesi lügati ile bu,

helak olmaktr" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?"

diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Evet bilirler, âirin:

"Size ne yapsak Ja küfretmeyin, iyilikle karlk venn,

Zira küfür sahibini helak edip yok eder derim
"
dediini iitmedin mi?"

karln verdi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “Âyetteki “Bûr" ifadesi Umân

lugatndadr" dedi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "ij*"7
ifadesini

açklarken: “Burada hayrsz kiiler kastedilmektedir" dedi.

1 Furkân Sur. 18
1 Furkân Sur. 18

3 bn Cerîr (17/417) ve bn Ebî Hatim (8/2672).

4 Furkân Sur. 18

5 el-tkân'da (2/97) geçtii üzere Tastî.

6 bn Ebî Hatim (8/2673).

7 Furkân Sur. 18
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Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "ij* t1^1 buyruunu alklarken:

"Helak olmulardr, mânâsndadr” dedi. "Söylediklerinizde sizi yalanc

çkardlar ..."
2 buyruu hakknda ise öyle dedi: "sa'ya (aieyhsseiam), Uzeyr’e

(aieyhisselem) ve meleklelere tapanlar: "Seni eksikliklerden uzak tutarz. Onlar

deil, sen bizim dostumuzsun ..."3 deyince, Allah: "Söylediklerinizde sizi

yalanc çkardlar..."4 buyuracaktr. sa (aieyhisselam), Uzeyr (sieyhisseM ve melekler

mürikleri yalanc çkard zaman: “>iî y£ U” mürikler artk

üzerlerinden azab çeviremez ve kendilerine bir yardmc bulamazlar.”5

\ ^j 1 j Uj jjJjÂj jij£ JJb

*
*

"(Onlara) «Söylediklerinizde sizi yalana çkardlar, artk
kendinizden azab çeviremez, yardm da göremezsiniz.

Zulmedenlerinize büyük bir azap tattracaz» denir."

(Furkân Sur. lö)

bn Ebî Hâtim, Vehb b. Münebbih'ten bildirir. Ben tam yetmi iki kitap

okudum. Hepsi de gökten inmitir. Kuriân’dan daha fazla içinde zulümden ve

zulmü knamadan bahseden bir kitap görmedim. Zira Allah, bu ümmetin

fitnesinin zulümle olacan bilmektedir. Dier kitaplar ise genelde irki ve

putlara tapmay knamaktadr. 6

Abdurrezzâk ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Hasar:

"...Zulmedenleriniz ..."7
ifadesini açklarken: "Burada irk kastedilmektedir

1 ’

dedi.
8

’ Furkân Sur. 18
J Furkân Sur. 19

3 Sebe Sur. 41

4 Furkân Sur. 19
s bn Cerîr 17/417, 419) ve bn Ebî Hâtim (8/2673).
6 bn Ebî Hâtim (8/2674).

1 Furkân Sur. 19
8 Abdurrezzâk (2/67) ve bn Cerîr (17/422, 423).



Âyet: 20 147

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Zulmedenleriniz ..."
1

ifadesini

açklarken: “Burada irk komak kastedilmektedir" dedi .

7

j {
uL 6

>/} <>?
viiid lLj Uj

»JLj jlSj jjJ..jaTÎ w.')

"Senden önce gönderdiimiz butun peygamberler de

üphesiz yemek yerler, çarlarda gezerlerdi. (Ey insanlar!)

Sizi birbiriniz için imtihan arac kldk. (Bakalm)

sabredecek misiniz? Rabbin, hakkyla görendir"
(Furkâ Sur. 20)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Senden önce gönderdiimiz bütün peygamberler de üphesiz

yemek yerler, çarlarda gezerlerdi ..."3 buyruunu açklarken:

“Muhammed'den (uiiaiiahu aleyhi veseiiem) önceki peygamberler de ayn ekilde yemek

yerler, çarlarda gezerlerdi" dedi, jöJ liifi
"4 buyruu hakknda

ise: “Sizi birbiriniz için imtihan arac kldk, mânâsndadr" dedi .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin

uab'öa bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Sizi birbiriniz için imtihan arac

kldk ..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi: “Fakir kii: «Allah dileseydi beni

de filan kii gibi zengin klard» der. Hasta kii: «Allah dileseydi beni de filan

kii gibi salkl klard» der. Âmâ kii ise: «Allah dileseydi beni de filan kii gibi

gören biri klard» der."7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Sizi birbiriniz için imtihan

arac kldk..."
8 buyruunu açklarken: “Dünyada baz kiilere üstünlük, baz

’ Furkân Sur. 19
1 bn Cerîr (17/422).

3 Furkân Sur. 20
4 Furkân Sur. 20
5 bn Ebî Hâtim (8/6775).
6 Furkân Sur. 20
7 bn Cerîr (17/424), bn Ebî Hâtim (8/2675) ve Beyhakî (10072).
8 Furkân Sur. 20
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kiilere kudret ve baz kiilere dert vererek imtihan etmesi kastedilmektedir”

dedi .

1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'în bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Sizi birbiriniz

için imtihan arac kldk ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: Allah, birine

bolca verirken birine kstlamaktadr. Bunun üzerine kii: “Rabbim bana filan

kiiye verdii gibi vermemektedir” der. Anlaria imtihan ettii zaman kii:

“Rabbim beni filan kii gibi salkl klmad” der. Yüce Allah buna benzer

eylerle kimin sabredip kimin sabretmeyeceini görmek için kullann imtihan

etmektedir. "...Rabbin, hakkyla görendir"3 buyruu hakknda ise: “Allah

kimin sabredip kimin sabredemediini görmektedir” dedi .

4

bn Ebî eybe’nin Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sliaHflhu aleyhi meikn) öyle buyurmutur:
"
Allah dileseydi hepinizi zengin klar v

aranzda hiç fakir brakmazd. Yine Allah dileseydi hepinizi fakir klar v
aranzda hiç zengin brakmazd. Fakat Allah, sizi birbiriniz için imtihan araa

kld.'*

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul'öe Rifâe b. Râfi' ez-Zurakî'den bildirir

Bir kii: "Yâ Resûlallah! Kölelerimiz arasnda Müslüman olanlar vardr. Bizirr

gibi namaz klyor, bizim gibi oruç tutuyorlar. Biz de onlara vuruyoruz. Bu

konuda ne dersin?” diye sorunca: "Onlarn suçlan ile sizin cezalannz tartlr

Eer sizin cezalannz onlann suçlanndan daha fazla ise sizin sevaplannzdan

alrlar" buyurdu. Bu kii. "Peki, onlara sövmemize ne dersin?” diye sorunca

"Onlann suçlan ve sizin onlara ettiiniz eziyet tartlr. Eer sizin eziyetiniz

onlann suçlanndan daha fazla ise sevaplannzdan onlara verilir" buyurdu

Bunun üzerine adam: “Bana, ondan daha yakn bir düman olduunu

iitmedim” deyince, Resûlullah (saiisiiahu aleyhi veseiM: "... Sizi birbiriniz için imtihan

araa kldk. (Bakalm) sabredecek misiniz? Rabbin, hakkyla görendir

*

buyruunu okudu. Adam: “Yâ Resûlallah! Çocuuma vurabilir miyim?” diye*

sorunca, Resûlullah (siieiiahu aleyhi veseiiemi: "Çocuuna zulmetmekle itham edilmezsin

’ bn Ebî Hatim (8/2675).

3 Furkân Sur. 20
3 Furkân Sur. 20

< bn Cerir (17/425, 426).

5 bn Ebî eybe (13/226).
6 Furkân Sur. 20
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Zira hiç kimse kendisi tok iken çocuunun aç olmasndan, kendisi giymi iken

çocuunun çplak kalmasndan holanmaz" buyurdu .

1

Aii jî î&^ui uip j>1 'ip û»üj v öiJüi juj

> ^ ijjjsaii

"Bize kavuacaklann ummayanlar, «Bize melekler

indirilseydi, yahut Rabbimizi görseydik ya!» dediler.

Andolsun, onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladlar ve
büyük bir taknlk gösterdiler." (Farkân Sur. 2 1

)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Bize

kavuacaklarn ummayanlar..."2 buyruunu açklarken: "Burada Kureyli

kafirler kastedilmektedir" dedi. "...Bize melekler indirilseydi yahut

Rabbimizi görseydik ya!" dediler..."3 buyruu hakknda ise: "Rabbimiz bize

Muhammed'in elçisi olduunu haber verseydi ya, mânâsndadr" dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr: "Bize kavuacaklarn

ummayanlar..."5 buyruunu açklarken: "Burada kavuacaklan günü

umursamayanlar kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Bize melekler

indirilseydi..."

7

buyruunu açklarken: "Melekleri dorudan/açkca

görseydik, mânâsndadr" dedi.®

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Büyük bir taknlk
gösterdiler..."9 buyruunu açklarken: "Burada küfrün iddeti

kastedilmektedir" dedi.

1 Hakim et-Tirmiz (1/113, 114).
2 Furkân Sur. 21
3 Furkân Sur. 21
4 bn Cerîr (17/426).

5 Furkân Sur. 21
6 bn Ebî Hatim (8/2676).
7 Furkân Sur. 21
8 bn Ebî Hatim (8/2676).

9 Furkân Sur. 21
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ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Allah'n Kitâb’ndaki "Utuv"

ifadesi büyüklenme, mânâsndadr" dedi .

1

ojyij M 6 y ojji fid

“Fakat melekleri görecekleri gün, ite o gün suçlulara hiçbir

müjde yoktur. «Eyvah! Biz Allah'n rahmetinden tamamen
uzaklatrlmsnz» diyecekler." (Furkân sur . 22)

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Fakat melekleri görecekleri gün ...'
2 buyruunu açklarken:

“Burada kyamet günü kastedilmektedir" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye: "...te o gün suçlulara hiçbir

müjde yoktur ...'4 buyruunu açklarken: "Kyamet gününde mümin kii

müjdelerle karlanr. Ancak kafirler melekleri gördükleri zaman: "Bizi

müjdeleyin" derler. Melekler: "...Allah'n rahmetinden tamamen

uzaklatrlmsnz"5 der. Yani sizi müjdelerle karlamak kesinlikle bize

haram klnmtr” derler.

6

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Allah'n rahmetinden tamamen uzaklatrlmsnz

diyecekler
"

7

buyruunu açklarken: "Böylesi bir durumdan Allah'a snrz.

Melekler bunu kafirlere diyecektir" dedi. Baka bir lafzda ise: "Müjdeler size
O

kesinlikle haramdr. Bugün müjdeler ancak mümin kiileredir" eklindedir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah'n

rahmetinden tamamen uzaklatrlmsnz diyecekler
"9 buyruunj

1 Furkân Sur. bn Ebî Hatim (8/2676).

1 Furkân Sur. 22
3 bn Ebî eybe (8/2676).

4 Furkân Sur. 22
5 Furkân Sur. 22
6 bn Ebî Hatim (8/2677).

7 Furkân Sur. 22
8 bn Ebî Hatim (8/2678).

9 Furkân Sur. 22
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açklarken öyle dedi: “Melekler: «Kafir kiiye kyamet gününde müjde

kesinlikle haram klnmtr» diyecektir."'

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'n

rahmetinden tamamen uzaklatrlmsnz diyecekler
" 2 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Melekler: «Bizi gördüünüz andan itibaren müjde size

kesinlikle haram klnmtr» diyecektir."
3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Atiyye

el-Avfî vastasyla bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: "...Allah'n

rahmetinden tamamen uzaklatrlmsnz diyecekler
"4 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Melekler: “Müttaki kiiyi müjdelediimiz eylerle sizi

müjdelememiz kesinlikle haramdr" diyecektir."
5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî) ve Katâde: "...Allah'n rahmetinden tamamen

uzaklatkmsnz"6 buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu, Araplarn

söyledii bir eydir. Onlardan bir kiiye bir musibet geldii zaman: «Biz

Allah'n rahmetinden tamamen uzaklatrlmz. Rahmet bize kesinlikle

haramdr» der."7

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Kadn istemedii bir ey
gördüü zaman: “Biz bundan tamamen uzaklatrlmz” derdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken öyle dedi:

“Kyamet gününde sarsntlar balad zaman, sarsntlarndan biri de

semann yanlmasdr. O gün sema çökmeye yüz tutmu olacak, melekler de

kylarnda bulunacaktr. O zaman gökyüzündeki her ey yanlacaktr. Allah'n:

"Fakat melekleri görecekleri gün, ite o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur.

"Eyvah! Biz Allah'n rahmetinden tamamen uzaklatrlmz" diyecekler
"8

’ bn Cerîr (17/428).

1 Furkân Sur. 22
5 bn Cerîr (17/328, 329).

4 Furkân Sur. 22
5 bn Ebî Hatim (8/1677).

6 Furkân Sur. 22
7 Abdurrezzâk (2/67), bn Cerîr (17/428) ve bn Ebî Hâtim (8/2678).

8 Furkân Sur. 22
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âyeti de bunu ifade etmektedir. O zaman melekler kafirlere: "‘Ey mücrimler!

Bugün siz, bizi gördükten sonra müjde size kesinlikle haramdr" diyecekler.

1

JiP J, \jU* U J\ ILsaiJ

"Onlann yaptklar bütün amellerine yöneldik ve onlar

dalm zerreciklere çevirdik." (Furtan Sur. 23)

Firyabî, bn Ebt eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlarn yaptklar bütün amellerine

yöneldik..."
3 buyruunu açklarken: "Onlann dünyada iledikleri kabul

edilmeyen amellerine yöneldik, mânâsndadr" dedi .
3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: .ui
"4 buyruunu açklarken: "Âyetteki

"hebâ"’ ifadesi küçük bir delikten giren güne nlandr" dedi .

5

Abdurrezzâk, Firyabî, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Ali b. Ebî Tâlib: "Âyetteki "hebâ"' ifadesi yükselen ve sonrasnda yok olup

giderek kendisinden geriye bir ey kalmayan toz demektir. Allah onlann

amellerini de bu ekilde yok etmitir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Âyetteki "hebâ"' ifadesi

dalanan ateten uçuan kvlcmlardr. Onlar yere dütüünde hiçbir ey
deildirler" dedi .

7

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "ijjLi .UÂ"
a

buyruunu açklarken: "Burada rüzgann saçp datt ey
kastedilmektedir" dedi .

9

’ bn Ebî Hatim (8/2677).
1 Furkân Sur. 23
3 bn Cerîr (17/431) ve bn Ebî Hâtim (8/2678).

4 Furkân Sur. 23
5 bn Ebî Hâtim (8/2679).
6 bn Ebî Hâtim (8/2679).

7 bn Ebî Hâtim (8/2679).
8 Furkân Sur. 23
9 bn Cerîr (17/432, 433).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: tlli"
1

buyruunu açklarken: "Burada serpilmi su kastedilmektedir" dedi.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "ijjLi .Ui"3 buyruunu açklarken: "Burada küçük bir delikten giren

günen kastedilmektedir. Eer onu tutmak istesen bile tutamazsn" dedi. 4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Mücâhid: *1
U"5 buyruunu açklarken: "Burada küçük bir delikten

giren güne nlar kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî eybe, Ebû Hureyre, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre

krime: "Ijjlii buyruunu açklarken: “Burada küçük bir delikten giren

güne nlan kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mâlik ve Âmir: "Dalm
zerrecikler" ifadesini açklarken: "Burada güne nlan kastedilmektedir"

dediler.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhâk: «ui"

9

buyruunu

açklarken: "Burada toz zerrecikleri kastedilmektedir" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: .Uâ"”° buymunu açklarken: "Burada u aaç

knntlanndan rüzgarn sürükledii eyler kastedilmektedir" dedi.
11

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ubeyd b. Ti'lâ: "Hebâ' ifadesi kül,

mânâsndadr" dedi.
1

1 Furkân Sur. 23
I bn Cerîr (17/433) ve bn Ebî Hatim (8/2679).

i Furkân Sur. 23

« bn Cerîr (17/432) ve bn Ebî Hâtûn (8/2679).

5 Furkân Sur. 23
6 bn Cerîr (17/432).

7 Furkân Sur. 23
8 bn Cerîr (17/431).

9 Furkân Sur. 23
10 Furkân Sur. 23
II Abdurtezzâk (2/67, 269), bn Cerîr (17/433) ve bn Ebî Hâlim (8/2679).
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Semmûye Fevâid’âe, Ebû Nuaym Hilye'öe ve Hatîb'in el-Muttefik ve'l-

Mfterik'te Ebû Huzeyfe'nin azatls Sâllm'den bildirdiine göre Resûlullah

(sslBiahu aleyhi vEsellem): "Kyamet gününde Tihârne da kadar amelleri olan bir kavimi .*

gelinecek. Bunlar getirildii zaman Allah onlarn amellerini dalm
zerreciklere çevirecektir. Sonra bu kiiler cehenneme atlacaklardr" buyurdu.

Salim: “Annem babam sana feda olsun Yâ Resûlallah! Bu kavmi bana vasfet"

deyince, Resûlullah (sailaiiahj aleyhi veseilem):
"
Bunlar namaz klar, oruç tutar ve azda

olsa gece vakti ibadet ederlerdi. Fakat bunlar öyle kiilerdi ki, kendilerine haram

bir ey sunulduu zaman üzerine atlayarak onu kabul ederlerdi. Allah'da

onlarn amellerini çürüttü" buyurdu .

2

* ' •/- / * t

“O gun # cennetliklerin kalaca yer çok iyi, dinlenecekleri

yer çok güzeldir," (Furkân Sur. 24)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "O gün, cennetliklerin

kalaca yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir
”3 buyruunu açklarken

“Burada en güzelinden kalacak bir yer ve barnlacak bir ev kastedilmektedir*

dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “...Dinlenecekleri yer çok

güzeldir
”4 buyruunu açklarken: “Burada gidecekleri yer kastedilmektedir

*1

dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Kalaca yer

çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir
”5 buyruunu açklarken: “Burada

Cennette odalar kastedilmektedir. Onlar hesap için Rablerine hep birlikte arz

olunacaklardr. Onlarn kolay hesab da bu ekildedir. Zira, Allah’n: "Kime

kitab sandan verilirse hesab çok kolay bir ekilde görülecek ve sevinçli

olarak ailesine dönecektir”6 buyruu da bunu ifade etmektedir.” 1

1 bn Ebî Hatim (8/2680).

* Ebû Nuaym (1/178) ve Hatîb (1/527, 528).

3 Furkân Sur. 24
4 Furkân Sur. 24

5 Furkân Sur. 24
4 nikak Sur. 7- 9
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bnu'l-Mübârek Zühd'âe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Dinlenmeleri için

Cennetlikler Cennete, Cehennemlikler de Cehenneme gitmedikçe kyamet

gününde gündüzün yars geçmi olmayacaktr” dedi ve: "O gün,

cennetliklerin kalaca yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir
" 3

âyetini

okudu. Sonra: jy ö\ ^

"

(=Sonra da onlann gidecei yer üphesiz

ki Cahîm olacaktr) buyruunu okudu .
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Bu, vakit kuluk vaktine

kadardr. Allah'n dostlan Huru'l-yn ile beraber koltuklarda dinlenmeye

çekilecektir. Allah'n dümanlan ise eytanlarla beraber olacaktr” dedi .

4

bnu'l-Mübârek, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebû Nuaym

Hilye'öe brâhîm en-Nehaî'den bildirir: Kyamet gününde insanlarn hesabnn

gündüzün yars kadar bir zaman sürecei söylenirdi. Cennet ahalisi Cennette

dinlenecek, Cehennem ahalisi de Cehenneme gidecektir. "O gün,

cennetliklerin kalaca yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir
"3 âyeti de

bunu ifade etmektedir .

6

bn Cerîr, Saîd es-Sevvâftan bildirir: Bana ulatna göre kyamet günü

mümin kii için ikindi vaktinden güne batmna olan süre kadar ksalacaktr.

nsanlar hesaptan çkana kadar onlar Cennet bahçelerinde dinlenecektir. "O

gün, cennetliklerin kalaca yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir
"7

âyeti de bunu ifade etmektedir.

8

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "O gün,

cennetliklerin kalaca yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir
"9

buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada konaklayacaklan ve dinlenecekleri

1 bn Cerîr (17/434) ve bn Ebî Hâtim (8/2681).
1 Furkân Sur. 24
3 bnu'l-Mübârek, Zühd; Zevâid el-Huse/n (1313), bn Cerîr (17/434, 435, 19/557), bn

Ebî Hâtim (8/2680) ve Hâkim (2/402, "sahîh").

4 bn Ebî Hâtim (8/2680).

5 Furkân Sur. 24
6 bnu'l-Mübârek, Zühd; Zevâid el-Husa/n (1314), bn Cerîr (17/434) ve Ebû Nuaym

(4/232).

7 Furkân Sur. 24
8 bn Cerîr (17/435).

9 Furkân Sur. 24
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yer kastedilmektedir. Safvân b. Muhriz öyle anlatt: “Kyamet gününde iki

kii hesaba getirilecektir. Bunlardan biri dünyada iken bir kral olan ama hiç

hayr ilemeyen biridir. Bu kiinin Cehenneme atlmas emredilir. Dieri de

dünyada iken sadece elbisesi olan biridir. Bu kii: “Ey Rabbim! Bana hiçbir ey
vermedin ki beni ondan hesaba çekesin?" der. Allah: “Kulum doru söyledi,

onu brakn" buyurur ve Cennete götürülmesi emredilir. kisi de bir müddet

brakldktan sonra Cehennemdeki kii çarlr. Bu kii kömür gibi simsiyah bir

ekilde gelir. Ona: “Dinlendiin yeri nasl buldun?" diye sorulunca: “Ne kötü

bir dinlenme yeridir" karln verir. Ona: “Yerine geri dön" denilir. Sonra

Cennete giden kii çarlr. O da Ay'n on dördüncü gecesi gibidir. Ona:

“Dinlendiin yeri nasl buldun?" diye sorulunca: “Rabbim! Ne güzel bir

yerdir" karln verir. Bunun üzerine kendisine: “Yerine geri dön" denilir .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr "O gün, cennetliklerin

kalaca yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir
* 1 buyruunu açklarken:

“Allah, insanlann hesabn yanm günde görecek ve Cennetlikler Cennette,

Cehennemlikler de Cehennemde dinlenecektir" dedi .

3

bn Ebî Hâtim, krime’den bildirir: Ben Cennet ahalisinin Cennete,

Cehennem ahalisinin de Cehenneme girecekleri saati biliyorum. Bu saat

dünyada büyük kuluk vaktidir. Bu saatte insanlar dinlenmek için ailelerinin

yanna döner. Cehennem ahalisi Cehenneme götürülürken, Cennet ahalisi de

Cennete götürülecektir. Onlarn dinlenme yeri Cennet olacaktr. Onlara balk

cieri yedirilecek ve hepsi doyurulacaktr. "O gün, cennetliklerin kalaca

yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir
"4

âyeti de bunu ifade

etmektedir.

5

bn Asâkiriin bildirdiine göre krime'ye kyamet gününün dünyadan m,

âhiretten mi olduu sorulunca: “O günün ilki dünyadan, sonu ise

âhirettendir" dedi .

6

1 bn Ebî Hâtim (8/2681).
J Furkan Sur. 24
3 bn Ebî Hâtim (8/2681).

4 Furkân Sur. 24
5 bn Ebî Hâtim (8/2681).

6 bn Asâkir (41/100).
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"O gün gök bulutlarla yarlp parçalanacak ve melekler

bölük bölük indirilecektir." (Furtan Sur. 25)

Abd b. Humeyd, el-EhvâVde bn Ebi'd-Dünyâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hatim ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün, cennetliklerin

kalaca yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir
" 1

âyetini okuyup öyle

dedi: "Allah, kyamet gününde cinleri, insanlar, hayvanlar, yrtc hayvanlan,

kulan ve bütün yaratklar bir yerde toplayacaktr. Sonra dünya semas

yarlacak ve yeryüzünde bulunan cinlerden, insanlardan ve bütün

mahlukattan daha fazla olan sema ahalisi aa inecektir. Yeryüzünde

bulunan bütün mahlukatn etrafn kuatacaktr. Yeryüzü ahalisi: "çinizde

bizim Rabimiz var m?" deyince, semadan inenler: "Hayr" diyecektir. Sonra

ikinci sema yarlacak ve ahalisi inecektir. Onlar da dünya semasnda

bulunanlardan, yeryüzündeki cinlerden, insanlardan ve bütün mahlûkattan

daha fazladr. Onlar da kendilerinden önce inen meleklerin, cinlerin,

insanlann ve bütün mahlûkatn etrafn kuatacaktr. Sonra üçüncü sema

yarlacak ve ahalisi inecektir. Onlarda ikinci sema ve dünya semas

ahalisinden, yeryüzündeki cinlerden, insanlardan ve bütün mahlûkattan daha

fazladr. Onlar da kendilerinden önce inen meleklerin, cinlerin, insanlarn ve

bütün mahlûkatn etrafn kuatacaktr. Sonra dördüncü sema ahalisi

inecektir. Onlar da üçüncü sema, ikinci sema, dünya semas ahalisi ile yeryüzü

ahalisinden daha fazladr. Sonra beinci sema ahalisi inecektir. Onlar da daha

öncekilerin hepsinden daha fazladr. Sonra altnc sema ahalisi inecektir.

Onlar da daha öncekilerin hepsinden daha fazladr. Sonra yedinci sema

ahalisi inecektir. Onlar da semalar ahalisi ve yeryüzü ahalisinden daha

fazladr.

Sonra Rabbimiz bulutlarn gölgesinde etrafnda Mukarrebûn melekleriyle

beraber inecektir. Onlar da yedi kat gökyüzü ahalisinden, insanlardan

cinlerden ve bütün mahlûkattan daha fazladr. Onlann mzrak sap gibi

boynuzlar bulunmaktadr. Onlar Ar'n altnda sesli bir ekilde Allah’ tebih,

tehlil ve takdis etmektedir. Onlardan birinin aya altndaki çukurdan

topuuna kadar olan mesafe be yüz yllk bir mesafedir. Topuundan dizine

’ Furkân Sur. 25
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kadar olan mesafe be yüz yllk bir mesafedir. Dizinden uyluuna kadar olan

mesafe be yüz yllk bir mesafedir. Uyluundan köprücük kemiine kadar

olan mesafe be yüz yllk bir mesafedir. Köprücük kemiinden gerdanlk

yerine kadar olan mesafe be yüz yllk bir mesafedir. Gerdanlk yerinden

kulaklann memesine kadar olan mesafe be yüz yllk bir mesafedir. Daha

yukars da yine be yüz yllk bir mesafedir.

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "O gün gök

bulutlarla yarlp parçalanacak ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada gökyüzü

parçalarnn yarlmas kastpdilmektedir" dedi .
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "O gün gök

bulutlarla yarlp parçalanacak ..."4 buyruunu açklarken: "Onlar Allah'n,

yannda meleklerle bulutlar içinden gelip ..."5 buyruunda olduu gibi

burada da kyamet gününde Allah'n içinde gelecei bulutlar

kastedilmektedir" dedi .

6

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc bu âyeti açklarken: “Burada

kyamet gününde Allah'n içinde gelecei bulutlann parçalanmas

kastedilmektedir. Bu bulutlann Çenette olduu iddia edilmektedir" dedi.

-Ui ^SÜJl âJ *
''î
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’ bn Ebi'd-Dünyâ (212, 215, 216), ibn Cerîr (17/438), bn Ebî Hatim (8/2682) ve Hâkim

(4/569, 579). bn Kesir, Tefsir'de (6/115) der ki: "Hadisin rivayet merkezi Ali b. Zeyd b.

Cud'ârîa aittir. Onda da zayflk vardr."
3 Furkân Sur. 25
5 bn Ebî Hatim (8/2682).

4 Furkân Sur. 25
5 Bakara Sur. 210
6 bn Cerîr (17/437) ve ibn Ebî Hatim (8/2682).
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"O gön, zalim kimse iki elini srarak: «Ne olurdu ben de

Peygamberle beraber bir yol tutsaydm» diyecektir. Yazklar

olsun bana, keke falan dost edinmeseydim! Andolsun,

Kur'ânbana geldikten sonra beni ondan o saptrd. Zaten

eytan insan yardmcsz brakverir. Peygamber: «Ey

Rabbim! Kavmim u Kur'ân' terk edilmi bir ey hâline

getirdi» dedi. Biz, ite böyle, her peygamber için

suçlulardan bir düman yarattk. Yol gösterici ve yardm
edici olarak Rabbin yeter/' (Furkâr Sur. 2 7- *29)

bn Merdûye ve Delâil'de Ebû Nuaym sahîh bir senetle Saîd b. Cibeyr

vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: Ebû Muayt, Mekke’de Hz. Peygamber (safallahu

aleyhi veseiiem) ile beraber oturur ve ona eziyet etmezdi. Ebû Muayt sabrl bir

kiiydi. Dier Kureyliler Resûlullah (saRaiiahu aleyhi vesellem) ile oturduu zaman

kendisine eziyet ederlerdi. Ebû Muayt'n, am seferine çkan bir dostu vard.

Kureyliler: “Ebû Muayt atalannn dininden çkt” diyordu. Ebû Muayt'n

dostu gece vakti am'dan gelmiti Kansna: “Muhammed, üzere olduu

konuda ne yapt?” diye sorunca: “Öncekinden daha ar eyler yapt”

karln verdi. Adam: “Dostum ne yapt?” diye sorunca da: “Atalannn

dininden çkt” cevabn verdi. Bunun üzerine adam kötü bir ekilde geceledi.

Sabahladnda Ebû Muayt yanna geldi ve selam verdi. Adam selama cevap

vermemiti. Ebû Muayt: “Ne oluyor ki, selamma karlk vermiyorsun?”

deyince, adam: "Sen atalannn dininden çkmken nasl selamna cevap

vereyim?” karln verdi. Ebû Muayt: “Kurey bunu da yapt ve durumu

sana bildirdi deil mi?" deyince, dostu: “Evet” dedi. Ebû Muayt: “Benim ne

yapmam onlan raz eder?” diye sorunca, dostu: “Onun meclisine git ve

yüzüne tükür. Ona, bildiin en kötü küfürleri söyle” dedi. O da öyle yapt. Hz.

Peygamber Malisi aleyhi vesellem) bu harekete kar yüzündeki tükürüü silmekten

baka bir ey yapmad. Ancak Ebû Muayt yanndan çkaca zaman:
"Eer

senin Mekke dalarndan dar çktn görürsem boynunu vuracam"

buyurdu.

Bedir savanda Ebû Muayt'n arkadalan savaa çkm, ama kendisi

çkmamt. Arkadalar ona: "Bizimle beraber çksana” deyince: “Bu adam

Mekke dalanndan dar çkarsam boynumu vuracan söyledi” dedi.

Arkadalan: “Senin krmz deven vardr. Eer hezimete urayacak olursak

onunla uçarak kaçar gidersin” dediler. Bunun üzerine onlarla beraber çkt.
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Allah, mürikleri hezimete uratnca Ebû Muaytn devesi çamura saplanp

kald. Resûlullah (saiiaiiahu aleyh. vesellem) Ebû Muayt'ta içlerinde olmak üzere yetmi

Kurey’liyi esir ald. Ebû Muayt, Resûlullah'n (saiisütbu aleyhi «seiiem) yanna gelerek:

"Bunlarn arasndan beni öldürecek misin?” diye sorunca:
"Yüzüme

tükürmenden dolay seni öldüreceim" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah,

Ebû Muayt hakknda: 'O gün, zalim kimse iki elini srarak: «Ne olurdu ben

de Peygamberle beraber bir yol tutsaydm» diyecektir. Yazklar olsun bana,

keke falan dost edinmeseydlm! Andolsun, Kur'ân bana geldikten sonra

beni ondan o saptrd. Zaten eytan insan yardmcsz brakverir
"1

âyetlerini indirdi.

Ebû Nuaym, el-Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten, o da bn Abbâs’tan bildirir:

Ukbe b. Ebî Muayt her seferden gelinecei zaman yemekler yapar ve bütün

Mekke ahalisini davet ederdi. O skça Hz. Peygamber’in (ssIlaHahu aleyhi vesilem)

meclislerinde bulunur ve Hz. Peygamberim (taHaHahu aleyhi vasaiianO sohbetinden

holanrd. Ancak küfür kendisine galip gelmiti. Bir gün yine seferden geldi

ve yemekler yaparak Resûlullah' ($aUeiahu aleyhi veseiiem} bu yemee davet etti.

Resûlullah (uliallahu aleyhi veseiiem): "Sen, Allah'dan baka ilah olmadna ve benim

elçisi olduuma ahadet etmedikçe bu yemekten yiyecek deilim

"

buyurdu.

Ukbe b. Ebî Muayt: "Ye ey kardeim olu!” deyince:
"
Öyle diyene kadar

yiyecek deilim" buyurdu. Ukbe b. Ebî Muayt, Resûlullah'n (saüaiiahu aleyhi «kcIM

buyurduu gibi ahadet getirince, Resûlullah ta Maiiahu aleyhi vatelBm) yemekten

yedi. Bu haber Ubey b. Halefe yetiince, Ukbe b. Ebî Muayt’n yanma

gelerek: "Atalarnn dininden mi çktn ey Ukbe!” dedi. Halef, Ukbe b. Ebî

Muayt'n dostuydu. Ukbe: "Hayr vallahi, çkmadm. Fakat bir kii geldi ve ona

ahitlik etmeden yemeimden yemeyeceini söyledi. Ben de yemeimden

yemeden evimden çkp gitmesinden utandm. Bu sebeple ona ahitlik ettim,

o da yemeimden yedi” dedi. Bunun üzerine Halef: "Sen gidip onun yüzüne

tükürmedikçe senden raz olacak deilim” deyince, Ukbe de söyleneni yapt.

Resûlullah (saliBBhu aleyhi yasallm):
"
Mekke'den dar çktn görürsem klçla ban

keseceim

"

buyurdu. Ukbe, Bedir savanda esir dümütü. O gün Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) esirlerin içinden Ukbe’den baka kimseyi öldürmemiti.
1

1

Furkân Sur. 27- 29
1 Ebû Nuaym (401).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, bn Abbâs vastasyla bildirir:

Ubey b. Halef, Hz. Peygamberin (saüaiahu aleyhi vesellem) sohbetlerinde hazr

bulunurdu. Ukbe b. Ebî Muayt onu azarlaynca: "O gün, zalim kimse iki elini

srarak: «Ne olurdu ben de Peygamberle beraber bir yol tutsaydm»

diyecektir. Yazklar olsun bana, keke falan dost edinmeseydim!

Andolsun, Kuriân bana geldikten sonra beni ondan o saptrd. Zaten

eytan insan yardmcsz brakverir
"1

âyetleri indi.
2

Musannefte Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'n azatls

Miksem'den bildirin Ubey b. Halef el-Cumahî Hz. Peygamber'e (sdiailahu aleyhi

vaseiiem) gitmi ve Hz. Peygamber (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem) onu slam’a davet etmiti.

Ukbe b. Ebî Muayt kendisiyle karlanca- bunlar Cahiliye zamannda dosttu-

Muhammed’e gidip yüzüne tükürmedikçe ve ona küfredip yalanlamadkça

senden raz deilim” dedi. Allah bunu yapmasna izin vermemiti. Bedir

savanda Ukbe b. Ebî Muayt esir alnmt. Hz. Peygamber (soiiallatu sieytn vessUem), Ali

b. EbîTâlib’e onu öldürmesi için emir verdi. Ukbe: “Ey Muhammedi Bütün bu

esirlerin arasndan (sadece) ben öldürüleceim ha!” deyince, Resûlullah

(sBiiallehu aleyhi veseiiem): "Evet" karln verdi. Ukbe: "Niçin?” diye sorunca:
"
Küfründen

,
günahlara dalmandan, Allah ve Resulüne kar haddi amandan

dolaydr" buyurdu. Bunun üzerine Ali b. Ebî Tâlib kalkarak onun boynunu

vurdu. Ubey b. Halef ise: “Vallahi, Muhammed’i öldüreceim” dedi. Bu haber

Resûlullah’a (saUlahu aleyhi reseiiem) yetiince: "nallah ben onu öldüreceim"

buyurdu. Resûlullah’n (sbUbIIbHu aleyhi vesellem) bu sözlerini iiten bir kii Ubey b.

Halefe giderek: “Senin dediin Muhammed’e söylenince: «nallah ben onu

öldüreceim » dedi” diyerek durumu ona haber verdi. Ubey b. Halef korkuya

kaplarak: “Allah adna sana soruyorum, sen onun öyle dediini iittin mi?”

diye sordu. O da: “Evet, iittim” karln verdi. Artk içine bir korku

dümütü. Çünkü Resûlullah (saiiallahu Bieyhî vesellem) bir ey dedii zaman mutlaka

onu yapard.

Uhud savanda Ubey b. Halef müriklerle beraber çkmt. Hz.

Peygamber'e (saiiallahu aleyhi vasdiam) hamle yapmak için frsat kollamaya balad.

Sürekli kendisiyle Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesBiiam) arasnda Müslümanlardan bir kii

bulunuyordu. Resûlullah (saMahu aleyhi vesellem) onun frsat kolladn görünce.

’ Furkân Sur. 27- 29
1 bn Cerîr (17/441).
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ashabna:
"
Etrafndan çekilin

"

buyurdu. Ksa bir mzrakla onu köprücük

kemiinden vurarak devirdi. Ondan fazla bir kan çkmamt. Kan, içinde

kalm ve öküz gibi böürmeye balamt. Arkadalar onu kaldnrken o

böürüyordu. Kendisine: “Bu da nedir? Vallahi sende küçücük bir yaradan

baka bir ey yoktur" dediklerinde, o: “Vallahi, bana tükürüü ile vuracak

olsa yine beni öldürür. O: «Ben onu öldüreceim» demedi mi? Vallahi,

öldürmek için bana att eyi Zül-Mecâz ahalisine atsayd hepsini öldürürdü"

dedi. Bir gün veya buna yakn bir zaman geçmiti ki, o, öldü ve Cehenneme

gitti. Bunun üzerine Yüce Allah onun hakknda: "O gün, zalim kimse iki elini

srarak: «Ne olurdu ben de Peygamberle beraber bir yol tutsaydm»

diyecektir. Yazklar olsun bana, keke falan dost edinmeseydim!

Andolsun, Kur'ân bana geldikten sonra beni ondan o saptrd. Zaten

eytan insan yardmcsz brakverir"
1

âyetlerini indirdi .

2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Sâbit'ten bildirir Ubey

b. Halef yemek yapmt. Sonra Hz. Peygamber’in de (saUaiiahu aleyhi vnaiUm)

bulunduu bir meclise giderek: “Haydi kalkn” dedi. Hz. Peygamber (saiiaüshu aleyhi

veseliam) dnda herkes kalkmt. Resûlullah (saiiaHehu aleyhi vesBlemi:
“Allah'dcm baka

ilah olmadna ve benim elçisi olduuma ahadet etmedikçe kalkmayacam

"

buyurdu. O da ahadet getirince Hz. Peygamber Csaiiaiiahu aleyhi vmiietn) kalkp

beraberlerinde gitti. Ukbe b. Ebî Muayt kendisiyle karlanca: “Sen öyle

öyle demisin” dedi. Ubey b. Halef: "O, yemee gelsin diye öyle dedim"

karln verdi. "O gün, zalim kimse iki elini srarak: «Ne olurdu ben de

Peygamberle beraber bir yol tutsaydm» diyecektir
"3 âyeti de bunu ifade

etmektedir .

4

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "O gün, zalim kimse iki elini srarak:

«Ne olurdu ben de Peygamberle beraber bir yol tutsaydm» diyecektir
"5

âyetini açklarken öyle dedi: Ukbe b. Ebî Muayt, Hz. Peygamber’in de (saiyhhu

aleyhi veseiiem) bulunduu bir meclisi yemee davet etmiti. Hz. Peygamber (saüaiirhu

aleyhi »eseiiem) yemei kabul etmeyerek: “
Allah'dan baka ilah olmadna ve benim

'

Furkân Sur. 27- 29
1 Abdurrezzâk (9731) ve bn Cerir (17/440, 441).

} Furkân Sur. 27
4 bn Ebî Hâtim (8/2685).

s Furkân Sur. 27
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elçisi olduuma ahadet etmedikçe yemeyeceim" buyurdu. Umeyye b. Halef

kendisiyle karlanca: “Dininden mi çktn?" deyince, Ukbe b. Ebî Muayt:

“Kardein bildiin gibidir. Ancak ben yemek yapmtm ve ahadet

etmedikçe yemeimi yemeyi kabul etmedi. Zira ben onu içimden gelerek

söylemedim" dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hiâm: "O gün, zalim kimse iki elini

srarak: «Ne olurdu ben de Peygamberle beraber bir yol tutsaydm»

diyecektir
"2

âyetini açklarken: “Kii pimanlktan dolay omuzlarna kadar

ellerini yer ve bunu yaparken farkna varmaz’’ dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân: "O gün, zalim kimse iki elini

srarak: «Ne olurdu ben de Peygamberle beraber bir yol tutsaydm»

diyecektir
"4

âyetini açklarken: “Kii pimanlktan dolay elini yiyecek ve eli

tekrar yerinde bitecektir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî: "O gün, zalim kimse

iki elini srarak: «Ne olurdu ben de Peygamberle beraber bir yol

tutsaydm» diyecektir
"6

âyetini açklarken: “Bana ulatna göre kii kemii
krlana kadar elini sracaktr. Kemii tekrar salam olup onu bir daha sracak

ve bu ayn ekilde devam edip gidecektir” dedi .

7

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb

der ki: Bu âyet Umeyye b. Halef ve Ukbe b. Ebî Muayt hakknda nâzil

olmutur. "O gün, zalim kimse iki elini srarak: «Ne olurdu ben de
Peygamberle beraber bir yol tutsaydm» diyecektir

"8
âyeti hakknda:

“Burada Ukbe kastedilmektedir" dedi. "...Keke falan dost

edlnmeseydim !"9 buyruu hakknda ise: “Burada Umeyye kastedilmektedir.

Ukbe, Umeyye'nin dostu idi. Umeyye'ye, Ukbe'nin Müslüman olmay istedii

1 bn Ebî Hatim (8/2683).
1
Furkân Sur. 27

5 bn Ebî Hatim (8/2684).
A Furkân Sur. 27
5 bn Ebî Hâtim (8/2685).
6
Furkân Sur. 27

7 bn Ebî Hatim (8/2686).
8 Furkân Sur. 27
9 Furkân Sur. 28
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haberi gelince, yanna gidip: “Eer Müslüman olursan yüzümü görmen
haram olsun. Böylesi bir durumda seni asla konuturmayacam” dedi. O da

Müslüman olmaynca bu âyet haklarnda indi .

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû

Mâlik: "Yazklar otsun bana, keke falan dost edinmeseydim !" 2

âyetini

açklarken öyle dedi: “Burada Ukbe b. Ebî Muayt ve Ubey b. Halef

kastedilmektedir. Bunlar Cahiliye zamannda birbirlerini karde edinmiti.

Umeyye b. Halef: “Keke Ukbe b. Ebî Muayt' dost edinmeseydirn”

diyecektir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Amr b. Meymûn: "O gün, zalim kimse

iki elini srarak: «Ne olurdu ben de Peygamberle beraber bir yol

tutsaydm» diyecektir
"3

âyetini açklarken öyle dedi: Bu âyet, Ukbe b. F.bî

Muayt ve Ubey b. Halef hakknda inmitir. Hz. Peygamber (saMahu aleyhi ws«iemi oir

hacetinden dolay Ukbe'nin yanna girmiti. Ukbe de yemek yapm ve

herkesi davet etmiti. Hz. Peygamber'i de (»iellahu aleyhi veseiiem) yemee davet

edince: "Sen Müslümanl kabul etmeden yemeinden yemem" buyurdu. O da

Müslüman olunca Hz. Peygamber (sBiiaibhu aleyhi vauUem) yemeinden yedi. Bu haber

Ubey b. Halefe yetiince, Ukbe'nin yanna gelerek yapm olduu eyi

kendisine zikretti. Bunun üzerine Ukbe: “Muhammed gibi biri yemek

yaplm evime girecek ve yemeden geri dönecek öyle mi?” deyince, Ubey b.

Halef: “Girdiin dinden geri çkana kadar yüzümü görmen haram olsun”

dedi. O da Müslümanlktan çknca bu âyet haklannda indi .

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün, zalim kimse iki elini

srarak: «Ne olurdu ben de Peygamberle beraber bir yol tutsaydm»

diyecektir
"5 âyetini açklarken: “Ukbe b. Ebî Muayt ve Ubey b. Halef

Cehennemde ateten minber üzerinde olan iki arkadatr* ’ dedi.

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirir Bize ulatna göre Hz.

Peygamber'in (nUadahu aleyhi vesellem) yanna gidip gelen Kureyli bir kii vard. Bu

’ bn Ebî Hatim (8/2686).
2 Furkân Sur. 28

} Furkân Sur. 27
4 bn Ebî Hâtim (8/2684).

5 Furkân Sur. 27
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kiinin de yine Kureyli bir arkada vard. Bu arkada onu Hz. Peygamber'in

(saliaiiBhu aleyhi vesellem) yanna gidip gelmekten vazgeçirene kadar onunla urap
durdu. 8unun üzerine iitmi olduunuz bu âyet haklarnda nazil oldu.

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Yazklar olsun bana, keke falan dost

edinmeseydim !"1

âyetini açklarken: "Burada eytan kastedilmektedir” dedi.
2

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...Zaten eytan insan yardmcsz brakverir"3 buyruunu

açklarken: "eytan kyamet gününde insan brakr ve ondan uzak olur,

mânâsndadr” dedi. "Peygamber, «Ey Rabbim! Kavmim u Kurîân' terk

edilmi bir ey hâline getirdi» dedi"4 âyetini açklarken: "Bu,

Peygamberinizin kavmini Rabbine ikâyetidir. Allah, Peygamberi'ni teselli

ederek: "Biz, ite böyle, her peygamber için suçlulardan bir düman
yarattk. Yol gösterici ve yardm edici olarak Rabbin yeter

"5 buyurdu. Bu da:

"Senden önceki peygamberler de kavimlerinde ayn eylerle karlamtr.
Bunlar sana büyük bir ey gelmesin” mânâsndadr. 6

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Peygamber, «Ey Rabbim! Kavmim u Kur'ân'

terk edilmi bir ey hâline getirdi» dedi"7
âyetini açklarken: "O sihirdir”

diyerek çirkin sözler söylediler, mânâsndadr” dedi.

Firyabî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî: jlyü ili ijiîrfl"
8

buyruunu açklarken öyle dedi: "Kur'ân hakknda olur olmaz doru
olmayan eyler söylediler. Zira hastann sayklamaya balad zaman:

1 Furkân Sur. 28
1 bn Cerîr (17/442) ve bn Ebî Hatim (8/2686).

3 Furkân Sur. 29
4 Furkân Sur. 30
5 Furkân Sur. 31
8 bn Ebî Hatim (8/2687, 2689).

7 Furkân Sur. 30
8 Furkân Sur. 30
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“Saçmalyor (=Hecere)" denildiini görmüyor musun?” Bu da doru olmayan

eyler söylüyor, mânâsndadr.”'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Biz, ite böyle, her peygamber

için suçlulardan bir düman yarattk ..."

2

buyruunu açklarken öyle dedi:

“Ne kadar peygamber gönderildiyse günahkarlar mutlaka kendisine düman
olmutur. Yine ne kadar peygamber gönderildiyse mutlaka kendisine

günahkarlarn bir ksm bir ksmndan daha çok kin beslemitir.” 5

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz, ite böyle, her

peygamber için suçlulardan bir düman yarattk ..."4 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi «saiM düman Ebû Cehil, Musa'nn

{sieyhsseiam) düman da Karun idi. Ayn zamanda Karun, Mûsa'nn (aieyhsseiam) amcas

oludur.”

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz, ite böyle, her peygamber

için suçlulardan bir düman yarattk..."5 buyruunu açklarken: “Allah, daha

önceki peygamberlere de düman kld gibi Muhammed’e de düman

kld için kendisini sabra altnyor” dedi.”6

* > ^
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Mnkâr edenler: «Kur'ânona bir defada toptan indirilseydi

ya!» dediler. Biz, Kur'ânia senin kalbini pekitirmek için

onu böyle ksm ksm indirdik ve onu ar ar okuduk.

Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karlk) sana

1 bn Cerir (17/443) ve bn Ebî Hatim (8/2686).

1 Furkân Sur. 31

J bn Ebî Hatim (8(2688).

4 Furkân Sur. 31

5 Furkân Sur. 31
6 bn Cerir (17/444, 445).
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gerçei ve en güzel açklamay getirmi olmayalm. Yüzüstü

cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; ite onlar

konumlar itibariyle daha kötü, tuttuktan yol itibariyle

daha sapktrlar." (Furtan Sur. 32- 34)

bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Muhtâre 'de Diyâ bn Abbâs'tan

bildirir: Mürikler: "Eer Muhammed iddia ettii gibi Peygamber ise Rabbi,

Kur'ân' bir defada toptan indirmemekle kendisine azap etmiyor mu? Kur’ân'

birer, ikier âyet ve sûreler halinde indiriyor" deyince, Allah dediklerine

cevap olarak Peygamber'ine: "nkâr edenler: «Kur'ân ona bir defada toptan

indirilseydi ya!» dediler. Biz, Kur'ân'la senin kalbini pekitirmek için onu

böyle ksm ksm indirdik ve onu ar ar okuduk. Onlar sana hiçbir misal

getirmezler ki (buna karlk) sana gerçei ve en güzel açklamay getirmi

olmayalm. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; ite onlar

konumlar itibariyle daha kötü, tuttuklar yol itibariyle daha sapktrlar"
1

âyetlerini indirdi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "nkâr

edenler: «Kuriân ona bir defada toptan indirilseydi ya!» dediler. Biz,

Kur'ân'la senin kalbini pekitirmek için onu böyle ksm ksm indirdik ve

onu arar okuduk"3 âyetini açklarken: "nkâr edenler (kafirler): "Musa'ya

{ReyhiMeiam] ve sa'ya (BByhissdum) indirildii gibi Muhammed'e de toplu olarak

indirilseydi" dediler. Oysa biz kalbini pekitirmek için onu tam olarak beyan

ettik, mânâsndadr" dedi. "Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna

karlk) sana gerçei ve en güzel açklamay getirmi olmayalm"4
âyeti

hakknda ise: "En güzel ayrntl açklamalar getirmiiz, mânâsndadr" dedi .

5

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Senin kalbini pekitirmek için..."
6 buyruunu açklarken: "Allah,

Peygamber'ine bir âyet indirirdi. Allah'n Peygamberi, o âyeti kalbine tam

olarak pekitirdii zaman dier bir âyet inerdi. Ona öretmek ve akln

1

Furkân Sur. 32- 34
1 bn Ebî Hatim (8/2689), Hâkim (2/530, "sahîh") vc Diyâ (119)
3 Furkân Sur. 32
A Furkân Sur. 33
5 bn Ebî Hâlim (8/2689, 2691).
6 Furkân Sur. 32
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kuvvetlendirmek için Kur'ân bu ekilde iniyordu" dedi. “Onlar sana hiçbir

misal getirmezler ki (buna karlk) sana gerçei ve en güzel açklamay
getirmi olmayalm '’ 1

âyeti hakknda ise: "En güzel ayrntl açklamalan

getirmiiz, mânâsndadr" dedi .

2

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: V.ff dJ»'3

buyruunu açklarken: "Burada akln kuvvetlendirip kalbini pekitirmek

kastedilmektedir"' dedi, "bby buyruu hakknda ise: "Onu ar ar,

arka arkaya indirdik, mânâsndadr" dedi, “jii buyruunu

açklarken: "Eer sana Kur'ân’ toplu olarak indirseydik, onlann soracaklar

sorulara verecek bir cevabn olmazd. Onlar sana soru sorduklar zaman

(gerekli cevab indiriyoruz ve) sen de cevaplyorsun, eklindedir" dedi .

6

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir. Kureylilen "Ne oluyor ki, Kur'ân

toplu olarak Peygambere inmiyor?” deyince, Yüce Allah: “nkâr edenler,

«Kur'ân ona bir defada toptan indirilseydi ya!» dediler. Biz, Kur'ân'la senin

kalbini pekitirmek için onu böyle ksm ksm indirdik ve onu ar ar
okuduk'7 âyetini indirdi. Buda, Kur’ân' az az indirdik ki, sana bir misalle

geldikleri zaman, onlann misallerini çürütecek bir âyet indirdik. Sana bir eyle

her gelilerinde biz daha güzel açklanm bir âyet indirdik. Bu ekilde Kur'ân'!

az az indirdik, mânâsndadr.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Hasan(- Basrî): ‘SLiy otlftji
" 8 buyruunu açklarken öyle dedi: "Kur'ân birer

veya ikier âyet olarak inkârclara cevap eklinde iniyordu. Onlar, Resulullah'a

(saliBiahu aleyhi vesaikim) bir ey sorduklan zaman, Allah cevap olarak bir âyet indiriyor

ve onlann dediklerini çürüterek Hz. Peygamberden savyordu. Kur'ân'n

inmeye balamas ve bitmesi arasnda yaklak yirmi yl vardr."9

’ Furkân Sur. 33
1 bn Cerîr (17/445, 448) ve bn Ebî Hatim (8/2691).

3 Furkân Sur. 32
4 Furkân Sur. 32
5 Furkân Sur. 33
6 bn Ebî Hatim (8/2690, 2691).

7 Furkân Sur. 32
8 Furkân Sur. 32
9 Abdurrezzâk (2/69), bn Cerîr (17/446, 447) ve bn Ebî Hatim (8/2690).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Biz# Kriân'la

senin kalbini pekitirmek için onu böyle ksm ksm indirdik ve onu ar
ar okuduk*71 buyruunu açklarken: "nkârclarn dediklerine kar, Allah'n

cevap verdiini bilmesi için, Kur*ân, onlann dedikleri eylere kar cevap

olarak iniyordu" dedi. "...Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna

karlk) sana gerçei ve en güzel açklamay getirmi olmayalm"2 buyruu

hakknda ise: "Kafir kii sana bir misalle geldii zaman mutlaka onlarn

misallerine karlk verecek en güzel açklamay getirmiizdir, mânâsndadr"

dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre brâhîm en-

Nehaî: "5L53 öliBjî
"4 buyruunu açklarken: "Kur'ân ksm ksm indirildi" dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "tay ©life
"6 buyruunu

açklarken: "Kur'ân' ayrntl bir ekilde indirdik, mânâsndadr" dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: buyruunu

açklarken: "Kur'ân en güzel ayrntl açklamalarla indirildi" dedi .

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "l ö-^li
*710

buyruunu açklarken: "Kur'ân en güzel bir ekilde beyan edilerek indirildi"

dedi .

11

5L_i ÜICZ S »

1 Furkân Sur. 32
1 Furkân Sur. 33
J bn Cerîr (17/446, 447).

4 Furkân Sur. 32
5 bn Cerîr (17/446) ve bn Ebî Hâtim (8/2691).
6 Furkân Sur. 32
7 bn Ebî Hatim (8/2691).
8
Furkân Sur. 33

9 bn Ebî Hâtim (8/2691).
10 Furkân Sur. 33
M bn Cerîr (17/448) ve bn Ebî Hâtim (8/2692).
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"Cehennemde yüzüstü toplanacak olanlar ite onlarn
yerleri en kötü ve yollan da en sapktr." (Furkân Sur. 34)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "lîlü ^ dilil
"1

buyruunu açklarken: "Burada en kötü yer kastedilmektedir" dedi.
"

buyruu hakknda ise: "Burada da en sapk yol kastedilmektedir” dedi .

3

Jl UI ÜÎ * l>JJ öjjU iU-1 IM-3 Oliül \if\ J!j
/• s

^
ISU * ui UI* jjJliiU Üâipîj T ,^IU

Ijdr dJî oü ij>j^
"Andolsun, Biz, Mûsâ'ya Kitab' verdik ve kardei Hârûn'u

da ona yardma kldk. Onlara: «Âyetlerimizi yalanlayan

toplulua gidin» dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh
kavmini de. Peygamberleri yalanladktan vakit suda

boduk. Onlan insanlara bir ibret yaptk ve zalimlere elem

dolu bir azap hazrladk. Âd ve Semûd kavimlerini, Ress

halkn ve bunlann arasnda pek çok nesilleri de helâk

Cttk.” (Furkân Sur. 35- 38)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Çjjj ö3j& o&l Ü H-3"4 buyruunu açklarken: "Kardeini ona

yardmc ve kuvvetlendirici kldk, mânâsndadr” dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: buyruuru

açklarken: "Onlar azapla helak ettik, mânâsndadr” dedi .

7

' Furkân Sur. 34
3 Furkân Sur. 34

3 bn Cerîr (17/449).

4 Furkân Sur. 35
3 bn Ebî Hatim (8/2693).

6 Furkân Sur. 36
7 bn Ebî Hatim (8/2693).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: eklinde

(Semûd) ifadesini tenvin ile"okumutur.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ress, Semûd'dun bir köyüdür"

dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ress, Âzerbeycan'da bir

kuyudur" dedi .

2

bn Asâkir’in bildirdiine göre Katâde: "...Ress halk ..."3
ifadesini

açklarken: "Burada uayb'nuieyhissdam) kavmi kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"...Ress halk ..."4 ifadesini açklarken: "Bize bildirildiine göre Ress halk

Yemâme'deki küçük rmak ve kuyu sahibi kiilerdi .

5

Firyabî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Ress, bir

kuyudur. Bu kuyunun yannda kendilerine "Ashâb- Ress" denilen bir kavim

vard” dedi .

5

Firyabî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Ashâb-

Ress, Peygamberlerini kuyuya atp gömenlerdir" dedi .

7

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, Ka'b'a Ress

ahalisini sorunca: "Onlar, Yâsin Sûresi'nde: "...Bu elçilere uyun"8
diyen kiiyi

öldüren ve sonra onu kuyuya talarla gömen kiilerdir" dedi.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Dahhâk: "Ress, Yâsin Sûresi'nde geçen

kiinin öldürüldüü kuyudur" dedi .
9

1 bn Cerîr (17/452).
1 bn Ebî Hatim (8/2695).

5 Furkân Sur. 38
4 Furkân Sur. 38
5 bn Cerîr (17/452) ve bn Ebî Hatim (8/2695).
6 bn Cerîr (17/453) ve bn Ebî Hatim (8/2695).
7 bn Cerîr (17/453) ve bn Ebî Hâtim (8/2695).

* Furkân Sur. Yâsib Sur. 20
9 bn Cerîr (21/415).
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bn Ebi'd-Dünyâ Zemmu'l-Melâhi'öe Beyhakî ve bn AsâkirMn Ca'fer b.

Muhammed b. Ali’den bildirdiine göre iki kadn, ona: "Allah'n Kitâb’nda iki

kadnn birlemesini (lezbiyenlii) haram olarak buluyor musun?” diye

sormutu. O u karl verdi: "Evet, bunlar Tubba’ zamanndaki lezbiyen

kiiler ve Ress sahipleridir. Bütün nehirler ve kuyular Ress anlamndadr.

Onlara (ceza olarak) ateten cilbablar, zrhlar, kemerler, taçlar ve mestler

kesilir. Bunlann üstüne de deriden daha kaln kötü kokulu ateten elbiseler

kesilir. Bunlan kadnlannza öretin."

1

Taberânî, Beyhakî uabu'l-mân'da ve bn Ebi’d-Dünyâ’nn bildirdiine

göre Vâsile b. el-Eska’ hadisi Resûlullah’a (uiiaiiahu ^ «niM dayandrarak:

“Kadnlarn birlemesi (lezbiyenlik) kendi aralarnda bir zinadr" dedi .

1

Abdurrezzâk’n Musannefte bildirdiine göre Abdullah b. Ka’b b. Mâlik:

"Resûlullah (uUaJirtu aleyhi «nM, binen kadn da binilen kadn da lanetlemitir*”

dedi .

3

bn Cerîr, Katâde’den bildirin Eyke sahipleri ile Ress sahipleri iki ümmetti.

Allah bu iki ümmete sadece bir peygamber göndermiti. O da uayb’t

(aleyhti al un). Ancak Allah onlan iki azapla azaplandrd .

4

bn shâk ve bn Cerîr’in Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "Kyamet gününde

Cennete girecek ilk kii siyah bir köledir. Allah bir kasaba halkna bir peygamber

göndermi ve kasaba halkndan bu siyah köle dnda ona kimse iman etmemiti.

Sonra bu kasaba halk peygambere zulmederek, bir kuyu kazdlar ve

peygamberlerini kuyunun içine attlar. Kuyunun azn da büyük bir tala

kapattlar. Bu köle srtnda odun tayarak odunculuk yapar ve yiyecek içeceini

alrd. Bu yiyecek ve içecekleri o kuyuya götürürdü. Allah'n yardmyla

kuyunun azndaki büyük ta kaldrp yiyecek ve içecei Peygambere

sarktarak verdikten sonra ta tekrar olduu yere koyard. Bir müddet bu

ekilde devam etti. Yine her zamanki gibi bu köle oduna gitti ve odun toplad.

1 bn Ebi'd-Dünyâ (149), Beyhakî, uab (5463) ve bn Asâkir (50320). Zemmu l-

Melâhi'nin muhakkiki: "snad zayftr" demitir.

* Taberânî 22/63 (153), Beyhakî (5464) ve bn Ebi'd-Dünyâ (147). Elbânî, es-Silsiletu'l-

Da'fe'de (1601) hadisin zayf olduunu söylemitir.

J Abdurrezzâk (13382). Muhakkik: "Haram b. Osman metruk biridir" dedi.

4 bn Cerîr (14/100).
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Köle yükünü tamamlayp iini bitirmiti. Tam yükünü yüklenecekti ki, uykusu

geldi ve uzanp uykuya dald. Allah onu yedi yl uykuda brakt. Sonra uyanp

gerildikten sonra öbür tarafna dönerek bir daha yatt. Allah onu yedi yl daha

uyuttu. Sonra uyand ve yükünü yüklendi. O, günün sadece ksa bir bölümünü

uyumu sanyordu. Kasabaya gelip odunu satt ve daha önce yapt gibi

yiyecek içecek alarak kuyunun bulunduu yere geldi. Ancak aramasna ramen

kuyunun yerini bulamamt. Bu peygamberin kavmi ise sonradan fikrini

deitirerek kendisini kuyudan çkarm ve kendisine iman edip tasdik

etmilerdi. Bu Peygamber vefat ettii zaman da Allah bu siyah köleyi

uykusundan uyandrd. te bu siyah köle Cennete girecek ilk kiidir.
,n

Taberânî M. el-Evsat 'ta Hâkim, Beyhakî Delâil'de ve bn Asâkir'in Ümmü
Seleme’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (suUaliahu aleyhi vesellem): "Ma'ad b.

Adnan b. Uded b. Zeyd b. el-Bera b. E'rak es-Serâ " isimlerini sayd ve: " dU
iii y| ^4*1» y d)} J.^11 Ol 33 Sli" (=Âd ve Semûd kavimlerini,

Ress halkn ve bunlarn arasnda Allah’dan baka kimsenin bilmedii pek çok

nesilleri de helak ettik" buyruunu okudu. Burada E'râk es-Serâ lakapl Ismâil,

Zeyd lakapl Hemîsa' ve Berâ' lakapl Nebt kastedilmektedir" dedi/

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...Bunlarn arasnda pek çok nesilleri de helak ettik
"

3

buyruunu

açklarken: "Bir neslin yetmi yl yaad kabul edilirdi” dedi/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Zurâre b. Evfâ: "Bir nesil yüz yirmi yldr. Resûlullah’n (safaUahu aleyhi wwiiem)

gönderildii neslin sonu Yezîd b. Muâviye'nin öldüü yld” dedi. 5

1 bn Cerîr 17/454, 455). bn Kesîr, Tefsîr ’de (6/120) der ki: "Bu hadisi bn Cerîr, bn
Muhammed'den, Seleme'den, shâk'dan, Muhammed b. Ka'b'dan mürsel olarak rivayet

etmitir. Ancak hadiste garî&lik ve münkerlik vardr."
2 Taberânî M. es-Sar (2/62), Hâkim (2/402, 403, 465, "sahV”), Beyhakî (1/177) ve bn

Asâkir (3/53, 61). Heysemî, Mecmau’z-Tevâid'de (1/193) der ki: "snadnda Buhârî'nin ve

baka cemaatlarn zayii gördüü Abdulaziz b. mrân bulunmaktadr. bn Hibbân bu
kiiyi güvenilir kiiler arasnda zikretmitir."

3 Furkân Sur. 38
4 bn Ebî Hatim (8/2696).

5 bn Cerîr (14/534) ve bn Ebî Hâtim (8/2696).
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bn Merdûye'nin Ebû Seleme vastasyla Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi vesEiiem): '‘Âdem (aieytusseiam) ve Nuh (Bieyhmiam) arasnda

on nesil, Nuh (aieyfrsseiun) ve brahim (aleyhisseism) arasnda on nesil vard

"

buyurmutur. Ebû Seleme ise: “Bir nesil yüz yldr” dedi.

Hâkim ve bn Merdûye, Abdullah b. Busr'dan bildirir: Resûlullah (saiiallahu aleyhi

vBSBiem) elini bama koyarak: "Bu çocuk bir nesil yaayacaktr'' buyurdu. Ravi:

“Abdullah b. Busr yüz yl yaad” dedi.

1

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Hâkim, Muhammed b. el-Kâsm el-Hmsî

vastasyla Abdullah b. Busr el-Mâzinî'den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu a eyhi

vesBiiem) elini bama koyarak: ''Bu çocuk bir nesil yaayacaktr" buyurdu. Ben:

“Yâ Resûlallah! Bir nesil ne kadardr?” diye sorunca:
"
Yüz yldr" karln

verdi. Muhammed b. el-Kâsm: “Sürekli olarak Abdullah b. 8usriun yaad
yllan saydk, o yüz yl doldurduktan sonra vefat etti” dedi.

1

bn Merdûye'nin Heysem b. Dehr el-Eslemî'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiallahu aleyhi veseiiem): "Bir nesil elli yldr" buyurmutur.

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiallahu aleyhi veseiitm):

"Ümmetim be nesilden olumaktadr. Bir nesil ise krk yldr" buyurmutur.'

bnu'I-Münziriin Hammâd'dan onun, brâhîm'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiallahu Bieyh vesdiem}: "Bir nesil krk yldr

"

buyurmutur.

bn Cerîr’in bn Sîrîn'den bildirdiine göre Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi veseiEm): "Bir

nesil krk yldr" buyurmutur/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Bir nesil altm yldr"

demitir. 5

Hâkim el-Kunâ’da bn Abbâs'tan bildirin Resûlullah MaMu aleyh mdM,

nesebini sayarken Ma'ad b. Adnân'a yetitii zaman durur ve: "Nesepçiler

1 Hâkim (2/459) ve Ahmed "Abdullah b. Busr yüz yl yaad" ifadesi dnda 29/235

(17689). Muhakkik: "isnad hasendir" dedi.
J bn Cerîr (14/534), bn Ebî Hâtûn (8/2695) ve Hâkim (4/500).

* bn Mâce (4058). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’ifSünen bn Mâce, 880).

« bn Cerîr (14/535).

"

5 bn Ebî Hâtûn (8/2696).
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yalan söyledi. Zira Allah: "...Bunlarn arasnda pek çok nesilleri de helak

ettik"’ buyurmaktadr" derdi .

2

Âjjiit JU \j Joij * \'jJz V.yySj JlLîSfl AJ 4sj
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"Biz onlardan hepsine misaller getirmitik. Sonra da
hepsini krp geçirdik. Bu putperestler, ant olsun ki, bela

yamuruna tutulmu olan kasabaya uramlard. Onu
görmediler mi? Hayr; tekrar dirilmeyi ummuyorlard. Seni

gördükleri zaman: «Allah’n gönderdii elçi bu mudur?»
diye alaya almaktan baka bir ey yapmazlar. Tanr

edindiimiz (putlara tapmakta) sabretmemi olsaydk:

«Neredeyse bizi saptracakt!» derler. leride bunlar azab
görünce kimin yol edinme bakmndan daha sapk

olduunu bileceklerdir/' (FurUn Sur. 39- 42)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Biz onlardan hepsine misaller getirmitik. Sonra da hepsini

krp geçirdik
"3 âyetini açklarken: "Allah her eyi açklayarak insanlar

uyarm ve sonra (uymayanlardan) intikam almtr" dedi. "Bu putperestler,

ant olsun ki, bela yamuruna tutulmu olan kasabaya uramlard ..."4

buyruunu açklarken: "Burada Lût'un (ieyhîssdam) kasabas kastedilmektedir"

’ Furkân Sur. 38
1

Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (111) hadisin uydurma olduunu söylemitir.
3 Furkân Sur. 39

* Furkân Sur. 40
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dedi. 'i Jj
" 1 buyruu hakknda ise: "Onlar tekrar dirilip hesaba

çekileceklerini ummuyordu" dedi .

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): “...Sonra da hepsini krp geçirdik
"3 buyruunu açklarken: "Allah,

hepsini azapla helak etti" dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: ifadesi Nabat içedir" dedi .

6

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Bu putperestler, ant olsun

ki, bela yamuruna tutulmu olan kasabaya uramlard ..."7 buyruunu

açklarken: "Burada Lût'un (aiayhinM kasabas Sedûm (Sodom)

kastedilmektedir. Allah onlar ta yamuruna tutmutu” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Bu putperestler, ant olsun ki, bela

yamuruna tutulmu olan kasabaya uramlard ...*
8 buyruunu

açklarken: "Burada Lût'un lkftmlm) kasabas kastedilmektedir" dedi .
9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bu putperestler, ant

olsun ki, bela yamuruna tutulmu olan kasabaya uramlard ..."
10

buyruunu açklarken: "Bu kasaba am ve Medine arasnda bir yerdedir"

dedi .

11

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: " jj

Ijjj
"12 buyruunu açklarken: "Onlar tekrar dirilmeyi ummuyordu" dedi.

’ Furkân Sur. 40
1 Abdurrezzâk (2/70) bn Cerîr (17/456) ve bn Ebî Hatim (8/2697, 2698).

J Furkân Sur. 39
4 Abdurrezzâk (2/70), bn Cerîr (17/456) ve bn Ebî Hatim (8/2697).

5 Furkân Sur. 39
6 bn Cerîr (17/456).

1 Furkân Sur. 40
â
Furkân Sur. 40

9 bn Ebî Hatim (8/2698).
10
Furkân Sur. 40

” bn Ebî Hâtim (8/2698).
11 Furkân Sur. 40
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"...Tanr edindiimiz (putlara tapmakta) sabretmemi olsaydk ..."
1

buyruunu hakknda ise: “Burada “Sabretmek" ifadesiyle sebat etmek

kastedilmektedir" dedi .

2

ü i!
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"Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün
mü? Ona sen mi vekil olacaksn? Yoksa sen onlarn çounun
(söz) dinleyeceklerini yahut akllarn kullanacaklarn m

sanyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler belki yolca onlardan

daha da akndrlar." (Furtan Sur. 43, 44)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kendi

nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü ..." 3 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Cahiliye zamannda kii bir müddet beyaz bir taa

tapard. Ancak tapt tatan daha güzelini bulduu zaman eski ta atar ve

yeni bulduu taa tapard. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi ."
4

bn Merdûye, Ebû Recâ el-Utâridî’den bildirir: Cahiliye zamannda kan

ilhiz
5

ile beraber yerler ve taa taparlard. Ancak taptklan tatan daha güzel

bir ta bulduklar zaman eski ta atarak yeni bulunan taa taparlard.

Taptklan ta da kaybederlerse, bir münadiye: “Ey insanlar! lahmz
kaybolmutur, onu arayn" diye nida etmesini söylerlerdi. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü ..."
6

âyetini indirdi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kendi

nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü ..."7 buyruunu

' Furkân Sur. 42
1 bn Cerîr (1//456, 459).

3 Furkân Sur. 43
4 bn Ebî Hâtim (8/2699).

5 lhiz, (Cahiliye devrindeki açlk senelerinde) deve yünü ile kanam kan piirerek

yaplan bir yiyecektir.
6 Furkân Sur. 43
7 Furkân Sur. 43



178 ^ Furkâtt Sûresi Er

açklarken: “Burada, Allah'dan bir hidayet ve bir delil olmakszn kendilerine

din edinen kafirler kastedilmektedir" dedi.'

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Abdi'i-Hakem'in bildirdiine göre bn
Abbâs: "Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü ..."

2

buyruunu açklarken: "Burada nefsinin arzulad eyleri mutlaka yapan kii

kastedilmektedir" dedi .
3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Kendi

nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü...'"’ buyruunu

açklarken: "Burada nefsinin her arzulad ve cannn çektii her eyi yapan

kii kastedilmektedir. Onu bu eylerden ne bir korku, ne de takva alkoyar"

dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye: "Kble ehli arasnda

irk var mdr?” diye sorulunca: "Evet vardr, münafk müriktir. Mürik te,

Allah'dan baka Güne’e ve Ay’a secde ederken, münafk kendi nefsinin

kulludur" dedi ve: "Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün

mü ..."
6
âyetini okudu.

Taberânî ve Ebû Nuaym'n Hilye'de Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi veseiien): "Ar'n gölgesi altnda Allah'dan baka kendisine

taplan bir ilah, Allah katnda kendi hevasna uyandan daha vahim durumda

deildir" buyurmutur.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yoksa sen onlarn

çounun (söz) dinleyeceklerini yahut akllarn kullanacaklarn m
sanyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da

akndrlar"8
âyetini açklarken öyle dedi: "Küfredenlerin misali deve, eek

ve koyun gibidir. Onlardan birine: "Ye!" dediin zaman, ne dediini bilmez,

’ bn Ebî Hâtim (8/2700).

1 Furkân Sur. 43
J bn Ebî Hâtim (8/2700).

* Furkân Sur. 43
s bn Ebî Hâtim (8/2700).
6 Furkân Sur. 43
7 Taberânî (7502) ve Ebû Nuaym (6/118). Elbânî hadisin uydurma olduunu

söylemitir.
8 Furkân Sur. 44
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sadece sesini iitir. Kafir kii de ayn ekildedir. Ona hayrl bir eyi emredip

kötülükten nehyederek bir öüt verdiinde, ne dediini anlamaz. O da,

sadece sesini iitir.'”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...Belki yolca

onlardan daha da akndrlar"2 buyruunu açklarken: “Hayvanlardan daha

fazla yanl yola saparlar” dedi .

3

Ü^L}\ ÛiJr p lifli *I Pj JiJI Ji JSjj Jl J

l>_i LÂ lidl ILÜ P

“Rabbinin gölgeyi nasl uzattn görmez misin? steseydi

onu sabit klard. Sonra biz günei gölgeye delil kldk.
Sonra onu kendimize yava yava çektik." (FurUn Sur. 45, 46)

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Rabbinin gölgeyi nasl uzattn görmez misin ..."4 buyruunu

açklarken: “Burada güne çkmadan önceki fecir zaman kastedilmektedir”

dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Rabbinin gölgeyi nasl

uzattn görmez misin? steseydi onu sabit klard. Sonra biz günei

gölgeye delil kldk"6
âyetini açklarken: “Sabah namazn kldktan sonra

günein douundan batna kadar her eyin bir gölgesi olduunu görmedin

mi? Sonra Allah günei gölgeye delil klm ve onu kendine çekmitir” dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Rabbinin gölgeyi nasl uzattn görmez misin? steseydi onu sabit

klard. Sonra biz günei gölgeye delil kldk. Sonra onu kendimize yava

yava çektik
"7 âyetlerini açklarken öyle dedi: “Burada tan yerinin aar-

’ bn Ebî Hatim (8/2700).
1

Furkân Sur. 44
3 bn Ebî Hatim (8/2701).

4 Furkân Sur. 45
5 bn Ebî Hatim (8/2701).
6 Furkân Sur. 45
7 Furkân Sur. 45, 46
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masndan günein douuna kadar olan süre kastedilmektedir. Allah

dileseydi onu sürekli olarak sabit klard. Allah günei gölgeye delil klm ve

onu hzl bir ekilde kendine çekmitir.”
1

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Rabbinin gölgeyi nasl uzattm
görmez misin? isteseydi onu sabit klard. Sonra biz günei gölgeye delil

kldk. Sonra onu kendimize yava yava çektik
"2

âyetlerini açklarken öyle

dedi: "Burada tan yerinin aarmasndan günein douuna kadar olan süre

kastedilmektedir. Allah dileseydi bu gölgeye güne demez ve gölge yok

olmazd. Ancak güne nlan gölgeyi kaplar ve bizim göremeyeceimiz bi-

ekilde Allah gölgeyi kendine çeker.”

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Rabbinin

gölgeyi nasl uzattn görmez misin? steseydi onu sabit klard. Sonra biz

günei gölgeye delil kldk"3 âyetini açklarken öyle dedi: "Allah, tan yerinir

aarmasndan günein douuna kadar gölgeyi uzatmtr. Eer dileseydi bu

gölgelik devam ederdi. Fakat güne gölgenin tamamn kapsayana kadar

üzerine gelir”
4

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Rabbinin gölgeyi nasl uzattn görmez misin? steseydi onu sabit

klard ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah, tan yerinin aar-

masndan günein douuna kadar doudan batya gölgeyi uzatmtr. Eer

Allah dileseydi bu gölgelii dou ile bat arasnda sürekli olarak uzanm

brakrd.”6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Eyyûb b. Musa: "Rabbinin gölgeyi nasl

uzattn görmez misin? steseydi onu sabit klard. Sonra biz günei

gölgeye delil kldk" 7 âyetini açklarken: "Sabah namaz vaktinden günein

domasna kadar bütün yeryüzü gölgeliktir” dedi. "Sonra onu kendimize

1 bn Cerîr (14/460, 463, 464) ve bn Ebî Hatim (8/2701, 2702, 2703).

1 Furkân Sur. 45, 46
3 Furkân Sur. 45
4 bn Ebî Hatim (8/2701, 2702).

5 Furkân Sur. 45
6 bn Ebî Hâtim (8/2701, 2702).

7 Furkân Sur. 45
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yava yava çektik
" 1

âyetini hakknda ise: “Onu kendimize az az çektik

mânâsndadr" dedi.
2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre brâhîm et-Teymî,

Dahhâk ve Ebû Mâlik el ifârî: "Rabbinin gölgeyi nasl uzattn görmez

misin?"3 buyruunu açklarken: “Burada tan yerinin aarmasndan günein

douuna kadar olan süre kastedilmektedir" dedi. "iÎJS <£& j^LJl II5-

buyruu hakknda ise: “Sonra biz günei gölgeye delil kldk, mânâsndadr"

dedi. "Sonra onu kendimize yava yava çektik
"5 âyetini açklarken: “Burada

da günein nlan altna ald gölgelik kastedilmektedir7 ' dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Rabbinin gölgeyi nasl

uzattn görmez misin ?"6 buyruunu açklarken: “Burada tan yerinin aar-

masndan günein douuna kadar olan süre kastedilmektedir7
' dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Sonra biz günei gölgeye

delil kldk" 7 buyruunu açklarken: “Gölge nerede olursa olsun güne ona

gelir ve onu nlan altna alr" dedi.
6

tâ' J*j bV f
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"O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zaman ve
gündüzü de hareket ve çalma vakti yapandr/'

(Furkân Sur. 47)

bn Ebî Hâtim, Rabî’ b. Enes'ten bildirir: Gündüz on iki saatten ibarettir.

Günün ilk saati tan yeri aarmasndan güne nn görünmeye balamas

arasnda olan süredir. kinci saati güne nn görünmeye balamas ile

günein tam olarak domas arasnda olan süredir. Bu da günein tam olarak

çkp renginin belli olmas zamandr. Sonra güne iki mzrak boyu yükseldii

’ Furkân Sur. 46
J bn Ebî Hâtim (8/2701, 2702).

5 Furkân Sur. 45
* Furkân Sur. 45
5 Furkân Sur. 46
6 Furkân Sur. 45
7 Furkân Sur. 45
8 bn Ebî Hâtim (8/2702).



182 -3 Furkân Sûresi g-_

zaman kuluk vaktinin balangcdr. Kuluk vaktinden sonra da iki saat

vardr. Altnc saat günün yarsdr. Güne zeval vaktini geçtii zaman öle
namaz vakti olmu olur. "Günein batya yönelmesinden gecenin

kararmasna kadar namaz kl ..."
1 buyruu da bunu ifade etmektedir.

Bundan sonra aiy 2 zaman vardr ki, o da iki saattir. Daha sonra onuncu saat

olarak asâl namaz olan ikindi vakti vardr. Ondan sonra da geceye (akama)

kadar olan iki saat vardr.3

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: jl^lll Jiç-i"
4 buyruunu açklarken:

“Burada (maiet gerei) i yapma zaman kastedilmektedir” dedi.5

Abd b. Humeyd ve bn Çengin bildirdiine göre Katâde: "ijyiî 3I4J1

buyruunu açklarken: “Burada maiet gerei ihtiyaçlardan dolay i yapma

zaman kastedilmektedir” dedi.
7

"Rüzgârlar rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen

odur. Biz gökten tertemiz bir su indirdik." (Furkân Sur. 48)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: Jijt

eklinde “rüzgar” kelimesini çoul olarak okumutur. ">iJ"9 ifadesinde ise:

“(be) harfini ötre, (ra) harfini tenvinle eddesiz olarak okumutur.

Firyabî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mesrûk bu âyeti: "rjiS
''

eklinde (nun) harfini nasbederek ve tenvinle eddesiz olarak okumutur.

’ srâ Sur. 78
1 Aiy, öle ve ikindi arasnda iki saatlik bir süredir.

J bn Ebî Hatim (8/2703, 2704).

4 Furkân Sur. 47

5 bn Cerîr (17/466) ve (8/2704).
6 Furkân Sur. 47
7 bn Ebî Hatim (8/2704).
8 Furkân Sur. 48
9 Furkân Sur. 48
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "...Biz gökten

tertemiz bir su indirdik"' buyruunu açklarken: "Onu hiçbir ey pis etmez"

dedi.

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Dârakutnî'nin bildirdiine göre Saîd b. el-

Müseyyeb: "Allah gökten tertemiz bir su indirmitir ve onu hiçbir ey pis

etmez" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Suyu hiçbir ey pis etmez. O

temizler, ama onu bir ey temizlemez. Zira Yüce Allah: «...Biz gökten

tertemiz bir su indirdik»
3 buyurmutur" dedi .

3

âfiî, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Dârakutnî, Hâkim ve

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebu Saîd el-Hudrî: "Yâ Resûlallah! Budâa

kuyusundan abdest alabilir miyim? Çünkü kadnlann hayz bezleri köpek

leleri ve pislikler oraya atlmaktadr (çukur bir yer olmasndan dolay yamur

sular böylesi eyleri bu kuyuya getirebilir)" deyince, Resûlullah (saiiaDahu aleyhi

vereli em): "Su temizdir ve onu bir ey pis etmez" buyurdu .

4

Abdurrezzâk Musannefte Kasm b. Ebî Bezze'den bildirin Bir kii Abdullah

b. ez-Zübeyrie yamur suyunun oluturduu çamuru sorunca, o: "Bana iki

temizleyiciyi soruyorsun. Allah: «...Biz gökten tertemiz bir su indirdik» 5

buyurmaktadr. Resûlullah (saiiaiiahu aleyh: veseiiem) ise: «Yeryüzü bana mescid ve

temizleyici klnd» buyurmutur" karln verdi .

6

jij * u-û jS Ji tös*
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' Furkân Sur. 48
1 Furkân Sur. 48
i bn Ebî Hâtim (8/2705).

4 afiî, ifâu'l-Ay 1/55 (35), Ahmed 17/190, 358 (11119, 11257) 17/334, 338 (11815,

11818) Ebû Dâvud (66, 67) Tirmizî (66), Nesâî (325), Dârakutrû (1/30- 32) ve Beyhakî (1/4,

257, 258). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 59, 60).

5 Furkân Sur. 48
6 Abdurrezzâk (98).
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"And olsun ki öüt almalar için ülkeler arasnda yer yer

türlü türlü yamuryadrmzdr. Buna ramen insanlarn

çou nankörlükte direnmitir. Dileseydik her memlekete bir

uyana gönderirdik. Öyle ise kafirlere itaat etme, onlara

kar bu Kur'âna büyük bir mücadele ver."

(Furkân Sur. 50- 52)

Abd b. Humeyd,bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre krime: "Andolsun, biz bunu insanlar arasnda, düünüp ibret alsnlar

diye tekrar tekrar açkladk../1 buyruunu açklarken: “Burada kastedilen

yamurdur. O bir yere yaarken bir yere yamaz" dedi. "...Fakat insanlarn

çou nankörlükte direttiler
" 2 buyruu hakknda ise öyle dedi: bn Abbâs:

“Onlarn nankörlüü: «Yldzlar sayesinde yamur yad» demeleriydi. Allah

bu konuda: «Rzknza ükredeceiniz yere onu vereni mi

yalanlyorsunuz?»3 âyetini indirdi" dedi .

4

Suneyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bn Cüreyc'ten bildirdiine göre

Mücâhid: "Andolsun, biz bunu insanlar arasnda, düünüp ibret alsnlar

diye tekrar tekrar açkladk ..."3 buyruunu açklarken: “Burada kastedilen

yamurdur. Allah onu bir yere yadnrken bir yere yadrmaz" dedi.

"...Fakat insanlarn çou nankörlükte direttiler
"6

buyruu hakknda ise

öyle dedi: “Onlarn nankörlüü: «Filan yldz ve filan yldz sayesinde yamur
yad» demeleriydi ."7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Andolsun, biz bunu insanlar

arasnda, düünüp ibret alsnlar diye tekrar tekrar açkladk ..."
8 buyruunu

açklarken öyle dedi: üphesiz ki Allah bu rzk kullan arasnda taksim edip

datt. Bize zikredildiine göre bn Abbâs: “Hiçbir yl dier bir yldan daha az

yamur yamaz. Ancak Allah yamuru kullan arasnda taksim eder” derdi.

Baz yerler yamurla nzklanrken baz yerler ondan mahrum kalr.

1

Furkân Sur. 50
2 Furkân Sur. 50
} Vaka Sur. 82
4 bn Cerîr (17/469) ve bn Ebî Hatim (8/2706, 2707).

5 Furkân Sur. 50
6
Furkân Sur. 50

7 bn Cerîr (17/469).
8 Furkân Sur. 50
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve

Sünen'de Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Hiçbir yl dier bir yldan

daha az yamur yamaz. Ancak Allah yamuru diledii ekilde datr” dedi

ve: "Andolsun, biz bunu insanlar arasnda, düünüp ibret alsnlar diye

tekrar tekrar açkladk. Fakat insanlarn çou nankörlükte direttiler" âyetini

okudu .

1

Har&itî Mekârimu'l-Ahlâk’ta bn Mes'ûd'tan aynsn bildirir.

bn Ebî Hatim ufra’nn azatls Ömer'den bildirir: Cibril cenazelerin

bulunduu yerdeydi. Hz. Peygamber (ahilah iyhi mailem): "Ey Cibrîl! Bulutlarn

durumunu örenmek istiyorum" deyince, Cibrîl: “Bu, bulutlann meleidir”

dedi. Hz. Peygamber (»aiia*ahu aleyh mailem) bulut meleine sorunca, melek: “Bize

içinde: «Filan filan yeri, u kadar u kadar damla ile sula» yazl mühürlü

katlar verilir” dedi .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî:

"Andolsun, biz bunu insanlar arasnda, düünüp ibret alsnlar diye tekrar

tekrar açkladk ..."3 buyruunu açklarken: “Burada Kurîân kastedilmektedir.

Allah'n: "Dileseydik her memlekete bir uyarc gönderirdik
"4 buyruunu

görmüyor musun?” dedi .

5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs:

buyruunu açklarken: “Onlara kar Kurîân'la mücadele ver, mânâsndadr”

dedi .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Onlara kar

bu Kurîân'la büyük bir mücadele ver"
8 buyruunu açklarken: “Yani:

«...Onlara kar çetin ol ...»
9 mânâsndadr” dedi .

1

1 bn Cerîr (17/468), bn Ebî Hatim (8/2706), Hâkim (2/403, "sahih") ve Beyhakî (3/363).

1 bn Ebî Hatim (8/2706).

3 Furkân Sur. 50

« Furkân Sur. 51
5 bn Ebî Hâtim (8/2707).
6 Furkân Sur. 52
7 bn Cerîr (17/470).
8
Furkân Sur. 52

9 Tevbe Sur. 73
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"ki denizi birbirine salan odur. Bu tatl ve susuzluu
giderici, bu da tuzlu ve andr. O ikisinin arasna bir perde

ve alamayan bir snr koymutur." (I'urkâ Sur. 53)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ki denizi birbirine salan odur.

Bu tatl ve susuzluu giderici, bu da tuzlu ve acdr. O ikisinin arasna bir

perde ve alamayan bir snr koymutur" 2

âyetini açklarken: “Birini

dieriyle birletirdi ve ne tatl su tuzlu suyu, ne de tuzlu su tatl suyu

bozmad" dedi. 3

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "ki denizi birbirine salan odur..."4 buyruunu

açklarken: “Birini dieriyle birletirdi, mânâsndadr" dedi. 5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "ki denizi birbirine

salan odur..."
6 buyruunu açklarken: “Burada ran denizi ile Rum denizi

kastedilmektedir” dedi.
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "ki denizi birbirine

salan odur..."
8 buyruunu açklarken: “Denizin biri gökyüzünde biri de

yeryüzündedir” dedi.9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "dr£"’ ifadesini açklarken: “Burada

tatl su kastedilmektedir" dedi. "£lf1"
2

ifadesi hakknda ise: “Burada da tuzlu

su kastedilmektedir" dedi.3

’ bn Cerîr (17/470, 471) ve bn Ebî Hatim (8/2707).
2 Furkân Sur. 53
1 bn Cerîr (17/472, 473).

4 Furkân Sur. 53
5 bn Cerîr (17/472) ve bn Ebî Hatim (8/2707).

6 Furkân Sur. 53
7 bn Ebî Hatim (8/2708).
8 Furkân Sur. 53

9 bn Ebî Hâtm (8/2708).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde. ia»i"
4 buyruunu açklarken: "Burada

"Ecâc” ifadesi ac mânâsndadr” dedi. 5

Abdurrezzâk’n Musarnefte bildirdiine göre bn Abbâs: "Bunlar iki

denizdir, istediinden abdest al” dedi ve: "...Bu tatl ve susuzluu giderici,

bu da tuzlu ve acdr..."
6
âyetini okudu.

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "...O ikisinin arasna bir perde ve alamayan bir snr koymutur"6

buyruunu açklarken: "Burada "Snr” ifadesi ile kuruluk kastedilmektedir”

dedi. 9

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: Jip-3"

10

buyruunu açklarken:

"Burada "Berzah” ifadesi ile tuzlu suyun tatl suya karmamas için araya

çekilen perde kastedilmektedir” dedi."

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:
"

buyruunu açklarken: "Burada "Berzah” ifadesi ile snr

kastedilmektedir” dedi.
13

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Cüreyc vastasyla

bildirdiine göre Mücâhid: "...O ikisinin arasna bir perde ve alamayan bir

snr koymutur"14 buyruunu açklarken öyle dedi: "Aralarnda tatll

1 Furkân Sur. 53
3 Furkân Sur. 53

3 bn Ebî Hatim (8/2708).

4 Furkân Sur. 53
5 Abdurrezzâk (2/70), bn Cerîr (17/475) ve bn Ebî Hâlim (8/2708).

6 Furkân Sur. 53
7 Abdurrezzâk (324).

8 Furkân Sur. 53
9 bn Cerîr (17/474) ve bn Ebî Hâlim (8/2708).

10 Furkân Sur. 53

” bn Cerîr (17/473, 474) ve bn Ebî Hâtim (8/2708, 2709).

11 Furkân Sur. 53
,J bn Ebî Hâtim (8/2709).

14 Furkân Sur. 53
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denize kartrmayan, kimsenin görmedii bir ip vardr. Ayrca Rum denizini

ran denizi ile kartrmamaktadr. Rum denizi tuzlu olan denizdir." bn

Cüreyc ise öyle dedi: "Ben nehir sularndan baka tatl su görmüyorum.

Dicle nehri denize dökülmekte ve ona karmamaktadr. Aralannda beyaz bir

ip vardr. O dalgalarla geri döndüü zaman beraberinde deniz suyu dönmez.

Ayrca Nil nehrinin de denize döküldüü iddia edilmektedir."
1

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre el-Kelbî: "...O ikisinin

arasna bir perde ve alamayan bir snr koymutur* 2 buyruunu açklarken:

“Aralannda snr olarak bir ip vardr" dedi .
3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Alamayan bir snr ..."4

buyruunu açklarken: "Bu iki denizin birbirine karmamas Allah'n emri ve

hükmüyledir" dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Alamayan bir snr ..."
6 buyruunu açklarken: "üphesiz ki, Allah tuzlu

suyun tatl suya, tatl suyun da tuzlu suya kanmasm önlemek için lütfü ve

kudretiyle aralanna snr koymutur" dedi .

7

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Alamayan bir snr..."
0

buyruunu açklarken: "Burada deniz suyunu tatl suya kartrmayan bir snr

kastedilmektedir" dedi.

»>#* Ijiî .Ul & Jirf. ^JJI jij

' bn Cerir (17/474) ve bn Ebî Hatim (8/2709).
1
Furkân Sur. 53

3 Abdurrezzâk (2/70).

4 Furkân Sur. 53
5 bn Ebî Hatim (8/2709).
6 Furkân Sur. 53
7 bn Ebî Hârtm (8/2709).
8 Furkân Sur. 53
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“nsan sudan yaratarak, onlarn aralarna soy ve hsmlk
meydana getiren odur. Rabbin her eye kâdirdir."

(Furkân Sur. 54)

Abd b. Humeyd, Abdullah b. Muîre'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb’a

neseb ve akrabal sorunca: "Sizin neseb akrabaln bildiinizi görüyorum.

Ama sonradan oluan akrabalk ise kadn tarafndan oluan akrabalktr"

dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Soy ve hsmlk
meydana getiren odur ..."

1 buyruunu açklarken: "Burada "Neseb" ifadesi

ile süt emmekle oluan akrabalk, "Shren” ifadesi ile kz alp vermekle

sonradan oluan akrabalk kastedilmektedir" dedi .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Soy ve hsmlk meydana

getiren odur ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah sonradan oluan

akrabal neseb akrabal ile zikretmi ve on dört kadn haram klmtr.

Bunlarn yedisi neseb akrabalanndan, yedisi de sonradan oluan

akrabalktandr. Allah'n haram ikisinde de eittir."

Ji jjlsdl OlTj *j fiil* u k ^

“Allah' brakp, kendilerine fayda da zarar da veremeyen

eylere kulluk ederler. nkar eden, Rabbine kar gelenin

yardmcsdr/' (Furkân Sur. 55)

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...nkar eden,

Rabbine kar gelenin yardmcsdr"4 buyruunu açklarken: "Burada

Resûlullah’n (»iaiihu aleyhi mellem), Ebû Cehil b. Hiâm diye adlandrd Ebu’l-

Hakem kastedilmektedir" dedi/

' Furkân Sur. 54
1 bn Cerîr (17/476) ve bn Ebî Hatim (8/2710).

J Furkân Sur. 54
* Furkân Sur. 55

5 bn Cerir (17/478).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre a'bî: "...nkar eden ..."
1

ifadesini

açklarken: "Burada Ebû Cehil kastedilmektedir" dedi.*

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Atiyye: "...nkar eden ..."5
ifadesini

açklarken: "Bu kii Ebû Cehil'dir" dedi.

Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...nkar eden,

Rabbine kar gelenin yardmcsdr"4 buyruunu açklarken: "nkar eden

kii, Allah'a kar asi olan eytana bir yardmcdr" dedi .

5

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den ve Dahhâk’tan aynsn bildirir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...nkar eden, Rabbine

kar gelenin yardmcsdr"6 buyruunu açklarken: "nkar eden ki

,

Rabbine kar dümanlkta ve irk komakta eytana bir yardmcdr" dedi .

7

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "...inkar

eden, Rabbine kar gelenin yardmcsdr" 8 buyruunu açklarken: "nkar

eden kii, Rabbine kar düman olan eytana bir yardmcdr" dedi.

^ & *! jA iyi 4* u j» *
Iji& uj

Jl ûî

"Biz, seni ancak bir müjdeci ve bir uyana olarak gönderdik.

Onlara «Ben buna kar sizden bir ücret istemiyorum. Ancak,

Rabbine doru bir yol tutmak dileyen kimseler olmanz
istiyorum» de." (Furkan Sur. 56, 57)

’ Furkân Sur. 55
1 bn Ebî Hatim (8/2711).

1 Furkân Sur. 55
4 Furkân Sur. 55
$ bn Cerir (17/477) ve bn Ebî Hâlim (8/2711).

6 Furkân Sur. 55
7 bn Ebî Hatim (8/2711).
8
Furkân Sur. 55
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Biz, seni ancak bir müjdeci ve bir uyarc olarak gönderdik"' âyetini

açklarken: “Cennetle müjdeleyici ve atee kar bir uyarc olarak gönderdik,

mânâsndadr” dedi. "...Rabbine doru bir yol tutmak dileyen kimseler

olmanz istiyorum.. ." J buyruu hakknda ise: “Rabbine itaat etmek isteyen

kimseler olmanz istiyorum, mânâsndadr” dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlara "Ben buna kar

sizden bir ücret istemiyorum" de ..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: “Ey

Muhammedi Onlara: «Ben sizden, sizi davet etiim eyden dolay bir ey
istemiyorum» de” ifadesi: «Dünyalk olarak bir ey istemiyorum, de»

mânâsndadr .” 5

ufi's «4^ jpi i
y ^' cM jfiyj

P iL. ^ L^S Uj >jSlj oljUJÜI jî* * Ijs*

Ij-U-il $ jj lîp * Ijr^ * JUti J* *jül

\$yi jtiiljj Ûjiî UJ JUuJ Uj IjJI

"Ölümsüz, diri olan Allah a güven. Onu överek tebih et
Kullarnn günahlarndan haberdar olarak kendisi yeter.

Gökleri, yeri ve ikisinin arasmdakileri alt günde yaratan

sonra da Ar'a hükmeden Rahman dr. Bunu bir bilene sor.

Onlara: «Rahman a secdeye varn» dendii zaman: «Rahman
da nedir? Emrettiine mi secdeye varacaz?» derler. Bu,

onlarn nefretini artrr." (Furtan Sur. 58- 60)

bn Ebi'd-Dünyâ Tevekkülde ve Beyhakî uabu'l-mân 'da Ukbe b. Ebî

Zeyneb’den bildirir: Tevrat'ta öyle yazldr: “Âdemoluna tevekkül etme.

1 Furkân Sur. 56
1 Furkân Sur. 57
J bn Ebî Hatim (8/2712, 2713).

« Furkân Sur. 57
5 bn Ebî Hâtim (8/2712).
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Çünkü Âdemolunun bir gücü yoktur. Fakat sürekli diri olan ve ölmeyen

Allah’a tevekkül et."
1

Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Bunu bir bilene sor
"2 buyruunu açklarken:

"Sana verdiim her haber verdiim ekildedir” dedi .

3

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre imr b.

Atiyye: "...Rahman’dr. Bunu bir bilene sor
"4 buyruunu açklarken: “Burada

sorulacak kii ile Kur’ân kastedilmektedir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Onlara: «Rahman’a secdeye

varn» dendii zaman: "Rahman da nedir... derler
"6 buyruunu açklarken:

“Onlar: «Biz Rahman olarak ancak Yemâme’li Rahman' (Müseyleme'yi)

biliriz» dediler.” Bunun üzerine Yüce Allah: "Sizin ilâhnz bir tek ilâhtr.

Ondan baka ilâh yoktur. O, Rahmân'dr, Rahîm'dir
"7 âyetini indirdi .

8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Huseyn el-Cu’fî: "...Rahman da

nedir ..."9 buyruunu açklarken: “Bunun cevab: "Rahman olan Allah

Kur'ân' öretti"
10
âyetidir" dedi .

11

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî):

“Esved (b. Yezîd) bunu: "l%il UJ eklînde okumu ve secde etmitir.

Yahya ise bunu: Q eklinde okumutur.

1 bn Ebi'd-Dünyâ (58) ve Beyhakî (1306).
2 Furkân Sur. 59
3 bn Cerîr (17/481) ve bn Ebî Hatim (8/2715).

4 Furkân Sur. 59
5 bn Ebî Hatim (8/2715).
6 Furkân Sur. 60
1 Bakara Sur. 163
8 bn Ebî Hatim (8/2715).

9 Furkân Sur. 60
10 Rahman Sûr 1, 2

" bn Ebî Hatim (8/2715).
12 Furkân Sur. 60
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Süleyman: “brâhîm bunu Furkân

Sûresi’nde “l£il UJ eklinde (ye) harfi ile okumutur"’ dedi. Ravi:

“Süleyman da bu ekilde okumutur” dedi.

Iydj \$\y* IfcJ j~-j^ >UJJI J J~ Jjl

"Gökte burçlar var eden, oradak saçan Güne ve

aydnlatan Ay' yaratan Allah, yücelerin yücesidir."

(Furkân Sur. 61 )

Hatîb'in en-Nucûm'da bildirdiine göre bn Abbâs: "Gökte burçlar var

eden... Allah, yücelerin yücesidir
" 1 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Bunlar on iki burçtur. Birincisi Olak, sonra Boa, sonra kizler, sonra

Yengeç, sonra Aslan, sonra Baak, sonra Terazi, sonra Akrep, sonra Yay,

sonra Olak, sonra Kova, sonra da Balk'tr.”
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “Gökte burçlar var eden...

Allah, yücelerin yücesidir
"3 buyruunu açklarken: “Semada, kaplarnda

koruyuculan olan kökler kastedilmektedir” dedi.

Hennâd, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Yahya b. Râfi’:

“Gökte burçlar var eden... Allah, yücelerin yücesidir
"4 buyruunu

açklarken: “Semada kökler var eden mânâsndadr” dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Atiyye: “Gökte burçlar var

eden... Allah, yücelerin yücesidir
"6 buyruunu açklarken: “Burada kökler

kastedilmektedir” dedi. Sonra da: "...Sarp ve salam kalelerde olsanz

bile ..."7 buyruu manasna tevil etti .

8

1 Furkân Sur. 61
2 Hatîb (sh. 140).

3 Furkân Sur. 61

4 Furkân Sur. 61

5 Hennâd (129) ve bn Cerîr (17/483).
6 Furkân Sur. 61

7 Nisâ Sur. 78

bn Cerîr (17/482).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde:

"Gökte burçlar var eden... Allah, yücelerin yücesidir
"1 buyruunu

açklarken: “Burada burçlardan kast yldzlardr" dedi .

2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Gökte burçlar

var eden... Allah, yücelerin yücesidir
" 3 buyruunu açklarken: “Burada

burçlardan kast yldzlardr" dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Salih:

"Gökte burçlar var eden... Allah, yücelerin yücesidir"s buyruunu

açklarken: “Burada burçlardan kast büyük yldzlardr" dedi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krîme: "Gökte burçlar var eden...

Allah, yücelerin yücesidir
"7 buyruunu açklarken: “Burada burçlardan kast

yldzlardr. Sema ahalisi dünya mescidlerini, dünya ahalisinin yldzlan

görmesi gibi görür" dedi.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Gökte

burçlar var eden... Allah, yücelerin yücesidir
"8 buyruunu açklarken:

“Burada burçlardan kast günetir” dedi .

9

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "I-l}-

eklinde (sin) harfini esre ile tekil olarak okumutur.

Saîd b. Mansûrîun bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: "ifijs."
11

eklinde okurdu.

1

Furkân Sur. 61
2 Abdurrezzâk (2/70) ve bn Cerîr (17/484).

3 Furkân Sur. 61

4 bn Cerîr (17/483).

5 Furkân Sur. 61

6 bn Cerîr (17/483).

7 Furkân Sur. 61
8 Furkân Sur. 61

9 Abdurrezzâk (2/70).

Furkân Sur. 61

” Furkân Sur. 61
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Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî bu âyeti:
"

Tj&i eklinde okurdu.

li-â jki

\jjti iljî ji ol 3Î ÜLs- jâl Jfae- «#4JI >j

"bret almak veya ükretmek dileyen kimseler için gece ile

gündüzü birbiri ardnca getiren odur/' (Furkân sur . 62)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "314ÎJI3 JJji J» ^öi y»>3"
2

buyruunu açklarken: “Burada siyah (gece) ve beyaz (gündüz)

kastedilmektedir” dedi.

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "bret almak veya ükretmek dileyen kimseler

için gece ile gündüzü birbiri ardnca getiren odur" 3 âyetini açklarken:

"Rabbinin nimetlerini hatrlayp ükretmek için gece ve gündüz birbiri

ardnca gelir" dedi .

4

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid:
"
^jJ iij

3ÇJI3 dil jip-"5 buyruunu açklarken: "Burada siyah (gece) ve beyaz

(gündüz) kastedilmektedir” dedi .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Gece ile gündüzü birbiri

ardnca getiren odur"

7

buyruunu açklarken: "Siyah ve beyaz birbiri ardnca

gelir. Mümin kii gece unuttuu eyi gündüz, gündüz unuttuu eyi de gece

hatrlar” dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Gece ile gündüzü birbiri ardnca getiren odur"6 buyruunu açklarken:

1 Furkân Sur. 61

1 Furkân Sur. 62
) Furkân Sur. 62
4 bn Cerîr (17/478- 479) ve bn Ebî Hatim (8/2719).

5 Furkân Sur. 62
6 bn Cerîr (17/486).

7 Furkân Sur. 62
8
Furkân Sur. 62
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“Kii gece yapaca eyi yapamaynca onu gündüz telafi eder. Gündüz

yapaca eyi yapamaynca da onu gece telafi eder" dedi.

1

Tayâlisî ve Ibn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Hz. Ömer kuluk

namazn uzatnca kendisine: “Bu gün daha önce yapmadn bir ey yaptn”

denildi. Bunun üzerine o: “Gece ibadetimi bitirememitim, onu tamamlamak

istedim” veya: “Onu kaza etmek istedim” diyerek: "bret almak veya

ükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardnca getiren

odur" âyetini okudu .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Gece ile gündüzü

birbiri ardnca getiren odur"3 buyruunu açklarken: “lerini

tamamlayamayan kiiler için geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin ardnda

kld" dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Gece ile gündüzü

birbiri ardnca getiren odur"5 buyruunu açklarken: “Gece iini yapamayan

kii onu gündüz telafi eder. Gündüz iini yapamayan kii de onu gece telafi

eder. Böylece birbiri ardnca gelirler" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Gece le gündüzü

birbiri ardnca getiren odur"6 buyruunu açklarken: “Kii bir ii gece

yapmaktan aciz kalrsa o iini gündüzün banda honutluk içinde yapar. Yine

kii gündüz yapmaktan aciz olduu bir ii gecenin banda honutluk içinde

yapar" dedi.

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirir: Bir kii Selmân’a gelip: “Gece

ibadetini yapamyorum” dedi. Bunun üzerine Selmân: “Eer gece ibadetini

edemiyorsan gündüz kendini yorma” karln verdi. Bize bildirildiine göre

Hz. Peygamber (sallaiiahu aierhi veseflem): "Muhammed'in can elinde olana yemin olsun

ki, her gece öyle bir saat vardr ki, Müslüman kii o saatte namaz klar ve

Allah'dan hayr dilerse, Allah ona isteini mutlaka verir " buyurmutur. Gece

1 bn Cerîr (17/485) ve bn Ebî Hâtim (8/2718).
3 bn Kesîr, Tefsir (6/130) geçtii üzere Tayâlisî ve bn Ebî Hâtim (8/2718).

3 Furkân Sur. 62
4 Ibn Ebî Hâtim (8/2718).

5 Furkân Sur. 62
6 Furkân Sur. 62
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ve gündüzden Allah'a hayrl amellerinizi gösterin. Zira onlar insanlar

ecellerine götüren bir binektir. Onlar, her uza yakn eden ve her yeniyi

eskitendir. Onlar kyamet gününde vaad edilen her eyle beraber gelirler."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: ol Stf eklinde

eddeli olarak okumutur.

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre brâhîm en-Nehaî bu âyeti: " J ljl o*

j>X' eklinde okumutur.

VjöM yü »J
* ujj ^3jJ U&i

*

\^[ * u\£ ö\s ^ip a^ oiju d*J^
WJ8 iüi 65 a*i WA r*^ »M

* u&J

"Rahmann kullan yeryüzünde tevazu ile yürürler.

Bilgisizler kendilerine takldklar zaman onlara güzel ve

yumuak söz söylerler. Onlar, gecelerini Rableri için kyama
durarak ve secdeye vararak geçirirler. Onlar: «Ey Rabbimiz!

Bizden cehennem azabn uzaklatr, gerçekten onun azab
sürekli bir andr!» diyenlerdir. üphesiz, ne kötü bir durak

ve ne kötü bir konaktr oras. Onlar, sarfettikleri zaman ne

israf ederler, ne de cimrilik, ikisi arasnda orta bir yol

tutarlar.” (Furkân Sur. 63- 67)

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "Rahman'n kullar yeryüzünde tevazu ile yürürler ..."
2

buyruunu açklarken: "Burada, yeryüzünde itaat ve iffet ile mütevaz’ bir

ekilde yürüyen müminler kastedilmektedir" dedi .

3

1 Furkân Sur. 62

* Furkân Sur. 63
5 ibn Cerîr (17/491) ve bn Ebî Hâtim (8/2720).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yeryüzünde tevazu ile

yürürler..."
1 buyruunu açklarken: "Burada âlimler ve sabrl kiiler

kastedilmektedir" dedi.*

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk:

ifadesini açklarken: "Bu, Süryanice bir kelimedir" dedi.
4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî: "Û5" 5 ifadesini

açklarken: "Bu, branîce sabrllar mânâsndadr" dedi.
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân: ifadesini

açklarken: "Bu, Süryanice sabrllar mânâsndadr" dedi.
8

Abdurrezzâk, Firyabî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, ibnu’l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve BeyhakîYin uabu'l-mân'öa bildirdiine göre

Mücâhid: "Rahman'n kullar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Bilgisizler

kendilerine takldklar zaman onlara güzel ve yumuak söz söylerler
7'9

âyetini açklarken: "Onlar vakar ve istikrar ile yürüyen ve kendilerine

taklanlara kar dürüst davranan kiilerdir
7
' dedi.

10

Abd b. Humeyd, krime'den aynsn bildirir.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd b.

Elem: "...Yeryüzünde tevazu ile yürürler..."
11 buyruunu açklarken:

"Süratli yürümezler, mânâsndadr" dedi.
12

’ Furkân Sur. 63
1 bn Ebî Hâtim (8/2720).

5 Furkân Sur. 63
4 bn Ebî Hâtim (8/2722).

5 Furkân Sur. 63
6 bn Ebî Hâtim (8/2720).

7 Furkân Sur. 63
8 bn Ebî Hâtim (8/2720).

9 Furkân Sur. 63

Abdurrezzâk (2/71), bn Cerîr (17/490, 493, 494), bn Ebî Hâtim (8/2721, 2722) ve

Beyhakî (8454).

" Furkân Sur. 63
,J bn Ebî Hatim (8/2721).
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Ebû Nuaym'n Hilye'öe Ebû Hureyre'den ve bnü’n-Neccâr'dan

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Resûlullah (saiiaiiahu aie y h> »«hm):
"
Süratli

yürümek, müminin güzelliini yok eder" buyurmutur."’

Harâitî Mekârimu'l-Ahlak'ta bildirdiine göre Fudayl b. yâd: "Rahman’n

kullar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Bilgisizler kendilerine takldklar

zaman onlara güzel ve yumuak söz söylerler
"2

âyetini açklarken öyle

dedi: "Onlar vakar ve istikrar ile yürüyen kiilerdir. Onlar kendilerine kar
cahilce davranldnda sabreden, kendilerine kötülük edildiinde iyilikle

karlk veren, kendilerini mahrum edenlere veren ve akrabalan kendilerini

ziyaret etmese de kendileri akrabalk balann kesmeyendir.

Âmidî'nin erh Dîvân el-A'â'da bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb

gururla yürüyen bir köle görünce, ona: "Allah yolu dnda gururlanarak

yürümek güzel bir ey deildir. Allah birçok kavmi helak etmi ve:

"Rahman’n kullar yeryüzünde tevazu ile yürürler ..."3 buyurmutur. Sen de

tevazu ile yürü" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Rahman’n kullar yeryüzünde

tevazu ile yürürler ..."4 buyruunu açklarken: "Allah'n azameti karsnda

tevazu ile yürürler" dedi. "...Bilgisizler kendilerine takldklar zaman onlara

güzel ve yumuak söz söylerler
"5 buyruunu açklarken: "Cahiliye ahalisine

kar cahilce davranmazlard" dedi .

6

Ebû Nuaym'n Hilye'öe bildirdiine göre Muhammed b. Ali el-Bâkr.

"Alçak kiinin silah kötü sözlerdir" dedi .

7

Ahmed, Nu'mân b. Mukamin el-Müzenî'den bildirir: Bir kii Hz.

Peygamber'in (seliaiiahu aiayt» veraiBtn) yannda birine sövünce, kendisine sövülen kii:

"Selam üzerine olsun" demeye balad. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi

1

Ebû Nuaym (10/290). Elbânî, es-Slsiletu'd-Da'îfe'de (2463) hadisin çok münker

olduunu söylemitir.
i
Furkân Sur. 63

3 Furkân Sur. 63
4 Furkân Sur. 63
5 Furkân Sur. 63
6 bn Ebî Hâtim (8/2721).

7 Ebû Nuaym (3/182, 183).
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«»«eni): "üphesiz ki aranzda bulunan bir melek seni korumaktadr. Bunun sana

her sövüünde, melek ona: «Hayr, sen öylesin ve sen buna daha layksn»

demektedir. «Selam üzerine olsun» dediinde ise: «Hayr, selam senin üzerine

olsun. Sen buna daha layksn» demektedir " buyurdu .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Bilgisizler

kendilerine takldklar zaman onlara güzel ve yumuak söz söylerler
"2

buyruunu açklarken: “Bilgisizlere iyi sözlerle karlk verirler, mânâsndad r"

dedi. "Onlar, gecelerini Rableri için kyama durarak ve secdeye vararak

geçirirler
"3 âyeti hakknda ise: “Burada gece ibadeti kastedilmektedir” dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Rahman'n kullar yeryüzünde tevazu ile

yürürler. Bilgisizler kendilerine takldklar zaman onlara güzel ve yumuak

söz söylerler" âyetini açklarken: “Onlar sabrl ve tevazu ile yürürler.

Kimseye kar cahilce davranmazlar. Kendilerine kar cahilce davranld

zaman ayn ekilde karlk vermezlerdi. Bu gündüzleri açk olarak yaptklar

eylerdir" dedi. "Onlar, gecelerini Rableri için kyama durarak ve secdeye

vararak geçirirler
"5

âyeti hakknda ise: “Bu da gece vakti Rableriyle ba baa

kaldklar zamandr" dedi .

6

Abd b. Humeyd'in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre öyle denilirdi: “Ey

Âdemolu! Allah'n haram kld eylerden uzak dur ki hakkyla kulluk etmi

biri olasn. Allah'n taksim ettii eye raz ol ki, ihtiyaç sahibi olmayan biri

olasn. Sana komuluk edenlere hakkyla komuluk et ki, Müslüman olasn.

nsanlann sana davranmasn istediin ekilde sen onlara muamele et ki, adil

olasn. Çok gülmekten sakn. Zira çok gülmek kalbi öldürür. Sizden önce çok

mal biriktiren, salam ev yapan ve emelleri uzakta olan kavimler vard. Onlar

imdi nerededir? Biriktirdikleri mallar heba olmu, umutlan ise onlar

aldatmtr. Yaptklar evlerde mezarlan olmutur. Ey Âdemolu! Sen

amellerinle eceline doru gitmektesin ve Rabbinin huzuruna çkarlacaksn.

’ Ahmed 39/154 (23745). Muhakkik: "Hasen liayrihi" demitir.
1 Furkân Sur. 63
J Furkân Sur. 64
4 bn Ebî Hatim (8/2722, 2723).

s Furkân Sur. 64

‘ bn Cerir (17/492- 494) ve Beyhakî (8452).
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imdi, ölümünden sonra sana lazm olacak güzel ameller ile. Ey

Âdemolu! Yere salam bas. Çünkü yakn zamanda oras mezarn olacaktr.

Ey Âdemolu! Annenin kamndan dütüün zamandan beri ömrünü

tüketmektesin. Ey Âdemolu! Bazen insanlarn arasna kan, bazen karma.

Bedeninle onlara kanrken kalbin ve amelinle onlardan ayn ol. Ey Âdemolu!

yiliklerinle anlmay sevip kötülüklerinle anlmay istemezsin, deil mi!

Zandan holanmayp kesin bir bilgiyle amel etmeyi seversin, deil mi!

Yine denilirdi ki: “Bu davet kendilerine Allah tarafndan gelince ona tam

olarak inanmlard. Bu ekilde kalpleriyle, bedenleriyle ve gözleriyle teslim

olmulard. Vallahi, eer onlar görecek olsaydn, sanki gidecekleri yeri

görmü te öyle amel etmi bir kavim görürdün. Vallahi, onlar münakaa

etmez ve bo eylerle uramazlard. Ancak Allah'dan onlara emir gelmi ve

onlar buna inanmt. Allah bunlar Kur’ân'da en güzel bir ekilde vasfederek:

"Rahman’n kullar yeryüzünde tevazu ile yürürler ..."

1

buyurmutur.

Haan der ki: ifadesi Araplarn dilinde, yumuaklk, istikrar ve

vakardr. "...Bilgisizler kendilerine takldklar zaman onlara güzel ve

yumuak söz söylerler
" 3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Onlara kar bir

cahillik edildii zaman kendileri cahilce davranmaz ve sabrederlerdi.

ittiiniz gibi günlerini Allah'n kullanyla geçirirlerdi. Sonra Allah onlarn

gecelerini de en güzel bir ekilde zikredip: "Onlar, gecelerini Rableri için

kyama durarak ve secdeye vararak geçirirler
"4 buyurmutur. Onlar Allah

için gece ibadet ederek Rablerine secde ederler. Allah korkusuyla gözyalan

yanaklarna akar. Onlann geceleri gibi bir gece geçirilmemi ve onlarn

gündüzleri gibi amel edilmemitir. "Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabn

uzaklatr, gerçekten onun azab sürekli bir acdr!"5 buyruu hakknda ise

öyle demitir: “Âdemolunun bana gelip de zail olan bir ey sürekli

deildir. Sürekli olan azap gökyüzü ve yeryüzü bulunduu sürece devam

edendir. Ondan baka ilah olmayana yemin olsun ki, kavim doru söyledi.

Onlar kimseden bir ey ümit etmeden amel ilediler. Bo emellerden saknn.

Allah'n rahmeti üzerinize olsun. Allah, (amelsiz olarak) ümit eden kiiye ne

1

Furkân Sur. 63
1 Furkân Sur. 63
J Furkân Sur. 63

4 Furkân Sur. 64

5 Furkân Sur. 66
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dünyada, ne de âhirette asla hayrl bir ey vermez. Yine denilirdi ki: “Bu ne

güzel bir öüttür. Eer bu kalplere girmi olsayd hayat verirdi.

Abd b. Humeyd'in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre ResûlullahMBiitbu

M veseiiem): “...Gerçekten onun azab sürekli bir acdr!"’ buyruunu

açklarken: "Burada sürekli olarak devam eden bir azap kastedilmektedir
"

buyurmutur.

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “Bana: "
j|

Ur> o\S
nl buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs: “Burada alacaklnn borçluyu

brakmad gibi sürekli olarak iddetli bir azabn devam etmesi

kastedilmektedir” dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?”

diye sorunca, bn Abbâs: “Evet bilirler, Beîrb. Hâzm'n:

"Nisâr ile Cifâr gününü bir azap sard

Öyle bir a2aptt ki o sürekli vard " dediini iitmedin mi?” karln verdi.*

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Bana:

“ürj. otf
"

4

buyruunu açkla, ifadesi ne demektir?”diye sorunca, bn

Abbâs: "Burada tutkunluk kastedilmektedir. air bu konuda:

“Nail olduum bir yemei ganimet saymam

Açltk çekerek yememeyi tutkunluk yapmam
”
demitir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Hasan(- Basrî): "Gerçekten onun azab sürekli bir acdr!"6 buyruunu

açklarken: “Her arîm (alacakl) arîminden (vereceklisinden) ayrlr. Ancak

Cehennem garîmi bunun dndadr" dedi .

7

1 Furkân Sur. 66
1 Furkân Sur. 66
} Nâfi', Mesâil (35).

4 Furkân Sur. 66
5 Furkân Sur. 66
6 Furkân Sur. 66
7 bn Ebî eybe (13/175, 502), bn Cerîr (17/496) ve bn Ebî Hatim (8/2723).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: “Onlar, sarfettikleri zaman ne israf ederler, ne de

cimrilik ..."

1

buyruunu açklarken: “Burada mümin kiiler kastedilmektedir.

Onlar Allah'a masiyet olan bir eyde harcama yapmaz ve Allah'n emretmi

olduu dorultuda infak etmeyi men edip cimrilik etmezler” dedi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: V/i; ^J*" 3 eklinde (ye)

harfini nasbederek (te) harfini de ötre ile okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar, sarfettikleri zaman ne

israf ederler ne de cimrilik ..."
4 buyruunu açklarken öyle dedi: “sraf

etmek Allah'a masiyet olan bir eyde harcama yapmaktr. Cimrilik ise Allah'n

emretmi olduu dorultuda infak etmemektir. üphesiz ki Allah size bir azk

ayrmtr. O az elde edin. Allah konuma hakknda: "Ey iman edenler!

Allah'dan korkun ve doru söz söyleyin
"5 buyurmutur. Burada doru

söyleyip adil olmak kastedilmektedir. Bakmak hakknda: "Mü'min erkeklere

söyle, gözlerini haramdan saknsnlar ..."
6 buyurmutur. Burada da

müminlerin kendilerine haram olan eylere bakmamalar kastedilmektedir.

Dinlemek konusunda ise: "Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var

ya, ite onlar Allah'n hidayete erdirdii kimselerdir..."7 buyurmutur. En

güzeli de Allah'a itaat etmektir.”

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn ihâb: "Onlar, sarfettikleri zaman

ne israf ederler, ne de cimrilik ..."
8 buyruunu açklarken: “Yanl eylere

harcama yapmazlar ve doru harcamalardan kaçnmazlar” dedi .

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezid b. Ebî Habîb: "Onlar,

sarfettikleri zaman ne israf ederler, ne de cimrilik ..."
10 buyruunu

1 Furkân Sur. 67
1 bn Cerîr (17/497), 498) ve bn Ebî Hatim (8/2725, 2726).

3 Furkân Sur. 67
4 Furkân Sur. 67
5 Ahzâb Sur. 70
6 Bûr Sur. 30
7 ZumerSur. 18
8 Furkân Sur. 67

9 bn Ebî Hatim (8/2725, 2726).
10 Furkân Sur. 67
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açklarken: "Onlar, Resûlullah’n (uUaiihu aleyhi vasllm) ashabdr. Bu kiiler

yemeklerini lezzet almak için yiyen ve elbiselerini güzellik için giyen kiiler

deildir. Onlann kalpleri bir kalp üzereydi” dedi.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre A’me: "...kisi arasnda orta bir yol

tutarlar
*2 buyruunu açklarken: "Orta halli olurlar” dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, ufra'nn azatls Ömeriden bildirir: “Orta yol

tutmak, uygun olmayan yere harcama yapmamak ve harcanmas gereken

yerde de cimrilik etmemektir” dedi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih:

"...kisi arasnda orta bir yol tutarlar
"5 buyruunu açklarken: “Mallarnn

yansn vermeleri kastedilmektedir” dedi .

6

bn Cerîr, Yezid b. Murra el-Cu’fPden bildirin lim amelden daha hayrldr.

yilik ise iki kötülük arasndadr. Yani: "...Sarfettikleri zaman ne israf ederler,

ne de cimrilik ...*7 lerin en hayrls da orta olandr.

8

Abdurrezzâk'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Ne israf ederler, ne

de cimrilik ..."9 buyruunu açklarken öyle dedi: Ömer b. el-Hattâb: “Kiinin

israf olarak her cannn istediini satn alp yemesi yeterlidir” dedi .

10

Ahmed’in Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

vtseBem): "Kiinin geçiminde iktisatl (tutumlu) olmas fakih olmasndandr”

buyurmutur.

11

’ bn Cerîr (17/500) ve bn Ebî Hâtim (8/2725).
1 Furkân Sur. 67
} bn Ebî Hâtim (8/2727).

4 bn Cerîr (17/503) ve bn Ebî Hâtim (8/2727).

5 Furkân Sur. 67
6 bn Cerîr (17/502).

7 Furkân Sur. 67
8 bn Cerîr (17/500).

9 Furkân Sur. 67
10 Abdurrezzâk (2/71).

” Ahmed 36/26 (1695). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
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"Onlar, Allah ile beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen,

haksz yere, Allah'n haram kld cana kymayan ve zina

etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba urar.
Kyâmet günündeyse azab kat kat arttrlr ve hor hakir bir

halde, ebedî olarak azapta kalr. Ancak tövbe edip de
inanan ve salih amel ileyenler baka. Allah ite onlarn

kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok balayandr, çok

merhamet edendir." (Furkân Sur. 68- 70)

Firyabî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-

Munzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-mân da bn

Mes'ûd'dan bildirir: Hz. Peygamber'e Mlallahu aleyhi vesellem): “En büyük günah

nedir?" diye sorduumda: "
Seni yaratm olmasna ramen Allah'a irk

komandr" buyurdu. “Sonra hangisidir?" dediimde: "Seninle yemek yiyecek

korkusuyla çocuunu öldürmendir" buyurdu. Sonra hangisidir?” dediimde:

"Komunun helâlyla zina etmendir

"

buyurdu. Sonra, Allah bunu tasdik edici

olarak: "Onlar, Allah ile beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz

yere, Allah'n haram kld cana kymayan ve zina etmeyen kimselerdir..."
1

âyetini indirdi.
2

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs'tan

bildirir: irk ahalisinden baz kiiler insan öldürdü ve bunda ileri gitti. Zina etti

ve bunda da ileri gitti. Sonra Muhammed'in (sallaMehu aleyhi vesellem) yanna gelerek:

“Senin söylediklerin ve kendisine davet ettiin din güzel bir eydir. Bizim

yaptklarmza kefaret olacak bir ey söylesen" dediler. Bunun üzerine

1 Furkân Sur. 68
3 Ahmed 6/104, 7/200- 203 (3612, 4131- 4133), Buhârî (4477, 4761), Müslim (86),

Tirmizî (3183), bn Cerîr (17/507, 508), bn Ebî Hatim (8/2728) ve Beyhakî (5370- 5372).
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"Onlar, Allah ile beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere,

Allah'n haram kld cana kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim

bunlar yaparsa ar azaba urar"1

âyeti ve: "De ki: Ey kendilerinin aleyhine

ar giden kullarm! Allah'n rahmetinden ümidinizi kesmeyin. üphesiz

Allah, bütün günahlar affeder. Çünkü O, çok balayandr, çok merhamet

edendir"
2
âyeti nâzil oldu.’

Buhârî ve bnu'l-Münzir, Kasm b. Ebî Bezze vastasyla bildirir: Saîd b.

Cübeyr: “Mümin kiiyi kastl olarak öldüren kiinin tövbesi var mdr?" diye

sorunca, ona: "...Haksz yere, Allah'n haram kld cana kymayan ..."4

âyetini okudum. Saîd b. Cübeyr öyle dedi: Ben, bu âyeti okumu olduun

gibi bn Abbâs'a okudum. O: “Bu âyet Mekke’de nâzil oldu. Bu âyeti

Medine’de inen Nisâ Sûresi'nden bir âyet neshetti" dedi .

5

bnu'I-Mübârek, ufey el-Asbahî’den bildirir: Cehennemde Saûd diye

adlandnlan bir da vardr. Kafir kii onda krk yl boyunca çkar durur ve

tepesine yetiemez. Yine Cehennemde Hevâ adnda bir kök vardr. Kafir kii

onun en yüksek yerinden aa atlr, krk yl havalanr da yere ulaamaz. Zira

Allah: “...Her kimin üzerine de gazabm inerse, o uçuruma gider
"6

buyurmaktadr. Cehennemde içinde ylanlarn ve akreplerin bulunduu Esâm

adnda bir vadi vardr. Her birinin üzerinde yetmi küp zehir bulunmaktacr.

Her akrebin büyüklüü üzerine çul konulmu bir katr kadardr. Yine

Cehennemde içinde kan ve irin akan, Gayya adnda bir vadi vardr.

7

bn Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildirin Resûlullah’a (laiiaiiahu aleyhi vesilem): “En

üstün amel hangisidir?” dediimde: "Namazlar vaktinde klmaktr

"

buyurcu.

“Sonra hangi ameldir?" dediimde:
"Anne babaya iyilik etmektir" buyurcu.

"Sonra hangi ameldir?” dediimde: "Allah yolunda cihad etmektir" buyurcu.

Eer bu konuda sormaya devam etseydim, Resûlullah ta (saiiaiiahu aleyhi veelem)

cevap vermeye devam edecekti. Sonra: “Allah katnda en büyük günah

' Furkân Sur. 68
5 Zumer Sur. 53
3 Buhârî (4810), Müslim (122), Ebû Dâvud (4274), Nesâî (4015), bn Cerîr (17/506), on

Ebî Hâtim (8/2728), Hâkim (2/403, 404) ve Beyhakî (7139).

* Furkân Sur. 68
5 Buhârî (4762).
6 Tâha Sur. 81

7 bnu'I-Mübârek, Zevâidu Nuaym (336).
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nedir?” dediimde: "irk komaktr" buyurdu. “Sonra hangisidir?”

dediimde:
"Komunun helali ile zina etmektir" buyurdu. Sonra hangisidir?”

dediimde: "Yemeini eksiltir korkusuyla seninle yemek yiyecek olan çocuunu

öldürmen" buyurdu. Daha ksa bir zaman geçmiti ki, Yüce Allah: "Onlar,

Allah ile beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n

haram kld cana kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar

yaparsa ar azaba urar" 1

âyetini indirdi.

bn Merdûye, Avn b. Abdillah'tan bildirir: Esved b. Yezîd’e: “bn Mes'ûd

bir ameli bir amelden üstün tutar m yolu?” dediimde: "Evet, tutard. Ben

bunu bn Mes’ûd'a sorduumda öyle dedi: Benim, Resûlullah'a (sailallahu aleyhi

meltem) sormu olduum eyi bana sordun. Ben Resûlullah'a (saltanata aleyhi meltem):

“Yâ Resûlallah! Hangi ameller Allah katnda daha sevimlidir ve Allah’a daha

çok yaklatrr?” diye sorduumda: "Vaktinde klnan namazlardr" buyurdu.

“Ondan sonra nedir?” dediimde:
"
Sonra anne bahaya iyilik etmektir"

buyurdu. “Ondan sonra nedir?” dediimde: "Allah yolunda cihaddr"

buyurdu. Eer sormaya devam etseydim, Resûlullah ta (sailallahu aleyhi meltem) cevap

vermeye devam edecekti. Sonra: “Hangi ameller Allah katnda en kötü ve

Allah'dan çok uzaklatrandr?” dediimde: "Seni yaratm olduu halde ona

irk koman, yemeini eksiltir korkusuyla seninle yemek yiyecek çocuunu

öldürmen ve komunun helali ile zina etmendir” buyurdu ve: "Onlar, Allah ile

beraber baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld
cana kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar
azaba urar"1

âyetini okudu. 3

bn Ebî Hâtim, Ebû Fâhite'den bildirir: Resûlullah (seiiBiahu aleyhi meltem), bir kiiye:

"Allah, yaratan brakp da yaratlana tapman, çocuunu öldürüp köpeini

beslemeni ve komunun helali ile zina etmeni yasaklamtr" buyurdu.4

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b.

Amr “\1\Ü buyruunu açklarken: “Esâme, Cehennemde bir vadidir”

dedi.
1

' Furkân Sur. 68
2 Furkân Sur. 68
5 Taberânî (9819) ve bn Ebî eybe (897).

4 bn Ebî Hâtim (8/2728).
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Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu'l-Münzirîin

bildirdiine göre Mücâhid: jb"3 buyruunu açklarken: “Esâme,

Cehennemde irin ve kandan oluan bir vadidir” dedi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ikrime: "Esâme,

Cehennemde içinde zina edenlerin bulunduu vadilerdir” dedi .

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: “lilSt jb"
6 buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada ceza

kastedilmektedir. Bunun Cehennemde bir vadi olduunu da konuurduk.

Bize bildirildiine göre Lokman: “Evladm! Zinadan sakn. Onun ba korkj,

sonu ise pimanlktr" demitir.
7

Ibnu'l-Mübârek Zühd'öe ufey el-Asbahî'den bildirir: Cehennemde içinde

ylanlarn ve akreplerin bulunduu Esâme denilen bir vadi vardr. Her birinin

üzerinde yaklak yetmi küp zehir vardr. Her akrebin büyüklüü üzerine çul

konulmu bir katr kadardr.

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Nâfi* b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Bana:

'lül ^b"8 buyruunu açkla, Esâm ne demektir?” deyince, bn Abbâs: “Burada

ceza kastedilmektedir” Âmir b. Tufayl bu konuda:

“Klçlarmz Suda kabilesinin kan ile suladk

Himyer kabilesini de cezalandrp kana buladk demitir

Taberânî’nin zayf bir senetle bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sBiiaiiahu Bieyh. veseiiem) bu âyeti: "Utft ^b dJ'S jiuû jij
"9 eklinde

okumutur.

1

Furkân Sur. 68
J bn Cerîr (17/513) ve bn Ebî Hâtim (8/2730).

3 Furkân Sur. 68
4 bn Cerîr (17/513).

5 bn Cerîr (17/513, 514) ve bn Ebî Hâtûn (8/2730).
6 Furkân Sur. 68
7 Abdurrezzâk (2/71), bn Cerîr (17/514, 515) ve bn Ebî Hâtûn (8/2730).
8 Furkân Sur. 68
9 Furkân Sur. 68



Âyet: 68-70 209

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu ifadeyi: “Ju-û" eklinde (fe)

harfini ötre ile okumutur. “aJ Sfeuj UkiJ 61ÜÎ1 Ü" buyruunu da (ye)

harfini nasb (lam) harfini ötre ile okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Ciibeyr: “û*i jÜiçS
"1

buyruunu açklarken: “Hor ve hakir bir halde, ebedî olarak azapta kalr

mânâsndadr" dedi .

1

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: "Onlar, Allah ile beraber baka bir

lâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld cana kymayan ve

zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba urar"3 âyeti

indii zaman bu, Müslümanlara ar gelmi ve: “Aramzda hiç kimse yoktur

ki, mutlaka irk komu, öldürmü ve zina etmitir" dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "De ki: Ey kendilerine kötülük edip ar giden kullarm! Allah'n

rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Dorusu Allah günahlarn hepsini

balar. Çünkü O, balayandr, merhametlidir
"4

âyetini indirdi. Burada bu

eyleri irk zamannda ileyen kiiler kastedilmektedir. Sonra: "Ancak tövbe

edip de inanan ve salih amel ileyenler baka. Allah ite onlarn

kötülüklerini iyiliklere çevirir ..."5 âyetini indirdi. Allah onlarn küfürlerini

slam'la, masiyetlerini itaatle, inkarlarn marifetle ve cehaletlerini ilimle

deitirdi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Saîd b. Cübeyr'den

bildirir: Hamza'nn katili Vahî ve arkadalar hakknda Medine'de Tebâreke

Sûresi’nden bir âyet inmiti. Onlar: “Biz slam' ve üstünlüünü biliyoruz.

Ancak putlara tapm, Muhammed'in (saiiaiiehu aleyhi veseiiem] ashabn öldürmü, içki

içmi ve müriklerle beraber evlenmi iken nasl tövbe edeceiz?" dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah, onlar hakknda: "Onlar, Allah ile beraber baka

bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld cana kymayan

ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba urar"6
âyetini

indirdi. Sonra tövbeleri hakknda: "Ancak tövbe edip de inanan ve salih

’ Furkân Sur. 69
1 bn Ebî Hâtim (8/2731).

} Furkân Sur. 68
A Zumer Sur. 53

* Furkân Sur. 70
6 Furkân Sur. 68
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amel ileyenler baka. Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir ..."

1

âyeti indirildi. Sonra da Allah, Müslümanlarn öldürülmesini müriklerin

öldürülmesi ile, mürikleri nikahlamalann müminelerle evlilik ile ve putlara

tapmalarn kendisine ibadet ile deitirdi.

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âmir’e: "Onlar, Allah ile beraber

baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld cana

kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba

urar"5 âyetinin açklamas sorulunca öyle dedi: “Bu kiiler Cahiliye

zamannda irk koan, öldüren ve zina eden kiilerdir. Onlar: “Allah bizi

balamaz" deyince: "Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel ileyenler

baka. Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir..."
4
âyetini indirdi

Allah, irk, öldürme ve zinay, tövbe, iman ve salih amel ile deitirdi. Yani üç

eyi üç ey ile deitirdi.

Abd b. Humeyd, Ebû Mâlik'ten bildirir: "Onlar, Allah ile beraber baka bir

ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld cana kymayan ve

zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba urar"5 âyeti

indii zaman, Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi vesellem) ashabndan baz kiiler: “Hepimiz

cahiliye zamannda irk kotuk ve öldürdük" dedi. Bunun üzerine: "Ancak

tövbe edip de inanan ve salih amel ileyenler baka. Allah ite onlarn

kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok balayandr, çok merhamet

edendir"6 âyeti indi.

bnu'l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Biz bu

âyeti Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vesellem) zamannda yllarca: " >î l*Jj <i y jjûJU

Lobi ,3

1

j dJi Jüj ^3 03^ yi yj
"7 eklinde okuduk.

Sonra: "Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel ileyenler baka. Allah

ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir ..."
8
âyeti nâzil oldu. Resûlullah’n

1 Furkân Sur. 70
2 bn Cerir (17/517) ve bn Ebî Hatim (8/2731, 27/34).

} Furkân Sur. 68
4 Furkân Sur. 70
5 Furkân Sur. 68
6 Furkân Sur. 70
7 Furkân Sur. 68
8 Furkân Sur. 70
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(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) daha önce hiçbir eyden dolay bu kadar sevindiini

görmemitim. Ancak: "üphesiz biz sana apaçk bir fetih verdik"’ âyetinde

böylesine sevinmiti .

2

Ebû Dâvud Nâsih'te bn Abbâs'tan bildirir: Allah: "Onlar, Allah ile beraber

baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld cana

kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba

urar"3 âyetinden sonra: "Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel

ileyenler baka. Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir ..."'1

eklinde bunlar istisna etti.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye zayf bir senetle Ebû Hureyre'den

bildirir: Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem) ile beraber yats namazn klm ve çkp
gitmitim. Kapmn önünde bir kadn: “Sana, ilediim bir amelimden dolay

tövbemin olup olmadn sormaya geldim" dedi. Ona: “lediin bu amel

nedir?" diye sorduumda, o: “Ben zina ettim, zinadan bir çocuum oldu ve

onu öldürdüm" karln verdi. Bunun üzerine ona: “Hayr, senin tövbende

yok, erefin de" dedim. Kadn: “Vay halime! Bu ceset yanmak için mi

yaratld?" diyerek kalkp gitti. O gecenin sabah Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi

vesellem) ile beraber sabah namazn kldm ve kendisine kadnn durumunu

anlattm. Hz. Peygamber (sallalBhu aleyhi vesellem): "Ona ne cevap verdin ?" diye

sorunca ona: “Hayr, senin tövben de yok, erefin de" dediimi söyledim. Hz.

Peygamber (sallailahu aleyhi vesellem): "Ne kötü demisin. Sen: «Onlar, Allah ile beraber

baka bir ilâha kulluk etmeyen, haksz yere, Allah'n haram kld cana

kymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunlar yaparsa ar azaba

urar. Kyamet günündeyse azâb kat kat arttrlr ve hor hakir bir halde,

ebedî olarak azapta kalr. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel

ileyenler baka. Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok

’ Fetih Sur. 1

1
Taberânî (12935), M. el-Evsat (5579). Heysem!, Mecmau 'z-Zevâid'de (7/7A) der ki:

"Taberânî bu hadisi Ali b. Zeyd'den ve Yusuf b. Mihrân'dan rivayet etmitir. kisi de

güvenilir bulunmutur, ikisinde de zayflk vardr. Dier ravileri güvenilirdir."

3 Furkân Sur. 68
4 Furkân Sur. 70
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balayandr, çok merhamet edendin»

1

âyetlerini okumam miydin?"

buyurdu.

Bunun üzerine Mescid'den çktm, Medine'de gitmediim yer ve ev

kalmad ki: “Aranzda Ebû Hureyre'ye gelen bir kadn vard. O kadn gelsin vt*

müjdelensin" dedim. Yats namazndan döndüümde yine onu kapmn

önünde buldum. Ona: “Müjdeler olsun sana. Senin bana anlatm olduun

eyi ve sana verdiim cevab Resûlullah'a(saiiaHainaiBrtmeiiem) anlattm. Resûlullah

isaliBlahu Bieyhi vesBiiem), bana: "Ne kötü demisin. Sen u âyetleri okumam miydin?'

buyurdu" dedim ve kadna bu âyetleri okudum. Bunun üzerine kadn secdeye

kapanarak: “Tövbemi kabul edip te bana bir çk yolu gösteren Allah'a hamc!

olsun. ahid ol ki -yanndaki cariye için- bu cariyem ve olunu Allah için azat

ediyorum. Yaptm eyden dolay da tövbe ediyorum” dedi.*

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs

"...Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir ..." 3 buyruunu

açklarken: “Burada iman etmeden önce kötülükler ileyen müminler

kastedilmektedir. Allah, onlan kötülüklerden iyiliklere yöneltti ve

kötülüklerini iyiliklere çevirdi" dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Ancak tövbe edip de inanan

ve salih amel ileyenler baka. Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere

çevirir ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada günahndan dolay

tövbe edip Rabbine iman eden ve kendisiyle Rabbini raz edecek salih

ameller ileyen kii kastedilmektedir. Allah’n kötülükleri iyiliklere çevirmesi,

kiiyi isyandan sonra itaate, unuttuktan sonra kendisini zikretmeye ve

kötülükten sonra hayrl eyler yapmaya yönlendirmesidir."

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-t Basrî):

"...Allah ite onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir ..."
6 buyruunu

1

Furkân Sur. 68- 70
2 bn Cerir (17/510, 511) ve bn Ebî Hatim (8/2735). bn Kesir, Tefsîr'de (6/139) der ki.

"Bu hadis bu kanalla arîb (tek kanall) bir hadistir. Ravilerinde tannmayan kiiler

vardr."
3 Furkân Sur. 70
4 bn Cerîr (17/516) ve bn Ebî Hatim (8/2733).

5 Furkân Sur. 70
6 Furkân Sur. 70
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Dahhâk: “Onlar yalan yere ahitlik etmezler ..."
1 buyruunu açklarken:

"Burada müriklerin bayramlanna katlmamalar kastedilmektedir" dedi .

2

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerlr'in bildirdiine göre Dahhâk: "Onlar

yalan yere ahitlik etmezler; faydasz bireye rastladklar zaman yüz

çevirip vakarla geçerler
"3 âyetini açklarken: "Burada, ahitlik etmedikleri ve

onu gördüklerinde yanndan vakarla geçtikleri eyle irk kastedilmektedir”

dedi .

4

Hatîb'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar yalan yere ahitlik

etmezler ..."5 buyruunu açklarken: "Burada, müriklerin bayramlanna

katlmamalar kastedilmektedir" dedi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: jjJlS
"7

buyruunu açklarken: "Onlar yalan yere ahitlik etmezler, mânâsndadr”

dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar yalan

yere ahitlik etmezler; faydasz bir eye rastladklar zaman yüz çevirip

vakarla geçerler
"8

âyetini açklarken: "Batl ahalisinin hakszlklanna yardm

edip onlara destekçi olmazlard" dedi .

9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Amr b. Kays el-Mulâî: "Onlar yalan yere

ahitlik etmezler ..."
10 buyruunu açklarken: "Burada kötü meclisler

kastedilmektedir" dedi .

11

1 Furkân Sur. 72
1 bn Ebî Hatim (8/2737).

3 Furkân Sur. 72
4 bn Cerîr (17/522).

5 Furkân Sur. 72
6 Hatîb (12/13).

7 Furkân Sur. 72
8 Furkân Sur. 72
9 bn Ebî Hâtûn (8/2736).
10 Furkân Sur. 72

” bn Ebî Hatim (8/2738).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Onlar yalan yere ahitlik

etmezler..."’ buyruunu açklarken: “Burada cahiliye zamannda oynanan bir

oyun kastedilmektedir*' dedi .

2

Firyabî ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Muhammed b. el-Hanefî:

"Onlar yalan yere ahitlik etmezler ..."3 buyruunu açklarken: “Burada

arklar ve oyalayc elenceler kastedilmektedir” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebu'l-Cahhâf: jj-Uii
"4

buyruunu açklarken: “Burada “Zur” ifadesiyle arklar kastedilmektedir”

dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):
"

^j^J^buyruunu açklarken: “Burada “Zur” ifadesiyle ark ve at
kastedilmektedir” dedi .

6

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ Zemmü'l-

adab 'da bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin uabu'l-

mân 'da bildirdiine göre Mücâhid: "3j>JI buyruunu

açklarken: “Burada “Zur” ifadesiyle ark söylenen meclisler

kastedilmektedir” dedi. "...Faydasz bir eye rastladklar zaman yüz çevirip

vakarla geçerler
"8 buyruu hakknda ise: "Onlara bir eziyet edildii zaman

affederlerdi ” dedi .

9

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî:

"...Faydasz bir eye rastladktan zaman yüz çevirip vakarla geçerler
"10

’ Furkân Sur. 72
1 bn Ebî Hatim (8/2738).

3 Furkân Sur. 72

4 Furkân Sur. 72

i Furkân Sur. 72
b bn Ebî Hatim (8/2738).

7 Furkân Sur. 72
8 Furkân Sur. 72

9 bn Ebî Hatim (8/2740).
10
Furkân Sur. 72
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buyruunu açklarken: "Onlardan yüz çevirirler ve onlar konuturmazlard"

dedi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Faydasz bir

eye rastladklar zaman yüz çevirip vakarla geçerler
"2 buyruunu

açklarken: "Bu âyet Mekke’de inmitir" dedi .

3

bn Ebî Hatim ve bn Asâkir, brâhîm b. Meysere’den bildirir: Bana

ulatna göre bn Mes'ûd elence yaplan bir yerden geçmi ve orada hiç

durmayarak çekip gitmiti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (salialiahu aleyh) vesaiiem):

"bn Mes'ûd erefli olarak sabahlam ve erefli olarak akamlamhr" buyurdu.

Sonra brâhîm: "...Faydasz bir eye rastladklar zaman yüz çevirip vakarla

geçerler
"4

âyetini okudu .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "...Faydasz bir eye

rastladklar zaman yüz çevirip vakarla geçerler
"6 buyruunu açklarken:

"Onlann tabiatlarnda ve düüncelerinde faydasz eyler bulunmazd" dedi .

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Faydasz bir eye

rastladklar zaman ..."
8 buyruunu açklarken: "Faydasz ifadesiyle bütün

masiyetler kastedilmektedir" dedi .

9

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid. "...Faydasz bir eye rastladklar zaman yüz

çevirip vakarla geçerler
"10 buyruunu açklarken: "Onlar nikahtan

(cinsellikten) bahsedecekleri zaman ondan ima ile söz ederlerdi" dedi .

11

’ bn Ebî Hâtim (8/2740).
1

Futkân Sur. 72
J bn Cerîr (17/526).

4 Furkân Sur. 72

5 bn Ebî Hâtim (4/2739) ve bn Asâkir (33/128).

6 Furkân Sur. 72
7 bn Ebî eybe (13/580).
8 Furkân Sur. 72
15 bn Cerîr (17/525).
10
Furkân Sur. 72

” bn Ebî eybe (4/391), bn Cerîr (17/524) ve bn Ebî Hâtim (8/2739).
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Kendilerine

Rablerinin âyetleri hatrlatld zaman, onlara kar kör ve sar
davranmazlar" 1

âyetini açklarken: "Onlar hakka kar sar ve kör olmayan,

Allah'dan geleni anlayan ve Allah’n Kitâb'ndan iittikleri eylerden

faydalanan kiilerdir" dedi .

2

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlara kar kör ve sar
davranmazlar"3 âyetini açklarken: "Hakk hiç görmemi, iitmemi ve niç

anlamam gibi kör ve sar davranmazlar, mânâsndadr" dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kendilerine

Rablerinin âyetleri hatrlatld zaman, onlara kar kör ve sar
davranmazlar"5 âyetini açklarken: "Kur'ân' nice okuyanlar vardr ki, onu

sadece dilleriyle okurlar ve okuduklanna kar sar ve kör davranrlar" dedi.

jbn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Aobâs:

"Kendilerine Rablerinin âyetleri hatrlatld zaman, onlara kar kör ve

sar davranmazlar"
6
âyetini açklarken: "Burada itaat ile amel eden kiiler

kastedilmektedir. Onlarn dünyada ve âhirette gözleri aydn olacaktr" dedi.

"...Bizi, Allah'a kar gelmekten saknanlara önder yap ..."

7

buyruu

hakknda ise öyle dedi: "Bizi kendisiyle hidayete erilen hidayet önderieri kl.

Kendisiyle sapkla gidilen önderler klma, mânâsndadr. Zira Allah saadet

ahalisine: "Onlar bizim emrimizle doru yolu gösteren önderler yaptk ..."
0

buyurmutur. ekâvet ahalisine ise: "Biz onlar, atee çaran öncüler

kldk ..."9 buyurmutur.'
0

1 Furkân Sur. 73
1 bn Ebî Hatim (8/2740).

5 Furkân Sur. 73
4 bn Cerir (17/527, 528) ve bn Ebî Hâtin (8/2740).

s Furkân Sur. 73
6 Furkân Sur. 73
7 Furkân Sur. 74
8
Enbiyâ Sur. 73

9 Kasas Sur. 41

bn Cerir (17/530, 532) ve bn Ebî Hatim (8/2742).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Onlar: "Rabbimiz! Bize

elerimizden ve çocuklarmzdan gözümüzün aydnl olacak insanlar

ihsan et ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada çocuklannn yüz olarak güzel

olmalan kastedilmemektedir. Onlar, çocuklannn Allah'a itaat eden kiiler

olmalann istemektedir" dedi.

bnu’l-Mübârek el-Birru ve's-Sla da, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin uabu'l-mân da

bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye: "...Rabbimiz! Bize elerimizden ve

çocuklarmzdan gözümüzün aydnl olacak insanlar ihsan et ..."
2

buyruundaki göz aydnl dünyada mdr, yoksa âhirette midir?" diye

sorulunca: “Hayr, vallahi bu, dünyadadr" karln verdi. “Peki, bu nedir?"

denilince öyle dedi: “Müslüman kiinin, hanmndan, zürriyetinden,

kardeinden, yakn dostundan Allah'a kar itaat görmesidir. Vallahi,

Müslüman kii için babasn, çocuklann, yakn dostunu ve kardeini Allah'a

itaat üzere görmesinden daha güzel birey yoktur."3

Abdurrazzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Rabbimiz! Bize elerimizden ve çocuklarmzdan gözümüzün aydnl
olacak insanlar ihsan et ..."4 buyruunu açklarken: “Bize, sana hakkyla

ibadet eden ve ibadetleriyle beraber günah ilemeyen çocuklar ihsan et

mânâsndadr" dedi. "...Bizi, Allah'a kar gelmekten saknanlara önder

yap..."s buyruu hakknda ise: “Bizi kendilerine önder olarak kabul edip

kendilerine uyulan kiilerden kl, mânâsndadr" dedi .

6

Ahmed, Buhârî, Edebü'l-Müfred 'de bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn

Merdûye ve Ebû Nuaym Hilye 'de Mikdâd b. el-Esved’den bildirir: Allah,

Peygamberini (Hz. Muhammed’i) dier peygamberlere göre cahiliye

zamannn en iddetli zamannda göndermitir. Onlara göre putlara

tapmaktan daha üstün bir din yoktu. O, Furkân'la gelip hakla batl ve babayla

’ Furkân Sur. 74
2 Furkân Sur. 74

} Fethu'l-Bâri’dc (8/491) ve et-Talîk’tç (4/271) geçtii üzere bnu'l-Mübnrek ve Saîd b.

Mansûr, bn Cerîr (17/530), bn Ebî Hatim (8/2742) ve Beyhakî (8668).

4 Furkân Sur. 74

5 Furkân Sur. 74

b Abdurrezzâk (2/72) ve bn Cerîr (17/531, 533)
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oulun arasn ayrd. Hatta kii babasn veya çocuunu veya kardeini kafir

olarak görmeye balad. Allah müslüman kiinin kalbinin anahtarn imanla

açt. O, iman etmeden ölürse Cehenneme gideceini biliyordu. 8u sebeple

sevdii kiilerin Cehenneme gireceini bilmesi onu huzursuz etmiti. Zira

Allah'n: "...Rabbimiz! Bize elerimizden ve çocuklarmzdan gözümüzün

aydnl olacak insanlar ihsan et..."’ buyruu da bunu ifade etmektedir.
2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti:

eklinde tekil olarak okumutur.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Bizi, Allah'a

kar gelmekten saknanlara önder yap ..."3 buyruunu açklarken: "Ha/r

ilerinde yönetici, davet eden, hidayete götüren ve hayrla kendilerine uyulan

kiilerden kl, mânâsndadr" dedi.
4

Firyabî'nin bildirdiine göre Ebû Sâlih: "...Bizi, Allah'a kar gelmekten

saknanlara önder yap ..."5 buyruun açklarken: "Hidâyetimize uyulacak

önderler kl, mânâsndadr" dedi.

* u'L.j ijj dj&j u, iîyj\ ibJj

"te onlar, sabrettiklerinden ötürü Cennetin en yüksek

dereceleriyle mükâfatlandrlrlar. Orada esenlik dilekleri ve

selamla karlanrlar. Orada ebedî kalrlar. Oras ne güzel

bir durak ve ne güzel bir konaktr!" (Furkan Sur. 75, 76)

Hakîm et-Tirmizî'nin Nevâdiru'l-Usûl'da Sehl b. Sa'd'dan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saflaiiaht «leytn meltem): "te onlar, sabrettiklerinden ötürü cennetin

1 Furkân Sur. 74
2 Ahmcd 39/230 (23810), Buhâri (87), bn Cerir (17/531), Tbn Ebî Hâtim (8/2741)

Taberânî 2Ü/253, 254 (600) ve Ebû Nuaym (1/175). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ldebu'l-Müfred, 64).

3 Furkân Sur. 74
4 bn Cerir (18/637).

5 Furkân Sur. 74
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en yüksek dereceleriyle mükâfatlandrlrlar ..."
1 buyruunu açklarken:

"Âyetteki «Gurfe» ifadesi, çatla veya özrii olmayan, krmz yakut veya yeil

zeberced veya beyaz inciden yaplan evler mânâsndadr" buyurmutur .

2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk:

"l3^0 li is’Jl buyruunu açklarken: “Burada Cennet

kastedilmektedir" dedi .

4

bn Ebî Hatim ve Ebû Nuaym'n Hilye'de bildirdiine göre Ebû Ca'fer: "te
onlar, sabrettiklerinden ötürü cennetin en yüksek dereceleriyle

mükafatlandrlrlar..."5 buyruunu açklarken: “Bu mükafat dünyada iken

fakirlie kar sabretmelerinden dolaydr" dedi .

6

Zâhir b. Tâhir e-ehhâmî'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi ««ailem): "Cennette öyle odalar vardr ki, onlar üstten asksz alttan direksiz

olduu halde havada duran odalardr" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Bu

odalann sahipleri ona nasl girecektir?" diye sorunca: "Onlar ku gibi uçarak

gireceklerdir" buyurdu. Yine ashab: “Yâ Resûlallah! O odalar kimlere aittir?"

diye sorunca: "Bu odalar sürekli olarak hasta kalanlarn, ars olanlarn ve

mübteli olanlarndr" buyurdu.

Ahmed'in Ebû Mâlik el-E’arî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

renMam): "Cennette, içinden d, dndan da içi görünen bir oda vardr. Allah, bu

oday yemek yediren, yumuak sözlerle konuan, orucunu pepee tutan ve

herkes uykuda iken namaz klan kii için hazrlamtr" buyurdu .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "te onlar,

sabrettiklerinden ötürü cennetin en yüksek dereceleriyle

mükafatlandrlrlar. Orada esenlik dilekleri ve selamla karlanrlar. Orada

ebedî kalrlar. Oras ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktr!"8 âyetlerini

1 Furkân Sur. 75
1 Hakim et-Tirmizî (3/93).

* Furkân Sur. 75
4 bn Ebî eybe (13/127) ve bn Ebî Hatim (8/2743).

5 Furkân Sur. 75
b bn Ebî Hâtim (8/2744) ve Ebû Nuaym (8/297).

7 Ahmed 37/539 (22905). Muhakkik: "snâd hasendir" demitir.
1
Furkân Sur. 75, 76
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açklarken öyle dedi: "Rablerinin emirlerine kar sabrettiklerinden dolay

kendileri için Cennette hazrlanm odalar vardr. Orada melekler tarafndan

esenlik dilekleriyle ve selamla karlanrlar. Cennet ahalisinin ölümsüz olarak

konaklayacaklar yer ne güzeldir."

1

bn Ebî Hatim, Âsm'dan bildirir: Bir kii bn îrîn ile karlanca: "Allah

seni yaatsn" dedi. Bunun üzerine bn îrîn: "En güzel selam Cennet

ahalisinin selamdr ki, o da: «Allah’n selam üzerine olsun» eklindedr"

dedi.
1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "«yül 033^0 kilit!”

eklinde tekil olarak &o li"eklinde eddesiz ve (ye) harf-ni

nasbederek okumutur.

uij! âjfc Jyî & t# Li
Jî

"De ki: «Duanz olmasa Rabbim size ne diye deer versin? »>

Ey inkarclar! Yalanladnz için, azap yakanz
brakmayacaktr" (Furtan Sur. 77)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

'De ki: 'Duanz olmasa Rabbim size ne diye deer versin? Yalanladnz

için, azap yakanz brakmayacaktr"3 âyetini açklarken öyle dedi:

"badetiniz olmasa ifadesiyle imannz olmasayd kastedilmektedir. Allah,

mümin olarak yaratmad kiilere bir ihtiyac olmadn bildirmitir. Eer

onlara bir ihtiyac olsayd müminlere iman sevdirdii gibi onlara da sevdirirdi.

Yalanlamalanndan dolay ölüm onlann yakalann brakmayacaktr."4

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: 'De ki: 'Duanz olmasa Rabbim size ne

1 bn Ebî Hatim (8/2743, 2744).

’ bn Ebî Hatim (8/2744).

3 Furkân Sur. 77
3 bn Cerîr (17/536, 540) ve bn Ebî Hatim (8/2745).
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açklarken öyle dedi: “Allah'n, kiinin dünyada iken kötülüklerini iyiliklere

çevirmesi, kötü amelleri salih amellere, irki ihlasa, fucûru iffete ve buna

benzer kötü eyleri güzel eylere çevirmesidir."
1

Firyabî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah ite

onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir..."
2 buyruunu açklarken: "Burada

irkten sonraki iman kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mekhûl: "...Allah ite onlarn

kötülüklerini iyiliklere çevirir..."

3

buyruunu açklarken: "Eer tövbe

ederlerse Allah onlarn yapm olduklan kötülükleri iyiliklere çevirir" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ali b. el-Huseyn: "...Allah ite onlarn

kötülüklerini iyiliklere çevirir..."* buyruunu açklarken: "Bu, âhirette olacak

bir eydir" dedi. Haan ise: "Bu, dünyadadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Ebû Osman en-Nehdî’den bildirir:

Mümin kiiye (hesap) kitab Allah tarafndan gizli olarak verilir ve mümin

kötülüklerini okumaya balar. Okuduu zaman da rengi deiir. yiliklerini

okuduu zaman da rengi tekrar düzelir. Sonra bakar ve kötülüklerinin iyilie

çevrildiini görür. te o zaman da: "Aln, kitabm okuyun !"5 der.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, Selmân'dan bildirir: Kyamet gününde

kiiye sahifesi verilir. Sayfann üst ksmn okur ve bunlann kötülükleri

olduunu görür. Artk kötü zanda bulunaca srada sayfann alt ksmna

bakar ve iyiliklerini görür. Sonra tekrar üst tarafa baktnda kötülüklerinin

iyiliklere çevrildiini görür.

6

Ahmed, Hennâd, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr ve Beyhakî’nin, el-Esmâ ves-

Sfat' ta Ebû Zeriden bildirdiine göre Resûlullah (saiiaflahu aleyhi ««Hem) öyle

buyurmutur: "Kyamet gününde kii getirilir ve: «Ona küçük günahlarn

gösterin» denilir. Bunun üzerine kendisine küçük günahlar gösterilir ve büyük

1 bn Ebî Hatim (8/2734).

2 Furkân Sur. 70
3 Furkân Sur. 70

4 Furkân Sur. 70
5 Hâkka Sur. 19
6 bn Ebî Hatim (8/2734).
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günahlan bir tarafa kaldrlr. Ona: «Sen filan filan gün unu unu yaptn»

denilir. O, bunu inkar etmez ve büyük günahlarn kendisine gösterilmesinden

korkar. O zaman: «Ona ilemi olduu kötülüklerin yerine iyilik verin

»

denilir.

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahu aleyhi veseilem): "Kyamet gününde günahlarnn çok olmasn

isteyecek kiiler getirilecektir" buyurdu. Ebû Hureyre’ye: “Onlar kimlerdir?"

denilince: “Bunlar, Allah'n, kötülüklerini iyiliklere çevirecei kiilerdir" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Amr b. Meymun: "...Allah ite onlarn

kötülüklerini iyiliklere çevirir..."
3 buyruunu açklarken: “(Kötülüklerin

iyilie çevrilmesinden dolay) kul, kötülüklerinin daha fazla olmasn temerni

edecektir" dedi.

Abd b. Humeyd'in Ebu’l-Âliye'den bildirdiine göre kendisine: “Baz kiiler

kiinin çok günah ilemi olmay temenni edeceini iddia etmektedir"

denilince: “Niye ki?" karln verdi. Onlar: "...Allah ite onlarn

kötülüklerini iyiliklere çevirir..."
4

âyetini bu ekilde tevil etmektedirler"

dediler. Ebu'l-Âliye'ye bilmedii bir ey haber verildii zaman: “Ben, Allah'n

Kitâb’nda indirilene iman ettim" derdi. Sonra Ebu'l-Âliye: "Herkesin yapt
iyilii ve yapt kötülüü hazr bulaca günde kii, kötülükleri ile kendi

arasnda uzak bir mesafe bulunmasn ister. Yine Allah, sizi kendisine kar
dikkatli olmanz hakknda uyarmaktadr. Allah, kullarn çok esirgeyicidir

"3

âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim, Mekhûl'dan bildirir: Yal bir kii gelip: “Yâ Resûlallah! Bir

kii hakszlk edip büyük olsun, küçük olsun her türlü günah ilemi. Bu

kiinin günahlar yeryüzü ahalisine taksim edilecek olsa onlar helak edecek

kadar çoktur. Böylesi birinin tövbesi olur mu?" diye sordu. Resûlullah sdiaiiahu

aleyhi reselimi):
"Müslüman oldun mu?" buyurunca: “Evet oldum" karln verdi.

Bunun üzerine Resûlullah Mallak, aleyhi veseilem):
"
Mutlaka, Allah seni balayarak

' Ahmed 35/313, 388 (21393, 21492), Hennâd (211), Müslim (190), Tirmizî (2596), bn
Cerîr (17/520) ve Beyhakî (91).

2 bn Ebî Hâtun (8/2733).

3 Furkân Sur. 70
4 Furkân Sur. 70
5 Âli-Imrân Sur. 30
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kötülüklerini iyiliklere çevirecektir

"

buyurdu. Adam: “Yâ Resûlallah! Ya

ettiim hakszlk ve ilediim günahlar!" deyince, Resûlullah <s8yiahu aleyhi vesellem):

"Allah, ettiin hakszl da ilediin günahlar da iyilie çevirecektir"

buyurdu .

1

Taberânî, Seleme b. Nufeyl'den bildirir: Genç biri gelerek: “Yâ Resûlallah!

Yapmadk bir ey (günah) brakmayan, mutlaka her günah ileyen, büyük

olsun küçük olsun denk geldii hiçbir eyden geri kalmayan ve günahlar

Medine ahalisine taksim edilecek olsa onlan gömecek kadar çok olan kii

hakknda ne dersin?” diye sordu. Hz. Peygamber (saiiaitehu aleyhi vesellem): "Müslüman

oldun mu?" buyurdu. Genç: "Ben, Allah'dan baka ilah olmadna ve

Muhammed’in Mallak aleyhi vesefem) onu elçisi olduuna ahadet ederim" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Haydi git, Allah kötülüklerini

iyiliklere çevirdi" buyurdu. Genç: “Yâ Resûlallah! Ya ettiim hakszlk ve

ilediim günahlar!" deyince, Resûlullah (sUallahu aleyhi vesellem): "Allah, ettiin

hakszl da ilediin günahlar da iyilie çevirecektir" buyurdu. Bunu üç defa

tekrarlannca, genç: “Allahu ekber" diyerek gitti .

1

Beavî, bn Kâni' ve Taberânî'nin bildirdiine göre Ebû Tavîl atbu'l-

Memdûd: “Bütün günahlan ileyen birini gördüm" dedi ve söz konusu

hadisin aynsn bildirdi .

3

bn Merdûye, Ebû Mûsa’dan bildirir: Kyamet gününde kötülükleri

iyiliklere çevirme ii öyle olacaktr: “Kul, (hesap) kitab elinde olduu halde

Allah’n huzurunda durduu zaman kötülüklerine ve iyiliklerine bakacaktr. O

zaman Allah: “Seni baladm" buyuracaktr. Bunun üzerine kul Allah'n

önünde secdeye kapanarak: “Kötülüklerim iyiliklerle deitirildi" diyecektir.

Bir daha secdeye kapannca, mahlukat: “Ne mutlu bu kiiye, hiç kötülük

etmemi" diyecektir.

Taberânî'nin Ebû Mâlik el-E'arî'den bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutun "Âdemolu uyuduu zaman, melek, eytana: «Bana

sayfam ver» der. eytan da sayfay melee verir. Melek kendisinde bulunan

' bn Ebî Hâtim (8/2735, 2736).

1 Taberânî 6361). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’dc (1/31) der ki: "snâdnda uydurma

hadisler rivayet eden Yasin ez-Zeyyât bulunmaktadr."
} el-sâbe 'de (3/349, 350) geçtii üzere Beavî, bn Kani' (1/349) ve Taberânî (7235).
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sayfada bir iyilik gördüü zaman eytandan ald sayfadan on kötülük siler ve

onlar iyilik olarak yazar. Sizden biri uyumak istedii zaman otuz üç defa tekbir

getirip otuz dört defa hamd etsin ve otuz üç defa tebih etsin. Bunlarn toplam

da yüz eder.

bn Asâkir, Saîd b. Abdilazîz'den bildirin Mekhûl: "olili- «ji J.

buyruunu açklarken: “Allah onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirecektir"

dedi. Hâlid Sebelân: “Allah, onlan kötülüklerden iyiliklere yönlendirecek öyle

mi!" deyince, Mekhûl'un kzdn ve öfkeden titremeye baladn gördün-.. 3

ij
* ijji jiÎJL \jp îj3 jjjl bjlik i

lij \1jj Jlj * ÜLii-j lw> 14^

“Onlar yalan yere ahitlik etmezler; faydasz bir eye
rastladktan zaman yüz çevirip vakarla geçerler.

Kendilerine Rablerinin âyetleri hatrlatld zaman, onlara

kar kör ve sar davranmazlar. Onlar: «Rabbimiz! Bize

elerimizden ve çocuklanmzdan gözümüzün aydnl
olacak insanlar ihsan et ve bizi, Allah a kar gelmekten

saknanlara önder yap» derler." (Furkân Sur. 72- 74)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar yalan yere ahitlik

etmezler ..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: “Onlarn yalanc ahitlii,

haftann yedi günü Medine'deki putun etrafnda oynayp elenmeler ydi.

Resûlullah'n (sdlaUn aMi vesdiem) ashâb oradan geçtii zaman vakarl bir ekilde

geçer ve puta hiç bakmazlard.”

1

Taberârû (3451). Heysemî, Meemau'z-Zevâid'de (10/121, 122) der ki: "snadnda zayf

olan Muhammed b. smail b. Ayya bulunmakatdr."
1 Furkân Sur. 70
3 bn Asâkir (16/133).

4 Furkân Sur. 72
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diye deer versin ...
171 buyruunu açklarken: “Eer sizi kendine ibadet ve

itaate çarmam olsayd size ne diye deer verecektir?" dedi .

2

bn Ebî Hâtim ve el-Azame 'de Ebu'-eyh Velîd b. Ebi'l-Vetîd'den bildirir:

Bana ulatna göre: "De ki: "Duanz olmasa Rabbim size ne diye deer

versin ..."

3

âyetinin tefsiri: “Ben sizi, size olan bir hacetimden dolay

yaratmadm. Ancak sizi benden istemeniz ve istediinizde sizi balayp
vermem içindir” eklindedir/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn'üz-

Zübeyr sabah namaznda Furkân Sûresi'ni okudu. Ancak bu âyeti: “ Üü

UfjJ ^3—s j>lSüi” eklinde okudu .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Mesâhifte bnu’l-Enbârî'nin

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: “liçj voS
-

jia” eklinde

okumutur.

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b:

"...Azap yakanz brakmayacaktr"7 buyruunu açklarken: “Burada ölüm

kastedilmektedir” dedi .

8

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde:

"...Azap yakanz brakmayacaktr"9 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Ubey b. Ka'b: “(Azaptan kast) Bedir gününde öldürülmeleridir” dedi .

10

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: “Burada azaptan kast, Bedir gününde

öldürülmeleridir” dedi.”

1 Furkân Sur. 77
1 bn Cerîr (17/536, 537) ve bn Ebî Hâtûn (8/2745).

3 Furkân Sur. 77
4 bn Ebî Hâtim (8/2745) ve Ebu'-eyh (185).

5 bn Cerîr (17/537, 538) ve bn Ebî Hâtim (8/2746).

6 bn Cerîr (17/538).

7 Furkân Sur. 77
a bn Ebî Hâtim (8/2746).

9 Furkân Sur. 77
10 Abdurrezzâk (2/72) ve bn Cerîr (17/539).

” bn Ebî Hâtim (8/2746).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn

Mes'ûd: "...Azap yakanz brakmayacaktr" 1 buyruunu açklarken: “Burada

Bedir gününde öldürülmeleri kastedilmektedir" dedi .

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Azap günü Bedir gününde

geçmitir. O gün yetmi kii öldürülmü ve yetmi kii esir alnmt" dedi .

3

Firyabî, Saîd b. Mansûr, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, Taberânî, bn

Merdûye ve Delâil'de Beyhakî bn Mes'ûd'dan bildirir: “(Kyametin

alametlerinden) be ey vardr ki, geçip gitmitir. Bunlar Duhân, Kamer, Rûm,

Bate ve Lizâm’dr." 4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: “Lizâm’n Bedir gününde

gerçekletiini konuurduk" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Azap

yakanz brakmayacaktr"5 buyruunu açklarken: “Burada Bedir günü

kastedilmektedir" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, Ebû Mâlik’ten aynsn bildirir.
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Azap yakanz

brakmayacaktr"8 buyruunu açklarken: “Burada kyamet günü

kastedilmektedir" dedi .

9

Taberânî, bn Mes'ûd'dan bildirir: Kyametin alemetlerinden be tanesi

gerçeklemi, be tanesi de kalmtr. Ay’n yanlmas ki, bunu gördük, Duhân,

büyük Bata (iddetli yakalama günü), Akîm günü ve Lizâm günü geçmitir .

10

1

Furkân Sur. 77
1 bn Cerîr (17/539).

3 bn Cerir (17/540).

4 Buhâri (2864, 4767, 4825), Müslim (2798), Nesâî, S. el-Kübrâ (11374), bn Ceîr

(17/538) ve Taberânî (9049).

5 Furkân Sur. 77
6 bn Cerir (17/539).
7 bn Ebî Hatim (8/2746).

8 Furkân Sur. 77
9 bn Ebî Hâtim (8/2746).
,0
Taberânî (10045).



UARÂ SÛRES
Ibnu’d-Durays ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "uarâ

Sûresi, Mekke'de inmitir" dedi .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "uarâ Sûresi,

Mekke'de indirilmitir" dedi.

Nehhâs'n bn Abbâs'tan bildirdiine göre uarâ Sûresinin Medine'de inen

son dört âyeti dndaki ksm Mekke'de inmitir. Bu dört âyet: "airlere ise

haddi aan azgnlar uyarlar
" 2

âyetinden sûrenin sonuna kadar olan ksmdr.

Ebû Nuaym Hilye 'de Mikdâm Ma'di Kerib'den bildirir: uarâ Sûresini

sormak için Abdullah b. Mes'ud'a gitmitik. O: "Bu sûre ezberimde deildir.

Fakat siz onu Resûlullah’tan (saiiaiiahu aleyhi vesellem) örenen Ebû Abdillah b. Habbâb

b. el-Erat'a gidin" dedi .

3

"Tâ Sîll Mim/' (uarâ Sur. l)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "p—L
"4

ifadesini açklarken: "Bu, Kuriân’n

isimlerinden bir isimdir” dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "p-J/
76

ifadesini

açklarken: "(Ta) harfi üstünlük ve kerem sahibinden, (sin) harfi Allah'n

Kuddûs isminden ve (mim) harfi Rahmân’dandr” dedi .

1

' bnu'd-Durays (17).

1 uarâ Sur. 224
i F.bû Nuaym (1/143)

* uarâ Sur. 1

5 Abdurrezzâk (2/73), bn Cerîr (17/542) ve bn F.bî Hatim (8/2747).

6 uarâ Sur. 1
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"Ey Muhammedi Mü'min olmuyorlar diye âdeta kendini

helâk edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize

indiririz de ona boyun eip kalrlar. Rahman dan
kendilerine gelen her yeni öütten mutlaka yüz çevirirler.

Evet, yalanladlar; alay edip durduktan eylerin haberleri

kendilerine ulaacaktr. Yeryüzüne bakmazlar m? Orada,

bitkilerden nice güzel çiftler yetitirmiindir. üphesiz
bunlarda Allah'n kudretine iaret vardr, ama çou
inanmazlar. Ama senin Rabbin Azz ve Rahîm'dir."

(uarâ Sur. 3- 9)

Abdurrezzâk, Abd b. Hurneyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Âdeta kendini helâk edeceksin. Biz dilesek

onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eip kalrlar. Rahmân'dan

kendilerine gelen her yeni öütten mutlaka yüz çevirirler. ...Onlara

yaknda gelecek
"2

âyetlerini açklarken öyle dedi: Mümin olmuyorlar diye

neredeyse kendini öldüreceksin. Oysa Allah dileseydi onlan zelil klacak bir

mucize indirirdi ve Allah'a masiyet olan hiçbir eye bakmazlard. Onlar,

Allah'n Kitâb'ndan kendilerine gelen her eye kar mutlaka yüz çevirmitir.

Ancak kyamet gününde Allah'n Kitâb'ndan alaya aldklan eylerin haberleri

kendilerine gelecektir. p) JSr ^ Hbl ^5" 3 buyruu hakknda ise:

"Âyetteki "Kerîm" ifadesi güzel mânâsndadr" dedi.
4

1 bn Ebî Hatim (8/2747).

1 uarâ Sur. 3- 6

3 uarâ Sur. 7

4 Abdurrezzâk (2/73), bn Cerîr (17/543, 544, 550) ve bn Ebî Hâtm (8/2748- 2750).
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Tastfnin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana: * ölks

l^j buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs: "Unuk ifadesi ile bir

grup kastedilmektedir" dedi. Nâfi’ b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir

mi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, Hâris b. Hiâm’n Ebû Cehil'i

zikrederek:

“Habercinin bhe vermi olduu habere göre

Kaumin önündedir Ömer müjdeci grup ile" dediini iitmedin mi?”

karln verdi .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ona boyun eip kalrlar
-3

buyruunu açklarken: "Burada zelil olmalar kastedilmektedir” dedi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Ayetteki "Hddiu”

ifadesi zelil mânâsndadr” dedi .

5

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Orada her çok yararl çiftten ne kadar

bitirmiizdir
-6 buyruunu açklarken: "Burada insanlarn ve hayvanlarn

yedii yeryüzündeki bitkiler kastedilmektedir” dedi .

7

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre a’bî: "...Orada her çok yararl çiftten ne kadar bitirmiizdir
"8

buyruunu açklarken: "Burada yeryüzü bitkilerinden oluan insanlar

kastedilmektedir. Onlardan Cennete giren kii erefli, Cehenneme giren kii

de alçaktr” dedi .
9

bn Cerîr, bn Cüreyc’ten bildirir: uarâ Sûresi'nde: ’yyh” diye geçen

her ifadede daha önce helak olmu ümmetler kastedilmektedir. Yani Allah,

’ uarâ Sur. 4
J
Nâfi', Mesâil (254).

3 uarâ Sur. 4
4 bn Cerîr (17/545).

5 bn Cerîr (17/545) ve bn Ebî Hatim (8/2750).
6 uarâ Sur. 7

7 bn Cerîr (17/550) ve bn Ebî Hâtm (8/2750).
8 uarâ Sur. 7

9 bn Ebî Hatim (8/2750).
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dümanlarndan intikam ald zaman Aziz, mümin kiileri de dümanlann

helak ettii eyden kurtard zaman Rahîm'dir.
1

Oy* NÎ ü pî p^ 4^ ü^ «Ijj ^J

jiki Nj ^
<A\ 4^ ^

uii ys ju * üj& üt Ju-U 4J ^k^j * ijjU Jj j~-jU
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ij v>i* ^ * jj^J' >f ^tj sj i*ki

^ oAfP üt ^p I41U iiA «ilbj ##>Ül ^ Uo-

oljliJÜ! «kj JÜ »kj ü^p_)* JU j-j#***!
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ü #t j^p#J I> 3>^J1 ^U- Ui #JÜJ 1 ^\^\S b\ j^\

IbnCcrîr (17/551).
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“Hani Rabbin Musa'ya: «O zalimler güruhuna. Firavun un

kavmine git Hâla (balarna gelecekten! saknmayacaklarm
onlar?« diye seslenmiti. Musa öyle dedi: «Rabbim! Dorusu, beni

yalanclkla suçlamalarndan korkuyorum. (Bu durumda) içim

daralr, dilim dönmez; onun için Harun'a da elçilik ver. Onlarn

bana isnad ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni

öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu: «Hayr (seni asla

öldüremezler)! kiniz mucizelerimizle gidin. üphesiz ki, biz

sizinle beraberiz, (her eyi) iitmekteyiz. Haydi Firavun'a gidip

deyin ki: «Gerçekten biz. âlemlerin Rabbi nin elçisiyiz;

srailoullann bizimle beraber gönder.» (Kendisine Allah'n emri

tebli edilince Firavun) dedi ki: «Biz seni çocukken himayemize

alp büyütmedik mi? Hayatnn birçok yllarn aramzda

geçirmedin mi? Sonunda o yaptn (kötü) ii de yaptn. Sen

nankörün birisin!» Musa: «Ben, dedi, o ii o anda sonunun ne

olacan bilmeyerek yaptm. Sizden korkunca da hemen

aranzdan kaçtm. Sonra Rabbim bana hikmet bahetti ve beni

peygamberlerden kld. O nimet diye bama kaktn ise, (aslnda)

srailoullann kendine kul köle etmendir.»

Firavun öyle dedi: «Âlemlerin Rabbi dediin de nedir?» Musa

cevap verdi: «Eer iin gerçeini düünüp anlayan kiiler olsanz,

(itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasnda bulunan her

eyin Rabbidir.» (Firavun) etrafnda bulunanlara: «itiyor
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musunuz?» dedi. Musa dedi ki: «O, sizin de Rabbiniz, daha önceki

atalarnzn da Rabbidir.» Firavun: «Size gönderilen bu elçiniz

mutlaka delidir» dedi.

Musa devamla unu söyledi: «ayet aklnz kullansanz

fanlarsnz ki), o, dounun, batnn ve ikisinin arasnda

bulunanlann Rabbidir.» Firavun: «Benden bakasn tanr

edinirsen, andolsun ki seni zindanlklardan ederimi» dedi. Musa:

«Sana apaçk bir ey getirmi olsam da m?» dedi. Firavun: «Doru
söyleyenlerden isen, haydi getir onu!» diye karlk verdi.

Bunun üzerine Musa asâsn atverdi; bir de ne görsünler, asâ

apaçk koca bir ylan (oluvermi)! Elini de (koynundan) çkard; o

da seyredenlere bembeyaz görünen (nur saçan bir ey
oluvermi) .'Firavun, çevresindeki ileri gelenlere: «Bu, dedi,

dorusu çok bilgili bir sihirbaz! Sizi sihiriyle yurdunuzdan

çkarmak istiyor. imdi ne buyurursunuz?» Dediler ki: «Onu ve

kardeini ele ve ehirlere toplayn görevliler gönder; ne kadar

bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler.» Böylece sihirbazlar

belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya getirildi. Halka: «Siz

de toplanyor musunuz (haydi hemen toplann)» denildi.

(Firavun un adamlar:) «Eer üstün gelirlerse, herhalde

sihirbazlara uyarz» dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a:

«ayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardr deil

mi?» dediler. Firavun cevap verdi: «Evet, o takdirde hiç üphe
etmeyin, gözde kimselerden de olacaksnz.»

Musa onlara: «Ne atacaksanz atn!» dedi. Bunun üzerine iplerini

ve deneklerini attlar ve: «Firavun'un kudreti hakk için elbette

bizler galip geleceiz» dediler. Sonra Musa asasn att; bir de ne

görsünler, onlann uydurduklarn yutuveriyor! (Bunu görünce)

sihirbazlar derhal secdeye kapandlar. «Âlemlerin Rabbine, Musa

ve Harun'un Rabbine iman ettik» dediler. Firavun, (kzgnlk
içinde) dedi ki: «Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha!

Demek ki size sihiri öreten büyüünüzmü ol Ama imdi (size

yapacam görecek ve) bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve

ayaklarnz çaprazlama kestireceim, hepinizi astracam!»

«Zarar yok, dediler, (nasl olsa) biz üphesiz Rabbimize
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döneceiz.» «Biz, ilk iman edenler olduumuz için Rabbimizin

hatalarmz balayacan umarz.»/' (uarâ Sur. o- 5 i)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Hani Rabb'in Musa'ya: «u
zalim topluma git» diye seslenmiti"’ âyetini açklarken: "Burada Mûsa'nn

(aleytisselam)Tûr dann sa tarafndan çarld zaman kastedilmektedir" dedi/

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuTMünzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Bir de onlara kar ben suçlu

durumundaym ..."3 buyruunu açklarken: “Burada Mûsa'nn (aieyteiam)

onlardan bir kiiyi öldürmü olmas kastedilmektedir" dedi. "Sonunda

yapacan yaptn ..."4 buyruu hakknda ise: “Yine burada öldürme olay

kastedilmektedir" dedi. "(Musa): «Ben onu yaptm zaman

aknlardandm» dedi"s
âyetini açklarken: “O zaman cahillerdendim,

mânâsndadr" dedi .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Bir de onlara kar ben suçlu durumundaym ..."7

buyruunu açklarken: “Burada Mûsa'nn (aieyhisseiam) onlardan bir kiiyi

öldürmü olmas kastedilmektedir" dedi. "Seni biz küçük bir çocuk olarak

alp aramzda büyütmedik mi..."
8 buyruu hakknda ise: “Firavun ailesinin

onu bulup da büyütene kadar beslemesi kastedilmektedir" dedi. "Sonunda

yapacan yaptn. Sen kafirlerdensin
"9 âyeti hakknda ise: “Mûsa’ya

(aleyhisselam): “Sen bizden bir kiiyi öldürdün" denildi. Bunun üzerine Musa

(aiey+suiam) bundan kendini beri klarak: "Ben onu yaptm zaman

aknlardandm"10
yani cahillerdendim" dedi. Bu âyet baz kraatlarda: “ üli

’ uarâ Sur. 10
J bn Ebî Hatim (8/2751).

3 uarâ Sur. 14

9 uarâ Sur. 19
s uarâ Sur. 20
6 bn Cerîr (17/553) ve bn Ebî Hatim (8/2752, 2754).

7 uarâ Sur. 14
8 uarâ Sur. 18

9 uarâ Sur. 19
10 uarâ Sur. 20
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a” eklindedir. üphesiz ki bu, Musa’nn (aieyteeiar) kastl bir ekilde

iledii bir ey deildir."’

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Sonunda yapacan
yaptn. Sen kafirlerdensin

"2
âyetini açklarken öyle dedi: "Firavun, Mûsa'y

(aieyhissBiam) besleyip büyüttüünden dolay ona minnet ederek: "Sen nimetimi

inkar ettin" demitir .

3

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzîr ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhîd: "Bama kaktn bu nimet,

Israiloullarn kendine köle ettiinden ötürüdür' dedi
"4

âyetini açklarken:

“Onlan kahrederek ilerinde kullandn, mânâsndadr" dedi .

5

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonunda yapacan yaptn. Sen

kafirlerdensin
"6

âyetini açklarken: "Burada Mûsa’nn (*tytosa\m) nimeti inkar

etmesi kastedilmektedir. Zira Firavun küfrün ne olduunu bilmezdi" dedi.

"Ben onu yaptm zaman aknlardandm"7 buyruu hakknda ise öyle

dedi: "Musa (aieyhisseiam) Firavun’a cevap olarak: «O zaman ben cahillerdendim»

karln verdi ."8

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Bu

âyet bn Mes’ûd’un kraatnda: "^auJi eklindedir.
9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Rabbim bana hüküm ve

hikmet bahetti ..."
10 buyruunu açklarken: "Burada peygamberlik

kastedilmektedir" dedi .

11

’ Abdurrezzâk (2/73) ve bn Ebî Hatim (8/2752- 2755).
1 uarâ Sur. 19

3 bn Ebî Hatim (8/2754).

4 uarâ Sur. 22
5 bn Cerîr (17/560, 561) ve bn Ebî Hâtim (8/2756).
6 uarâ Sur. 19
7 uarâ Sur. 20
e bn Cerîr (17/556, 558, 559).

9 Ebû Ubeyd (sh. 180) ve bn Cerîr (17/558).
10 uarâ Sur. 21

" bn Ebî Hâtim (8/2755).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Bama kaktn bu nimet, srailoullann

kendine köle ettiinden ötürüdür’ dedi"
1

âyetini açklarken öyle dedi: Musa

(aieyhsseiam), Firavun'a: "Hür olan srail oullarn kahrederek kendine köle

edinmiken bana bu nimetten dolay minnet mi ediyorsun ey Firavun?” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Firavun: «Alemlerin Rabbi

de ne demek?» dedi... Musa: «Eer akledebilen kimselerseniz bilin ki O,

dounun, batnn ve ikisinin arasnda bulunanlarn Rabbidir» dedi
"3

âyetlerini açklarken: “Firavun burada küçülmekten baka bir ey elde

etmedi” dedi .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bunun üzerine Musa elindeki

denei yere att, denek o anda sahici bir ylan oluverdi"
1

’ âyetini

açklarken: "Firavun asann ylan olduunu açkça görmütü” dedi. "Elini

çkard, bakanlara bembeyaz göründü"6
âyeti hakknda ise: "Musa (aieyh.sseiam)

elini cebinden çkard zaman ona bakanlar ve kendisini görenler elinin

bembeyaz bir ekilde parladn gördüler” dedi .

7

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Musa (aieyhisseiam) ailesine gitmek üzere

Msr'a doru yola çkt ve gece vakti oraya yetiti. O annesinin yanna misafir

olmu ama annesini tanmamt. Bir gece sulu bir yemek yerken Harun

{aieyhsseM geldi ve evin avlusunda konaklad. Baktnda bir misafir olduunu

gördü. Onu annesinden sorunca annesi bir misafir olduunu söyledi. Onu da

yemee davet etti ve beraber yediler. Ancak oturduunda muhabbet edip,

Harun laieyhsseiam): "Sen kimsin?” diye sorunca: "Ben Musa'ym” karln verdi.

Bunun üzerine kalkp kucaklatlar (ve tantlar). Bu tanma fasl bittii

zaman Musa(Beyhisseiam>:"Ey Harun! Beraber Firavun'a gidelim. üphesiz ki Allah

bizi onun için gönderdi” dedi. Bunun üzerine Harun (Beyhisseiam): "ittim ve itaat

ettim” karln verdi. Anneleri kalkp bararak: "Allah için Firavun'a

’ uarâ Sur. 22
1 Abdurrezzâk (2/74), bn Cerîr (17/561) ve bn Ebî Hatim (8/2755).

3 uarâ Sur. 23- 28
4 bn Ebî Hâtim (8/2756).

5 uarâ Sur. 32
6 uarâ Sur. 33
7 bn Cerîr (17/565, 566).
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gitmeyin, o sizi öldürecektir" dedi. Ancak bunu kabul etmediler ve yola

çktlar.

Gece vakti Firavun'un yanna yetitiler ve kapy çaldlar. Firavun ve kapc

korkmutu. Firavun: "Bu saatte kapy çalan kimdir?" deyince, kapc çkp

onlara kim olduklann sordu. MusateieytineiBm): "Biz bütün âlemlerin Rabbi olan

Allah'n elçileriyiz
" 1

dedi. Kapc daha da korkarak Firavun'un yanna gitti ve:

"Burada deli biri vardr. Âlemlerin Rabbi olan Allah’n elçileri olduunu iddia

ediyor" diyerek durumu ona haber verdi. Bunun üzerine Firavun: "Onu içeri

al” dedi. Musa (Bieyfc.sîeiam) içeri girince: "Ben bütün âlemlerin Rabbi olan Allah n
elçisiyim” dedi. Firavun: "Alemlerin Rabbi de ne demek?" 1

diye sorunca,

Musa (siey+Miseisa): "Rabbimiz, her eye ayr bir özellik veren, sonra doru yola

eritirendir
"3 cevabn verdi. "Firavun: «Eer açk bir delil getirdiysen haydi

göster onu bakalm, ayet doru söyleyenlerden isen» dedi. Bunun üzerine

Musa asasn yere att. O hemen apaçk bir ylan oluverdi !"4 Burada Su'bön

ifadesi erkek ylan anlamndadr. O azn açmt. Onun alt çenesi yerde üst

çenesi de kökün surundan daha yüksekti. Sonra bu ylan Firavun'a doru

yöneldi. Firavun korkarak geri çekildi ve altna kaçrd. Daha önce öylesi bir

ey yaamamt. Bunun üzerine: "Ey Musa! Bunu üzerimden çek. Ben sana

iman edip srâil oullarn da seninle göndereceim" dedi. Musa Meyhimism) onu

eline alnca ylan tekrar asa oldu. Bu durum karsnda sihirbazlar: "üphesiz

bu ikisi, sihirleri ile sizi yurdunuzdan çkarmak ve en üstün olan dininizi

ortadan kaldrmak isteyen birer sihirbazdrlar"5 dediler. Musa (aie^seM ile

sihirbazlarn reisi kar karya gelince, Musa (affyiisseiem): "Yann seninle sihir

üzerinde yanalm. Eer seni yenersem kendisiyle geldiim eyin hak

olduuna inanp iman edecek misin?" dedi. Sihirbaz: "Yann hiçbir sihrin

yenemeyecei bir sihirle geleceim. Eer beni yenersen vallahi sana iman

edecek ve kendisiyle geldiin eyin hak olduunu kabul edeceim" dedi.

Firavun da onlara bakmaktayd .

6

’ uarâ Sur. 16
1 uarâ Sur. 23

* Tâhâ Sur. 50
4 A'râfSur. 106- 107

5 Tahâ Sur. 63
6 bn Ebî Hâtim (8/2756, 2759).

236
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bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "insanlara: «Siz de toplanr

msnz?» denildi
" 1

âyetini açklarken öyle dedi: “Bu, skenderiye'de olan bir

olaydr. Bize bildirildiine göre o ylann kuyruu gölcüün öbür tarafna

kadar yetimiti. Oradakiler Firavun'u ylann önünde brakarak kaçtlar. Ylan

Firavun'a saldnnca, Firavun: “Ey Musa! Onu al" dedi. Halkn bildii kadaryla

Firavun daha önce hiç ihtiyaç gidermezdi. Ama o gün altna kaçrmt. Ylan

brakma olay yeil kubbenin yannda olmutu ."2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Firavun'un

izzeti hakk için elbette biz galip geleceiz dediler"3 buyruunu açklarken:

“Onlar Allah'n, Firavun'dan daha izzetli olduunu gördüler" dedi .

4

bn Ebî Hâtim, Bir b. Mansûr'dan bildirir Bana bildirildiine göre:

"Firavun'un izzeti hakk için elbette biz galip geleceiz, dediler
"5

diye baz

eyler konuulunca, melekler: “Kabe’nin Rabbine yemin olsun ki, Allah,

Firavunu kahretti" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: “Melekler benim

adma yemin etti. Ben de Firavun'a krk yl mühlet verdim" buyurdu .

6

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Zarar yok, mutlaka Rabbimize

döneceiz"7 buyruunu açklarken öyle dedi: man eden sihirbazlar,

Firavun'a: “Dediin gibi yapsan ve bizi çarmha gersen bile bir zaran yoktur.

Biz zaten Rabbimize döneceiz. Senin cezalanna sabretmemizden, tevhidde

sebat etmemizden ve küfürden beri olmamzdan dolay Rabbimiz bizi

mükâfatlandracaktr" dediler. "Bizler ilk inananlar olduumuz için

Rabbimizn kusurlarmz balayacan umarz"8 âyeti hakknda ise:

“Onlar, o gün mucizeyi gördükten sonra ilk iman eden kiilerdi” dedi .

9

1 uarâ Sur. 39
1 bn Cerîr (17/568). Ancak: "Yeil kubbe" yerine: "Krmz kubbe" demitir.

} uarâ Sur. 44
1 bn Ebî Hatim (8/2764).

s uarâ Sur. 44
6 bn Ebî Hâtim (8/2764).

7 uarâ Sur. 50
8 uarâ Sur. 51
9 bn Cerfr (17/571, 572).
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"Firavun da ehirlere (asker) toplayclar gönderdi: «Esasen

bunlar, saylan az, bölük pörçük bir cemaattr. (Böyle iken)

kesinkes bizi öfkelendirmilerdir. Biz ise, elbette uyank (ve

yekvücut) bir cemaatz.» (diyor ve dedirtiyordu). Ama
(sonunda) biz onlan (Firavun ve kavmini), bahçelerden,

pnarlardan, hâzinelerden ve deerli bir yerden çkardk.
Böylece, bunlara srailoullann mirasç yaptk. Derken

(Firavun ve adamlan) gün doumunda onlann ardna
dütüler. ki topluluk birbirini görünce, Musa’nn adamlan:

«te yakalandk!» dediler. Musa: «Asla! dedi, Rabbim
üphesiz benimledir, bana yol gösterecektir».

(uarâ Sur. 52- 62)

bn Ebî Hatim, Siddî’den bildirir: Allah, Musa'ya (aieyhisseM, Isrâil oullar ile

beraber yola çkmasn emrederek: "Kullarm geceleyin yola çkar” buyurdu.

Bunun üzerine Musa (aieyhsseiam), srail oullarna yola çkmalarn emretti. Ancak

onlara Kbtilerden süs eyalarn emanet almalarn, kimsenin kimseyi

çarmamasn, sabaha kadar evlerinde beklemelerini ve evden çktklar

zaman gittikleri belli olsun diye ellerini kana bulayp kapnn arkasna

sürmelerini emretti. Allah, Kbtilerin arasndaki srâil oullarnn zina ile olar

bütün çocuklarn srâil oullarnn arasna göndermiti. srâil oullarnn

arasndaki Kbtilerin zina ile olan bütün çocuklarn da Kbtilerin arasna

göndermiti. Yani herkes kendi atasnn yanna gitmiti.

Sonra Kbtilerden habersiz olarak Musa (aieyhisseiam), srâil oullan ile beraber

yola çkt. Kbtilerin üzerine ölüm inmiti. Onlann arasnda her kiinin ilk

çocuu ölmütü. Kbtiler ölülerini gömmekle ugratklan için güne çkana



Âyet: 52-62 • Hz. Musa 239

kadar srâil oullarnn peinden gidememilerdi. Musa {sieyhiiMianO, yirmi

yandan küçükler ve altm yandan büyükler saylmakszn alt yüz yirmi bin

kiiyle yola çkmt. Firavun, öncüleri Hâmân olmak üzere erkek atlara binmi

bir milyon yedi yüz bin kii ile srâil oullarnn peine dütü. Allah'n:

"Firavun, ehirlere asker toplayan adamlar yollad. Dorusu bunlar bizi

öfkelendiren döküntü aznlklardr"1 buyruu da bunu ifade etmektedir.

Musa (aieyhisselam) ordunun gerisinde, Harun ise önündeydi. Mümin biri

Mûsa'ya (aieyhsseismi: “Sana nereye gitme emri verildi?" diye sorunca, Musa

{aleyhi sselam): “Denize gitme emri verildi" dedi. Adam denize girmek isteyince

Musa (aieyhsaeiam) ona engel oldu. srâil oullan, Firavun'un kendilerine yetimek

üzere olduunu görünce: “Ey Musa!: "te imdi yakalandk!”2 dediler. Musa

(aleyhi sseiam): "Hayr; Rabbim benimle beraberdir, bana elbette yol

gösterecektir
"3 dedi. Burada Musa (aierh*seiBm): “Allah bana yeter" demek

istemitir. Harun denize yaklap vurunca, deniz açlmayp: “Bana vuran bu

cebbar kii kimdir?" dedi. Musa (aieyhiueM gelip ona: “Ey Ebû Halid!" diyerek

asasyla vurdu. "...(Deniz) yarld ve her parças kocaman bir da gibi

oldu ."4 Bunun üzerine srâil oullar denize girdi. Denizde on iki yol açlm ve

her kabile bir yolda gitmiti. Her yolun kenarlarnda duvarlar vard. Her

kabile: “Arkadalanmz öldürüldü” diyordu. Musa (aieyhsseiam) durumun öyle

olduunu görünce, Allah'a dua etti ve Allah, yollar arasnda kemer/geçit gibi

delikler açt. Ayn ayn yollardan gidenler o deliklerden birbirlerini görmeye

baladlar. Sonra hep birlikte denizden dan çktlar.

Firavun ve ordusu denize ulat. Firavun denizin yanldn görünce:

“Görüyor musunuz? Dümanlanma yetiip onlar öldürmem için deniz

benden korkarak yanld" dedi. Firavun denizde açlan yollardan birine

girecei zaman at duraklad ve denize girmek istemedi. Bunun üzerine Cibril

dii bir atla indi. Erkek atlar dii atn kokusunu alnca onun izi sra gitmeye

baladlar. Firavun ordusunun ba denizden çkmak üzere iken ve arkas

1 uarâ Sur. 53, 54
2 uarâ Sur. 61

3 uarâ Sur. 62
4 uarâ Sur. 63
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denize girmi iken, denize üzerlerine kapanmas emredildi. Cibril, Firavunu

bir tarafa çekerek azn deniz kumu ve denizçakl ile doldurmaya balad.’

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu bunlar bizi

öfkelendiren döküntü aznlklardr"2
âyetini açklarken öyle dedi: “Bize

bildirildiine göre Musa (Bhyhiuiam) ile beraber denizi geçen srâil oullar yirmi

yandan yukar olmak üzere alt yüz bin savaç idi. Firavun ise bir milyon iki

yüz bin süvariyle pelerine dümütü."

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Dorusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü

aznlklardr"3 âyetini açklarken: “Onlar alt yüz yetmi bin kiiydi" dedi .
4

bn Ebîeybe ve bn Cerîr, Ebû Ubeyde’den aynsn bildirir .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Dorusu bunlar bizi

öfkelendiren döküntü aznlklardr"* âyetini açklarken: “Onlar alt yüz bin

kiiydi" dedi .
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini açklarKen:

“irzime ifadesi bölük mânâsndadr” dedi.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: ifadesini açklarken:

“irzime ifadesi ile insanlardan aynlm bir frka kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah MaMu Bieyhi veseiiem) öyle buyurmutur:
"Musa ile beraber denize gelen

srâil oullan on iki kabileydi. Her yolda on iki bin kii gitmekteydi. Hepsi de

Yakub'un (aieytosseBm) torunlaryd."

' bn Ebî Hatim (8/2768- 2770. 2775).
1 uarâ Sur. 54

* uarâ Sur. 54
9 bn Cerîr (17/573).

5 bn Ebî eybe (13/542) ve bn Cerîr (17/573).
6 uarâ Sur. 54
7 bn Ebî Hâtim (8/2771).
8 uarâ Sur. 54
9 uarâ Sur. 54



Âyet: 52-62 • Hz. Musa 241

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn CerîrMn bildirdiine göre Mücâhid:

"Dorusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü aznlklardr" 1

âyetini

açklarken: "O gün srâil oullarnn says alt yüz bin kiiydi. Ancak

Firavun’un ordusu saylamayacak kadar çoktu” dedi .

2

bn Merdûye'nin zayf bir senetle bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiieMu aieyni mailem) öyle buyurmutur: "Allah'n düman Firavun

denizde gark olduu zaman yetmi komutan ile beraberdi. Her komutann

yetmi bin askeri vard. Musa'nn yannda denizi geçtii zaman ise yetmi bin

kii vard."

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'ten bildirir: Alllah, Musa'ya (aieytosseim),

srâil oullarndan her dört evin halkn bir evde toplanmasn vahyetti. Sonra

koyun ve keçilerinin yavrularn keserek kanlann kaplarna sürmelerini

emretti. Sonra Allah öyle vahyetti: “Çünkü meleklere kapsnda kan olan

evlere girmemelerini emredeceim. Yine meleklere Firavun ailesinin ilk

çocuklann öldürmelerini emredeceim. Sonra mayasz ekmek yapn, bu

acele etmeniz açsndandr. Sonra denize gelene kadar yoluna devam et,

orada durup emrimi bekle." Firavun sabahlad zaman: "Bu, Musa ve

kavminin iidir. Onlar bizim ilk çocuklanmz ve ailelerimizi öldürdüler" dedi .
3

bn shâk ve bnu'l-Münzir, Yahya b. Urve b. ez-Zübeyriden bildirir: Allah,

Mûsa'ya (ateyhisselim), srail oullar ile beraber yola çkmasn emretti. Musa

(aleyhslar), srail oullanyla Ay doduu zaman yola çkmak üzere anlamt.

Musa (aiaylasElam), srâil oullan ilerini bitirene kadar Ay'n domasn
geciktirmesi için Allah'a dua etmiti. Musa (aieyh.sseiar), srâil oullan ile beraber

yola çknca, Firavun, halkna: "Dorusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü

aznlklardr"4 diye çarlmasn emretti.

bnu'l-Münzir, Muhammed b. Kab'dan bildirir: Musa (Bteyhsseiam), srâil

oullanndan yirmi yandan küçükler ve krk yandan büyükler saylmakszn

alt yüz bin kiiyle beraber Msr'dan yola çkt. Firavun: "Dorusu bunlar bizi

1 uarâ Sur. 54
1

et-Taîk'te (4/273) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (17/575).

} bn Cerîr (17/575).

4 uarâ Sur. 54
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öfkelendiren döküntü aznlklardr7'1
dedi. Firavun siyah bir at üzerinde sekiz

yüz bin siyah atlyla yola çkt. Cibrîl (aievhueiam) dii bir atla kavmin arasnda

gidiyor ve: "O kavim bu yolda sizden daha fazla hak sahibi deildir" diyordu.

Firavun, siyah erkek bir at üzerindeydi. Bu sebeple Firavun’un at Cibrîl'in

atn takip ediyordu. Mikâil ise kavmin gerisinde: "Arkadalannza yetiin,

arkadalarnza yetiin" diyordu. Nihayet kavmin ilki denizden çkmak üzere

iken ve kavmin sonu denize girmi iken deniz üstlerine kapand.

bn Ebî Hâtim, Amr b. Meymûn'dan bildirir: Musa (nieYhisseiam), srâil oullan ile

beraber Msr’dan çkmak isteyince Firavun durumdan haberdar oldu ve

halkna: "Onlara horoz ötene kadar frsat verin ve sonra üzerlerine gidin”

dedi. O gece hiçbir horoz ötmemiti ve Musa (aieyhisseM srâil oullan ile

beraber yola çkmt. Firavun sabahlad zaman bir koyun istedi ve

kesilmesini emretti. Sonra: "Bunun derisi yüzülene kadar yanmda be yüz

bin atl toplanacak" dedi. Öyle oldu ve be yüz bin atl yannda toplanp

pelerine dütü. Musa (aleytonebm) denize yetiince, danman: "Ey Allah'n

Peygamberi! Sana nereye gitme emri verildi?" diye sorunca, Musa (ateytisseiam):

"te buraya, denize gitme emri verildi” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Firavun’un, Musa'nn

(ateyhissBiam) peinden gönderdii asker says alt yüz bin kiiydi. Hepsinin de at

tek renkteydi" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Firavun'un ordusu atlarnn

iareti perçemlerinde bulunan beyaz mendillerdi. Süvarisi de yüz bin kiiydi”

dedi .

4

bn Ebî Hâtim, Ka'bu’l-Ahbâr’dan bildirir: Yakub’un ailesi Yusuf'un (aieytsseiam)

yanna geldii zaman kadnyla erkeiyle seksen alt kiiydi. (Onlar o kadar

çoalmt ki) Musa (aieyhisseBm) yola çkt zaman alt yüz binden daha fazla

kiiyle çkmt. Firavun da kendilerini yakalamak için siyah at üzerinde

arkalarndan gitti. Onun yannda renkli atlardan baka at renginde sekiz yüz

bin atl daha vard. Bat rüzgân esmi ve Cibrîl erkek at isteyen dii bir atla

1 uarâ Sur. 54
1 bn Ebî Hatim 1/106, 107 (508), 8/2771.

3 bn Ebî Hâtim (8/2769).

4 bn Ebî Hâtim (8/2769).
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gelmiti. Mikail de arkalarndan gelerek geride kalanlan tekrar onlara

birletiriyordu. Kavim: '‘Yâ Resûlallah! Daha önce sknt ve azaptan

çekeceimizi çekmekteydik. imdi ne yapacaz ve nereye snacaz?"
dediler. Bunun üzerine Musa(aie>hisseiBm): "Denize snacaz" karln verdi.’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "
lijS

o3ji eklinde okumu ve: "Burada hepsinin silahlarn kuanm atllar

olduu kastedilmektedir" demitir. 3

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Esved b. Yezîd bu âyeti: ;/>?» Û3"4 eklinde okumu

ve: "Burada hepsinin silahlarn kuanm atllar olduu kastedilmektedir"

demitir. 5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Esved bu âyeti: "jjjilS- fyj"
6

eklinde okumu ve: “Burada hepsinin silahlann kuanm ve hazr olduklar

kastedilmektedir" demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr bu âyeti: "ojjili- «joiJ ü{j"
7 eklinde okumu ve: "Burada hepsinin

silahlann kuanm olduklan kastedilmektedir" demitir.

Abd b. Humeyd’in Amr b. Dînâr'dan bildirdiine göre Ubeyd bu âyeti: " iîjj

eklinde okumutur.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Ama biz

uyank ve tedbirli bir topluluuz"9 âyetini açklarken: "Biz silahlarn

kuanm bir topluluuz, mânâsndadr" dedi.

’ bn Ebî Hatim (8/2769, 2770).

* uarâ Sur. 56

J bn Cerîr (17/577).

4 uarâ Sur. 56
s bn Cerîr (17/577).

6 uarâ Sur. 56
7 uarâ Sur. 56
8 uarâ Sur. 56
9 uarâ Sur. 56
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Ama biz uyank ve

tedbirli bir topluluuz
"

1

âyetini açklarken: "Biz silahlann kuanm
süvarileriz, mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) bu âyeti: " î$

eklinde okurdu.

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "Bana:

ti

i

"3 buyruunu açkla, "Hâzirûn” ifadesi ne demektir?" diye

sorunca, bn Abbâs: "Tam olarak silahn kuanm mânâsndadr. Necâî bu

konuda öyle demitir:

“Amr Ebû Usâlakamlad zaman

Bekr in çocuklar çarp haber var dedi

Han ifi silahlar kuanm bölüklerle gelmekte

Komuta ise aslan Ebû ibl dedir, dedi.
”

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Biz de

Firavun'un kavmini bahçelerden, pnar balarndan, servetlerden ve iyi bir

konumdan çkardk"4 âyetlerini açklarken: "Firavun dünyada iken bu

nimetler içerisindeydi. Allah onu oradan çkararak bunlan srâil oullanna

brakt” dedi

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...yi bir konum ..."

5

buyruunu açklarken: "Burada minberler kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:
"

jjÜ
nb

âyetini açklarken öyle dedi: "Firavun ve askerleri güne çkarken

Mûsa'nn (aieyhimiam) peine dütüler. "...Mûsâ'nn arkadalar, «Eyvah

1 uarâ Sur. 56
2 uarâ Sur. 56
J uarâ Sur. 56
4 uarâ Sur. 57, 58
5 uarâ Sur. 58
6 uarâ Sur. 60
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yakalandk» dediler."
1

Aralarnda Allah’ en iyi bilen Musa {aiBrh.jseiam): "Hayr!

Rabbim üphesiz benimledir, bana yol gösterecektir
" 2

dedi.”3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: (J^iU"4

eklinde hemzetu'l-kaf ile okumutur.

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Firavun ve adamlar gün doarken onlar takibe

koyuldular
"5 âyetini açklarken öyle dedi: "Musa (aieyhuselm) gece yola çkmt.

O gece ay tutulmu ve Musa’nn MeyfKt»«n) adamlan: "Yusuf (sMissiiam) bize

Firavun'dan kurtaracamz haber vermi ve beraberimizde kemiklerini

götürmemiz için bizden söz almt” dedi. Musa (sJerfanlan) o geceden Yusufun

(aleyhisselam) mezarn sormaya balad. Ancak mezann üstünde yal bir kadnn

evinin olduunu gördü. Yal kadn artl bir ekilde Yusufun kemiklerini

çkard. art da Mûsa'ya (aleyhisselam): "Beni seninle beraber götür” demesiydi.

Musa (aleyhisselam), Yusuf’un (aleyhisselam) kemiklerini ve yal kadn bir elbisesinin

içene koyarak boynuna ast. Firavunun atllar bakldnda dörtnala kouyor

gibiydi. Ancak onlar Musa (aleyhisselam) ve ashâb gidene kadar yerinde sayyordu .

6

bn Ebî Hatim, Huleyd b. Abdillah el-Asarî’den bildirir: Firavun ahalisinden

iman eden kii kavmin önündeydi. O: "Ey Allah'n Peygamberi! Sana nereye

gitme emri verildi?” diye sorunca, Musa (aleyhisselam): "Önüne gitme emri verildi”

dedi. Adam: "Önümde denizden baka bir ey var mdr ki?” deyince, Musa

(aleyhisselam): "Vallahi ne ben yalan söyledim, ne de bana yalan söylendi” dedi. Bir

süre yürüdükten sonra adam ayn eyi sorunca Musa da (aiayhîssaiam) ayn cevab

verdi. Kavmin içinde Allah’ en iyi tanyan Musa (deyhsseiam): "Hayr! Rabbim

üphesiz benimledir, bana yol gösterecektir
"7 dedi .

8

1 uarâ Sur. 61
1 uarâ Sur. 62
3 bn Ebî Hatim (8/2770).

4 uarâ Sur. 60
5 uarâ Sur. 60
6 bn Cerîr (17/579) ve bn Ebî Hâtim (8/2768, 2769).

7 uarâ Sur. 62
8 bn Ebî Hâtim (8/2770).



246 .9 uarâ Sûresi g-

ol Ji ^i-jU a^s' j_>* Jsr ösS JÜsi >J ÜUi;
+ * * *

* pJUl * j^î W U^ij * ^'l ,Î ILÜjU

^ iür uj 15 ius ^ 01 * oi>^ Jjj op * ^ii

"Bunun özerine Musa’ya: «Asan ile denize vur!» diye

vahyettik. (Vurunca deniz) derhal yarld (on iki yol açld),
her bölük koca bir da gibi oldu, ötekilerini de oraya

yaklatrdk. Musa ve beraberinde bulunanlarn hepsini

kurtardk. Sonra ötekilerini suda boduk. üphesiz bunda
bir ibret vardr; ama çoklan iman etmi deillerdir.

üphesiz Rabbin, ite O, mutlak galip ve engin merhamet
sahibidir." (uarâ Sur. 03- 08)

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "o^LjiS
"1

ifadesini

açklarken: “Tavd ifadesi koca da mânâsndadr" dedi .

2

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “ajLjiî
"3

ifadesini açklarken: “Tavd ifadesi koca da mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Âyetteki "Tavd” ifadesi da
mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Lllijlj
"4

ifadesini açklarker:

"Ezlefne ifadesi yaklatrdk, mânâsndadr" dedi .

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde: "Ötekileri de oraya yaklatrdk"6 âyetini açklarken: “Burada

’ uarâ Sur. 63
3 bn Cerîr (17/584, 585) ve bn Ebî Hatim (8/2783).

} uarâ Sur. 63
4 uarâ Sur. 64
5 bn Cerîr (17/586).
6 uarâ Sur. 64
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Firavun’un kavmi kastedilmektedir. Allah onlar denize soktu ve gark etti”

dedi .

1

bn Merdûye, Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirir: Resûlullah (saiiaiM aleyhi veseiiem)

bana:
"
Deniz yanld zaman Musa'nn (Beyh.sselam) dedii kelimeleri sana

öreteyim mi?" buyurdu. “Evet, öret” dediimde: “Allahm! Hamd sanadr.

Kendisine dert yanacak ve kendisinden medet beklenilecek kii sensin.

Kendisinden yardm istenilecek kii de sensin. Lâ havle velâ kuvvete illâ

billah (=Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur)" buyurdu. Bunlar Hz.

Peygamber ,

den(saliaiiBhu aleyhi veseiiem) iittiim zamandan beri hep söylerim .

2

bn Ebî Hâtim'in Muhammed b. Hamza b. Yusuf b. Abdillah b. Selâm'dan

bildirdiine göre Musa (aieyhisseiam) denize yetitiinde ve deniz yarldnda: “Ey

her eyden önce var olan, her eyi var eden ve her eyden sonra var olacak

Allahm! Bize bir çk yolu göster” diye dua etmiti. Bunun üzerine Allah,

kendisine: "Asan ile denize vur
"

3

diye vahyetti.*

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Daha önce deniz sakin ve

hareketsizdi. Ancak Musa (ateyhisseBm) ona asasyla vurduu geceden sonra med

ve cezir olay balad .

5

bn Ebî Hâtim, Kays b. Ubâd'dan bildirir: Musa (aieyhsseiam), srail oullan ile

beraber denize geldii zaman srail oullan: “Bize vaad ettiklerin nerededir?

Önümüzde deniz, arkamzda ise Firavundun askerleri gelmekte” dediler.

Musa (aieyhsseism), denize: “Yani ey Ebû Hâlid!” dedi. Deniz: "Yanlmayacam ey

Musa! Ben senden daha önce ve yaratl olarak daha iddetliyim" karln
verdi. Bunun üzerine Mûsa'ya (aieyhissaiam): “Asan ile denize vur

"6
diye nida

edildi .
7

1 Abdurrezzâk (2/74).

1
Taberânî M. el-Evsat’ta (3394), M. es-Saîr (1/122). Zayf hadistir (Bakn; Elbârû, Da'îf

’t-Terîb Ve't-Terhîb, 1150).

3 uarâ Sur. 63
4 bn Ebî Hâtim (8/2771).

5 bn Ebî Hâtim (8/2771).
6 uarâ Sur. 63
7 bn Ebî Hâtim (8/2772).
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Ebu'l-Abbâs Muhammed b. shâk es-Serrâc Târih 'te ve bn Abdi’l-Ber ei-

Temhîd 'de Yusuf b. Mihrân vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: Bizans kral

Muâviye'ye birden dörde kadar srasyla en üstün sözlerin ne olduunu, Allah

katnda insanlarn en üstününün ve kadnlarn en üstününün kim olduunu,

ana rahmini tekmelemeyen dört kiiyi, sahibi ile yürüyen mezar,

samanyolunun ne olduunu, gök kuann ne olduunu ve Güne'i bir de~a

görüp de ne daha önce ne de daha sonra görmeyen yerin neresi olduunu

soran bir mektup yazd. Muâviye mektubu alp okuduu zaman: “Allah onu

kahretsin, ben bunlar nereden bileyim" dedi. Kendisine: bn Abbâs'a bir

mektup yaz ve bunlan ona sor" denilince, o da bu sorulan bir mektupla bn

Abbâs'a sordu.

bn Abbâs mektuba cevaben öyle yazmt: “Sözlerin en üstünü ihlas

kelimesi olan ve amellerin sadece kendisiyle kabul edilen “Lâ ilahe illallah’tr

(=Allah'dan baka ilah yoktur). Sonra Allah'n en fazla sevdii Sübhânallâhi

vebi-hamdihi (=Hamd ile Allah' bütün eksikliklerden tensiz ederim)dir. Sonra

ükür kelimesi olan el-Hamdu lillâhi kelimesidir. Sonra da namazlarn,

rükunun ve secdenin balangc olan Allahu ekber (=Allah en büyüktür)

kelimesidir. Allah katnda insanlann en üstünü Âdem (aieyhisseiam), kadnlarn en

üstünü ise Hz. Meryem'dir. Ana rahmini tekmelemeyen dört kiiden biri Hz.

Âdem, biri Hz. Havva, biri Hz. smail'in kurban edilecei zaman takdim edilen

koç ve biri attnda ylana dönüen Mûsa'nn uieyhisseiam) asasdr. Sahib ile

yürüyen mezar ise Yunus’u (giayhisseiam) yutan balktr. Samanyolu gökyüzü

kapsdr. Gök kua ise Nuh'tan (eieyhtsseiam) sonra insanlann gark olmamas

için emniyettir." Güne’i bir defa görüp de ne daha önce, ne de daha sonra

görmeyen yer, srâil oullan için denizin yanld yerdir." Bu mektup

Muâviye'ye geldii zaman onu Rum kralna gönderdi. Rum kral: “Bu

bilgilerin Muâviye’de olmadn biliyorum. Bu bilgileri ancak Peygamber

ailesinden olan biri örenmitir" dedi.’

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîr, Abdulah b. eddâd b. el-Hâd'dan bildirir:

Musa (eieyhisseBm) üzerinde yün bir cübbe ve asasyla Firavun'un yanna gelince

Firavun gülmeye balad. Musa asasn atnca asa deveboynu

kalnlnda üzerinde mzraklara benzer sallanan eyler olan ylan eklinde

Firavun’un etrafnda dolamaya balad. Firavun tahtnda geri çekilerek:

1 bn Abdi'l-Bcr (6/49),
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“Onun üzerimden aln Müslüman olacam" dedi. Ylan tekrar asa olunca

Firavun yine kafir olmutu. Mûsa’ya (aieyhsseiam) denize doru gitmesi emredildi.

Bunun üzerine alt yüz bin kiiyle yola çkt. Denize ulat zaman deniz

yarld ve on iki yol açld. Her kabileye bir yol açlmt. Yollar arasnda delikler

açlm ve ayn yollarda giden kabileler birbirini bu deliklerden görmeye

balamt. Firavun da sekiz yüz bin kiiyle yola çkt ve denize yetiti. Firavun

atnn üzerindeydi. Denizin yarlm olduunu görünce korkuya kaplmt.

Allah, ona dii bir at üzerinde bir melek gönderdi. Firavun'un erkek at dii at

görünce peine takld. Firavun artk atn zapt edemiyordu. srâil oullar

denizden çkm, Firavun'un bütün adamlan denize girmiti. Deniz Allah’n

emri ile üstlerine kapand ve Firavun adamlaryla beraber gark oldu .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: Allah, Musa'ya (aieytusseiam)

"Kullarmla beraber gece vakti yola çkn, üphesiz ki takip edileceksiniz" diye

vahyetti. Bunun üzerine Musa (aieyh.sseiam) gece vakti srâil oullan ile beraber

yola çkt. Firavun, dii atlar üzerinde olan süvarilerden baka bir milyon

süvari ile pelerine dütü. Musa (aieyhisseiam) ile beraber alt yüz bin kii vard.

Firavun onlar görünce: "Dorusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü

aznlklardr. üphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyank ve

tedbirli bir topluluuz" 2
dedi. Musa (aieyhssEiam) denize ulancaya kadar srâil

oullan ile beraber yola devam etti. srâil oullan geriye bakt zaman

Firavun atllannn tozu dumana katarak geldiklerini gördüler ve: “Ey Musa!

"Sen bize gelmeden önce de bize ikence edildi, geldikten sonra da ..."3

dediler. Musa: "Umulur ki, Rabbiniz dümannz helâk edecek ve sizi bu

yerde (Msr'da) egemen klp, nasl davranacanza bakacaktr
"4

dedi.

Allah, Musa'ya (aieyhisseiam) asanla denize vur diye vahyetti. Denize de,

Mûsa’nn sözünü dinle ve sana asasyla vurunca ona itaat et diye vahyetti.

Denizde dalga uultusu olumutu. Musa'nn (eieyhisseiam) kendisine ne taraftan

vuracan bilmiyordu. Yua', Mûsa'ya (aleyhsseiam): “Ne ile emredildin?" diye

sorunca: “Denize vurmam emredildi" cevabn verdi. Yua': “O zaman vur"

dedi. Musa (aiayhissaiam) asasyla denize vurunca deniz yarld ve on iki yol açld.

’ bn Cerîr (1/656, 657).
1 uarâ Sur. 54- 56

3 A'râf Sur. 129

4 A'râf Sur. 129
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Yollarn etraf koca dalar gibiydi. Her kavmin gidecei bir yolu vard.

Kabileler yollarda gidince birbirlerine: “Ne oluyor? Arkadalanmz

göremiyoruz" demeye baladlar. Mûsa'ya («ieyiw»!am): “Arkadalanmm

göremiyoruz" deyince, Musa (sieyhsseiam): “Yolunuza devam edin. Onlar da sizin

gibi yollarna devam etmektedir" karln verdi. “Onlar görmeden raz

olmayz" deyince, Musa (eieyhisseim): “Allahm! Bunlarn kötü ahlâkna kar bara

yardmc ol" diye dua etti. Bunun üzerine Allah (Cibril araclyla) denizi irra

ederek: "Asanla öyle de” diye vahyetti. Musa (aieyhisseiam) asasyla yollarn

kenarlarndaki duvarlara öyle” deyince hepsi birbirini görecek ekilce

duvarlarda delikler açld.

Denizden çkana kadar yollanna devam ettiler. Musa'nn (*ytmdBm)kavrnin:n

sonu denizden çknca Firavun denize hücum etti. O, siyah erkek bir at

üzerinde idi. Firavun denize hücum edince at denize girmekten korkmutu.

Cibril dii bir at ile karsnda görününce Firavun’un at hemen peine takld.

Mûsa'ya: "Denizi açk hâlde brak"1

denildi. Yani yollar olduu gibi kalsn

denildi. Firavun ve kavmi denize girmiti. Kavmin sonu da denize girdiinde

Musa’nn (aieyhisseiam) kavmi artk denizden çkmt. Sonra deniz Firavun ve

kavminin üstüne kapanarak onlan gark etti .

2

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ibn Mes'ûd'dan bildirir:

Mûsa'nn (BeyhissEBm), srâil oullan ile beraber yola çkt haberi Firavun'a

verilince, bir koyun istedi ve kesilmesini emretti. Sonra: “Derisini yüzme ii

bitmeden önce yanmda Kbtîlerden alt yüz bin kii toplanacak" dedi. Mûsa

da (aleyhsuiam) denize varana kadar yoluna devam etti. Denize vanp: “Yani”

deyince, deniz: "Büyüklendin ey Musa! Daha önce Âdemoullanndan kime

yanldm ki?" karln verdi. Mûsa'nn (Beybsselam) yannda at üzerinde olan bir

kii vard. Bu kii: "Ey Allah'n Peygamberi! Nereye gitmekle emredildin?"

diye sorunca: “Bana ancak u yöne doru denize gitmem emredildi" dedi.

Bunun üzerine adam atyla denize girip yüzdü ve geri çkp: “Ey Allah’n

Peygamberi! Nereye gitmekle emredildin?" dedi. Musa (aieyhisseiam) yine: “Bana

ancak bu yöne doru gitmem emredildi" dedi. Adam: “Vallahi, ne sen yalan

söyledin, ne de sana yalan söylendi" dedi ve bir daha atyla denize girip

yüzdükten sonra geri çkt. Bir daha: “Ey Allah'n Peygamberi! Nereye

1 Duhân Sur. 24
1 bn Cerir (1/658- 660) ve bn Ebî Hâtim (8/2771- 2773).
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gitmekle emredildin?" diye sorunca, Musa (BeyhisseBm): "Bana ancak u yöne

doru girmem emredildi" dedi. Adam yine: "Vallahi, ne sen yalan söyledin,

ne de sana yalan söylendi" dedi. Sonra Allah, Mûsa'ya (aleyhsselam) denize

asasyla vurmasn vahyetti. Musa (Bievteeiem) denize asasyla vurunca deniz

yarld ve on iki yol açld. Her kabileye bir yol açlmt. Kabileler ayn yollarda

gitmelerine ramen birbirlerini görebiliyordu. Mûsa'nn (eiayhisseiun) kavmi

denizden çkp Firavun’un kavmi girince deniz üzerlerine kapand ve onlar

gark etti .

1

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve Hâkim’in Ebû Musa’dan

bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyh, veseiiem) öyle buyurmutur: "Musa

(aieyhissdam), srail oullan ile beraber yola çkmak isteyince yolu kaybetmiti. srail

oullarna: «Bu da nedir?» deyince, srail oullarnn âlimleri: «Yusuf vefat

edecei zaman, tabutunu almadan Msr'dan çkmayacamza dair bizden söz

almt» dediler. Musa: «Hanginiz onun mezarn bilir» deyince: «Onun yerini

srail oullarndan olan yal bir kadndan baka kimse bilmiyor» dediler. Musa

yal kadn getirtti ve: «Bizi Yusufun mezarna götür» dedi. Kadn: «Hayr

vallahi, bana istediimi vermeden göstermem» karln verdi. Musa: «stein

nedir?» diye sorunca: «Seninle beraber Cennette olmak istiyorum» cevabn

verdi. Sanki bu Mûsa'ya ar gelmiti. Bunun üzerine ona: «Ona istediini

ver» denildi. Musa da kadnn isteini kabul etti. Kadn onlar ald ve içinde su

bulunan bir batakla götürüp: «Buradaki suyu çekin» dedi. Onlarda suyu

çekti. Sonra: «Buray kazn» dedi. Kazdlar ve Yusufun mezarn çkardlar.

Yusufun tabutunu aldklarnda her tarafgündüz gibi aydnlanmt."1

bn Abdi’l-Hakîm'in Futûh Msr'da Simâk b. Harb'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiai^ aleyh meiiem) öyle buyurmutur. "Musa, srail oullan ile

beraber yola çkt zaman üzerlerini bir sis kaplad ve yolu görmez oldular.

Bunun üzerine Mûsa'ya: «Yusufun kemiklerini almadan yolu bulamazsn»

denilince: «Kim mezanmn yerini bilir?» dedi. Oradakiler: «Onun, geldiimiz

yerde braktmz gözleri görmeyen yal bir kz vardr. O, mezanmn yerini

bilir» dediler. Musa geri döndü. Kadn Mûsa'nn sesini iitince: «Musa, sen

misin?» diye seslendi. Musa: «Evet, ben Mûsa'ym» cevabn verdi. Kadn:

' bn Ebî Hatim (8/2774, 2775).

1 bn Kesîr, Tefsîr'de (6/151, 152) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Hâkim (2/404, 405,

"sahîh"). bn Kesîr: "Bu çok arîb bir hadistir. Mevkuf (sahabi sözü) olmas da daha

muhtemeldir" dedi.
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«Seni geri çeviren nedir?» deyince: «Yusufun kemiklerini almakla emredildim»

karln verdi. Kadn: «Ancak ben sizinle gidersem yolu bulursunuz» dedi.

Musa: «Bana Yusufun mezarn göster» deyince: «Bana istediimi vermedikçe

öyle bir ey yapmam» cevabn verdi. Musa: «stediin verilecektir» deyince,

kadn: «Elimi tut» dedi ve beraber Nil nehrinin kenarnda bulunan bir direin

yanna gittiler.

Direin dibine çaklm bir demire gerili bir zincir vard. Kadn: «Onu

direkten bu tarafa gömünce bu tarafn topraklan verimli olurken dier tarafa

kuraklk oldu. Onu direkten dier tarafa gömdüümüzde gömülen taraf verimli

olurken dier tarafta kuraklk oldu. Durumun öyle olduunu gördüümüzde

onun kemiklerini demir bir sandn içinde toplayarak Nil nehrine braktk.

Bunun üzerine her iki tarafta da topraklar verimli oldu» dedi. Musa sand
boynuna asarak kadn elinden tuttu ve askerlerin yanna geri döndü. Kadna
"stediini söyle" deyince: «Ben seninle beraber Cennette ayn yerde olmak

istiyorum. Gözlerimin tekrar görmesini ve tekrar genç olmay istiyorum» dedi.

Bunun üzerine Musa: «Bütün bunlar sana verilecektir» karln verdi."'

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, krime'den bildirir: Yusuf (eieybisseiit):

“Benden sonra bir peygamber gelirse ona bu mezardan kemiklerimi

çkarmasn söyleyin” diye vasiyet etmiti. Musa (aieyhuseiam), Firavun zamannda

bu olaylan yaad zaman Yusufun (aMussehm) mezannn bulunduu köye

uram ve bu mezar sormutu. Ancak kendisine mezarn yerini gösterecek

kimseyi bulamamt. Musa'ya (aiayhsseiam): “Burada Yusuf'un (aieyMm) kavminden

kalan yal bir kadn vardr" denildi. Musa (akfNniam) bu yal kadna: “Bara

Yusuf'un mezann gösterir misin?” diye sorunca: “Sana koacam art bana

vermezsen göstermem” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, Mûsa'ya (aieytmseian)

kadnn artn kabul etmesini vahyetti. Musa Mimbm): “Ne istiyorsun?”

deyince: “Cennette senin ein olmak istiyorum” cevabn verdi. Musa(B)yhis»M

kadnn artn kabul etti ve kadn kendisine mezann yerini gösterdi. Musa

(leytiselsm) mezar kazdktan sonra elbisesini açp Yusuf'un (aiertrisulam) kemiklerini

elbisenin ortasna koydu. Sonra kemikleri elbisenin içinde çkn eklinde sard

ve sa omzunda tamaya balad. Sa tarafndaki melek: “Yük sa tarafta m
tanr!” deyince MusafoiayhisseM: “Doru söyledin, yük sol tarafta tanr. Fakat

ben Yusuf'a saygdan dolay öyle yaptm" dedi.

1

Ibn Abdi'l-Hakîm (sh. 21, 22).
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bn Abdi'l-Hakem, el-Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten, o da bn Abbâs'tan

bildirir: Yusuf (bMimsot) ölüm annda, Msr'dan çkacaklar zaman kemiklerini

de beraber götürmeleri üzere kavminden söz almt. Kavim hazrlanp yola

çkm ve yolu armt. Musa (aieyhsseism) onlara: “Yolu armanz Yusuf'un

kemiklerinden dolaydr. Kim bana onun mezann gösterecek?" deyince,

kendisine: “ârih binti Eî b. Yakûb" denilen yal bir kadn: “Ben amcam

Yusufun(aMsseiam) defnedildiini görmütüm. Sana mezann yerini gösterirsem

bana ne vereceksin?" dedi. Musa (aieyHsseiam): “stediini vereceim" karln
verdi. Yal kadn mezann yerini gösterince Musa (Bieytusuiam), Yusuf'un (ateytossEam)

kemiklerini ald. Sonra kadna: “stein nedir?" deyince, kadn: “Cennette

senin olacan yerde olmak istiyorum" dedi.’

bn Abdi'l-Hakem, el-Kelbî vastasyla Ebû Sâlih’ten, o da bn Abbâs’tan

bildirin Yüce Allah, Mûsa'ya (aleyfosselam), kullanmla beraber yola çk diye

vahyetmiti. Isrâil oullan, Firavun’un kavminden zinet eyalan ödünç alarak:

“Bizim bayrammz var, bunlan bayramda giyinip taknacaz" dediler. Musa

(aieyhsseiam) alt yüz üç binden fazla kiiyle gece vakti yola çkt. Firavun da:

"Dorusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü aznlklardr"3
demiti. Zira o

yan taraftakiler ve ortadakiler dnda önünde be yüz bin kii ile yola

çkmt. Musa (aMisselam) denize ulat zaman Yua’ b. Nûn at üzerinde geldi.

O, suyun üzerinde yürüdü. Dier atllar ise arkasndan gitmek isteyince suya

battlar. Firavun sabah vakti güne çktktan sonra pelerine dütü. "Firavun

ve adamlar gün doarken onlar takibe koyuldular. ki topluluk birbirini

görünce Musa'nn arkadalar: «Eyvah yakalandk» dediler
" 3 âyetleri de

bunu ifade etmektedir. Musa (aieyisseiam) Rabbine dua edince, Firavun kavmi ile

kendi kavmi arasnda bir sis kitlesi olutu ve birbirlerini göremez oldular.

Mûsa'ya (aleyhsseiam):
31Denize asanla vur" denilince, öyle yapp asasyla denize

vurdu: "...Deniz derhal yarld. Her parças koca bir da gibiydi ."4 Denizde

on iki yol açlmt. Ancak Mûsa'nn (aieyh.sseiBm) kavmi: “Biz atlanmzn çamura

batmasndan korkuyoruz" dediler. Musa (aieyhisseiam) Rabbine dua edince

doudan esen tatl bir rüzgar çkt ve yer kurudu. Onlar yine: “Biz farkna

’ tbn Abdi'I-Hakîm (sh. 22).

1 uarâ Sur. 54

1 uarâ Sur. 60. 61

4 uarâ Sur, 63
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varmadan binlerimizin helak olmasndan korkuyoruz" dediler. Musa (aieyhisseiam)

birbirlerini görmeleri için asasyla yollar arasnda delikler açt. Sonra da hep

birlikte denizi geçtiler. Firavun, Mûsa'nn (aJeyhisseism) denizi geçtii yere gelip

yolann olduu gibi kaldn görünce, bilirkiileri: "Musa denize sihir yapt ki,

gördüün gibi olmutur" dediler. "Denizi açk hâlde brak"
1

âyeti de bunu

ifade etmektedir. Ona: "Bu yollardan gidip Mûsa’ya ve kavmine yetielim"

dediler.

Denizin içindeki yol üç günlük bir mesafeydi. Firavun erkek bir at

üzerindeydi. Cibril dii bir at üzerinde olmak üzere otuz üç melekle beraber

geldi. Melekler kavmin içine dalrken, Cibril, Firavun'un önüne geldi.

Firavun, Cibril’in arkasndan gidince dier melekler kavme: "Kralnza yetiir"

demeye balad. Kavmin sonu denize girmi ve ba daha denizden

çkmamt. Deniz üzerlerine kapand ve gark oldular. srail oullar denizin

üzerlerine kapanma sesini iitince: "Bu da nedir?” dediler. Musa (ateyhssefem):

"Firavun ve kavmi gark oldu" dedi. srail oullan onlara bakmak için geri

dönünce denizin onlar dar atm olduunu gördüler.
2

bn Abdi'l-Hakem ve Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildirir Cibril, srail

oullar ve Firavun kavmi arasnda idi. O, srâil oullanna gidip: "Arkadakiler

öndekilere yetisin" diyordu. Sonra da Firavun kavmine gidip: "Yava olun,

geriden gelenler size yetisin" diyordu. srâil oullan: "Bundan daha iyi bir

sürücü görmedik” derken, Firavun kavmi: "Bunun gibi güzel bir ekilde

orduyu sava düzenine sokan birini görmedik” diyordu. Musa (alaytmseBn) ve

srâil oullan denize ulat zaman, Firavun kavminden mümin olan biri: "Ey

Allah’n Peygamberi! Hangi tarafa gitmen emredildi? Deniz önünde, Firavun

askerleri ise arkamzdadr" dedi. Musa (deyhisseiam): "Denize gitmem emredildi"

dedi. Bu kii atn denize doru sürünce dalgalar onu geri çevirdi. Musa
(aleyhisselamj artk ne yapacan bilmiyordu. Allah, denize Musa (aieyhisseM sana

asasyla vurduu zaman ona itaat et diye vahyetti. Sonra da Mûsa'ya (aieytaseM

asasyla denize vurmasn vahyetti. Musa (aieyhineM asasyla denize vurunca:

"...Deniz derhal yarld. Her parças koca bir da gibiydi ." 3
srâil oullan

geçip gittikten sonra Firavun’un kavmi de pelerine takld. srâil oullarnn

' Duhân Sur. 24
1 bn Abd'l-Hakîm (sh. 23).
3 uarâ Sur. 63
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sonu denizden çkp Firavun kavminin sonu denize girince, Allah denizi

üstlerine kapatt.
1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Firavun gark olduu

gün Cibril siyah bir sarkla inmiti" dedi.

Hatîb el-Muttefk ve'1-Mufterik't.e Edu’b-Derdâ’dan bildirir: Hz. Peygamber

(üaiiaiiehu aleyhi rtseiM ellerini birbirine vurup srail oullarna taaccüb ederek öyle

buyurmutur: "srail oullar denize yetiip dümanlan da arkalarndan

gelince, Musa'nn yanma gelip: «Düman bize yetimek üzere. Sana ne

emredildi?» dediler. Musa denizi göstererek: «Buraya girmem emredildi.

Umulur ki, Rabbim bize bir çk yolu gösterip onlan hezimete uratr. Veya

bize bu denizde bir yol açar» dedi. Bunun üzerine bir grup denize giderek suya

batt. Sonra Yüce Allah, Musa'ya: «Asanla denize vur» buyurdu. Musa denize

asasyla vurunca deniz Ar'n gcrdamas gibi gcrdad. Sonra bir daha

vurunca deniz yine gcrdad. Üçüncü defa vurunca deniz yarld. Denizin

yarlmas Musa gücünün dndadr. Sonra denizi geçtiler. Daha önce hiçbir

yerde öylesine büyük günahlar ileyip ve öylesine acele tövbe eden bir kavmin

olduu iitilmemiti."
2

& bfö * ûjJuâ u yjij Ji ij * y^ Jiij

i} j* jü * *j jiiîi UlLiî

"Ey Muhammedi Onlara brahim'in haberini de oku. Hani o,

babasna ve kavmine, «Neye tapyorsunuz?» demiti.
«Putlara tapyoruz ve onlara tapmaa devam edeceiz»

demilerdi. brâtîm: «Onlara yalvardnzda sizi iitiyorlar

mi?» dedi" (uarâ Sur. 09- 72)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: $ jkl
s" 3 buyruunu açklarken: "Putlara tapmaya devam

edeceiz, mânâsndadr" dedi. "Onlara yalvardnzda sizi iitiyorlar m?"4

1 bn Abdi'I-Hakem (sh. 25).
1

Hatîb (795). Muhakkik: "Bu senetle zayf bir hadistir" demitir.
3 uarâ Sur. 71

4 uarâ Sur. 72
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âyeti, hakknda ise: "Dua ettiinizde ilahlarnz size istediklerinizi veriyor mu,

mânâsndadr” dedi.'

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre krime: "Onlara yalvardnzda sizi

iitiyorlarm?"2
âyetini açklarken: “Dua ettiiniz zaman sesinizi iitiyorlar m,

mânâsndadr” dedi.

JM-U* * öi^\ çj;

Çjj JA ^ (ji-f ^
"0 Beni yaratan ve bana doru yolu gösteren O'dur. Beni

yediren, içiren O'dur. Hastalandm zaman bana ifa veren

O'dur. Benim canm alacak, sonra beni diriltecek O'dur. Ve
hesap gönü hatalarm balayacan umduum O'dur.

Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasna kat. Bana,

sonra gelecekler içinde, iyilikle anlmak nasip eyle! Beni,

Naîm cennetinin vârislerinden kl.." (uarâ Sur.78- 85

)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Allah'n kuluna kar ilk

nimeti, onu yaratm olmasdr” denilirdi ." 3

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "O, hesap gününde, hatalarm balayacan
umduumdur"4

âyetini açklarken öyle dedi: "(brâhîm'in (aieyhmeM hatas,

hasta olmad halde): "Ben hastaym "5 demesi, (Putlan kendisi krm
olduu halde): "Hayr! Bunu u büyükleri yapmt*6

demesi ve

’ bn Ebî Hatim (8/2778).

1 uarâ Sur. 72
3 bn Ebî Hâtim (8/2779).

4 uarâ Sur. 82

5 Saffât Sur. 89
6
Enbiyâ Sur. 63
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firavunlardan bir firavun onu öldürmesin diye ei olduu halde Sâre için: “O

kz kardeimdir” demesidir.

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Beni

salih kimseler arasna kat
" 3 buyruunu açklarken: “Beni Cennet ahalisinin

arasna kat mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra gelecekler arasnda

beni dorulukla anlanlardan kl
"3 âyetini açklarken: "Burada brahim'in

(BiBvhissBiBm) etrafnda toplanan milletler kastedilmektedir” dedi/

Firyabî, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Sonra gelecekler arasnda beni dorulukla anlanlardan kl
"5

âyetini açklarken: "Beni güzel bir ekilde anlanlardan kl, mânâsndadr”

dedi .

6

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Leys b.

Ebî Suleym: "Sonra gelecekler arasnda beni dorulukla anlanlardan kl
"7

âyetini açklarken: “Bütün milletlerin brâhîm'e (aieyhsseiam) iman etmesi

kastedilmektedir” dedi .

8

bn Ebi’d-Dünyâ Zikr'öe ve bn Merdûye'nin Haan vastasyla Semure b.

Cündüb'den bildirdiine göre Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:

"Kul farz namaz klmak için güzel bir ekilde abdest alp mescide gitmek için

evinden çkaca zaman: «Allah'n adyla: "O, beni yaratan ve bana doru

yolu gösterendir
"9

derse, Allah onu dorulua hidayet eder. -bn Merdûye’nin

lafz ise: "Doru amellere iletir" eklindedir- «O, bana yediren ve içirendir»
10

derse, Allah om Cennet yemeklerinden yedirir ve Cennet içeceklerinden içirir.

’ bn Cerîr (17/592, 593) ve bn Ebî Hatim (8/2780).
3 uara Sur. 83

* uarâ Sur. 84
4 bn Ebî Hatim (8/2781).

s uarâ Sur. 84
6 bn Ebî Hatim (8/2781).

7 uarâ Sur. 84

* bn Ebî Hâtim (8/2781).

1 uarâ Sur. 78
10 uarâ Sur. 79
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«Hastalandmda da o bana ifa verir»' derse Allah ona ifa uenr ve

hastaln günahlarna kefaret sayar. «O, benim canm alacak ve sonra

diriltecek olandr»' derse, Allah ona cennetlik olann yaamn verip ehit

olarak öldürür. «O, hesap gününde, hatalarm balayacan
umduumdur»3

derse, günahlar denizköpüü kadar çok olsa da Alla} bütün

günahlarn balar. «Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahet ve beni salih

kimseler arasna kat»4 derse, Allah ona hikmet bahedip geçmi ve gelecekteki

salihlerin arasnda klar. «Sonra gelecekler arasnda beni dorulukla

anlanlardan kl»5
derse, beyaz bir kat üzerine: «Filan olu filan

dorulardandr» diye yazlr ve Allah onu dorulukta muvaffak eder. «Beni

Naîm Cennetinin varislerinden eyle»
6

derse, Allah ona Cennette kökler ve

konaklayaca yerler hazrlar." Haan, bu dualara: “Allahm! Annem ve babam

beni küçük yata iken besledikleri için onlar bala" duasn da eklerdi.

bn Cerîr ve Hâkim'in bildirdiine göre Hz. Âie: “Yâ Resûlallah! bn Cud'ân

misafirini arlar, akrabalann ziyaret eder, unu ve unu unu yapar. Bu

amellerinin kendisine bir faydas var mdr?" diye sorunca: "Hayr yoktur, zira

o hiçbir gün: «Rabbim ! Hesap gününde hatalarm bala» dememitir"

buyurdu .

7

ÇfZ ^ fji
*

fji 1/4*" ^ SI i
öyü JU

"Babam da bala. Çünkü o gerçekten yolunu

aranlardandr. nsanlarn dlriltildli günde benî

utandrma." (uarâ Sur. sg- 88)

’ uarâ Sur. 80
2 uarâ Sur. 81

3 uarâ Sur. 82
1 uarâ Sur. 83
5 uarâ Sur. 84
6 uarâ Sur. 85
7 bn Cerîr (24/566), Hâkim (2/405, "sahih") ve Müslim (214).



Âyet 86-88 • Hz. brahim 259

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs. "Babam da bala ..."
1

buyruunu açklarken: “Ona, onunla balamay hakedecek bir tövbe ihsan

et, mânâsndadr” dedi .

2

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "nsanlarn diriltildii günde beni utandrma" 3 âyetini açklarken

öyle dedi: “Bize, bildirildiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi nsaiianO öyle

buyurmutur: "Kii kyamet gününde mürik olan babas ile gelecek ve onu

elinden tutarak ateten öbür tarafa geçirecektir. Onu beraberinde Cennete

sokmak isteyince bir münadi: «Cennete mürik kii giremez» diyecektir. O:

«Rabbiml Bu babamdr. Sen de beni utandrmayacan bildirmitin» diyecek ve

sürekli olarak babasn da beraber sokmak için uraacaktr. Bunun üzerine

Allah, o kiinin babasn kötü bir suret ve kötü bir koku ile srtlanlar suretine

sokacaktr. O da babasnn öyle olduunu görünce ondan beri olup: «Sen benim

babam deilsin» diyecektir." Bize göre burada bâhîm (afeyhisalam)

kastedilmektedir. Ancak âyet indii zaman onun isminin zikredilmediini

gördük .
4

Buhârî ve Nesâ^nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallanahu aleyhi «sdiem) öyle buyurmutur: "brahim babas Âzer ile karlaacaktr.

Babasnn yüzünü toz toprak içinde görünce: «Bana kar asi olma demedim

mi?» deyince, babas: «Bugün sana kar asi olmayacam karln verir.»

brahim: «Rabbim! Beni kyamet gününde utandrmayacana dair vaadde

bulunmutun. Hangi ey kiiye babasnn bu durumda olmasndan daha fazla

utanç verir?» deyince Yüce Allah: «Ben Cenneti kafirlere haram kldm»

buyuracaktr. Sonra da: «Ey brahim! Ayaklarnn altnda ne var?» denilince

bakacak ki pislie bulanm bir srtlann ayaklarndan tutularak Cehenneme

atldn görecektir.

uarâ Sur. 86

bn Ebî Hatim (8/2782).

uarâ Sur. 87

bn Ebî Hatim (8/2782).

Buhâri (3350, 4768, 4769) vc Nesâî, S. el-Kübrâ (11375).
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Ahmed'in bildirdiine göre Kinâne oullanndan bir kii: "Fetih ylnda Hz.

Peygamber'in(8aii8iBhuii«YhiMSBlem) arkasnda namaz klmtm. O zaman: «Allahm!

Kyamet gününde beni utandrma» diye dua ettiini iitmitim" dedi.'

<r^ J &
"Allah'a arnm bir kalp ile gelen baka/' (ua™ Sur. 89)

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym'n bildirdiine göre bn Abbâs:

"Allah'a arnm bir kalp ile gelen baka"1
âyetini açklarken: "Burada

Allah'dan baka ilah olmadna dair ehadet etmek kastedilmektedir" dedi.3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

"Allah'a arnm bir kalp ile gelen baka"4
âyetini açklarken: "Bu konuda

irkten annm bir kalbin kastedildii söylenirdi" dedi. 5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Allah'a arnm bir kalp ile gelen baka" 6
âyetini

açklarken: "Burada Hak’tan üphe duymakszn irkten arnm bir kalp

kastedilmektedir" dedi.7

Abd b. Humeyd, Avn'dan bildirir: bn Sîrin'in yannda Haccâc zikredilince:

"Benim yanmda Haccâc için dediinizden daha korkulu bir ey vardr" dedi.

Ona: "O da nedir?" diye sorduumda: "Eer o arnm bir kalple Allah'n

huzuruna çktysa, ondan daha hayrllar günah ilemilerdir!" cevabn verdi.

"Arnm kalp ne demektir" dediimde ise: "Kiinin Allah’dan baka ilah

olmadn bilmesidir" karln verdi.

Âî&Û «LeJl

’ Ahmed 29/596 (18056). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
2 uarâ Sur. 89
5 bn Ebî Hâtim (8/2783) ve Ebû Nuaym (1/323).

4 uarâ Sur. 89
s Abdurrezzâk (2/74) ve bn Cerîr (17/596).
b uarâ Sur. 89
7 bn Cerîr (17/596) ve bn Ebî Hâtim (8/2783).
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"Cennet, Allah'a kar gelmekten saknanlara

yaklatrlacak." (uarâ Sur. 90)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Cennet, Allah'a kar
gelmekten saknanlara yaklatrlacak"1

âyetini açklarken: “Cennet,

ahalisine yaklatrlr, mânâsndadr” dedi .

2

bn Ebî eybe, Ka'b'n üvey olu Tubey'den bildirir: Cennet

yaklatrldktan sonra süslenir ve güzelletirilir. Sonra da iki kii dnda
Müslüman olsun, Yahudi olsun veya Hristiyan olsun herkes ona bakmaya

balar. Bu iki kii, Mümin kiiyi ve eman verilmi olan kastl bir ekilde

öldürenlerdir.”

4 pj Ijjtf * âyUt-î
* îjjüj

Ij ^ 4-i

* jJui o* i; *^ ^ 6 öl -Ü
*

J-JUÎI Cy. M
/ / ' /

"Artk onlar da, azgnlar da tepetaklak oraya atlrlar.

blisin butun ordular da. Orada onlar taptklaryla

çekierek öyle derler: «Allah'a andolsun! Biz gerçekten

apaçk bir sapklk içindeymiiz.» Çünkü sizi, âlemlerin

Rabbi ile bir tutuyorduk." (uarâ Sur. 94- os)

bn Cerir, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Artk onlar da azgnlar da tepetaklak oraya atlrlar
"3 âyetini açklarken:

“Arap mürikleri ve ilahlar orada toplanrlar, mânâsndadr” dedi .

4

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: u
\ySs"'> ifadesini

açklarken: “Kubkibû ifadesi atlrlar, mânâsndadr” dedi .

6

’ uarâ Sur. 90
1 bn Ebî Hatim (8/2784).

3 uarâ Sur. 94
4 bn Cerir (17/597, 598) ve bn Ebî Hatim (8/2785).

s uarâ Sur. 94
6 bn Cerir (17/597) ve bn Ebî Hatim (8/2785).
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Firyabî, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Artk

onlar da azgnlar da tepetaklak oraya atlrlar"' âyetini açklarken: “Arap

mürikleri, ilahlan, blis’in zürriyeti ve zürriyetlerinin zürriyeti orada

toplanrlar, mânâsndadr" dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: ifadesini açklarken: “Burada eytanlar

kastedilmektedir" dedi .

4

bn Merdûye'nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaHahu aieytv «seiiem)

öyle buyurmutur: "nsanlar kyamet gününde srattan geçecektir. Srat

kaygan ve dar bir geçittir. O dar yer, üzerinden geçildii zaman sallanr ve ate

oradan geçenlerden bazlarn alr. Cehennem atei öyle bir eydir ki nefes alp

verenlerin üzerine kar eklinde iner. Onlar bu durumda iken Rahman

tarafndan bir münadi: «Ey kullarm! Dünyada iken kime tapardnz?»

diyecektir. nsanlar: «Rabbimiz ! Sana taptmz sen daha iyi bilmektesin»

diyecektir. Münadi onlara daha önce hiçbir mahlûkatn duymad bir sesle:

«Ey kullarm! Bu gün sizi baka birine brakmamam haktr. Ben sizi baladm
ve sizden raz oldum. Bunun üzerine melekler efaatçi olarak kalkp onlar bu

yerden kurtaracaktr.» Onlarn altnda atete olanlar: «...Bizim efaatçilerimiz

yok. Candan bir dostumuz da yok. Keke (dünyaya) bir dönüümüz olsa da

inananlardan olsak»5
diyecektir. Yüce Allah bu konuda: «Artk onlar da,

azgnlar da tepetaklak oraya atlrlar»
6 buyurmutur. " bn Abbâs: “Onlar yüz

yl boyunca Cehennemde dibe doru inerler” dedi .

7

bn Merdûye'nin Abdullah b. Amr’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi veseilem) öyle buyurmutur: "Ümmetim kyamet gününde harolunacaktr.

Onlar harolunup durduu zaman Allah tarafndan bir münadi gelecek ve:

«Haksz yere kan dökenler ayrlsn» diyecektir. Bunun üzerine bunlar bir yere

ayrlacaklar ve yanlarnda kandan bir nehir akacaktr. Sonra münadi onlara:

' uarâ Sur. 94
2 bn Ebî Hatim (8/2785, 2786).

5 uarâ Sur. 94
4 Abdurrezzâk (2/74), bn Cerir (17/598) ve bn Ebî Hâtim (8/2786).

5 uarâ Sur. 100-102
5 uarâ Sur. 94
7 Ebû Nuaym Hilye (4/335, 336).
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«Bu kanlan cesetlerine gen döndürün» diyecektir. Onlar: «Bu kan cesetlerine

nasl geri döndürebiliriz k?» deyince, tnünadi: «Onlan atee götürün»

diyecektir. Onlar atee sürülürken münadi bir daha: «Bunlar dünyada iken

bakalann helak edenlerdi» diyecektir. Onlar öyle bir yerde durdurulur ki

atein scakln hissederler. Muhanmed'in (aiioiiahu aleyhi veseiiem) ümmetinin hesab

bitene kadar bu böyle devam eder. Sonra azgnlar ve blis'in ordular da

tepetaklak oraya atlrlar."

Ebu'-eyh ve bn Merduye’nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz.

Âic: "Yâ Resûlallah! Bize Allah'dan kimsenin fayda salamayaca bir gün

gelecek mi?” diye sorunca, Resûlullah (sJallahu aleyhi millim): "Evet üç yerde kiiye

kimse fayda salayamayacaktr. Bunlar mizanda, nurda ve karanlklarda ve

srattadr. Orada Allah dilediine selamet verir ve onu kurtarr, dilediini de

atee atar" buyurdu. Hz. Âie: "Yâ Resûlallah! Srat nedir?” diye sorunca da,

Resûlullah (laiuiahu aleyhi vaseliem) öyle buyurdu: "Srat, Cennet ile Cehennem

arasnda insanlarn üzerinden gidecei ustura gibi keskin bir yoldur. Melekler

sratn sanda ve solunda dizilerek onlan deve dikeni gibi kancalarla alp:

«Allahm kurtar, Allahm kurtar!» diye dua ederler. Ancak: «Kalbleri de

bombo halde koarlar.» Bunun üzerine Allah dilediini kurtanr ve dilediini

atee atar.

^J * ja U3 Ui * öjAji+1Jl \ûj>\ Uj

fedd 6- sjsr uj oî jiî

"Bizi ancak o günahkârlar saptrd. «te bu yüzden bizim

efaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Âh keke
bir dönüümüz daha olsa da inananlardan olsak!»"

(uara Sur. 00-102)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Bizi ancak o günahkârlar

saptrd"1
âyetini açklarken: "Biz, bizden önceki kavimlere uyduk ve

sapanlardan olduk, mânâsndadr” dedi.

1

Taberânî (7890). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/86) der ki: "snadnda metruk olan

Ali b. Zeyd el-Elhâni bulunmaktadr."
1 uara Sur. 99
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Bizi ancak o

günahkârlar saptrd"' âyetini açklarken: "Burada blis ve Âdem'in (alevtisseiam)

katil olu kastedilmektedir" dedi .

2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Bizim

efaatçilerimiz yok
"3 buyruunu açklarken: "Burada gökyüzü ahalisi

kastedilmektedir" dedi. "Candan bir dostumuz da yok
" 4 âyeti hakknda ise:

"Burada da yeryüzü ahalisi kastedilmektedir" dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Candan bir dostumuz da

yok"6
âyetini açklarken: "Burada merhametli bir dost kastedilmektedir"

dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Âh keke bir dönüümüz

daha olsa ..."
8 buyruunu açklarken: "efaatin onlara helal klnd gibi bize

de helal klnmas için bir dönüümüz olsa, mânâsndadr" dedi .

9

* t*
* * * ' +
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1 uarâ Sur. 99
1 bn Cerîr (17/599).

5 uarâ Sur. 100
4 uarâ Sur. 101

s bn Cerîr (17/600).
6 uarâ Sur. 1 01

7 bn Ebî Hâtim (8/2786).
8 uarâ Sur. 102

9 bn Ebî Hâtim (8/2787).
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M»

jyJuJi 4UJ1 ^ us jâj

“Nuh kavmi de peygamberleri yalanclkla suçladlar.

Kardeleri Nuh onlara öyle demiti: «(Allah'a kar
gelmekten) saknmaz msnz? Bilin ki ben, size gönderilmi
güvenilir bir elçiyim. Artk Allah'a kar gelmekten saknn

ve bana itaat edin. Buna kar sizden hiçbir ücret

istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin

Rabbidir. Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»

Onlar öyle cevap verdiler: «Sana düük seviyeli kimseler

tâbi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç!» Nuh dedi

ki: «Onlarn yaptklar hakknda bilgim yoktur. Onlarn
hesab ancak Rabbime aittir. Bir düünseniz! Ben iman
eden kimseleri kovacak deilim. Ben ancak apaçk bir

uyarcym.»

Dediler ki: «Ey Nuh! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki,

talanmlardan olacaksn!» Nuh: «Rabbim! dedi, kavmim
beni yalanclkla suçlad. Artk benimle onlarn arasnda sen

hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.»

Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o dolu geminin
içinde (tayarak) kurtardk.." (unrâSur. 105-119)

bnuM-Miinzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: “SÜ l$îll" ' buyruunu

açklarken: "Sana m inanacaz, mânâsndadr “ dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Sana en rezil kimseler

uymaktadr dediler
" 2 buyruunu açklarken: "Burada dokumaclar

kastedilmektedir" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Sana en rezil kimseler

uymaktadr, dediler
" 1 buyruunu açklarken: "Burada insanlarn arasnda

ayak takm ve rezil olan kiiler kastedilmektedir" dedi .

2

1 uarâ Sur. 111
1 uarâ Sur. 111

3 bn Ebî Hâlim (8/2788).
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Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Sana en rezil

kimseler uymaktadr, dediler
"3 buyruunu açklarken: "Burada dokumaclar

kastedilmektedir” dedi.

bnu'l-Munzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Onlarn hesaplarn

görmek ancak Rabbime aittir ..."
4 buyruunu açklarken: "Rabbim onlarn

içlerinde ne olduunu en iyi bilendir” dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: ^ jîs&J
"5 buyruunu açklarken: "Burada talarla

talanmak kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...üphesiz

talanacaklardan olacaksn ..."

7

buyruunu açklarken: "Burada ölümle

tehdit edilmek kastedilmektedir” dedi.®

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...üphesiz talanacaklardan

olacaksn ..."9 buyruunu açklarken: "Burada sövmek kastedilmektedir”

dedi .

10

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "l ^ çiti
"11 buyruunu açklarken: "Artk benimle

onlann arasnda sen hükmünü ver, mânâsndadr” dedi .

11

bnu’l-Münzir, Ebû Salih’ten aynsn bildirir.

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “Bana: " «iliü

jjiJLür
1 buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs: "Burada yolcu dolu gemi

1 uarâ Sur. 111
J bn Ebî Hatim (8/2788).

3 uarâ Sur. 111

* uarâ Sur. 113

5 uarâ Sur. 116
6 bn Ebî Hâtim (8/2789).

7 uarâ Sur. 116
8 bn Ebî Hâtim (8/2789).

9 uarâ Sur. 116
10 bn Ebî Hâtim (8/2789).

” uarâ Sur. 118
,J Abdurrezzâk (2/74), bn Cerîr (17/604) ve bn Ebî Hâtim (8/2790).
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kastedilmektedir" dedi. Nâfi’ b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?"

diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, Ubeyd b. el-Abras'n:

Biz onlarn bütün topraklarn atllarla doldurduk

Hallerini srattan geçmekten daba çetin kldk dediini iitmedin mi?”

karln verdi.
J

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Saîd b. Cübeyr

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: “Mehûn ifadesinin ne olduunu

biliyor musunuz?" diye sorunca: "Hayr bilmiyoruz" dedik. Bunun üzerine o:

"Dopdolu mânâsmdadr" dedi. }

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: dLü"4

ifadesini açklarken: "Burada dolu gemi kastedilmektedir" dedi.
5

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: dlî)l"
6

ifadesini açklarken:

"Burada yeteri kadar dolu olan gemi kastedilmektedir" dedi.
7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

diljr
8

ifadesini açklarken: "Burada yüklü gemi kastedilmektedir"

dedi.
9

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: dLÜr
10

ifadesini

açklarken: "Bunun dolu gemi olduunu konuurduk" dedi.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre a’bî:

dlajr
1

ifadesini açklarken: "8urada ar gemi kastedilmektedir" dedi.

’ uarâ Sur. 119
1
el-tkân'da (2/80) geçtii üzere Tast.

3 bn Cerîr (17/604, 605) ve bn Ebî Hâtûn (872791).

9 uarâ Sur. 119
5 bn Cerîr (17/605) ve el-tkân’da (2/39) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6 uarâ Sur. 119
7 bn Cerîr (17/605) ve bn Ebî Hatim (8/2792).
8 uarâ Sur. 119

9 Abdurrezzâk (2/74) ve bn Cerîr (17/605).
,0 uarâ Sur. 119
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bn Cerîr, bn Abbâs'tan aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Salih: "oU-Ui dilil"
2

ifadesini

açklarken: "Burada Nuh'un (steyhneBm) gemisi kastedilmektedir" dedi.
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"Âd (kavmi) de peygamberleri yalanalkla suçlad.

Kardeleri Hûd onlara öyle demiti: «(Allaha kar
gelmekten) saknmaz msnz? Bilin ki, ben size gönderilmi

güvenilir bir elçiyim. Artk Allah'a kar gelmekten saknn
ve bana itaat edin. Buna kar sizden hiçbir ücret

istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin

Rabbidir. Siz her yüksek yere bir alâmet dikerek eleniyor

musunuz? Temelli kalacanz umarak salam yaplarm
ediniyorsunuz? Yakaladnz zaman, zorbalar gibi mi

yakalyorsunuz? Artk Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Bildiiniz eyleri size veren, size davarlar, oullar, balar,

pnarlar ihsan eden (Allah'a kar gelmek)den saknn.
Dorusu sizin hakknzda muazzam bir günün azabndan
endie ediyorum.» (Onlar) öyle dediler: «Sen öüt versen

de, vermesen de bizce birdir. Bu, öncekilerin geleneinden
baka bir ey deildir. Biz azaba uratlacak da deiliz.»

yalanlad. Biz azaba uratlacak da deiliz."

1 uarâ Sur. 1 19

1 uarâ Sur. 119
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(uarâ Sur. 123-138)

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Siz her yüksek yere bir bina

yapp bo eylerle eleniyor musunuz?'' 1

âyetini açklarken: "Siz her yola bir

alamet yapp oynuyor musunuz, mânâsndadr” dedi .

2

Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

Îpj jL j^î"3 âyetini açklarken: "Burada er-Rî’ ifadesi ile yüksek yer

kastedilmektedir’' dedi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

IjT pj jL âyetini açklarken: "Burada er-Rî' ifadesi ile yol

kastedilmektedir” dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Sahr: "er-Rf ifadesi dalar ve

yeryüzündeki yüksek yerler mânâsndadr” dedi .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî:
1

4

er-Rî' ifadesi yolun karsnda

olan dalar ve tepeler mânâsndadr” dedi.®

Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Siz her yüksek yere

bir bina yapp bo eylerle eleniyor musunuz? çlerinde ebedî yaama
ümidiyle salam yaplar m ediniyorsunuz?"9 âyetlerini açklarken: "Her iki

dan arasna güvercinler için kuleler mi yapyorsunuz, mânâsndadr” dedi .

10

’ uarâ Sur. 128
1 bn Cerîr (17/608- 610).

3 uarâ Sur. 128
4 bn Cerîr (17/607) ve bn Ebî Hatim (9/2793).

s uarâ Sur. 128
6 Abd (2/74) ve bn Cerîr (17/609).

7 bn Ebî Hatim (9/2793).
8 bn Ebî Hatim (9/2793).

9 uarâ Sur. 128, 129
10

et-Taîk’te (4/272) geçtii üzere Firyabî, bn Cerîr (17/608, 610, 611) ve bn Ebî

Hatim (9/2793, 2794).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: ifadesini açklarken: “Burada

oynamak kastedilmektedir” dedi .

1

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Salam yaplar m ediniyorsunuz?"
2

buyruunu açklarken: "Kireçle svanm kökler ve ebedi olarak kalacak

yaplarm ediniyorsunuz, mânâsndadr” dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Salam yaplarm ediniyorsunuz?"4 buyruunu

açklarken: "Burada su sarnçlar kastedilmektedir. Bu âyet baz kratlarda:

"ojjJIî- eklindedir" dedi .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

buyruunu açklarken: "Sanki ebedi olarak kalacakmsnz gibi

mânâsndadr" dedi .

7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: 'Tutup yakaladnz zaman zorbaca
£

yakalarsnz" âyetini açklarken: "Burada krbaç ve klç zoru

kastedilmektedir" dedi .

9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Tutup yakaladnz zaman

zorbaca yakalarsnz"10 âyetini açklarken: “Burada güçlüler

kastedilmektedir” dedi .

11

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Bu, öncekilerin geleneklerinden baka bir ey deildir
"1

âyetini açklarken:

1 bn Cerîr (17/610).
I uarâ Sur. 129
} bn Cerîr (17/611. 612) ve bn Ebî Hatim (9/2794).

* uarâ Sur. 129
5 Abdurrezzâk (2/74), bn Cerîr (17/611, 612) ve bn Ebî Hatim (9/2795).
6 uarâ Sur. 129
7 bn Cerîr (17/612) ve bn Ebî Hâtim (9/2795).
8 uarâ Sur. 130
9 bn Ebî Hatim (9/2795).
10 uarâ Sur. 130
II bn Ebî Hâtûn (9/2795).
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"Burada gelenek ifadesiyle önceki (ümmet)lerin dini kastedilmektedir" dedi.'

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu, öncekilerin

geleneklerinden baka bir ey deildir
"5 âyetini açklarken: "Bu önceki

(ümmet)lerin hikâyesidir, mânâsndadr" dedi .

4

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti: “,^l$V ^U- il* j”

eklinde okur ve: "Bu onlarn ortaya çkarm olduu bir eydir" derdi. Baka

hir lafzda ise: "Bu, öncekilerin çkard bir eydir" eklindedir.

5

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “jJjV il» o!" ifadesini açklarken:

“Bu, onlann yalandr, mânâsndadr" dedi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Alkame: iJ| il* öl"

ifadesini açklarken: “Bu onlann çkard bir eydir" dedi .
7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim: "öJ$i ^ IÂ eklinde (ha)

harfini ötre ile eddeli bir ekilde okumutur.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Bu, öncekilerin geleneklerinden baka bir ey
deildir

"8
âyetini açklarken öyle dedi: Mürikler “Atalarmz bu ekilde

yaratlm bu ekilde yaayacan yaam ve ölmülerdir. Onlar için dirili ve

hesap yoktur. "Biz azaba uratlacak da deiliz."9 Biz de öncekiler gibiyiz,

onlar gibi yaayacak, onlar gibi öleceiz. Biz ne hesaba çekilecek, ne azap

görecek ve ne de dirileceiz" dediler.

10

’uara Sur. 137
1 bn Cerîr (17/614) ve bn Ebî Hatim (9/2797).

1 uarâ Sur. 137
4 bn Cerîr (17/615) ve bn Ebî Hatim (9/2797).

5 bn Cerîr (17/616) ve Taberânî (8676).

6 bn Cerîr (17/615) ve bn Ebî Hatim (9/2797).

7 bn Cerîr 17/616) ve bn Ebî Hatim (9/2797).

* uarâ Sur. 137

9 uarâ Sur. 138
,0 Abdurrezzâk (2/75), bn Cerîr (17/615) ve bn Ebî Hatim (9/2797).
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"Semûd (kavmi) de peygamberleri yalanclkla suçlad.

Kardeleri Sâlih onlara öyle demiti: «(Allah a kar
gelmekten) saknmaz msnz? Bilin ki, ben size gönderilmi
güvenilir bir elçiyim. Artk Allah'a kar gelmekten saknn

ve bana itaat edin. Buna kar sizden hiçbir ücret

istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin

Rabbidir. Siz burada, bahçelerin, pnarlarn içinde;

ekinlerin, salkmlar sarkm hurmalklarn arasnda güven
içinde braklacak msnz (sanrsnz)? (Böyle sanp)

dalardan ustaca evler yontuyorsunuz (oyup yapyorsunuz).

Artk Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde

bozgunculuk yapp dirlik düzenlik vermeyen ar
gidenlerin emrine uymayn.» Dediler ki: «Sen, olsa olsa iyice

büyülenmi birisin! Sen de ancak bizim gibi bir insansn.

Eer doru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize

getir.» Salih: «te (mucize) bu dii devedir; onun bir su

içme hakk vardr, belli bir günün içme hakk da sîzindir»

ded.." (uarâ Sur. 141-155)
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"jL-öi jiÜi'*' buyruunu açklarken: “Hadim ifadesi yeil hurma

mânâsndadr" dedi .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

buyruunu açklarken: “Hadim ifadesi olgunlam hurma mânâsndadr"

dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: buyruunu

açklarken: “Hadim ifadesi yeerip geveyen hurma mânâsndadr" dedi
6

TastFnin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana:
"

jL-öi
"7 buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs: "Birbiri ardna dizilmi

mânâsndadr" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?"

diye sorunca, ibn Abbâs: "Evet bilirler, mriu'l-Kays’n:

"Yanaklar bembeya2 ki2 çocuunun evi

Kolunda bitikler dhilmi incedir beli" dediini iitmedin mi?” karln
verdi .

8

Firyabî ve Abd b. Humevd’in bildirdiine göre Yezîd b. Ebî Ziyâd: " *ük

jL-âi
"9 buyruunu açklarken: “Hadim ifadesi henüz olgunlamam taze

hurma mânâsndadr” dedi. Baka bir lafzda ise: "Sap tarafndan

olgunlamaya balayan hurmalar mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "jL-âÂ ^âik
"’ 0 buyruunu

açklarken: “Hadim ifadesi yumuak hurma mânâsndadr” dedi.

1 uarâ Sur. 148
1 bn Ebî Hatim (9/2801).

5 uarâ Sur. 148
* bn Cerîr (17/619) ve el-tkâr'da (2/34) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* uarâ Sur. 148
6 bn Ebî Hâtim (9/2801).

7 uarâ Sur. 148

* el-tkân'da (2/88) geçtii üzere Tastî.

9 uarâ Sur. 148

uarâ Sur. 148
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "jL-âi buyruunu

açklarken: "Hadm ifadesi gevek hurma mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Dahhâk: "Hadim ifadesi

salkmda belirip büyüyen” hurma koruudur.*

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid:
"

buyruunu açklarken: “Hadim ifadesi ufalanan yumuak hurma

mânâsndadr” dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"jLai buyruunu açklarken: "Hadim ifadesi dokunulduunda

salkmndan düen hurma mânâsndadr” dedi .

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): " Ijilk

^L-öa
" 7 buyruunu açklarken: “Hadim ifadesi çekirdeksiz hurma

mânâsndadr” dedi .

8

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ktrime:

"j

L

-öa buyruunu açklarken: "Hadim ifadesi yumuak hurma koruu

mânâsndadr” dedi .

10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: eklinde (ha)

harfini esre ile Jtû*l eklinde elif ile okumutur.

1 uarâ Sur. 148
I bn Cerîr (17/620).

3 uarâ Sur. 148
A et-Taîk' tc (4/272) ve Fethu'l-Bâri'de (8/497) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr

(17/619).

3 uarâ Sur. 148
4 bn Cerîr (17/619, 620) ve bn Ebî Hâtim (9/2801).

7 uarâ Sur. 148
8 bn Ebî Hâtim (9/2801).

9 uarâ Sur. 148

bn Cerîr (17/620) ve bn Ebî Hatim (9/2801).
II uarâ Sur. 149

** uarâ Sur. 149
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini açklarken: "Fârihine ifadesi usta kiiler mânâsndadr" dedi .

1

Firyabî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Salih:

ifadesini açklarken: “Fârihine ifadesi yontma iinde usta kiiler

mânâsndadr" dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muâviye b. Kurre: ifadesini

açklarken: “Fârihine ifadesi usta kiiler mânâsndadr" dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "^is"7

ifadesini açklarken:
“
Fârihine ifadesi güzel usta kiiler mânâsndadr" dedi .

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ferikine

ifadesini açklarken: “Fârihine ifadesi marklar mânâsndadr" dedi .
9

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: “Fârihine ifadesini açklarken: “Ferihîne ifadesi aç

gözlüler mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atiyye: "fejis
"10

ifadesini açklarken:

“Fârihine ifadesi zorbalar mânâsndadr" dedi.

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Abdullah b.

eddâd: ifadesini açklarken: “Fârihine ifadesi zorbalk edenler

mânâsndadr" dedi .

11

1 uarâ Sur. 149
3 bn Cerîr (17/621) ve bn Ebî Hatim (9/2802).

5 uarâ Sur. 149
9 bn Cerîr (17/621) ve bn Ebî Hatim (9/2802).

5 uarâ Sur. 149
6 bn Ebî Hâtim (9/2803).

7 uarâ Sur. 149
8 bn Ebî Hâtim (9/2803).

9 bn Cerîr (17/622) ve bn Ebî Hâtim (9/2803).
,0 uarâ Sur. 149

" uarâ Sur. 149
’ 3 bn Cerîr (17/622).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerfr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: “Fârihîne ifadesini açklarken: “Ferihîne ifadesi

yaptnzla böbürleniyorsunuz, mânâsndadr" dedi.’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “Fârihîne ifadesini açklarken:

“Ferihîne ifadesi güvenilir kiiler mânâsndadr" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’ir

bildirdiine göre Katâde: "Ar gidenlerin emrine uymayn" 3

âyetin

açklarken: “Burada ar gidenlerle mürikler kastedilmektedir"' dedi. " cJ

,>"3 buyruu hakknda ise: “Sen sihirbazlardansn, mânâsndadr"
*

dedi .

4

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: ^ cJ tfj
"5 buyruunu

açklarken: “Sen büyülenmi kiilerdensin, mânâsndadr " dedi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hatîb ve ibn Asâkirîin bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Sen ancak büyülenmilerdensin"7 buyruunu

açklarken: “Sen ancak yaratlmlardansn, mânâsndadr" dedi ve Lebîd b.

Rabîa'nn u iirini okudu:

“Eer halimizi soracak olursan bize

Kainatta yarattlm ku§lan2 deriz size.
"

bnu'l-Enbârî'nin el-Vakf ve'l-btidâ'öa Ebû Salih'ten bildirdiine göre

Mücâhid: "...Büyülenmilerdensin
"8

ifadesini açklarken:

“Aldatlanlardansn, mânâsndadr" dedi.

’ Abdurrezzâk (2/75), tbn Cerîr (17/623) ve bn Ebî Hatim (9/2803).

1 uarâ Sur. 151

3 uarâ Sur. 153
4 Abdurrezzâk (2/75) ve bn Ebî Hâtim (9/2803, 2804).

5 uarâ Sur. 153
6
et-Taîk'te (4/273) ve Fethu'l-Bâh'de (8/497) geçtii üzere Firyabî, bn Cerîr (17/625)

ve bn Ebî Hâtim (9/2804).

7 uarâ Sur. 153
8 uarâ Sur. 153
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: ^ cd Uf
1

eklinde musakkel olarak okudu ve: “Sen deerli biri deil de ayak

takmndan birisin, mânâsndadr” dedi.

bn Ebi'd-Dünyâ Men Âe Bade'l-Mevt'te, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bn

Abbâs'tan bildirir: Allah, Hz. Salih'i kavmine gönderdi ve kavmi ona iman etti.

Hz. Salih ölünce kavmi tekrar küfre girip slam'dan çkt. Yüce Allah, Hz.

Salih'i tekrar diriltti ve o kavme gönderdi. Hz. Salih: “Ben Salih'im" deyince,

kavmi: “Salih öldü, eer sen Salih isen ve doru söylüyorsan bize bir mucize

getir" dediler. Bunun üzerine Allah, dii deveyi gönderdi. Onu da inkâr ettiler

ve ayaklann balayarak deveyi kesip helak oldular. Deveyi kesen kii

dokumac Kudâr b. Sâlif'tir .

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "stediiniz

mucize ite u dii devedir. Su içme sras bir gün onun ve belli bir günde

sîzindir"3 âyetini açklarken öyle dedi: “Su içme sras devede ise deve o gün

onlann bütün suyunu içerdi. çme sras kendilerinin ise o gün suyu kendileri

için hayvanlan için ve arazilerinde kullanrlard."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Su içme sras devenin

olduu zaman onlara diledikleri kadar süt verirdi" dedi .

4

VÎ Jlî S} * -k_>3 çji cJS

üj {j* aIp D
\
jju\i d

ly,
jylit ûj^ VJ

fi Cr* * djSU
fjî J5 jjt & fi& jü U

yj * iyt Jl ti * iyt c/j& Lj *

1 uarâ Sur. 153
1 bn Cerîr (17/627) ve bn Ebî Hatim (5/1511, 8663).

} uarâ Sur. 155

4 bn Ebî Hatim (9/2804).
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"Lût kavmi de peygamberleri yalanalkla suçlad.

Kardeleri Lût onlara öyle demiti: «(Allah a kar
gelmekten) saknmaz msnz? Bilin ki r ben size gönderilmi

güvenilir bir elçiyim. Artk Allah'a kar gelmekten saknn
ve bana itaat edin. Buna kar sizden hiçbir ücret

istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin

Rabbidir. Rabbinizin sizler için yaratt elerinizi brakp
dar insanlar içinden erkeklere mi yaklayorsunuz? Dorusu

siz snnam (sapk) bir kavimsiniz!»

Onlar öyle dediler: «Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen,

iyi bil ki, sürgün edilmilerden olacaksn!» Lût: «Dorusu,
dedi, ben sizin bu iinizden tiksinmekteyim! Rabbim! Beni

ve ailemi, onlarn yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar.»

Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardk. Ancak bir

kocakan müstesna. O, geride kalanlardan (oldu)."

(uarâ Sur. 160-1 7 l)

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Lbî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Rabb'inizin sizin için e olarak yaratt

kadnlar brakyorsunuz..."' buyruunu açklarken: “Erkeklerin ve kadnlarn

makadn tercih ederek kadnlarnza ön taraftan yaklamay Urk

ediyorsunuz, mânâsndadr” dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Rabb'inizin sizin için e
olarak yaratt kadnlar brakyorsunuz ..."3 buyruunu açklarken: “Sizin

için uygun olan ön taraftan yaklamay terk ediyorsunuz, mânâsndadr”

dedi .

4

1 uarâ Sur. 166
2 bn Cerîr (17/630) ve bn Ebî Hatim (9/2808).

3 uarâ Sur. 166
4 bn Ebî Hatim (9/2808).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "Rabb'inizin

sizin için e olarak yaratt kadnlar brakyorsunuz..."' buyruunu

açklarken: “Burada erkeklerin makadn tercih edip kadnlara ön taraftan

yaklamay terk etmek kastedilmektedir" dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: buyruunu

açklarken: “Burada haddi aanlar kastedilmektedir” dedi.

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirir: uarâ Sûresinin yüz

yetmi birinci âyeti Abdullah'n kraatnda: “ i J Aij jl ali.l-C.l33

^UJ" eklindedir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Ancak bir

koca kar geri kalanlarn içindeydi
"3 âyetini açklarken: “Burada Allah'n

azabyla helak olan Lût'un (eierhisseiem) hanm kastedilmektedir" dedi .

4

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi* b. ei-Ezrak, bn Abbâs'a: “Bana: "^li j
"5

buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs: “Geri kalanlar, mânâsndadr" dedi.

Nâfi' b. el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn

Abbâs: “Evet bilirler, Ubeyd b. el-Abras'n:

“Gittiler ve ma2aretim beni geride braktt

Sanki kalanlarn arasnda beni bir garip yapt" dediini iitmedin mi?'

karln verdi .

6

Jl it djis vî ^ ju ij 5-Li^ öSi cjIs

0\ jA lyt
Uj il * l^\

* lir? ^^5 40 jA

1 uarâ Sur. 166
1 uarâ Sur. 166
3 uarâ Sur. 171

4 bn Ebî Hatim (9/2809).

5 uarâ Sur. 171
6
el-tkân 'da (2/83, 84) geçtii üzere Tast.
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)jj p.j .U I IjSjj

c-JÎ LiJ|
1
^îlî ^JjSlI ^JUl iijiîlj*

* jsjiiSi jj ûjj& >*W ci Uj * oo^uj 5î

Ui lUî Jj jlî * j-bUfeM ^ ö\ *UJÜ1 li' Uip lijti

^
-kc. LJ-p jlS’ 4.Î 4,1 lâll J^IJlP ojjJJsj ir j

"Eyke halk da peygamberleri yalanclkla suçlad. uayb
onlara öyle demiti: «(Allah a kar gelmekten) saknmaz
msnz? Bilin ki, ben size gönderilmi güvenilir bir elçiyim.

Artk Allah'a kar gelmekten saknn ve bana itaat edin.

Buna kar sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi

verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidr. Ölçüyü tastamam
yapn, (insanlarn hakkn) eksik verenlerden olmayn.
Doru terazi ile tartn. nsanlarn hakk olan eyleri

ksmayn. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karklk
çkarmayn. Sizi ve önceki nesilleri yaratan (Allah) dan

korkun.»

Onlar öyle dediler: «Sen, olsa olsa iyice büyülenmi birisin!

Sen de, ancak bizim gibi bir beersin. Bil ki, biz seni ancak

yalanclardan biri sayyoruz. ayet doru sözlülerden isen,

üstümüze gökten azap yadr.» uayb: «Rabbim
yaptklarnz en iyi bilendir» dedi. Velhasl onu yalana

saydlar da, kendilerini o gölge gününün azab
yakalayverdi. Gerçekten o, muazzam bir günün azab idi!."

(uarâ Sur. 176-189)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: ud$f' ifadesini açkla 'ken:

“Burada çok aaç olan bir yer kastedilmektedir" dedi.

shâk b. Bir ve bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eyke halk da

peygamberleri yalanlad"2
âyetini açklarken öyle dedi: "Bunlar deniz sahili

’ uarâ Sur. 176
1 uarâ Sur. 176
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ile Medyen arasnda bulunan suyu ve aac çok olan bir kavimdi. uayb

onlara: "Allah'a kar gelmekten saknmaz msnz?"1

demiti. Burada

kardeleri uayb denilmemitir. Çünkü o, onlann nesebinden deildir. uayb

(aieyhisseiam) onlara: "Güvenilir bir peygamber olduumu bildiiniz halde nasl

saknmazsnz? Medyen’lilerin helakinden ibret almyorsunuz. Onlar yaptklar

eylerden dolay helak oldular" dedi. Eyke halk da irkte Medyen ahalisinin

yolunu tutmutu. Yine uayb (bMiskM onlara öyle dedi: "üphesiz ben size

gönderilmi güvenilir bir peygamberim. Artk Allah'a kar gelmekten

saknn ve bana itaat edin ."2 Sizi kendisine davet ettiim eyden dolay

dünyevi olarak mallannzdan bir ücret istemiyorum. "...Benim ücretim ancak

âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Sizi ve önceki nesilleri yaratana kar

gelmekten saknn ."3 Yani: "Masiyetlerinden dolay önceki asrlarda helak

olan nesiller gibi siz de helak olmayn" dedi. Onlar: "Sen ancak büyülenmi

kiilerdensin ."4 Yani: "Sen de yaratlm birisin" dediler. "Sen sadece bizim

gibi bir insansn. Biz senin yalanclardan olduunu sanyoruz. Eer doru
söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düür"5

dediler.

"...Derken gölge gününün azab onlar yakalad ..."
6

Allah onlara

Cehennemden scak bir rüzgar gönderdi. Bu rüzgar bir haftada onlan

piirmiti. Evleri çok scak olup kuyulardaki ve pnarlardaki sular kaynamt.

Onlar evlerini ve yerlerini terk ederek kaçtlar. Ancak bu scak rüzgar da

beraberlerinde idi. Allah balan üzerinden onlara günei musallat etmi ve

hepsini etkisi altna almt. Hatta beyinleri kaynamt. Allah ayaklarn

altndan scak kum ve çakl talarn musallat ederek ayaklarnn etini yakp

düürmütü. Sonra siyah bir bulutun gölgelii belirdi. Bu bulutu

gördüklerinde onun gölgesine çekilmeye baladlar. Hepsi de bulutun altnda

toplannca, bulut üzerlerine dütü ve helak oldular. Ancak, Allah, uayb’

(aieyhsseiam)ve kendisine iman edenleri kurtarmt ."7

’ uarâ Sur. 177
1 uarâ Sur. 178, 179
3 uarâ Sur. 180, 184
4 uarâ Sur. 185
5 uarâ Sur. 186, 187
6 uarâ Sur. 189
7 bn Asâkir (23/75, 76).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs

-ygli âLJii
" 1 buyruunu açklarken: "Burada eski nesiller kastedilmektedir''

dedi .

1

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: lUJij
" 3 buyruunu açklarken:

“Burada yaratlmlar kastedilmektedir" dedi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: ÛlLS Hlt kîlfc
"5

buyruunu açklarken: "Haydi gökten üzerimize bir parça düür

mânâsndadr" dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirin

Medyen ahalisi üç çeit azapla azaplandnlmtr. Biri yurtlarnn sarsntya

uramas ve yurtlann terk etmeleridir. Yurtlann terk ettikleri zaman onlan

çok iddetli bir korku yakalamt. Onlar evlerine girecek olurlarsa evlerinin

balanna yklacandan korkuyordu. Allah, onlann üzerine gölge yapan bir

bulut gönderdi. Bir kii bulutun altna girip: "Ey insanlar! Bugünkü gibi güzel

ve serin bir gölge görmedim, buraya gelin” dedi. Bunun üzerine hepsi birden

bulutun gölgesi altna girdiler. Onlara tek bir haykn hayknld ve hepsi

birden öldüler.”
6

bnu’l-Münzir, Katâde’den bildirir. Eyke sahipleri çok aaçlan olan bir

kavimdir. Bu kavim de uayb'n (Bieyhisseiam) kavmindendir. Ress kavmi ise

kuyulan olan bir kavimdir. Onlarda, uayb’n ^ey+asstem) kavmindendir.

bnu'l-Münzir, Süddî'den bildirir: Allah, uayb’ (aieyhissaM, Eyke halkna

göndermiti. Eyke halk suyu ve aac çok olan bir kavimdi. Onlar uayb'

(aieyhsselam) yalanlam ve onlan gölge günü azab yakalamt. Allah onlara

Cehennemden bir kap açm ve kendilerini dayanamayacaklan bir scaklk

kaplamt. Onlar su ve baka eylerle serinlemeye çaltlar. Onlar bu

durumda iken üzerlerine ho ve serin esintisi olan bir bulut gönderildi. Onun

’ uarâ Sur. 184
1 bn Cerîr (17/635) ve bn Ebî Hatim (9/2813).

3 uarâ Sur. 184

4 bn Cerîr (17/635) ve bn Ebî Hatim (9/2813).

5 uarâ Sur. 187
6 bn Ebî Hâtim (9/2815).
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serinliini hissettiklerinde: "Gölgeye gelin" diye çarmaya baladlar. Onlar

serinlemeye çaltklar her eyi brakarak bu gölgeye snmak için geldiler.

Hepsi bu gölgenin altnda toplannca bulut üzerlerine dütü. "...Derken

gölge gününün azab onlar yakalad. üphesiz o, büyük bir günün azab

idi
" 1 buyruu da bunu ifade etmektedir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Allah, uayb'n

kavmine yedi gün yedi gece boyunca iddetli bir scak gönderdi. Artk ne

suyun serinliinden, ne de evlerin gölgesinden faydalanabiliyorlard. Sonra

açk bir arazide bir bulut belirdi. Bulutun altndaki serinlii hissedince

birbirlerini çarmaya baladlar. Hepsi bulutun altnda toplannca, Allah o

bulutu atae çevirdi. "...Derken gölge gününün azab onlar yakalad ..."
2

buyruu da bunu ifade etmektedir .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in

bildirdiine göre bn Abbâs'a: "...Derken gölge gününün azab onlar

yakalad ..."4 buyruunun açklamas sorulunca, o öyle dedi: "Allah onlann

üzerine iddetli ve nemli bir scak gönderdi ki nefes alamaz oldular ve

evlerine girdiler. Bu scak evlerinin de içine girdi. Yine nefes alamaz oldular.

Evlerinden dan kaçarak açk alanlara çktlar. Allah onlara bir bulut gönderdi

ve bu bulut onlar için günee kar bir gölgelik oldu. Bu gölgede bir serinlik ve

honutluk buldular. Bunun üzerine birbirlerini gölgelie çarmaya baladlar.

Hepsi bulutun altnda toplannca Allah o bulutu üzerlerine ate olarak

düürdü. te gölge gününün azab da budur ." 5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Derken

gölge gününün azab onlar yakalad ..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Bize bildirildiine göre onlar yedi gün boyunca iddetli bir scaa maruz

kaldlar. Artk onlan gölgelendirecek ve fayda verecek hiçbir ey yoktu. Allah,

onlara bir bulut gönderince onun gölgesine snmak için altna gitmeye

baladlar. Allah o bulutu kendileri için bir azap kld ve onlan yakt. Bulut

' uarâ Sur. 189
J uarâ Sur. 189
5 bn Ebî Hâtim (9/2816).

4 uarâ Sur 189

5 bn Cerir (17/638), bn Ebî Hâtim (9/2814, 2815) ve Hâkim (2/568, 569).
6 uarâ Sur. 189
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onlara ateler göndererek kor oldu ve onlan yedi. te gölge gününün azab

da budur.’

Abd b. Humeyd’ln bildirdiine göre Alkame: "...Derken gölge gününün

azab onlar yakalad ..."
2 buyruunu açklarken öyle dedi: "'Onlar öyle bir

scaa maruz kaldlar ki, scak onlan evlerinden dan def etti. Onlara bir

bulut gönderilince gölgelenmek için bulutun altna gitmeye baladlar. Hepsi

de gölgelie girince bulut üzerlerine gönderildi ve hiç kimse ondan

kurtulamad."

Hâkim, Zeyd b. Eslem'den bildirir: uayb (deyhsseiam) kavmine (altn ve

gümüten olan) dirhemleri kesmeyi yasaklad. Bunun üzerine onlar gölge

gününün azab yakalad. Hepsi bulutun altnda toplannca, Allah gölgeyi

üzerlerinden çekip günei daha da kzdrd. Onlar da çekirgelerin tavada

pimesi gibi pitiler .
3

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Hâkim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Derken gölge gününün azab onlan

yakalad ..."4 buyruunu açklarken: "Gölgenin azab onlan yakalad

mânâsndadr" dedi .

5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Âlimlerden her kim sana gölge gününün azabndan bahsederse onu

yalanla" dedi .

6

Firyabî ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Zeyd b. Muâviye: "...Derken gölge

gününün azab onlar yakalad ..."7 buyruunu açklarken: "Onlara öyle bir

scak gönderildi ki, onlan evlerinden dan çkard. Onlara bir bulut

1 bn Ebî Hatim (9/2715).
1 uarâ Sur. 189

J Hâkim (2/569).

4 uarâ Sur. 189
5 Fethu'l-BSri'de (8/497) geçtii üzere Firyabî, bn Cerîr (17/638, 639), bn Ebî Hâtim

(9/2816) vc Hâkim (2/569).
6 bn Cerîr (17/639), bn Ebî Hâtim (9/2815) ve Hâkim (2/569).

7 uarâ Sur. 189
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gönderilince altna girdiler. O buluttan da üzerlerine korkunç bir ses geldi"

dedi .

1

J^L fj/t * S.j ^15 * <Xj* 'o*
/ • / ^ / / /

^>J ^ s&b diJ* a, ijîSr u j^p ;Î^ö *

^ p-*3 f4^y * OaI \jjj j£- aj öj^}i N

ül cJÎ>t * Ü ILliiJ! * ûjjki AiJ jj> IjJ^ *

ijîîSr u (4-p u* 6ijjlpjJ ±\s u ^u- p *

-sr uj (i/s * 6j3ii 4] fcjî ^ i£ut uj o

û* p4H * Lij
f-^ /*ri ^3 * <1^4^ ^ ^3 *

^JÜÎI ^ l)_^i 3>-T I4JJ ^ £* * Ojj^i-d

"Muhakkak ki o (Kuran) âlemlerin Rabbinin

indirmesidir. (Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail)

uyanalardan olasn diye, apaçk Arap diliyle, senin

kalbine indirmitir O, üphesiz daha öncekilerin

kitaplarnda da vardr Benî srail bilginlerinin onu

bilmesi, onlar için bir delil deil midir? Biz onu Arapça

bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o

okusayd, yine ona iman etmezlerdi. Onu günahkârlarn

kalplerine böyle soktuk. Onun için, ackl azab
görünceye kadar ona iman etmezler te bu (azap)

onlara, kendileri farknda olmadan, anszn
geliverecektir. O zaman: «Bize (iman etmemiz için)

mühlet verilir mi acaba?» diyeceklerdir (Durmadan

Ibn Cerîr (17/637).
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mucize talebiyle) onlar bizim azabmz m çarçabuk

istiyorlard? Ne dersin! Eer biz onlar yllarca yaatp
nimetlerden faydalandrsak, sonra tehdit edilmekte

olduklar (azap) balarna gelse! Faydalandrldktan

nimetler onlara hiç yarar salamayacaktr. Biz hiçbir

memleketi, öüt vermek üzere (gönderdiimiz)

uyanclan (peygamberleri) olmadan yok etmemiizdir.

Biz zalim deiliz. Onu (Kuran) eytanlar indirmedi.

Bu onlara dümez; zaten güçleri de yetmez, üphesiz

onlar, vahyi iitmekten uzak tutulmulardr. O halde

sakn Allah ile beraber baka tannya kulluk edip

yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun!" (uarâ Sur.

192 - 213 )

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "üphesiz KuKan âlemlerin Rabbinin indirmesidir
" 1

âyetini

açklarken: “Burada Kur'ân kastedilmektedir" dedi. "Onu Ruhu’l-emin

indirdi
" 2

âyeti hakknda ise: “Burada Cibrîl kastedilmektedir" dedi .

3

bn Cerir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onu Ruhu’l-emin indirdi
"4

âyetini açklarken: “Burada Cibril kastedilmektedir" dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-Kurazî: “Ruhu’l-

emin, Cibril'dir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: “<tj J>i" eklinde

eddeli ve: “^j>l eklinde okuyup: “Allah, Cibril’i indirdi, mânâsndadr"

dedi .

6

' uarâ Sur. 192
3 uarâ Sur. 193

3 Abdurrezzâk (2/76), bn Cerir (17/641, 642) ve bn Ebî Hâlim (9/2817).

4 uarâ Sur. 193

* bn Cerir (17/642).
6 bn Ebî Hatim (9/2817).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "<u j^” eklinde eddeli

ve eklinde (ha) harfi ile (nun) harfini nasbederek okumutur.

Ebu'-eyh el-Azame'de ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh, veseiiem): "Onu Ruhu'l-emin indirdi
" 1

âyetini

açklarken:
"
Ruhu’l-emin, Cibril'dir. Onun inciden açlm alt yüz kanad

olduunu gördüm. Onda tavus kularnn tüyleri gibi tüyler vard" buyurdu .

2

bn Merdûye'nin, Hasan(- Basrî)'den (sanrm o da) Sa'd'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (safBiohu «leyü Yesdiem) öyle buyurmutur: "Ruhu'l-emin'in

bana bildirdiine göre kii rzkn almakta ar davransa bile hiçbir nefis rzkn

tastamam almadan ölmeyecektir.

"

bn Ebî eybe'nin Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sBiiiiahu aleyhi veseiiam) öyle buyurmutun "Ey insanlar! Cennete

yaklatracak ve Cehennemden uzaklatracak her eyi size emrettim. Yine

Cehenneme yaklatrp Cennetten uzaklatracak her eyi de size yasakladm.

Ruhu'l-emin’in bana bildirdiine göre hiçbir nefis rzkn tastamam almadan

ölmeyecektir. Allah'dan korkun ve rzk ondan güzel bir ekilde isteyin. Rzkn

gecikmesi sizi rzk Allah'dan masiyetle istemeye götürmesin. Allah’n katndaki

rzka ancak itaatle ulalr."3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Apaçk Arapça bir dille
"4

âyetini açklarken: "Burada Kurey dili kastedilmektedir" dedi .

5

bn Neccâr'n Târih'te bildirdiine göre ibn Abbâs: "Apaçk Arapça bir

dille
"6

âyetini açklarken: Burada Kurey dili kastedilmektedir. Eer baka bir

dilde olsayd onu anlayamazlard" dedi.

Hâkim ve Beyhakî’nin uabu’l-mân'öa bildirdiine göre Bureyde: "Apaçk

Arapça bir dille
" 1

âyetini açklarken: "Burada Curhum kabilesinin dili

kastedilmektedir" dedi .

2

’ uarâ Sur. 193
1 Ebu'-eyh (376).

» bn Ebî eybc (13/227).

A uarâ Sur. 195

* bn Ebî Hatim (9/2818).
6 uarâ Sur. 195
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Bureyde'den aynsn bildirir .

3

bn Merduye, Abdullah b. Selâm'dan bildirin Mekke ahalisinden Kureyli

bir grup vard. Bu grup baz ihtiyaçlarndan dolay Kureyza oullan

Yahudilerinin yanna gitmiti. Tevrat'n okunduunu iiten Kurey'lilen

"Tevrat' okuyanda ne bulacaz ki? Bunlar bizim için Muhammed ve

ashabndan daha ar eylerdir" dediler. Yahudi'ler: "Biz onlardan

(Muhammed’den) beriyiz. Onlar, Tevrât'a ve Allah'n indirdiklerine kar

yalan söylemektedir. Onlar dünyalk peindedir" dediler. Kureyliler: "Eer

onlarla karlarsanz yüzlerini karalayn” dediler. Münafklar: “Ona bunlar

ancak kendisi gibi bir beer öretmektedir" deyince Yüce Allah: "üphesiz

Kur'ân âlemlerin Rabbinin indirmesidir... O, üphesiz daha öncekilerin

kitaplarnda da vardr"4 âyetlerini indirdi. Bu da önceki kitaplarda Hz.

Peygamber'inisBiiBiiahu aleyhi veaeiiem) vasflar ve emirleri vardr, mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "O, üphesiz daha öncekilerin

kitaplarnda da vardr"5 âyetini açklarken: "Burada, Allah'n daha önceki

kavimlere indirmi olduu kitaplar kastedilmektedir" dedi .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde: "O, üphesiz daha öncekilerin kitaplarnda da

vardr" 7 âyetini açklarken: Burada, daha önceki kavimlere indirilmi olan

kitaplar kastedilmektedir" dedi. "srail oullarnn bilginlerinin onu bilmesi,

onlar için bir delil deil midir?"
8

âyeti hakknda ise öyle dedi: "Burada

Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmektedir. Onlar, Muhammed’in (saiiaiiahu tieyhi

veseiiem), Allah'n Peygamberi olduunu bilmekte ve yanlanndaki Tevrât ile

ncîl’de yazl olduunu görmekteydi ."9

1 uarâ Sur. 195

* Hâkim (2/439, "sahîh") ve Beyhakî (1622).

* bn Ebî Hatim (9/2818).

4 uarâ Sur. 192- 196

5 uarâ Sur. 192- 196
6 bn Ebî Hatim (9/2819).

7 uarâ Sur. 192- 196
8 uarâ Sur. 197
9 Abdurrezzâk (2/76), bn Cerir (17/645) ve bn Ebî Hâtim (9/2819, 2820).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "T^ eklinde

(ye) harfi ile okumutur.

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Isrâil oullarnn bilginlerinin onu

bilmesi, onlar için bir delil deil midir?"
2

âyetini açklarken: “Burada

Abdullah b. Selâm ve srail oullannn dier âlimleri kastedilmektedir" dedi .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Abdullah

b. Selâm srâil oullannn âlimlerinden ve ileri gelenlerindendir. O,

Muhammed'in kitabna iman etmiti. Bunun üzerine Allah onlara: "Isrâil

oullarnn bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil deil midir?"4

buyurmutur.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mubeir b. Ubeyd el-Kureî: "...Onlar

için bir delil deil midir?"
6 buyruunu açklarken: “Kurîân onlar için bir delil

deil midir, mânâsndadr" dedi .

7

bn Sa'd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atiyye el-Avfî:

"isrâil oullarnn bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil deil midir?"
8

âyetini açklarken: “Bu bilginler, Esed, Esîd, bn Yâmîne, Sa’lebe ve Abdullah

b. Selâm olmak üzere be kiiydi" dedi .
9

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Onu Arapça

bilmeyen birine de indirmi olsaydk"
10

âyetini açklarken öyle dedi: “Allah:

“Eer Kuriân’ Arapça bilmeyen birine indinmi olsaydk, Araplar insanlann en

1 uarâ Sur. 197
J uarâ Sur. 197

5 bn Cerîr (17/644, 645) ve bn Ebî Hâtim (9/2819).

4 uarâ Sur. 197
5 bn Cerîr (17/644) ve bn Ebî Hâtim (9/2820).
6 uarâ Sur. 197
7 bn Ebî Hâtim (9/2819).

8 uarâ Sur. 197
9 bn sa'd (2/353) ve bn Ebî Hâtim (9/2820).
,0 uarâ Sur. 198
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kötüsü olurdu. Zira Kurîân’ anlayamazlar ve ne olduunu bilemezlerdi”

buyurmaktadr.'"

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

"Onu Arapça bilmeyen birine de indirmi olsaydk" 2
âyetini açklarken:

“Allah, Kur'ân' Arapça'dan baka bir dilde indinmi olsayd yine onlar

insanlarn en hakiri olurdu. Çünkü onlar Arapça’dan baka bir dil

bilmemektedir” dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: “Onu Arapça bilmeyen birine de

indirmi olsaydk"4 âyetini açklarken: “Farsça indinmi olsaydk

mânâsndadr” dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Biz onu

mücrimlerin kalblerine öyle sokmuuzdur"6
âyetini açklarken: “Burada

irkin günahkârlarn kalplerine sokulmas kastedilmektedir” dedi .

7

bn Ebî Hâtim, Ebû Cahdam’dan bildirir: Hz. Peygamber'i (uiiaiiatu aleyhi maliam)

sanki akn bir durumda görmüler ve bu durumunu kendisine sormulard.

Resûlullah (siiaiiahj aleyhi veseiiem): ",Niye akn olmayaym ki! Dümanlarmn benden

sonra ümmetimin idaresini ele aldn görüyorum " buyurdu. Bunun üzerine:

"Söylesene, Biz onlara yllar yl nimetler vermi olsak, sonra da tehdit

edildikleri ey balarna gelse, kendilerine verilmi olan nimetler onlara bir

fayda salarm?"8 âyetleri indi ve Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) rahatlad .
9

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Süleyman b. Abdilmelik her cuma

hutbesinde: “Dünya ahalisi sürekli bir korku içerisindedir. Onlann hiçbir

niyetleri tam manasyla gerçeklemez. Hiçbir yer onlar için rahat deildir.

Onlar bu durumda iken Allah’n emri gelir. Dünyann nimetleri devam etmez,

korkularndan emin olunmaz ve sonunda onda hiçbir ey kalmaz” deyip:

’ bn Ebî Hâtim (9/2820).

2 uarâ Sur. 198
3 Abdurrezzâk (2/76) ve bn Cerîr (17/647).

4 uarâ Sur. 198

5 bn Ebî Hâtim (9/2821).
6 uarâ Sur. 200
7 Bce (17/649).
8 uarâ Sur. 205- 207

9 bn Ebî Hâtim (9/2823).
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"Söylesene, Biz onlara yllar yl nimetler vermi olsak, sonra da tehdit

edildikleri ey balarna gelse, kendilerine verilmi olan nimetler onlara bir

fayda salarm?"1

âyetlerini okurdu.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Biz, hiçbir memleketi uyarclar olmadkça helâk etmedik" 2
âyetini

açklarken: “Burada uyarc ile peygamberler kastedilmektedir" dedi.3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde: : "Biz, hiçbir memleketi uyarclar olmadkça helâk

etmedik. Bu, bir hatrlatmadr. Biz zalim deiliz. Zaten bu onlarn harc

deildir, buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar (vahyi) iitmekten

uzaklatrlmlardr7'4
âyetlerini açklarken öyle dedi: “Allah hiçbir kavmi

kendisine bir peygamber ve delil göndermeden helak etmemitir. Allah

yaratklan için bir hüccettir. Allah: “Bu, insanlar için bir hatrlatma bir öüt ve

bir delildir. Biz onlara delil ve hüccet göndermeden azap verecek deiliz.

Ancak kendilerine kitap ve peygamber gönderdikten sonra (küfrederlerse)

onlara azap veririz" buyurmaktadr. Kur’ân’ indirmek onlann harc deildir,

buna güçleri de yetmez. Onlar gökyüzünden bir eyler iitmekten

uzaklatnlmlardr” dedi, <> U3"5
ayeti hakknda ise: “Burada

Kurîân kastedilmektedir" dedi.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Zeyd: "O Kur'ân' eytanlar

indirmemitir
"7 âyetini açklarken öyle dedi: “Mürikler, Kur’ân',

Muhammed'e (saiiaiiahu Bteyh ««Hem) eytanlann indirdiini iddia ediyordu. Allah bu

âyeti indirerek onlara, Kur'ân' indirmenin eytanlann harc olmadn ve

buna güç yetiremeyeceklerini bildirmitir. Çünkü onlar Kurîân'a ulamaktan

men edilmilerdir."
8

’ uarâ Sur. 205- 207
1 uarâ Sur. 208
3 bn Cerîr (17/652) ve bn Ebî Hâlim (9/2824).

4 uarâ Sur. 208, 209, 21 1, 212
s uarâ Sur. 210
6 Abdurrezzâk (2/76, 77), bn Cerîr (17/653) ve bn Ebî Hâlim (9/2823, 2824).

7 uarâ Sur. 210
8 bn Ebî Hâlim (9/2H24).
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"Öncelikle en yakn akrabalarn uyar/' (uarâ Sur. 214)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Beyhakî uabu'l-mân'da ve Delâil'ûe Ebû

Hureyre’den bildirin "öncelikle en yakn akrabalarn uyar
" 1

âyeti indii

zaman Resulullah (saiisJiahu afeyht YesEiem), Kurey’i çard ve bazen kiilere, bazen de

genele hitap ederek öyle buyurdu: "Ey Kurey topluluu! Kendinizi

cehennemden koruyunuz. Çünkü ben size bir zarar veya birfayda salayamam.

Ey Ka'b b. Lüey oullan! Kendinizi ateten koruyunuz. Çünkü ben size bir

zarar veya bir fayda salayamam. Ey Kusay oullan! Kendinizi ateten

koruyunuz. Çünkü ben size bir zarar veya bir fayda salayamam. Ey Abdi

Menâf oullan! Kendinizi ateten koruyunuz. Çünkü ben size bir zarar veya

bir fayda salayamam. Ey Abdulmuttalib oullan! Kendinizi ateten

koruyunuz. Çünkü ben size bir zarar veya bir fayda salayamam. Ey

Muhammed'in kz Fâtma! Kendini ateten koru. Çünkü ben sana bir zarar

veya bir fayda salayamam. Ancak akrabalk hakk vardr ki ben onun gereini

yapabilirim/

Ahmed, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr ve bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir.

"Öncelikle en yakn akrabalarn uyar
"3 âyeti indii zaman Resulullah (uiiaiiau

aleyhi veseiiem) kalkarak: “Ey Muhammed'in kz Fâtma! Ey Abdulmuttalib'in kz

Safiyye! Ey Abdulmuttalib oullan! Allah'n azab karsnda sizin için

yapabileceim bir ey yoktur. Ancak malmdan dilediinizi isteyin" buyurdu .

4

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Merdûye, Urve'den mürsel olarak

aynsn bildirir.
5

Müsedded, Müslim, Nesâî, ibn Cerîr, Beavî Mu'cem'de, Bâverdî, Tahâvî,

' uarâ Sur. 214
1 Ahmed 14/128, 341, 16/422 (8402, 8726, 8727, 10725), Buhârî (2753, 3527, 4771,

Müslim (204, 206), Tirmizî (3185), bn Cerîr (17/655- 657), bn Ebî Hâtim (9/2825) ve

Beyhakî (7021), Delâil (2/176, 1 77).

’ uarâ Sur. 214
4 Ahmed 41/494, 42/346 (25044, 25535), Müslim (205), Tirmizî (3184) ve bn Cerîr

(17/654).

5 bn Cerîr (17/655, 664).
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Ebû Avâne, bn Kâni’, Taberânî, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî

DelâiVde Kabîsa b. Muhârik ve Zuheyr b. Amadan bildirin "öncelikle en

yakn akrabalarn uyar"
1

âyeti indii zaman Resûlullah Msiiatn aleyhi «seiM

dadan kopmu bir ta ynndan en yüksek bir tan üzerine çkarak: "Ey

Abdi Menâf oullan! Ben bir uyanaym. Sizler ve ben, düman görüp de

dümann kendisinden önce ailesine varmasndan korkarak hzl bir ekilde

ailesine haber vermek için giden ve bararak: «Baskn var baskn var, düman

geldi düman geldi» diyen kii gibiyiz

"

buyurdu .

2

Abd b. Humeyd, Tirrnizî, bn Cerîr ve bn Merdûye, Ebû Mûsa el-E'arî’den

bildirin "Öncelikle en yakn akrabalann uyar"3
âyeti indii zaman Resûlullah

{sellaJlahu aieytn veseiiBm) parmaklarn kulaklarna koyarak yüksek bir sesle: "Ey Abdi

Menâfoullan! Baskn var!" diye bard .

4

bn Merdûye, Enes’ten bildirin "Öncelikle en yakn akrabalarn uyar"s

âyeti indii zaman Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) alad ve sonra ailesini

toplayarak: "Ey Abdi Menâf oullan! Kendinizi ateten koruyunuz. Ey

Abdulmuttalib oullan! Kendinizi ateten koruyunuz. Ey Hâim oullan!

Kendinizi ateten koruyunuz" buyurdu. Sonra kz Fâtma'ya doru bakarak:

"Ey Muhammed'in kz Fâtma! Kendini ateten koru. üphesiz ki, Allah'n

azab karsnda sizin için yapabileceim bir ey yoktur. Ancak akrabalk hakk

vardr ki ben onun gereini yapabilirim" buyurdu.

bn Merdûye, Berâ’dan bildirin Hz. Peygamber'e (saiieiiahu aleyhi vesaiiem):

"öncelikle en yakn akrabalarn uyar"
6
âyeti indii zaman, dadan kopmu

bir ta ynnn üzerine çkarak: "Baskn var!" diye bard. Halk toplannca

onlan ikaz edip uyararak: "Allah'n azab karsnda sizin için yapabileceim

bir ey yoktur. Ey Muhammed'in kz Fâtma! Kendini ateten koru. üphesiz

ki, Allah'n azab karsnda senin için yapabileceim bir ey yoktur" buyurdu.

1 uarâ Sur. 214
5 Müslim (207), Nesâî, S. el-Kübrâ (10815, 10816, 11379), bn Cerir (17/658), Tahâvî

(3/285, 4/387), Ebû Avâne (1/92, 93). bn Kâni' (1/239), Taberânî (5305), bn Ebî Hâlim

(9/2825) ve Beyhakî (2/178).

3 uarâ Sur. 214

* Tirrnizî (3186) ve bn Cerîr (17/658). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen el-

Tirmizî, 2547).

5 uarâ Sur. 214
6 uarâ Sur. 214
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bn Merdûye, Zübeyr b. el-Avvâm’dan bildirir: "Öncelikle en yakn

akrabalarn uyar
"

1

âyeti indii zaman, Resûlullah (sbüiiMu aleyhi veseiiem), Ebû

Kubays'a çkarak: “Ey Abdi Menâf ailesi ! Ben bir uyarcym" diye bard.

Kurey toplannca da onlar ikaz edip uyard.

bn Merdûye’nin Adiy b. Hâtim'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu

aleyh, meiiem) Kurey’i zikrederek: "Öncelikle en yakn akrabalarn uyar"
J
dedi.

"Burada kavmim kastedilmektedir" buyurdu.

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: "öncelikle en

yakn akrabalarn uyar"3 âyeti indii zaman Resûlullah (sdiaHahu aleyhi reseller.)

insanlar kabile kabile slam'a davet etmeye balad.

Saîd b. Mansûr, Buhârî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: "j^aLidi siî^1 âyeti

nazil olduu zaman, Resûlullah (sallallahu aleyhi veseiiem) Safa tepesine çkarak: "Baskn

var" diye çard. Halk: “Bu çaran da kimdir?” deyince: “Muhammed’dir

(saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) dediler. Bunun üzerine herkes oraya toplanmaya balad.

Gidemeyen kiiler de durumdan haberdar olmak için yerine elçisini

gönderiyordu. Ebû Leheb ve Kurey halk gelince, Resûlullah (sallallahu aleyhi reseHam):

"Eer size u vadide atllar olduunu söylesem ve size saldrmak istediklerini

haber versem beni tasdik eder miydiniz?" buyurdu. Onlar: “Evet, tasdik ederiz.

Çünkü biz senden doruluktan baka bir ey görmedik” dediler. Resûlullah

(sallallahu aleyhi «seUem]: "Ben sizin için bir uyarcym. Önümde (gelmekte olan)

iddetli bir azap vardr" buyurdu. Ebû Leheb: “Allah seni bu gün kahretsin.

Bizi bunun için mi topladn!” dedi. Bunun üzerine: "Ebû Leheb'in elleri

kurusun. Zaten kurudu"4 aytei indi.
5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "öncelikle en yakn

akrabalarn uyar
"6

âyetini açklarken öyle dedi: Bize bildirildiine göre Hz.

Peygamber (saiiaUahu aleyhi «seUem) Safâ tepesinden bararak airetinden en küçük

1 uarâ Sur. 214
1 uarâ Sur. 214

3 uarâ Sur. 214

^ Tebbet Sur. 1

5 Buhârî (4801, 4971, 4972), bn Cerir (17/659, 660), bn Ebî Hâtim (9/2825), Fethu’l-

Bari'de (8/737) geçtii üzere bn Merdûye ve Müslim (208).

6 uarâ Sur. 214



Âyet: 214 295

topluluklar bile Allah’a davet etti. Bunun üzerine mürikler: "Bu adam

geceden beri airetini çarmaktadr1
' dedi. Haan öyle dedi: "Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) vefat etmeden önce ailesini toplad ve öyle

buyurdu: "Benim amelim bana sizin ameliniz sizedr. Allah'n azab karsnda

sizin için yapabileceim bir ey yoktur. Sizden muttaki kiiler benim

dostumdur. Kyamet gününde insanlar ahiret amelleriyle gelmiken sizin

dünyalk amellerle geldiinizi görmeyeyim. Ey Abdulmuttalib'in kz Safiyye

!

Ey Muhammed'in kz Fâtma! (yi) amel ediniz. Allah'n azab karsnda sizin

için fayda salayacam bir ey yoktur.

"

Abd b. Humeyd’in krime’den bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu aleyhi vesBilem)

öyle buyurmutur: "Ey Hâim oullan! Ey Resûlullah'm (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

halas Safiyye ! üphesiz ki, Allah'n azab karsnda sizin için yapabileceim

bir ey yoktur. Kyamet gününde insanlar ahiret amelleriyle gelirken siz

dünyalk amellerle gelmekten saknn. Sizler sadan soldan Havd'ma gelirken

sizden biri: «Yâ Resûlallah! Ben filan olu filanm der. Ben onun soyunu

bilirim ama kendisini tanmam. Kyamet gününde sizden biriniz haksz yere

elde etmi olduu bir at ile veya bir deve ile veya meleyen bir koyun ile veya bir

deri ile gelmekten saknsn. Öylesi bir durumda bana ulamaktan men

edilirsiniz.» Orada bana: «Bunlar senden sonra ne yaptlar bilemezsin» denilir.

Ben kendi nefsimi ho tutarm. Benden sonra yolunuzdan geri dönmekten

saknn." klime: "Resûlullah MaUaiu aleyhi vesellem) bu sözleri onlara, kendisine:

"öncelikle en yakn akrabalarn uyar
1" âyeti indii zaman söyledi" dedi.

Taberânî ve bn Merdûye, Ebû Umâme'den bildirir: "öncelikle en yakn

akrabalarn uyar"
2

âyeti indii zaman Resûlullah (sallaiiahu aleyhi vesellem), Hâim
oullarn toplayp kapda oturttu. Sonra hanmlann ve ailesini toplayp evde

oturtarak Hâim oullarna bakp: "Ey Hâim oullar! Nefislerinizi ateten

satn aln ve kendinizi azat ettirmek için uran. Nefislerinizi Allah’dan azat

ettirin. üphesiz ki, Allah'n azab karsnda sizin için yapabileceim bir ey
yoktur" buyurdu. Sonra ailesine doru dönerek: "Ey Ebû Bekrin kz Âie!

Ey Ömer'in kz Hafsa! Ey Ümmü Seleme! Ey Muhammed'in kz Fâtma ! Ey

Resûlullah'm (saHdiahu aleyh, nseiiem) halas Ümmü'z-Zübeyr! Nefsinizi (Cehennem

1 uarâ Sur. 214
1 uarâ Sur. 214
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azabna kar) Allah'dan satn aln. Kendinizi azat ettirmek için uran.
Allah'n azab karsnda sizin için yapabileceim bir ey yoktur

"

buyurdu.

Hz. Âie alayarak: “Bize Allah'dan bir fayda salamayacan günde

olacak m?” diye sordu. Resûlullah (uiiaiihu aleyhi veseM öyle buyurdu: "Evet üc

yerde kimseye fayda salamayacam. Allah: «Kyamet günü doru teraziler

kurarz; hiçbir kimse hiçbir hakszla uratlmaz. Hardal tanesi kadar olsa

bile yaplan ortaya koyarz. Hesap gören olarak biz yeteriz. And olsun ki,

Musa ve Harun'a eriyi dorudan ayran Kitap' saknanlar içink ve öüt
olarak verdik»' buyurmaktadr. te o zaman Allah'n azab karsnda sizin için

fayda salayabileceim bir ey yoktur. Nur annda durum ayndr. Allah

dilediinin nurunu tamamlar, dilediini de karanlklara atar. te o zaman da

Allah'n azab karsnda sizin için yapabileceim ve fayda salayabileceim bir

ey yoktur. Sratta da durum ayndr. Allah dilediine selamet verir, dilediini

geçirir ve dilediini de tepetaklak cehenneme atar."

Hz. Âie: “Mizân'n iki kefe olduunu bildik (örendik). Ameller bir kefeye

konulur ve biri ar gelirken biri hafif gelir. Nurun ve karanlklann ne

olduunu da bildik. Peki, srat nedir?” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sBlalBht

aleyhi veseliam) öyle buyurdu: "Srat, Cennet ile Cehennem arasnda insanlarn

üzerinden gidecei ustura gibi keskin bir yoldur. Melekler sratn sanda ve

solunda dizilerek onlar deve dikeni gibi kancalarla alp: «Allahm kurtar,

Allahm kurtar!» diye dua ederler. Ancak: «Kalbleri de bombo halde

koarlar.» Bunun üzerine Allah dilediini kurtarr ve dilediini tepetaklak

cehenneme atar.
"2

bn shâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî

Delâil'de deiik kanallarla Hz. Ali'den bildirir: ‘'öncelikle en yakn

akrabalarn uyar
" 3 âyeti indii zaman Resûlullah beni çard ve öyle

buyurdu: "Ey Ali, Yüce Allah önce yakn akrabalarm uyarmam emretti. Bu

konuda çok skldm. Bu konuyu onlara açtm zaman, onlardan

holanmayacam eyler göreceimi bildiim için Cibrîl gelene kadar sustum.

1

Enbiyâ Sur. 47, 48
1 Taberânî (7890) ve Tahrîeu'l-Keâfte (2/477) geçtii üzere bn Merdûye. Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (7/85, 86) der ki: "snadnda metruk olan Ali b. Yezîd el-EIhânî

bulunmaktadr."

* uarâ Sur. 214
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Sonra Cibril gelip: «Ey Muhammedi Eer emrolunduun eyi yapmayacak

olursan Rabbin seni azaplandnr» dedi. Sen bizim için bir ölçek yemek yap ve

üzerine pimi bir koyun budu koy. Sofraya süt dolu büyük bardaklar da koy.

Sonra emrolunduum eyi anlatp bildirmem için Abdulmuttalib oullarn

yanma topla .

"

Bunun üzerine Resûlullah'n (sbIIbIIbIu aleyhi vesellem) emretmi olduu gibi yaptm

ve onlan Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi meiisn) yannda topladm. O gün bir kii eksik

veya fazla krk kii toplanmt. Gelenlerin arasnda Resûlullah'n (sBiellehu aleyhi

ybsbIIbiti) amcalar Ebû Tâlib, Hamza, Abbâs ve Ebû Leheb de bulunmaktayd.

Bunlar yannda topland zaman Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi vesellem) yapm olduum

yemei getirmemi istedi. Ben de yemei getirdim. Yemei koyduum zaman

Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi vesaiism) büyük bir et parças alp dileriyle eti parçalad

ve tekrar eti sofrann kenarlanna brakt. Sonra: "Allah'n adyla yiyin"

buyurdu. Oradakiler doyana kadar yediler. Sofrada sadece kavmin parmak

izlerini görüyorduk. Vallahi, onlara getirdiim yemein hepsini onlardan bir

kii yiyebilirdi. Sonra Resûlullah (saiBlahu aleyh. meiM: "Ey Ali! Kavmi sula"

buyurdu. Bunun üzerine ben doldurmu olduum bardaklan getirdim.

Hepside kana kana içti. Vallahi, içtiklerini de onlardan bir kii içebilirdi. Hz.

Peygamber (saiiaiiohu aleyh. vesellem) onlarla bu konuyu konumak istediinde Ebû

Leheb daha önce söze balad ve: “Arkadanz sizi büyüledi” dedi.

Resûlullah (saiiaiiahuBeyhiveseiEn) daha konumadan topluluk dalp gitmiti.

Ertesi gün Resûlullah (safiaiiahu aleyhi vesellem): "Ey Ali! Bu adam beni yendi.

ittiin gibi benden önce konutu ve ben konumadan topluluk dalp gitti.

Sen dünkü gibi bize yemekler yapp içecek hazrla ve onlan bir daha yanma

topla" buyurdu. Yine Resûlullah’n Maflfcu aleyhi vesellem) emretmi olduu gibi

yaptm ve onlan Resûlullah'n (saiieiiBhu aleyh, vesellem) yannda topladm. Resûlullah

(saiiaUahu aleyh, vesaitem) yemei getirmemi isteyince yemei yaklatrdm. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyh, vesellem) bir gün önceki gibi yapt. Doyana kadar yiyip içtiler. Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyh, vesellem) söze balayarak: "Ey Abdulmuttalib oullan

!

Vallahi, Araplann içinde kavmine geldiimden daha güzel bir eyle gelen bir

genç bilmiyorum. Ben size dünya ve ahiret hayrlanyla geldim. Allah, bana, sizi

kendisine davet etmemi emretti. Hanginiz bana bu ite yardma olur?"
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buyurdu. Ben yaça kavmin en küçüüydüm ki: "Ben yardmc olurum”

dediimde topluluk gülerek kalkt.'

bn Merdûye, Berâ' b. Âzib’den bildirir: "öncelikle en yakn akrabalarn

uyar
" 2

âyeti indii zaman, Resûlullah, Abdulmuttalib oullann toplad. O gür

onlar krk kiiydi. Onlardan on kii iki yandaki bir sr yer ve ardndan süt

içebilirdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vreseiM, Hz. Ali'ye bir koyun budu piirmesini

emretti. Ali'de öyle yapp yemei Resûlullah'a (saiMtehu aleyhi meltem) yaklatrd.

Resûlullah (niiaiiahu aleyhi veseiiem) bir parça et alarak ondan yedi ve onu çömlein

etrafnda çevirdi. Sonra da: "Allah'n adyla yaklan" buyurdu. Topluluk onar

onar yemee balad. Hepsi yemeini yedi ve geri çekildi. Sonra bir bardak

süt istedi. Ondan bir yudum içti ve barda onlara vererek:
"
Allah’n adyla

için" buyurdu. Hepsi de kanana kadar içti. Aralanndan bir kii laflann

keserek: "Vay be! Arkadanz sizi büyüledi" dedi. Hz. Peygamber (saiiaHahu aleyhi

meltem) susmu ve o gün konumamt. Bir gün sonra ayn ekilde onlan

yemee ve süt içmeye davet etti. Sonra söze balayarak: “Ey Abdulmuttalib

oullan! Ben sizin için Allah tarafndan bir uyanc ve müjdeleyiçiyim. Ben size

hiç kimsenin gelmedii bir eyle geldim. Ben size dünya ve ahiret ile geldim.

Müslüman olun ki selamete, itaat edin ki, hidayete eresiniz" buyurdu.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Öncelikle en yakn

akrabalarn uyar
" 3

âyetini açklarken: "Allah, Muhammed'e kavmini

uyarmasn emretmi ve buna ailesinden ve yakn akrabalanndan balamasn

bildirmiti. Bu konuda Yüce Allah: "KuKân hak olduu halde kavmin onu

yalanlad. De ki: Ben size vekil (kefil) deilim"4 buyurmutur.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Amr b. Murre bu âyeti:
"

dkijj” eklinde okurdu .

5

bn Merdûye, bn Asâkir ve Deylemî, Abdu'l-Vâhid ed-Dimakî'den bildirir:

Ebu'dDerdâ'nn ailesi yan tarafta oturup muhabbet ederlerken onun

’ bn shâk (sh. 126), bn Cerîr (17/661- 663), bn Ebî Hatim (9/2826), Tahricu'l-Keâfta

(2/478) geçtii üzere bn Merdûye, Ebû Nuaym (331) ve Beyhakî (2/178- 180).
1 uarâ Sur. 214
3 uarâ Sur. 214
4 En'âm Sur. 66
5 bn Cerîr (17/661).
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insanlarla konuup onlara fetva verdiini gördüm. Ona: “Ey Ebu'd-Derdâ! Ne

oluyor ki, insanlar endeki ilme rabet ederlerken ailen oturmu bir eylerle

oyalanyor?" denildiinde öyle dedi: “Hz. Peygamber'in CsaiBiahu aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu iittim: "nsanlarn en zahidi peygamberlerdir. Onlara kar en

sert olan kiiler ise akrabalardr. Bu sebeple Yüce Allah: «öncelikle en yakn

akrabalarn uyan»
1

buyurmutur. Âlimlerden en fazla yüz çevirenler, onlardan

ayrlana kadar ailesidir. Çünkü o, ailesine ve komularna kar efaatçi

olacaktr, öldüü zaman da ailesiyle megul olan Rabîa ve Mudar'dan daha

fazla olan azgn eytanlar artk onlar terk edecektir. Onlardan çokça Allah'a

snn ."2

bn Asâkir, Muhammed b. Cuhade'den bildirir: Ka'b, Ebû Müslim el-

Havlânî ile karlanca kendisine: “Kavminin yannda deerin nedir?" diye

sordu. Bunun üzerine o: “Ben onlarn yannda deerliyim" cevabn verince:

“Ben Tevrat'ta bunu, senin dediinin dnda bir ekilde buluyorum" dedi.

Ebû Müslim el-Havlânî: “Nasl?" diye sorunca, Ka'b öyle dedi: “Ben Tevrat'ta

öyle bir ey buldum: “Bir kavmin içinde bir bilge kii olursa onu ilk

umursamayan kavmi olur. Sonra yakn ve sonra daha yakn umursamaz.

Onun nesebinde bir ey olursa onu bununla ayplarlar. Eer bir hata ileyecek

olursa da yine onu bu hatasyla ayplarlar."3

Beyhakî MedhaVde Ka'b'dan bildirir: O, Ebû Müslim’e: “Kavmini sana kar
nasl buluyorsun?" diye sorunca, Ebû Müslim: “Onlar bana kar saygl ve

itaatkâr buluyorum” cevabn verdi. Bunun üzerine Ka'b: “Tevrat bana doru

söylemedi o zaman. Hiç bir kavim yoktur ki, bilgesine buzedip hased

etmesin" dedi .

4

*
1jî ^

jjâJû Ul*

' uarâ Sur. 214
1 bn Asâkir (37/291).

3 bn Asâkir (27/202, 203).

4 Beyhakî (704).
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“Sana uyan müminleri Kanatlann altna al. Eer sana kar
gelirlerse, «üphesiz ben sizin yaptnz eylerden uzam»

de." (uarâ Sur. 215- 216)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'ten bildirir: "Öncelikle en yakn

akrabalarn uyar
"

1

âyeti indii zaman, Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi mellon) uyanmaya

ailesinden ve akrabalanndan balamt. Bu da Müslümanlann anna
gitmiti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana uyan müminleri kanatlarn altna

ar* âyetini indirdi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Sana uyan müminleri

kanatlarn altna ar* âyetini açklarken: “Onlara kar zelil ol, mânâsndadr"

dedi. "Eer sana kar gelirlerse, «üphesiz ben sizin yaptnz eylerden

uzam» de"5
âyeti hakknda ise: “Allah bu ekilde emrettikten sonra bunu

neshetti ve onlara kar cihad emretti" dedi .

6

* 6^ &£ ^iJi

“O ki, kalktn zaman seni görüyor. Secde edenler arasnda
dolamam da (görüyor)/' (uarâ sur. 2 s, 219)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O ki, kalktn zaman seni

görüyor"7 âyetini açklarken: “Burada namaz kastedilmektedir" dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "O ki, kalktn zaman seni

görüyor"^ âyetini açklarken: “Yatandan veya meclisinden kalktn

görüyor, mânâsndadr” dedi .

10

1 uarâ Sur. 214
2 uarâ Sur. 215
3 bn Cerir (17/665).

4 uarâ Sur. 215
5 uarâ Sur. 216
6 bn Ebî Hatim (9/2827).

7 uarâ Sur. 218
8 bn Ebî Hatim (9/2828).

9 uarâ Sur. 218
10 bn Ebî Hatim (9/2828).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Micâhid: "O ki, kalktn

zaman seni görüyor"

1

âyetini açklarken: "Nerede olursan ol, Allah seni

görüyor, mânâsndadr" dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyn "O ki, kalktn zaman seni görüyor" 3 âyetini açklarken: "Burada

namaz kastedilmektedir" dedi. "Secde edenler arasnda dolaman da

(görüyor)"* âyeti hakknda ise: "Senden önceki peygamberlerin hallerini

gördüü gibi seni de görürüyor, mânâsndadr" dedi .
5

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre krime: "O ki, kalktn zaman seni görüyor. Secde edenler

arasnda dolaman da (görüyor)"
6

âyetlerini açklarken: "Allah, kiinin,

kyamn, rükûsunu, sücûdunu ve oturmasn görüyor" dedi .

7

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "O ki,

kalktn zaman seni görüyor. Secde edenler arasnda dolaman da

(görüyor)"
8

âyetlerini açklarken: "Allah seni oturduun zaman kalktn

zaman her halinde görür. Seni namazda görür, tek olduun zaman görür ve

toplumla olduun zaman da görür" dedi .
9

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

Secde edenler arasnda dolaman da (görüyor)"
10

âyetini açklarken:

"Namaz klanlar arasnda görüyor, mânâsndadr" dedi .

11

Firyabî, Mücâhid'den aynsn bildirir .

12

1 uarâ Sur. 218
I bn Cerîr (17/666) ve ibn Ebî Hatim (9/2828).

} uarâ Sur. 218
4 uarâ Sur. 219
5 bn Cerîr (17/669) ve bn Ebî Hatim (9/2829).
6 uarâ Sur. 218, 219
7 bn Cerîr (17/666) ve bn Ebî Hâtim (9/2829).
8 uarâ Sur. 218, 219
9 bn Ebî Hâtim (9/2828, 2829).
10 uarâ Sur. 219
II Abdurrezzâk (2/77) ve bn Cerîr (17/668)
u
et-Taîk’te (4/273) ve Fethu'l Bâri'de (8/497) geçtii üzere Firyabî.
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bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "O ki, kalktn

zaman seni görüyor. Secde edenler arasnda dolaman da (görüyor )''

1

âyetlerini açklarken: “Allah, kyamn, rukûnu ve secdeni görüyor,

mânâsndadr" dedi.
J

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Secde edenler

arasnda dolaman da (görüyor)"* âyetini açklarken: “Allah, senin secde*

edenlerle beraber oturup kalktn görüyor, mânâsndadr" dedi .

4

Süfyân b. Uyeyna, Firyabî, Humeydî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, br

Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil'de

bildirdiine göre Mücâhid: "Secde edenler arasnda dolaman da

(görüyor)"5 âyetini açklarken: “Resûlullah (saiisiishu aleyhi veseiiem) namazda iken

önünü gördüü gibi arkasn da görürdü" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Secde edenler arasnda

dolaman da (görüyor)"
6
âyetini açklarken: “Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi »eselM

namaza kalkt zaman arka tarafn da önünü gördüü gibi görürdü" dedi.

Mâlik, Saîd b. Mansûr, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre Resûlullah (saiialiahu aleyhi «seiiem): "Siz benim kblemin uras olduunu görüyor

musunuz ? Vallahi sizin huunuz ve secdenizi görmekteyim. Ben sizi arkamda

olduunuz zaman da görmekteyim" buyurmutur.

7

bn Ebî Ömer el-Adenî Müsned'de, Bezzâr, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn

Merdûye ve Ebû Nuaym'n Delâil'öe bildirdiine göre bn Abbâs: "Secde

edenler arasnda dolaman da (görüyor)"
8
âyetini açklarken: “Peygamber

olarak gönderilene kadar peygamberlerin sulbünde dolap durdun,

mânâsndadr" dedi .

9

1 uarâ Sur. 218, 219
1 bn Cerîr (17/666).

3 uarâ Sur. 219
4 bn Cerîr (17/668).

5 uarâ Sur. 219
6 uarâ Sur. 219
7 Mâlik (1/167), Buhârî (418, 741) ve Müslim (424).

8 uarâ Sur. 219
9 Bezzâr, Kefu 'l-Estâr (2242), bn Ebî Hatim (9/2828) ve Taberânî (12021).
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bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym'tn bildirdiine göre bn Abbâs:

"Secde edenler arasnda dolaman da (görüyor)"

1

âyetini açklarken:

"Burada Hz. Peygamber'in (»iaiiahu aleyhi mdM, annesi kendisini dourana kadar,

peygamberler sulbünde dönüp dolamas kastedilmektedir" dedi .

3

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber'e (»iaiiahu aleyhi veseiiem):

"Annem babam sana feda olsun! Âdem (aieyhsseiam) Cennette iken sen

neredeydin?" diye sorduumda, az dileri görünecek kadar tebessüm etti ve

öyle buyurdu: "Ben Adem'in sulbünde idim. O yeryüzüne indii zaman yine

sülbürdeydim. Atam Nuh'un sulbündeyket gemiye bindim. Atam brahim'in

sulbündeyken atee atldm. Annem ve babam kesinlikle gayri meru bir iliki

kurmamtr. Allah, beni hep asil sulblerden, temiz ve iffetli rahimlere intikal

ettirmitir. nsanlar; iki grup olarak ele alnacak olursa ben, mutlaka o

gruplarn en hayrlsndanm. Allah, benden peygamberlik sözü ald ve

slamiyete hidayet etti. Allah, Tevrat'ta ve Incil'de benden söz etti. Benim

sfatlarm yeryüzünün dousunda ve batsnda beyan etti ve bana kitabn

öretti. Semalarna beni yükseltti ve kendi isimlerinden birini bana verdi. O
arn sahibi Mahmud'dur. Ben de Muhammed'im. Bana Havz' ve Kevser'i

verdi. lk efaat eden ve efaati ilk önce kabul edilecek kii benim. Sonra beni

ümmetimin en hayrl çanda peygamber olarak gönderdi. Benim ümmetim çok

hamd eden, iyilii emredip kötülükten yasaklayanlardr.”

M* * J tâ j*> jjâ ^> ptâ j*

üy}\S çUJl

"eytanlarn kime ineceini size haber vereyim mi? Onlar,

her günahkâr yalancya inerler. Bunlar da eytanlara kulak

verirler. Onlarn çou ise yalanadr/' (u&ra Sur. 221- 223)

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Saîd b. Vehb'den bildirir: Ben, Abdullah

b. ez-Zübeyriin yanndaydm. Ona: "Muhtâr(- Sekafî) kendisine vahiy

geldiini iddia etmektedir" denildiinde: "Doru söylemi" dedi ve:

1 uarâ Sur. 219
1 bn Ebî Hatim (9/2828) ve Ebû Nuaym (17).
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"eytanlarn kime ineceini size haber vereyim mi? Onlar, her günahkâr

yalancya inerler
" 1

âyetlerini okudu .

2

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: “Onlar, her günahkâr yalancya inerler. Bunlar

da eytanlara kulak verirler..."3 âyetlerini açklarken: “Burada yalanc kiiler

kastedilmektedir. eytan iittii eyleri insanlardan yalanc kiilere ulatrr"

dedi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Onlar, her günahkâr yalancya inerler. Bunlar da

eytanlara kulak verirler. Onlarn çou ise yalancdr"3 âyetlerini açklarken

öyle dedi: “Effâk ifadesi yalanc mânâsmdadr. Bunlar ise kâhinlerdir. Cinler

gizli olarak dinlerler ve iittikleri eyleri insanlardan dostlanna ulatnrlar.

eytanlar gökyüzüne çkp melekleri dinlerler ve tekrar inerek dinledikleri

eyleri kâhinlere bildirirlerdi. Kâhinler de eytanlarn kendilerine getirmi

olduu eylerden bahseder. eytanlann gökten iittikleri eyler dorudur.

Ancak yalan kantrdklan eyler yalandr."6

Buhârî, Müslim ve bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirin Baz kiiler Hz.

Peygamber'e (saiiaiiBhu aleyhi resellem) kâhinler hakknda sorunca: "Onlar bir ey

deildir" buyurdu. Bu kiiler: “Yâ Resûlallah! Bazen onlann bize dedii eyler

doru çkyor" deyince: "O kelimeler, cinlerin meleklerden dinledii eylerdir.

Cinler bu kelimeleri dostlarnn kulana getirirler. Onlar da ona yüzden fazla

yalan katarlar" buyurdu .

7

Buhârî ve bnu'l-Münzir'in Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sailaiiBhu aleyhi mailem): "Melekler bulutlarda yeryüzü hallerinden konuunca,

eytanlar baz kelimeler iitirler. Bunun üzerine bu kelimelere yüz yalan

' uarâ Sur. 221, 222
1 bn Ebî eybe (11/97).

J uarâ Sur. 222, 223
4 bn Cerîr (17/670, 671) ve bn Ebî Hâtin (9/2830).

5 uarâ Sur. 222, 223
6 Abdurrezzâk (2/78), bn Cerîr (17/671) ve bn Ebî Hâtim (9/2830).

7 Buhârî (5762, 6213, 7561) ve Müslim (2228).
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katarak onlan ienin kaynarken çkard ses gibi kâhinin kulana fsldarlar"

buyurmutur.’

>\j jfr j$ i $ * îjjûl f+M;

âl IyjS>j oUJUJI
I
Juij IJjâ ödJJl VJ

* b>U; VU

vJUi jJü jjiJi (Oi-ij _^i u jjû y. jj-aiij jjisr

“airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar. Görmüyor musun,

bunlar her vadide akn akn dolarlar. Gerçekten onlar,

yapmayacaktan eyleri söylüyorlar. Ancak iman edip salih

amel ileyen, Allah' çok anan ve hakszla uratldktan
sonra öçlerini alanlar baka. Zulmedenler hangi akbete

urayacaklarn göreceklerdir." (uar« Sur. 224- 227)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (sallallahu aleyhi

vBseiiem) zamannda biri Ensâridan, dieri de baka bir kavimden olmak üzere iki

kii hicivlemiti (iirle karlkl atmt). Her kiinin yannda kendi

kavminden sefih azgnlar vard. Bunun üzerine Yüce Allah: "airlere ise haddi

aan azgnlar uyarlar. Görmüyor musun, bunlar her vadide akn akn
dolarlar. Gerçekten onlar, yapmayacaklar eyleri söylüyorlar. Ancak

iman edip salih amel ileyen, Allah' çok anan ve hakszla uratldktan

sonra öçlerini alanlar baka. Zulmedenler hangi akbete urayacaklarn

göreceklerdir
"2

âyetlerini indirdi .

3

bn Cerîr, Dahhâk’tan aynsn bildirir .

4

bn Ebî Hâtim, krime’den bildirir: Cahiliye zamannda iki air hicivlemiti.

Her birinin yannda bir insan topluluu vard. Bunun üzerine Yüce Allah:

"airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar
" 1

âyetini indirdi .

2

’ Buhârî (3210, 3288).
J uarâ Sur. 224- 227

5 bn Cerîr (17/674, 675) ve bn Ebî Hatim (9/2873).

« bn Cerîr (17/675).
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bn Sa'd, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve bn Asâkir, Urve'den bildirir:

"airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar. Görmüyor musun, bunlar her

vadide akn akn dolarlar. Gerçekten onlar, yapmayacaklar eyleri

söylüyorlar
" 3 âyetleri indii zaman Abdullah b. Revâha: “Yâ Resûlallah! Allah,

benim onlardan biri olduumu bilmektedir" deyince: "Ancak iman edip salih

amel ileyen, Allah' çok anan ve hakszla uratldktan sonra öçlerini

alanlar baka. Zulmedenler hangi akbete urayacaklarn göreceklerdir
"4

âyeti indi .

5

bn Ebî eybc, Abd b. Humeyd, Nâsih 'te Ebû Davud, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Ebu'l-Hasan Sâlim el-Berrâd'dan

bildirir: "airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar
"6

âyeti indii zaman,

Abdullah b. Revâha, Ka'b b. Mâlik ve Hassân b. Sâbit alayarak gelip: "Yâ

Resûlallah! Allah bu âyeti indirdi. Ancak bizim airler olduumuzu

bilmektedir. Biz helak m olduk?" dediler. Bunun üzerine Allah: "Ancak iman

edip salih amel ileyen, Allah' çok anan ve hakszla uratldktan sonra

öçlerini alanlar baka. Zulmedenler hangi akbete urayacaklarn

göreceklerdir
"7

âyetini indirince, Resûlullah (ssiiaiiaha aleyhi veeifem) onlan çartp bu

âyeti onlara okudu .

8

Abd b. Humeyd ve Hâkim'in Benî Nevfel'in azatls Ebu'l-Hasan'dan

bildirdiine göre Abdullah b. Revâha ve Hassân b. Sâbit, airler hakkndaki bu

âyet indii zaman alayarak Resûlullah'a (saiuiahu aleyhi meJiem) gelmilerdi.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiiem):
"
airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar...”* diye

okumaktayd. Fakat:
"Ancak iman edip salih amel ileyen”'

0 buyruunu

okuduunda: "Burada siz kastedilmektesiniz'' buyurdu. "...Allah' çok

' uarâ Sur. 224
1 bn Ebî Hatim (9/2832).

3 uarâ Sur. 224- 226
* uarâ Sur. 227
5 bn Sa'd (3/528), bn Ebî Hâtin (9/2834) ve bn Asâkir (28/92, 93).

6 uarâ Sur. 224
7 uarâ Sur. 227
8 bn Ebî eybe (8/518, 519), bn Cerîr (17/678, 680, 682) ve bn Ebî Hatim (9/2834,

2835).

9 uarâ Sur. 224
10 uarâ Sur. 227
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anan ..."
1 buyruunu okuduunda: "

Burada siz kastedilmektesiniz

"

buyurdu.

"...Hakszla uratldktan sonra öçlerini alanlar baka ..."
2 buyruunu

okuduunda: "Burada siz kastedilmektesiniz " buyurdu. "...Zulmedenler

hangi akbete urayacaklarn göreceklerdir
"3 buyruunu okuduunda da:

"Burada kafirler kastedilmektedir" buyurdu.'

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Haddi aan azgnlar uyarlar
"3 buyruunu açklarken:

"Burada sapkla götüren cinlere ve insanlara uyan kafirler

kastedilmektedir" dedi. "...Bunlar her vadide akn akn dolarlar.

Gerçekten onlar, yapmayacaklar eyleri söylüyorlar
"6

âyetleri hakknda ise:

"Onlar her konumaya dalarlar. Onlarn söyledii eylerin çou yalandr”

dedi. Sonra Allah, onlardan bir ksmn istisna ederek: "Ancak iman edip salih

amel ileyen, Allah' çok anan ve hakszla uratldktan sonra öçlerini

alanlar baka ..."7 buyurmutur. Burada da Allah' çokça zikretmek ve öç

almakla mümine kar hiciv yapan kafire cevap vermek kastedilmektedir”

dedi.
8

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "airlere

ise haddi aan azgnlar uyarlar. Görmüyor musun, bunlar her vadide akn
akn dolarlar. Gerçekten onlar, yapmayacaklar eyleri söylüyorlar

"9

âyetlerini açklarken öyle dedi: "Burada Hz. Peygamber (saiiatishu aleyhi veseiiem) için

hiciv yapan mürikler ve onlara uyan cinler kastedilmektedir. Onlar sözlerin

her türlüsünü alrlard. Sonra Allah, onlardan bir ksmn istisna ederek:

"Ancak iman edip salih amel ileyen, Allah' çok anan ve hakszla

uratldktan sonra öçlerini alanlar baka ..."
10
buyurmutur. Burada Hassan

b. Sâbit, Abdullah b. Revâha ve Ka'b b. Mâlik kastedilmektedir. Onlar

1 uarâ Sur. 227
5 uarâ Sur. 227
J uarâ Sur. 227
4 Hâkim (3/488).

5 uarâ Sur. 224
6 uarâ Sur. 225, 226
7 uarâ Sur. 227
1 bn Cerîr (17/675- 677, 679- 681) ve bn Ebî Hatim (9/2831- 2833, 2835).

9 uarâ Sur. 224, 225
10 uarâ Sur. 227



12° uarâ Sûresi gP

iirleriyle, müriklerin Hz. Peygamber'e (saiieilahu aleyh. mailem) ettikleri hicivleri

savarlard.'

Firyabî ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Haddi aan
azgnlar uyarlar

" 2 buyruunu açklarken: “Burada iiri sahibinden nakleden

kiiler kastedilmektedir" dedi .

3

Edeb'öe Buhârî ve Nâsih'te Ebu Dâvud bn Abbâs'tan bildirir: Allah:

"airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar
"4 âyetinden bir kesimi neshederek:

"Ancak iman edip salih amel ileyen, Allah' çok anan ve hakszla
uratldktan sonra öçlerini alanlar baka ..."5 buyurmutur .

6

bn Merdûye ve bn Asâkirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ancak man
edip salih amel ileyen, Allah' çok anan ve hakszla uratldktan sonra

öçlerini alanlar baka ..." 7 buyruunu açklarken: “Burada Ebû Bekr, Ömer,

Ali ve Abdullah b. Revâha kastedilmektedir" dedi .

8

Târih'te Buhârî Ebû Ya'la ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ka'b b.

Mâlik, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi meltem): “üphesiz ki Allah, airler hakknda

âyetini indirdi. Bizim durumumuzu nasl görüyorsun?" diye sorunca,

Resûlullah (saflaiiahu aleyhi mallan): "Mümin kii klc ve dili ile cihat eder. Canm
elinde olana yemin olsun ki, iir okumakla sanki onlara ok atyor gibiydiniz"

buyurdu .

9

bn Ebî eybe ve Ahmed, Ebû Saîd'den bildirir: Biz Resûlullah (saiisiiahu aleyhi

mailem) ile beraber yürürken karmza iir okumakta olan bir air çkt. Bunun

1 bn Ebî Hatim (8/2831- 2834) ve Tahrîcu'l-Kcâfta (2/480) geçtii üzere bn Merdûye.
1 uarâ Sur. 224
3 bn Cerîr (17/673) ve bn Ebî Hatim (9/2831, 2832).

9 uarâ Sur. 224
5 uarâ Sur. 227
6
Buhârî (871). Sahîh hadistir (Bakn: Elbanî, Sahîh Edebi'l-Müfred. 668).

7 uarâ Sur. 227
8 bn Asâkir (28/92).

9 el-Metâlibu’l-Âliye 'de (4054) geçtii üzere Ebû Ya’la ve Tahrîcu'l-Keâfta (2/480)

geçtii üzere bn Merdûye. Müsned'in muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
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üzerine Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi veseiiem): "Sizden birinizin içinin irin ile

dolmas iir ile dolmasndan daha hayrldr" buyurdu .

1

Deylemî bn Mes'ûd’dan Resûlullah’n (seiiaiiehu eleyhi «seiiem) öyle buyurduunu

bildirir: "slam üzere ölen airlere kyamet gününde Allah iir okumalarn

emredecektir. O iirlerle huriler elerine arklar söyleyecektir. irk üzere ölen

airler ise cehennemde, helak olup yok olmak için dua edecektir."
1

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah [sefyiahu aleyhi

veseüem): "Baz iirlerde hikmet vardr" buyurmutur. Karaza b. Ka'b, Abdullah b.

Revâha ve Hassan b. Sâbit, Resûlullah'n (saOaiiahu aleyhi «selem) yanna gelerek: "Biz

iirler okurkenmi bu âyet nazil oldu?” dediler. Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi vesellem)

onlara: "Ayeti okuyun

"

buyurdu. Onlar: "airlere ise haddi aan azgnlar

uyarlar. Görmüyor musun, bunlar her vadide akn akn dolarlar.

Gerçekten onlar, yapmayacaklar eyleri söylüyorlar
"3 ksmna kadar

okudular. "Ancak iman edip salih amel ileyen ..."4 buyruunu

okuduklarnda, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «edem): "Burada siz kastedilmektesiniz"

buyurdu. "...Allah' çok anan ..."5 buyruunu okuduklannda: "Burada siz

kastedilmektesiniz" buyurdu. "...Hakszla uratldktan sonra öçlerini

alanlar baka ..."
6 buyruunu okuduklannda: "Burada da siz

kastedilmektesiniz" buyurdu.

Firyabî, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime:

"airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar
"7

âyetini açklarken: "ki air iirle

att zaman her ikisinin de taraftar olarak grubu olurdu" dedi .

8

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre

krime: "airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar"’ âyetini açklarken: "Burada

âsi cinler kastedilmektedir" dedi .

1

1 bn Ebî eybe (8/532), Ahmed 17/111, 1 12, 461 (1 1057, 11368) ve Müslim (2259).
1

Deylemî (3613).

J uarâ Sur. 224- 226
* uarâ Sur. 227
5 uarâ Sur. 227
8 uarâ Sur. 227
7 uarâ Sur. 224
8 bn Ebî Hatim (9/2832).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar
" 3 âyetin 1

açklarken: “Burada eytanlar kastedilmektedir" dedi. "Görmüyor musun,

bunlar her vadide akn akn dolarlar"4 âyeti hakknda ise: “air bir

kavmi batlla överken, bir kavmi de batlla (hakszlkla) kötüler" dedi .

5

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "airlere ise haddi aan azgnlar uyarlar.

Görmüyor musun, bunlar her vadide akn akn dolarlar"6 âyetlerini

açklarken: "Burada azgnlardan kast eytanlardr. airler ise iirin her

türlüsünü örenirler" dedi. "Ancak iman edip salih amel ileyen, Allah' çok

anan ve hakszla uratldktan sonra öçlerini alanlar baka. Zulmedenler

hangi akbete urayacaklarn göreceklerdir
"7

âyetini açklarken: “Burada

Abdullah b. Revâha ve arkadalar kastedilmektedir" dedi .

8

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Ancak iman

edip salih amel ileyen ..."

9

buyruunu açklarken: “Allah, bu âyette

airlerden ve bakalarndan bir ksm istisna etmitir" dedi. " Al 1jjftj

slik li aii ^ buyruu hakknda ise: “Bu âyet baz kraatlarda:

“5*ik L ji* eklindedir. Aynca bu âyet Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi

vaseiiem) yaplan hicivleri bertaraf eden Ensârîdan bir grup hakknda nâzil

olmutur. Bunlardan bazlar, Ka’b b. Mâlik, Abdullah b. Revâha ve Hassan b.

Sâbit'tir. airlerden veya bakalarndan "...Zulmedenler hangi akbete

urayacaklarn göreceklerdir
" 11

dedi .

12

1 uarâ Sur. 224
1 bn Ebî eybe (8/519) ve bn Cerîr (17/647).

3 uarâ Sur. 224
4 uarâ Sur. 225

s Abdurrezzâk (2/78), bn Cerîr (17/674, 677) ve bn Ebî Hâtim (9/2833).

6 uarâ Sur. 224, 225
7 uarâ Sur. 227
8 bn Cerîr (17/674, 677, 682) ve bn Ebî Hâtim (9/2832, 2836).

9 uarâ Sur. 227
10 uarâ Sur. 227
11 uarâ Sur. 227
,a bn Ebî Hâtim (9/2835, 2836).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Ancak iman edip salih amel

ileyen, Allah' çok anan ve hakszla uratldktan sonra öçlerini alanlar

baka. Zulmedenler hangi akbete urayacaklarn göreceklerdir"' âyetini

açklarken: "Bu âyet Abdullah b. Revâha ve Ensâr airleri hakknda inmitir"

dedi .

2

bn Sa'd ve bn Ebî eybe'nin Berâ’ b. Âzib’den bildirdiine göre

Resûlullah (»iaiiahu aleyhi meltem), Hassân b. Sâbit'e:
"
Müriklere kar hiciv yap.

üphesiz ki, Cibrîl seninle beraberdir" buyurmutur.

3

bn Sa'd'n bildirdiine göre: "Yâ Resûlallah! Ebû Süfyân b. el-Hâris bn

Abdulmuttalib sana hiciv etmektedir" denildi. Bunun üzerine bn Revâha

kalkp: "Ona cevap vermem için bana izin ver" dedi. Resûlullah (saHallahu aleyhi

meltem): "Sen: «Allah sabit klsn» diyen kii misin?" diye sorunca, bn Revâha:

"Evet yâ Resûlullah! Ben:

"Allah sana vermi olduu güzellii sürekli olarak sabit klsn

Musa'ya sabit kltp ona ettii yardmn aynsn sanada yapsn

"

dedim"

karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah [saiiaJiahu aleyhi meltem): "Allah sana da

aynsn yapsn " buyurdu.

Sonra Ka'b kalkarak: "Yâ Resûlallah! Ona cevap vermem için bana izin

veri' dedi. Resûlullah (saUaUu aleyhi «seiM: "Sen: «Gayret etti» diyen kii misin?"

diye sorunca: "Evet yâ Resûlallah!" Ben:

“Kureyliler Rabbine üstün gelmek için gayret etti

Üstün gelmeye çalan, ber zaman üstün olana (Allak a) malub olacaktr
’’

dedim” karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (saiteltehu Bteyhi meltem): "Allah

bunu sana unutmayacaktr" buyurdu.

Sonra Hassân kalkarak: "Yâ Resûlallah! Ona cevap vermem için bana izin

veri' dedi ve siyah dilini çkararak: "Dilersen bununla su tulumunu bile

’ uarâ Sur. 227
1 bn Ebî Hatim (9/2836).

J bn Ebî eybe (8/509), Buhârî (3213) ve Müslim (2486).
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parçalarm, bana izin ver” dedi. Resûlullah (»Mu *yhi meibn): "Ebû Bekr'in

yanma git. O sana kavmin durumunu ve neseblerini anlatsn. Sonra hicvet,

Cibril seninle beraberdir" buyurdu.

bn Sa'd'n bn Bureyde’den bildirdiine göre Cibril, Hz. Peygamber’ i («iaiiahu

aleyhi vEselEm) metheden yetmi msra iirde Hassân b. Sâbit'e yardmc olmutur.

bn Sa'd ve Ahmed'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hassân

Mescid’de iir okurken Hz. Ömer geldi ve ona gözünün ucuyla bakt. Bunun

üzerine Hassân ona bakarak: “Ben burada senden daha hayrl kii

bulunurken iir okudum" dedi. Bunun üzerine Ömer sustu. Ravi der ki:

Hassan, Ebû Hureyre'ye dönerek: “Allah için söyle. Resûlullah’n (sJsliahu aleyhi

mailem): "Benim yerime cevap ver. Allahm! Onu Rûhu'l-Kudüs ile teyid et"

buyurduunu iitmedin mi?" deyince, Ebû Hureyre: “Evet, iittim" karln
verdi .

1

bn Sa’d'n Muhammed b. Sîrîn'den bildirdiine göre Resûlullah (saliaiiahu aleyhi

meltem) bir gece seferde iken: "Hassân b. Sabit nerededir?" diye sordu. O:

“Buyur, emrindeyim" deyince, Resûlullah (saiiaiiafa aleyhi «tefem): "Develeri sürmek

için ark söyle" buyurdu. Bunun üzerine Hassan b. Sâbit ark söylemeye

balad. Resûlullah ta (saiuiahu aleyhi vesefem) onu dinliyordu. Hassan b. Sâbit ark

söylemeyi bitirince, Resûlullah (saiiaiiahu ateyhi vesBiiem): "Bu, mürikler için oktan daha

iddetlidir" buyurdu .

1

bn Asâkir'in Haan b. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi ««itam),

Abdullah b. Revâha'ya: "iir nedir? (sence)" diye sorunca: “Kiinin gösünde

hareket eden eyi diline çkarmas iirdir” karln verdi .

3

bn Sa'd’n Müdrik b. Umâre'den bildirdiine göre Abdullah b. Revâha der

ki: “Resûlullah Uaiisiiahu aleyh, veseiiem), bana: "iir okumak istediinde nasl okuyor

sun?" diye sordu. Sanki buna armt. Resûlullah'a Maiiahu aleyhi meltem): “Bir

eye bakar ve öyle okurum” dedim. Bunun üzerine Resûlullah (saHaiiahu aleyhi

vesBlem): "Haydi o zaman, müriklere kar hicvet" buyurdu .

4

1 Ahmed 36/267 (21936), Buhâri (3121) ve Müslim (2485).
2

Tahrîcu'l-Keâfta (2/480) geçtii üzere bn Sa'd.

J bn Asâkir (28/92).

4 bn Sa'd (3/527, 528).
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bn Sa'd'n Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Kim Müslümanlarn erefini korur?" buyurunca, Abdullah b. Revâha:

"Ben korurum” cevabn verdi. Ka'b b. Mâlik te: "Ben korurum” deyince,

Resûlullah (saiiBiidu aleyhi meltem): "Sen iir okuyabilirsin" buyurdu. Hassan b. Sâbit:

"Ben korurum” deyince, Resûlullah Maiiahu aleyhi «sellem): "Onlara kar hicvet,

Rûhu'l-Kudüs sana yardma olacaktr" buyurdu.

bn Sa’d’n Muhammed b. Sîrîn’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

Maiiahu aleyhi vesellem): "Kavim eer silahlaryla ve bedenleriyle yardm edecekse

dilleriyle yardm etmeleri daha önceliklidir" buyurmutur. Bir kii kalkp: "Yâ

Resûlallah! Ben bu ii yaparm” deyince: "Sen bunu yapamazsn" buyurdu.

Adam oturup bir bakas kalkt ve: “Ben bu ii yapanm” dedi. Resûlullah

(saiiaiiahu Bieyhi vesellem) ona da eliyle otur diye iaret etti. Sonra Hassân kalkarak: "Yâ

Resûlallah! San’â' ve Busra arasnda bulunan hiçbir airi beenmiyorum.

Vallahi, ben bir kavme hiciv ettiim zaman bu hiciv kesinlikle onlara bildikleri

eyin en an olmutur. Bana onlarn geçmiini ve evlerini bilen birini ver ki

ona göre onlara hicvedeyim” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu deyh vesellem),

Ebû Bekr’e, ona durumlarn anlatmasn söyledi.

bn Sa'd, Muhammed b. Sîrîn'den bildirir: Kurey müriklerinden üç kii

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ve ashabna hiciv etmiti. Bunlar, Ebû Süfyân b.

el-Hâris, Amr b. el-Âs ve bnu’z-Ziba'râ'dr. Bir kii Hz. Ali’ye: "Bize hiciv eden

u kavme kar sen yerimize hiciv et” dedi. Ali: "Eer Resûlullah (sallallahu aleyhi

vesellem) izin verirse yapanm” cevabn verdi. Bu kii: "Yâ Resûlallah! zin ver de

bize hiciv eden kavme kar Ali hiciv etsin” dedi. Resûlullah Maiiahu aleyhi vesellem):

"O, bunu yapamaz" buyurdu. Sonra da Ensâr'a: "Resûlullah'a silahlaryla ve

bedenleriyle yardma olan kavmi hiciv ederek yardm etmekten alkoyan

nedir?" buyurdu. Hassân b. Sâbit kalkarak: "Ben bu ii yaparm” deyip dilinin

ucunu tuttu ve: "Vallahi, San’â’ ve Busra arasnda bulunan hiçbir airi

beenmiyorum” dedi. Resûlullah (saiiaiiaht aleyh, vesellem): "Ben onlardan iken nasl

hicvedeceksin?" buyurunca, Hassân: "Hamurdan kl çeker gibi sizi onlarn

içinden çekip çkaracam” cevabn verdi. O zaman müriklere Ensâr’dan üç

kii hicivle cevap veriyordu. Bunlar, Hassân b. Sâbit, Ka'b b. Mâlik ve

Abdullah b. Revâha'dr. Hassân ve Ka’b, Müriklerin dediklerine benzer

eylerle, geçmi olaylardan ve iledikleri amellerden bahsedip onlar

ayplyorlard. bn Revâha ise onlar küfürleriyle ayplayarak neseblerinin
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küfre dayandn ve onlarda küfürden daha kötü bir eyin olmadn
söylüyordu. O zamanlar, onlar için hicvin en ar olan Hassân ve Ka'b'n

hicivleriydi. En hafifi de bn Revâha'nn hicivleriydi. Ancak onlar Müslüman

olup slam' anladklannda, onlar için hicivlerin en an bn Revâha'nn

hicivleri olmutu.

bn Ebî eybe'nin Bureyde’den bildirdiine göre Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi

vEsellem): "Baz iirlerde hikmet vardr" buyurmutur.

1

bn Ebî eybe'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu

Bieyto vBSBiiem): "Baz iirlerde hikmet vardr"buyururdu .

2

bn Ebî eybe'nin bn Mes’ud'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu

Bayhi «nflem):
uBoz iirlerde hikmet, belaatta ise sihir vardr

" buyurmutur .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Fadâla b. Ubeyd: "...Zulmedenler hangi

akbete urayacaklarn göreceklerdir
"4 buyruunu açklarken: "Burada

Kâbe'yi tahrib edenler kastedilmektedir" dedi .

5

Ahmed'in Umâme b. Sehl b. Huneyften bildirdiine göre Resûlullah’n

(saiiaUahu aleyhi veaaflem) ashabndan bir kii: “Habeliler size kanmadkça siz de onlara

karmayn. Çünkü Kabe'nin hâzinesini Habelilerden incecik baJdrh

birisinden bakas çkarmayacaktr" dedi .

6

bn Ebî eybe ve Hâkim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiiaBaiu aleyh metM öyle buyurmutur:
"
Rükün ve Makam'n yannda

bir kiiye biat edilecek ve Kâbe'yi ancak orann ahalisi istila edebilecektir.

Kâbe'yi ehli istila edince de artk Araplarn helak olmasn sorma. Sonra

1 bn Ebî eybe (8/504) ve Ebû Dâvud (5013). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Ddîf Sünen

Ebî Dâvud, 1066).

1 bn Ebî eybe (8/503, 505), Ahmed (2424) ve Ebû Dâvud (5011). Sahîh hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 4190).

3 bn Ebî eybe (8/505) ve Tirmizî (2844). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen

et-Tirmizî, 2280).

4 uarâ Sur. 227
5 bn Ebî Hâtûn (9/2837).

6 Ahmed 38/226 (23155). Muhakkik: "Sahîh liayrihi" demitir.
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Habeiler gelecek ve bir daha yaplmamak üzere onu tahrib edecektir. Ayn

zamanda hâzineyi çkaran kiiler de onlar olacaktr."'

Hâkim'in Abdullah b. Amadan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) "Habeliler size karmadkça siz de onlara karmayn. Çünkü Kabe'nin

hâzinesini Habelilerden incecik baldrh birisinden bakas çkarmayacaktr"

buyurmutur .

2

Hâkim, Abdullah b. Amr’dan bildirir: "Kabe’nin son durumu öyle

olacaktr. Habeiler Kâbe'yi istila edecektir. Müslümanlar onlar karlamak

için yola çknca Allah doudan bir rüzgar çkaracak ve kalbinde hardal tanesi

kadar takva olan her kiiyi öldürecektir. Bütün iyileri ölünce geriye deersiz

kiiler kalacaktr ." 3

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Nesâî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiidiahu aleyhi vesellem): "Kâbe'yi incecik baldrh bir Habeli

harab edecektir" buyurmutur.
4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî lâlib: "Sanki kel ve küçük

kulakl, ince baldrh Habeli birinin Kâbe'de oturup onu tahrib ettiini görür

gibiyim" dedi .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr: "Sanki kel kafal ve

incecik baldrh biri Kabe'nin üzerinde kazmayla onu tahrib etmektedir” dedi .

6

bn Ebî Hâtim, Hz. Âie'den bildirir: Babam vasiyetini iki satr olarak öyle

yazmt: "Rahmân ve Rahîm olam Allah'n adyla. Bu, Ebû Bekr b. Kuhâfa'nn

dünyay terk edecei zaman vasiyetidir: "Kafir'in iman edip günahkann takva

sahibi biri olduu ve yalancnn doru söyledii bir zamanda, Ömer b. el-

Hattâb' size halife olarak brakyorum. Eer adil olursa zaten ondan emelim

ve arzum budur. Eer zulmeder deitirirse ben gayb bilmem. Allah:

1 bn Ebî eybe (15/52, 53) ve Hâkim (4/452, 453, "sahîh").
2 Hâkim (4/453, "sahîh") ve Ebû Dâvud (4309). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh

Sünen Ebî Dâvud, 3620).

3 Hâkim (4/457, "sahîh").

* bn Ebî eybe (15/47), Buhâri (1591, 1596), Müslim (2909) ve Nesâî (2904).

5 bn Ebî eybe (15/48).

6 bn Ebî eybe (15/47, 48).
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"...Zulmedenler hangi akbete urayacaklarn göreceklerdir
" 1

buyurmaktadr.

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Abdullah b. Rebâh: Safvân b. Muhriz:

"...Zulmedenler hangi akbete urayacaklarn göreceklerdir
"3 âyetini

okuduu zaman alard” dedi .

4

' uarâ Sur. 227
1 bn Ebî Hatim (9/2836, 2837).

3 uarâ Sur. 227
4 bn Ebî eybe (13/486).



IVEML SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Delâil'öe bildirdiine

göre bn Abbâs: "Nemi Sûresi, Mekke'de inmitir" dedi.’

"bn Merdûye, bnu'z- Zübeyr’den aynsn bildirir.

S^* * âib u-k
/ " *

V oeJJl ty r>j ûjîJîj 5^1 ûj-ys

p-i* p-^ ^43

ÖJ {j* üI^âI lkjj S3>-^l j p-*J »—»lîiJi

"Ta, Sin, Bunlar Kur'ânn, Kitab Mûbin’in âyetleridir.

üphesiz, âhiret hayatna inanmayanlarn ilerini biz

kendilerine güzel göstermiizdir de o yüzden bocalayp

dururlar. üphesiz bu Kur'ân sana, hüküm ve hikmet sahibi,

hakkyla bilen Allah tarafndan verilmektedir."

(Nemi Sur. 1-6)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:
U
^A*"

2
ifadesini açklarken:

"Bu, Allah’n ismidir. Yani smi-Â'zam’dr" dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: ifadesini açklarken: "Bu, Kur'ân'n isimlerinden bir isimdir"

dedi. "üphesiz, ahiret hayatna inanmayanlarn ilerini biz kendilerine

:

Îbnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 611) ve Beyhakî (7/143, 144).

} Nemi Sur. 1

3 bn Ebî Hatim (9/2838).

4 Nemi Sur. 1
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güzel göstermiizdir de o yüzden bocalayp dururlar"' âyeti hakknda:

"Burada ahiret hayatnn var olduunu kabul etmeyenler, ona iman

etmeyenler ve sapklklanna devam edenler kastedilmektedir” dedi.

"üphesiz bu Kurbân sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkyla bilen Allah

tarafndan verilmektedir
" 2

âyeti hakknda ise: "Sen Kur'ân', hikmet sahibi ve

her eyi bilen Alah katndan alyorsun, mânâsndadr” dedi.

3

*r
,44i 44 l^lj jl Sj

"Musa, ailesine: «Ben bir ate gördüm; size oradan ya bir

haber getireceim yahut snasnz diye tutumu bir odun
getireceim» demiti/' (Nemi Sur. 7)

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana, Yüce

Allah'n: "^-4 buyruunu açkla” deyince, bn Abbâs: "Burada ate

tututurulacak yanan bir odun parças kastedilmektedir” dedi. Nâfi’ b. el-

Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?” diye sorunca, bn Abbâs: "Evet

bilirler, Tarafe’nin:

‘ Bana gelen hüznü gece boyu bertaraf etmekle uratm

Yanan bir odun parças gibi hep uykusuz kaldm dediini iitmedin mi?”

karln verdi. 5

D ÜU4J 4^y- i

^

* A • A
ÜÎ ($*y lili

1 Nemi Sur. 4
1 Nemi Sur. 6

5 Abdurrezzâk (2779) ve bn F.bî Hatim (9/2838, 2841, 2842)

A Nemi Sur. 7

5 el-tkân 'da (2/77) geçtii üzere Tast.
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"Atee varnca ona: «Atein yannda olan ve çevresinde

bulunanlar mübarek klnmtr. Âlemlerin Rabbi olan Allah,

eksikliklerden uzaktr» diye seslenildi." (Nemi Sur. 8)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Atee varnca ona: «Atein yannda olan ve çevresinde bulunanlar

mübarek klnmtr...» diye seslenildi"’ buyruunu açklarken öyle dedi:

"Burada atein yanndaki ile Allah kendini kasdetmitir. Âlemlerin Rabbi olan

Allah’n nuru oradaki aaca yansmt. Aacn çevresindekilerle de melekler

kastedilmektedir."
3

bn Cerîr, bnu’I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ona: «Atein yannda olan ve çevresinde bulunanlar mübarek

klnmtr...» diye seslenildi
" 3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Burada

ateten kast nurdur. Allah, o nurun içinden Mûsa’ya (aleyhsselam) nida etti.

Çevrede bulunanlardan kast ise meleklerdir."4

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, Saîd b. Cübeyr

ve bn Merdûye’ten bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ona: «Atein yannda

olan ve çevresinde bulunanlar mübarek klnmtr...» diye seslenildi
"3

buyruunu açklarken: "Mübarek klnan atetir. Allah, Musa’ya (üierhisseiam), o

nurun içinden nida etti" dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: "O ate

nurdu. O atein içindekiler ve etrafndakiler mübarek klnd” dedi .

7

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Atein yannda olan ve çevresinde bulunanlar mübarek klnmtr ..."
8

buyruunu açklarken: "Ate mübarek klnmtr" dedi.

' Nemi Sur. 8
3 bn Cerîr (18/10, 12, 13) ve bn Ebî Hatim (9/2845, 2847).

J Nemi Sur. 8
4 bn Cerîr (18/12, 13) ve bn Ebî Hatim (9/2845- 2847).
5 Nemi Sur. 8
6 bn Cerîr (18/10, 11) ve bn Ebî Hatim (9/2846).

7 bn Ebî Hatim (9/2845).
8 Nemi Sr. 8
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Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'den aynsn

bildirir.’

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim Katâde’den bildirir: "Bu

âyet Ubey b. Ka'b'n mushafnda: jû cij*” eklindedir. Atein,

Âlemlerin Rabbi olan Allah'n nuru olduu iddia edilmektedir. '...Çevresinde

bulunanlar..."
2
ifadesiylede melekler kastedilmektedir.

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime Bunun üzerine âyeti: " J
jû" eklinde okurdu.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b bu âyeti açklarken:

"Ate, Rahmân'n nurudur. "...Çevresinde bulunanlar ..."4 ifadesiylede Musa

(aieyhisseiam) ve melekler kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Atein yannda olan ve

çevresinde bulunanlar mübarek klnmtr ..."5 buyruunu açklarken:

"Atete bir melek vard” dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Mübarek klnmtr..."

7

buyruunu açklarken: "Takdis edilmitir (temizlenmitir) mânâsndadr”

dedi.®

Abd b. Humeyd, Müslim, bn Mâce, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn

Merdûye, Ebu'-eyh el-Azame’de ve Beyhakî'nin, eî-Esmâ ve's-Sfat'ta Ebû

Ubeyde vastasyla Ebû Mûsa el-E'arfden bildirin Resûlullah (saliallshu aleyhi ««Hem)

aramzda kalkarak öyle buyurdu: "üphesiz ki; Allah uyumaz, ona uyumak

da yakmaz. O, adaleti indirir ve kaldrr. Gecenin ameli, gündüzden önce,

gündüzün ameli de geceden önce onun katma çkartlp arzedilir. Onun hicab

nurdur. Eer hicab kaldrm olsayd, nuru gözünün gördüü her eyi

yakard ." Ravi der ki: Sonra Ebû Ubeyde: "Atee varnca ona: «Atein

1 bn Cerîr (18/11) ve bn Ebî Hatim (9/2845).
1 Nemi Sur. 8
3 bn Ebî Hatim (9/2846).

4 Nemi Sur. 8
5 Nemi Sur. 8
6 bn Ebî Hâtim (9/2846).

7 Nemi Sur. 8
8 bn Ebî Hâtim (9/2845).
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yannda olan ve çevresinde bulunanlar mübarek klnmtr. Âlemlerin

Rabbi olan Allah, eksikliklerden uzaktr» diye seslenildi"' âyetini okudu .

2

Vyii ÇJiS l>
;

ll Jj OU l«& jîi; Uîj UÜ Up jjîj

lt?^ J * frTJ Jj**^
liîljl L£_U Liji IjjlS” ojij 0_^j^ obl

UÜ ^4 JLît l* ^ Ü II^tf s>^

JIp l* ü^ _>ÜU Ijipj

"Asâm at! Musa (asây atp) onun ylan gibi hareket

etttiini görünce dönüp arkasna bakmadan kaçt.

(Kendisine): «Ey Musa! Korkma; çünkü benim huzurumda
peygamberler korkmaz» dedik. Ancak, kim hakszlk eder,

sonra, iledii kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben
(ona kar da) çok balaycym, çok merhamet sahibiyim.

Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çksn. Dokuz
mucize ile Firavun ve kavmine (git). Çünkü onlar artk

yoldan çkm bir kavim olmulardr. Mucizelerimiz onlarn
gözleri önüne serilince: «Bu, apaçk bir büyüdür» dediler.

Kendileri de bunlarn hak olduklarn kesin olarak bildikleri

hâlde, srf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarndan
ötürü onlar inkâr ettiler. Ama bozguncularn sonunun nasl

olduuna bir bak!" (Nemi Sur. o-u)

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Onun ylan

gibi hareket etttiini görünce ..."3 buyruunu açklarken: “Onun ylan gibi

yürüdüünü görünce mânâsndadr" dedi .

4

' Nemi Sur. 8
1 Müslim (179), bn Mâce (195, 196), bn Eb Hatim (9/2844, 2845), Ebu'-eyh (119,

120, 127, 129- 131) ve Beyhakî (391, 392, 394, 671).

J Nemi Sur. 10
4 bn Cerîr (18/14).
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Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: r3
"'

ifadesini açklarken: "Geriye

dönmeden kaçt, mânâsndadr” dedi. "...Sonra yapt kötülüü iyilie

çevirirse ..."

1

buyruu hakknda ise: "Burada kiinin zulmünden ve

kötülüünden sonra tövbe etmesi kastedilmektedir” dedi. 5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'ir

bildirdiine göre Katâde: "...Dönüp arkasna bakmadan kaçt. (Kendisine)

«Ey Musa! Korkma; çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz»

dedik ..."4 buyruunu açklarken: “Musa (eleytueiam) ylann hareket ettiini

görünce arkasna bakmadan hzl bir ekilde kaçt. Bunun üzerine Allah:

"Benim yanmda korkulmaz” buyurdu” dedi. "...Ancak kim zulmederse..."'

buyruu hakknda ise öyle dedi: "Allah zalimi korumaz. Sonra Allah

rahmetiyle âyete devam ederek: "...Sonra yapt kötülüü iyilie

çevirirse ..."
6
buyurdu. "Yani kii kötülüklerden sonra salih amel ilerse

"...Ben onu da balaycym, merhamet edenim"

7

buyurdu.®

bnu'l-Münzir’in Meymûne'den bildirdiine göre Allah, Mûsa'ya (Minelini)

öyle buyurmutur: "üphesiz ki, zulmetmeyen hiçbir Peygamber benim

huzurumda korkmaz. Tövbe edinceye kadar zalim kii için yanmda eman

yoktur.”

Saîd b. Mansûrîun bildirdiine göre Zeyd b. Elem bu âyeti: "^2» ^ yi”

eklinde okumutur.

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Mûsa’nn (aieytisnUm) üzerinde kollan

dirseklerine ulamayan yünden bir cübbe vard. Yüce Allah: "Elini koynuna

sok ..."9 buyurunca, Musa (*yh>mian) elini koynuna soktu.
1

1 Nemi Sur. 10
1 Nemi Sur. 11

3 bn Cerîr (18/15, 20) ve bn Ebî Hâtim (9/2838, 2839).

* Nemi Sur. 10
5 Nemi Sur. 11
6 Nemi Sur. 11

7 Nemi Sur. 11
8 Abdurrezzâk (2/79), bn Cerîr (18/15) ve bn Ebî Hâtim (9/2848- 2850).

9 Nemi Sur. 12
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bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Miksem: "Mûsa'ya

(aleyhimin): "Elini koynuna sok..."
2
buyrulmasnn sebebi elbisesinin kolsuz

olmasdr" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: “Mûsa'nn(aieyhisselam)

üzerinde ksa kollu bir elbise vard. Eer elbisenin kollar olsayd, Allah,

Mûsa'ya (»isyhituism) elini elbisesinin koluna sokmasn emrederdi" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Elini koynuna sok ..."4

buyruunu açklarken: "Burada elini elbisenin cebine sokmas

kastedilmektedir" dedi .
5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Elini koynuna sok; Firavun'a ve onun kavmine gönderilen dokuz

mucizeden biri olarak, kusursuz bembeyaz olarak çksn ..."
6 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Elini cebine koy ki, onu çkardnda alacal çkmasn,

mânâsndadr. Çünkü Musa'nn (aieyhisseU) beyaz eli ve asas dokuz mucizeden

ikisidir." bn Abbâs ise öyle derdi: "Dokuz mucize unlardr: "Mûsa'nn

(aieyhissei&m) eli, asas, tûfan, çekirge, bit, kurbaa, kan, topraklar ile

hayvanlannda verimsizlik ve ehirlerinde meyvelerin ktldr. "Nitekim

âyetlerimiz kendilerine gerçei gösterecek biçimde gelince ..."7 buyruu

hakknda ise öyle dedi: "Burada âyet ifadesiyle delil kastedilmektedir. Onlar

Allah'n delillerinin hak olduunu yakînen bildikten sonra onlar tekzib ettiler.

nkâr da ancak bir eyi bildikten sonra olur."
8

bnu’I-MünziHin bildirdiine göre bn Abbâs: £ik
"9 buyruunu

açklarken: "Burada kiinin büyüklenmesi ve kibirlenmesi kastedilmektedir"

dedi.

1 bn Ebî Hatim (9/2850).
1 Nemi Sur. 12

3 bn Cerîr (18/20, 21) ve bn Ebî Hatim (9/2850).

4 Nemi Sur. 12
9 bn Ebî Hatim (9/2850).
6 Nemi Sur. 12
7 Nemi Sur. 13
8 bn Ebî Hatim (9/2851- 2853).

9 Nemi Sur. 14
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: liit ffltTij
»

1

buyruunu açklarken: “Onlar Allah’n âyetlerine yakînen inandktan sonra

büyüklendiler. Ancak bu âyetteki takdim ve te'hîrdir” dedi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre A'me bu âyeti: eklinde

okumutur. Âsim ise: “jl eklinde (ayn) ve (lam) harfini ötre ile

okumutur.

te JU iUi ^JJI k iuJ vuj Up odLij ijjb issf JLaJj

iJl <okp

"AndolsunJ Biz Dâvûd'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar:

«Hamd, bizi mü'min kullannn birçoundan üstün klan
Allah'a mahsustur» dediler." (Nemi Sur. s)

bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir: Dâvud'a (aiertusseiam) dört ey verilmiti.

Bunlar, dalann hizmetine verilmesi ve dalann kendisiyle beraber Allah’

zikretmesi, demirin onun için yumuak klnmas, ona kudili öretilmesi ve

cinlerin hizmetine verilmesidir. Dâvud (aîeyhisseiam) öldüü zaman Süleyman'a

kudili öretilip cinler hizmetine verilince, Dâvud'un (alayfamlm) varisi oldu.

Ancak dalann hizmetine verilmedii gibi demir de kendisi için yumuak
klnmamt .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ömer b. Abdilazîz öyle bir yaz yazd:

“Allah kuluna bir nimet verdiinde kul bu nimetten dolay hamd ederse,

hamd etmesi mutlaka kendisi için verilen nimetten daha üstün olur. Eer

bunun öyle olduunu Allah'n Kitâb’nda görmek istersen, Allah: "Andolsun!

Biz Dâvûd’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar: «Hamd, bizi mü’min

kullarnn birçoundan üstün klan Allah'a mahsustun* dediler"’

1 Nemi Sur. 14
1 bn Ebî Hatim (9/2853).

} Nemi Sur. 14

1 bn Ebî Hatim (9/2854)

5 Nemi Sur. 15
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buyurmaktadr. Hangi nimet Davud'a (aiayhssaiam) ve Süleyman'a leieyhiselam) verilen

nimetten daha üstündür?"
1

ot tej) Jjl jia lûU ^Ûl 4 L; Jlij îjjli dULi Öjjj

JJui ^ lii 01 fgri j<r

"Süleyman, Dâvûd'a varis oldu ve: «Ey insanlar, bize Kudili

öretildi ve bize her ey verildi. üphesiz bu, apaçk bir

lÜtUftUr» ded." (Nemi Sur. 10 )

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Süleyman, Dâvûd'a varis oldu..."* buyruunu açklarken: "Dâvud

(Beytsroiem), Süleyman'a (ai^sseM peygamberlii, krall ve ilmini miras olarak

brakt" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre el-Evzaî: "...Ey insanlar...'"
1

ifadesini

açklarken: "Bize göre "Nâs” ifadesi ile ilim adamlar kastedilmektedir" dedi .

5

bn Ebî Hatim, Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirir: Ben, Ömer b. el-Hattâb'n

yannda iken Ka'b(u'l-ahbâr) içeri girerek öyle dedi: "Ey Müminlerin emiri!

Bilmi ol ki, peygamberlerin kitabnda okuduum en garip eyi sana haber

vereceim. Bayku, Süleyman'n (aieytossBiam) yanna gelip: "Allah'n selam

üzerine olsun ey Allah'n Peygamberi!" dedi. Süleyman (Bieytojeiam): "Senin de

üzerine olsun ey bayku!" karln vererek: "Bana söyle, niçin ekinlerden

yemezsin?" diye sordu. Bayku: "Ey Allah'n Peygamberi! Âdem (eieyhssaM

bundan dolay Rabbine asi olmutur. Bu sebeple ondan yemiyorum" dedi.

Süleyman (aleyhisseiam): "Niçin su içmiyorsun?" diye sorunca: "Ey Allah'n

Peygamberi! Nuh’un (aieyhuseiam) kavmi suda gark olmutur. Ondan su içmeyi

braktm" dedi. Süleyman (aM«seian): "Niye yapl yerleri terk edip te harabeleri

mesken edindin?" diye sorunca: "Çünkü harap Allah'n mirasdr, ben de

Allah'n mirasn mesken edindim” cevabn verdi. Allah bunu Kitab'nda

zikretmi ve: "Biz, refahndan marm nice memleketi helâk etmiizdir.

’ bn Ebî Hâtim (9/2854).
1 Nemi Sur. 16
5 ibn Ebî Hâtim (9/2854).

4 Nemi Sur. 16
s bn Ebî Hatim (9/2855).
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te yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmitir. Onlara

biz vâris olmuuzdur"1 buyurmutur .

2

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd'de ve bn Ebî Hâtim, Ebû Sddîk en-Nâcî'der

bildirin Süleyman (>Mi«ian), halkla beraber yamur duasna çkmt. Yolda

giderken srt üstü yatarak ayaklann semaya kaldrm bir karncann

"Allahm! Biz senin mahlukatndan yaratklarz. Senin rzkndan müstan

olamayz. Ya yamur yadnr bizi sularsn veya yadrmaz helak edersin'

diyordu. Bunun üzerine Süleyman (aiertaseiam): "Geri dönün, bakasnn duasyla

sulandnz" dedi .
3

bn Ebî Hâtim, Ebu'd-Derdâ'dan bildirir: Dâvud (aieyhisseiam) sürekli olarak bir

gün hayvanlar arasnda, bir gün de insanlar arasnda hüküm klard. Bir gün

bir inek gelip boynuzunu kapnn halkasna koydu ve annenin çocuu için

barmas gibi çard. Sonra: "nsanlar önceleri bana önem verir ve ilerinde

kulanrlard. imdi yalandm diye beni kesmek istiyorlar" dedi. Bunun

üzerine Dâvud (Beytisseiam): "Ona iyi bakn ve onu kesmeyin" dedi. Sonra da

"...Bize kudili öretildi ve bize her ey verildi ..."4 buyruunu okudu .

5

Hâkim Müstedrek 'te Ca'fer b. Muhammed'den bildirin Süleyman'a

(Bieytüssuiam) dounun ve batnn mülkü verilmiti. Süleyman (Bieytaaism) yedi yüz yl

alt ay boyunca hükümdarlk yapmtr. O bütün dünya malna, insanlara,

cinlere, hayvanlara, kulara ve vahi hayvanlara hükmetti. Her ey kendisine

verilmi ve kendisine her mahlukatn dili öretilmiti. Onun zamannda insan

artan güzel sanat eserleri yaplmtr. Eceli geldii zaman, Allah’n ilmi ve

hikmetini anne babadan kardeine ve Dâvud'unidByMfflMoullanna öretmesi

vahyedildi. Onun dört yüz seksen çocuu risalet verilmeksizin peygamber

olmutu. Zehebî. "Bu batl bir hadistir” dedi .

6

Hâkim, Muhammed b. Ka'b'dan bildirir: Bize bildirildiine göre

Süleyman'n (aieytuuiam} askeri klas yüz fersahlk bir genilikteydi. Yirmi be
fersah insanlar için, yirmi be fersah cinler için, yirmi be fersah vahi

1

Kasas Sur. 58
2 bn Ebî Hâtim (9/2996, 2997).

3 bn Ebî eybe (10/312, 13/207), Ahmed (Ahmed. 87) ve bn Ebî Hâtim (9/2858).

4 Nemi Sur. 16

5 bn Ebî Hâtim (9/2855).

6 Hâkim (2/589).
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hayvanlar için ve yirmi be fersah kular içindi. Onun direkler üzerinde

camdan bin evi vard. Onlardan üç yüzü kök, yedi yüzü de tek odal evlerdi.

O, esen rüzgâra emir verdi ve rüzgâr kendisini yukar çkard. Bir daha emir

verince de onu istedii yere götürdü. Sonra Allah: “Senin mülküne bir

eklemede bulundum. Senin hakknda kim ne konuursa konusun rüzgâr

bunu sana mutlaka bildirecektir" diye vahyetti.'

Abdullah b. Ahmed Zühd'e zevaid olarak ve bnu'l-Münzir, Vehb b.

Münebbih'ten bildirir: Süleyman b. Dâvud rüzgar üzerinde giderken srâil

oullarndan bir çiftçinin yanndan geçti. Çiftçi kendisini görünce:

"Sübhanallah, Allah, Dâvud'un (aieyhsseiam) ailesine mülk ve saltanat vermitir"

dedi. Rüzgar çiftçinin bu sözünü alp Süleyman’n (ahyhisselam) kulana yetitirdi.

Bunun üzerine Süleyman (sieyhtsseiam): "Bu çiftçiyi bana getirin" diye emredince

çiftçiyi huzuruna getirdiler. Ona: "Sen ne dedin?" diye sorunca, çiftçi dediini

tekrarlad. Süleyman (aieyhissaiam): "Ben, senin fitneye dümenden korktum.

Sübhanallah demenin sevab kyamet gününde Allah katnda Dâvud (aieyhîsseiBm)

aillesine verilenden daha üstündür" dedi. Çiftçi: "Benim skntlanm

giderdiin gibi Allah da senin skntn gidersin" dedi. Süleyman (aleyhisseJam)

bayaz tenli iriyar, vücudu çokça tüylü ve kll savaç birisiydi. O, nerede bir

kral olduunu iitirse mutlaka gidip onunla savar ve onu malub ederdi. O

eytanlara emir verir ve kendisi için camdan evler yaparlard. O istedii

silahlan da o eve koyard. Sonra rüzgara emreder ve rüzgar onu yeryüzünde

istedii yere götürürdü. Sonra yumuak rüzgara emreder ve yumuak rüzgar

onu istedii yere indirirdi.
1

bnu’l-Münzir, Yahya b. Ebî Kesîr’den bildirir: Süleyman b. Dâvud, srâil

oullanna: "Size bugün mülkümün bir ksmn göstereyim mi?" diye sordu.

srâil oullan: "Göster, ey Allah'n Peygamberi” dedi. Süleyman (aieyhisseiam): "Ey

rüzgar! Bizi kaldr" deyince, rüzgar onlan kaldrd ve yeryüzü ile gökyüzü

arasnda bir yerde yerletirdi. Sonra. "Ey ku! 8izi gölgelendir" deyince de

ku kanatlanyla onlan gölgelendirdi. Sonra: “Ey srâil oullan! Nasl bir mülk

görüyorsunuz?" diye sordu. srâil oullan: "Büyük bir mülk görüyoruz"

cevabn verdi. Bunun üzerine Süleyman (BieyhigMam) öyle dedi: "Süleyman’n

can elinde olana yemin olsun ki, kul: "Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ erike leh,

’ Hâkim (2/589).
1 Abdullah b. Ahmed (sh. 39, 40).
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lehu'l-Mülkü velehu'l-Hamdü ve huve alâ külli ey'in kadîr (=Allah'dan baka

ilah yoktur. Onun orta yoktur. Mülk ve hamd ona mahsustur. O, her eye

gücü yetendir)" demesi kendisi için bu mülkümden, dünyadan ve

içindekilerden daha hayrldr. Ey srâil oullan! Kim, gizli ve açk her iinde

Allah’dan korkarsa, zenginlikte ve fakirlikte iktisatl, sakin veya öfkeli iken

adaletli davranrsa ve her halükârda Allah' zikrederse bana verilen mülkün

ayns kendisine verilir."

$ Jjij Ö* 5, 5UJJ

"Süleyman’n cinlerden, insanlardan ve kulardan
müteekkil olan ordusu topland. Hepsi toplu olarak

gidiyorlard." (Nemi Sur. 1 7 )

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Süleyman (siEyhtssdam) için üç yüz bir

taht kurulurdu. nsanlardan müminler yan tarafnda, cinlerden müminler ise

onlann arkasnda otururdu. Sonra kulara emreder ve kendisine gölgelik

yaparlard. Sonra rüzgara emreder ve onu tarlard. Onlar bir baan
yanndan geçtikleri zaman (rüzgar) onu sallamazd bile.’

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Hepsi toplu olarak gidiyorlard
"1 buyruunu açklarken: "Toplu olarak

sevkediliyorlard, mânâsndadr" dedi .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Hepsi toplu olarak

gidiyorlard
"4 buyruunu açklarken: "Her snfa bir idareci klnd. Bu

idareciler krallann yapt gibi öndekiler geridekilerden kopmasn diye

öndekileri bekletirdi" dedi .

5

Taberânî ve Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a:

"Bana: buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: "Kular uyuyana

kadar geridekilerin yetimesi için öndekilerin bekletilmesidir" dedi. Nâfi' b.

’ bn Ebî Hatim (9/2755).
1 Nemi Sur. 17
5 bn Cerîr (18/129) ve bn Ebî Hâtim (9/2927).

4 Nemi Sur. 17
5 bn Cerîr (18/26).
6 Nemi Sur. 17
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el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?” diye sorunca, bn Abbâs öyle

dedi: “Evet bilirler, airin:

"Onun süvarilerini Nehd civarnda beklettim

A.ncak he§ gün sonrasnda toplanp harekete geçtiler dediini iitmedin

mi?”

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid ve Ebû Rezîn: "...Hepsi toplu olarak gidiyorlard
"1

buyruunu açklarken: “Geridekiler öndekilere yetisin diye öndekiler

bekletilirdi, mânâsndadr” dediler .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

"...Hepsi toplu olarak gidiyorlard
"4 buyruunu açklarken: “Geridekiler

öndekilere yetisin diye öndekiler bekletilirdi, mânâsndadr”dedi .

5
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"Nihayet katnca vadisine geldikleri vakit bir karnca: «Ey

karncalar! Yuvalarnza girin, Süleyman ve ordusu farkna
varmadan sizi ezmesinler» dedi. Süleyman, onun bu sözüne

tebessüm ile gülerek: «Ey Rabbim! Beni; bana ve ana
babama verdiin nimetlere ükretmeye ve raz olacan
salih ameller ilemeye sevk et ve beni rahmetinle salih

kullarnn arasna kat!» dedi." (Nemi Sur. m, 19)

1

Taberânî (12-76) ve el-tkân'da (2/94) geçtii üzere Tast. Heysemi, Mecmau'z-

Zevâid'de (7/102) der ki: "snadnda ezberi zayf olan Muhammed b. Ebî Leyla

bulunmaktadr. Dier ravileri güvenilir kiilerdir."
1 Nemi Sur. 17
3 bn Ebî eybe (13/417), bn Cerîr (18/129) ve bn Ebî Hatim (9/2856).

4 Nemi Sur. 17

5 AbduiTezzâk (2/79) ve bn Cerîr (18/26).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Nihayet karnca vadisine

geldikleri vakit..."’ buyruunu açklarken: “Bize bildirildiine göre bu vadi

am topraklannda bir vadidir" dedi .

1

bn Ebî Hatim, a’bî'den bildirir: Süleyman'n («le^isseM sözlerini iitmi

olduu kannca iki kanatl uçan karncalardand. Eer öyle olmasayd

Süleyman (aieyhueiam) karncann ne dediini anlamazd" dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: “O kannca, uçan kanncalardand" dedi/

bn Ebî eybe, Buhârî Târih 'te, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Nevf: “Süleyman (aieyhsseiam) zamannda kanncalar sinek

gibiydi" dedi. Baka bir lafzda ise: “Sineklere benzerdi" eklindedir" dedi .

5

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Hakem: “Süleyman (dayhisseim) zamannda

kanncalar sinek gibiydi" dedi.

bnu'l-Münzir, Vehb b. Münebbih'ten bildirir: Allah, rüzgara, mahlukattan

her kim ne konuursa konusun onu mutlaka Süleyman'n (tfeyhisniam) kulana

ulatrmasn emretmiti. Bu sebeple Süleyman (aieyhîsseiam) karncann ne

dediini iitmiti.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Sîrîn’e namazda iken tebessümün

hükmü sorulunca: "Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek ..."
6

âyetini okudu ve: “Ben tebessümü ancak gülmek olarak biliyorum" dedi .

7

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: ifadesini açklarken: “Bana ilham et, mânâsndadr" dedi .
9

1 Nemi Sur. 18
1 bn Ebî Hatim (9/2857).

3 bn Ebî Hatim (9/2857).

* Abdurrezzâk (2/79) ve bn Ebî Hatim (9/2855).

s Buhârî (1/60) ve bn Ebî Hatim (9/2857, 2858).
6 Nemi Sur. 19

7 bn Ebî eybe (1/387).
8 Nemi Sur. 19
9 bn Ebî Hatim (9/2858).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): ifadesini

açklarken: “Bana ilham et, mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “...Beni

rahmetinle salih kullarnn arasna kat
" 2 buyruunu açklarken: “Salibin

ifadesiyle peygamberler ve müminler kastedilmektedir" dedi .

3
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"(Süleyman) kulan gözden geçirdi ve öyle dedi:

«Hüdhüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayplara m kant?
Ya bana (mazeretini gösteren) apaçk bir delil getirecek ya

da onun cann iyice yakacam yahut onu
boazlayacam!» Çok geçmeden (Hüdhüd) gelip: «Ben,

dedi, senin bilmediin bir eyi örendim. Sebe den sana çok

doru (ve önemli) bir haber getirdim. Gerçekten, onlara

1 Nemi Sur. 19
1 Nemi Sur. 19

J bn Cerîr (18/29) ve bn Ebî Hatim (9/2859).
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(Sebe llere) hükümdarlk eden, kendisine her ey verilmi

ve büyük bîr taht olan bir kadnla karlatm. Onun ve

kavminin, Allah' brakp günee secde ettiklerini gördüm.
eytan, kendilerine yaptklarn süslü göstermi de onlar

doru yoldan alkoymu. Bunun için doru yolu

bulamyorlar. (eytan böyle yapm ki) göklerde ve yerde

gizleneni aça çkaran, gizlediinizi ve açkladnz bilen

Allah'a secde etmesinler. (Halbuki) büyük Arn sahibi olan

Allah'tan baka tanr yoktur.»

(Süleyman Hüdhüd'e) dedi ki: «Doru mu söyledin, yoksa

yalanclardan msn, bakacaz. u mektubumu götür, onu
kendilerine ver, sonra onlardan biraz çekil de, ne sonuca

varacaklarna bak.» (Süleyman'n mektubunu alan Sebe'

melikesi,) «Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup
brakld» dedi. «Mektup Süleyman'dandr, Rahmân ve

Rahim olan Allah'n adyla (balamakta) dr. Bana ba
kaldrmayn, teslimiyet gösterip bana gelin, diye

(yazmaktadr)»/' (IN
Tcml Sur. 20- 3l)

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim’n

deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs’a: “Süleyman (aleyhisnian), kular n

arasndan hüdhüdü kaybettiini nasl anlad?" diye sorulunca öyle dedi:

“Süleyman (aieyhsselam) bir yerde konaklamt. Ancak oradaki suyun derinliini

bilmiyordu. Hüdhüd, Süleyman'a (aieyhsseiam) suyun bulunduu yerleri

gösteriyordu. Süleyman (aieyhimBm) bunu ona sormak istediinde oru

kaybettiini anlad" dedi. Bunun üzerine kendisine: "Hüdhüd kendisine

kurulan ve toprakla örtülen tuza görmeyip çocuk tarafndan ala

avlanrken yeraltn nasl görür?" denilince: “Kader geldii zaman göz görmez

olur" karln verdi .

1

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hâtim, Yusuf b. Mâhek'ten bildirir: Ezrâkilerden

olan Nâfi’ b. el-Ezrak, Abdullah b. Abbâs’n yanna giderdi, ibn Abbâs bir

fetva verdiinde ve kendisi bu fetvay doru görmediinde: “Dur, unun

unun fetvasn nereden getirdin, bunu nerden buldun?" derdi. bn Abbâs ta:

’ ibn Ebî HâHm (9/2859) ve Hâkim (2/405, "sahih").
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“Filan filan yerden buldum” derdi. Hatta bir gün bn Abbâs hüdhüdü

zikrederek: "Hüdhüd suyun kaç metre derinlikte olduunu biliri' dedi. Bunun

üzerine bnu'l-Ezrak: “Dur, dur ey bn Abbâs! Hüdhüd kendisine kurulan ve

toprakla örtülü olan tuza görmeyip avlanrken, nasl olur da suyun kaç

metre derinlikte olduunu bileceini iddia ediyorsun?" dedi. bn Abbâs:

“Eer u gidip, öyle öyle demeyecek olsayd bir ey söylemeyecektim.

Kader gelmedii zaman göz görür. Kader geldii zaman da göz görmez olur”

deyince, bnu'l-Ezrak: “Bundan sonra seninle hiçbir konuda

tartmayacam” karln verdi .

1

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriden bildirir: Süleyman (aieytmeBm) bir yerde

konaklamak istedii zaman sudan haber vermesi için hüdhüdü çarrd. Eer

hüdhüd su uradadr” derse, eytanlar oradaki kayalan parçalarlar ve daha

evlerini ina etmeden önce pnarlar su fkrmaya balard. Süleyman (aleyhuselam)

bir gün bir yerde konaklamak istedi ve hüdhüdün yok olduunu fark etti.

Bunun üzerine: "...Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayplara m
kart"2

dedi .
3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyet

hakknda öyle dedi: “Süleyman (aievtisseiam) susuz bir yerde konaklamak

isteyince hüdhüdü çard. Hüdhüdlerin efendisi suyun kaç metre derinlikte

olduunu bilirdi. Ona, hiçbir kua verilmemi olan bir görü yetenei

verilmiti. Bize bildirildiine göre o, sizden birinizin cam arkasndan hayal

görmesi gibi yerin altndaki suyu görürdü .”4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Süleyman'n (deyhisrefam)

hüdhüdünün ismi Anber’di" dedi .

5

Abdurrezzâk, Firyabî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kesinlikle

1 bn Ebî Hâtim (9/2859, 2860).
1 Nemi Sur. 20
3 bn Ebî Hatim (9/2860).

< bn Ebî Hâtim (9/2861).

5 bn Ebî Hâtim (9/2861).
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onu ar bir ekilde cezalandracam..."' buyruunu açklarken: "Burada

kuun tüylerini yolmas kastedilmektedir” dedi .

2

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Kesinlikle onu ar bir ekilde cezalandracam ..."3 buyruunu

açklarken: "Burada kuun bütün tüylerini yolmas kastedilmektedir” dedi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den aynsn bildirir .

5

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, krime: “Kuun bütün

tüylerini yolmas ve onu günete karncalara (yem olarak) atmas

kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Yezîd b. Rûman’dan bildirir: "Kuu

cezalandrmas kanatlarnn tüylerini yolmasyd” dedi .

6

ibn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Bana apaçk bir delil getirmedikçe ..."7 buyruunu açklarken:

"Allah'dan, gerçek ve doru bir delil getirmedikçe mânâsndadr” dedi .

8

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Bana apaçk bir delil getirmedikçe ..."9 buyruunu açklarken:

"Bana mazeretini bildiren açk bir delil getirmedikçe mânâsndadr1
' dedi .

10

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in krime'den bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kuriân'da "sultan” diye geçen her ifade delil anlamndadr. Allah buna

’ Nemi Sur. 21

1 Abdurrezzâk (2/80), bn Cerîr (18/33), bn Ebî Hâtin (9/2862) ve Hâkim (2/405,

"sahîh").

i Nemi Sur. 21

4 bn Cerîr (18/33).

s Abdurrezzâk (2/79) ve bn Cerîr (18/34).

6 bn Cerîr (18/34) ve bn Ebî Hâtûn (9/2862).

7 Nemi Sur. 21
8 bn Ebî Hâtim (9/2863).

9 Nemi Sur. 21
10
Abdurrezzâk (2/80).
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örnek olarak Nemi SCresi’nde: ">J> jiUl; Ji\j 3]
n '

buyurmaktadr. Hüdhüdün

ne delili vard ki?" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah, hüdhüdün annesine

kar iyilikte bulunmasndan dolay kesilmesini engellemiti" dedi .

3

Hakîm et-Tirmizî ve Ebu'-eyh'in cl-Azame'de bildirdiine göre krime:

"Allah'n, hüdhüdden Süleyman'n {aieYhsseiam) verecei cezay def etmesi,

hüdhüdün annesine iyilikte bulunmasndan dolaydr” demitir.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Senin bilmediin bir ey
örendim ..."5 buyruunu açklarken: "Senin görmediin eyler gördüm,

mânâsndadr” dedi .

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Sebe'den sana salam bir haberle geliyorum
"7 buyruunu açklarken:

"Sebe’den sana gerçek bir haberle geliyorum, mânâsndadr" dedi .

8

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "...Sebe'den sana... geliyorum
"9 buyruunu açklarken: "Sebe'

Yemen topraklannda Me’rib denilen bir yerdir. Me’rib ile San'â' arasnda üç

gecelik bir mesafe vardr. "...Salam bir haberle geliyorum
"10 buyruu

hakknda ise: "Sana gerçek bir haberle geliyorum, mânâsndadr” dedi .

11

bn Ebî Hâtim, bn Lehî’a'dan bildirir: Bize ulatna göre Me’rib Belks'n

ehridir. Me'rib, ile Beytü'l-Makdis arasnda sadece bir mil vard. Allah oraya

gazaplannca onu oradan uzaklatrmt. Bugün oras Yemen'dedir. Oras

Allah'n, Kur’ân'da: "Andolsun, Sebe' halk için kendi yurtlarnda bir ibret

1 Nemi Sur. 21
1 bn Cerîr (18/35).

’ bn Ebî Hatim (9/2862).

4 Ebu'-eyh (1287).

5 Nemi Sur. 22
6 bn Ebî Hâtûn (9/2864).

7 Nemi Sur. 22
8 bn Ebî Hâtim (9/2865).

9 Nemi Sur. 22
’° Nemi Sur. 22
” bn Ebî Hâtûn (9/2864).
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vard: Biri sada biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara öyle denilmiti:

"Rabbinizin rzkndan yiyin ve O'na ükredin. Beldeniz güzel bir belde,

Rabbiniz de çok balayc bir Rabdir
" 1

eklinde zikrettii yerdir .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Sebe'ye, aralannda Tubbe'nn

de bulunduu on iki Peygamber gönderilmitir” dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti: “Sana bir

yerden bir haberle geliyorum anlamnda: L- eklinde okudu"

dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti: "Sana bir kiiden bir

haberle geliyorum, mânâsnda:
"fij Jl: eklinde okudu" dedi .

5

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ben, orada

onlara hükümdarlk eden bir kadn buldum ..."
6 buyruunu açklarken: “O

Zû îra'nn kz Belks adnda kll biriydi" dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Ben, orada onlara

hükümdarlk eden bir kadn buldum ..."
8 buyruunu açklarken: "O, Sebe'

kral Belks binti erâhîl'dir" dedi .
9

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir Bara

bildirildiine göre bu kii Belks binti erâhîl'dir. Onun ebeveyninden biri

cindir. Bir ayann topuu at toyna gibidir. O kendisinden kral çkan bir

ailedendi."
10

’ Sebe Sur. 15
1 bn Ebî Hâtim (9/2864).

3 bn Ebî Hâtim (9/2864).

4 bn Ebî Hâtim (9/2865).

5 bn Ebî Hâtim (9/2865).
6 Nemi Sur. 23
7 bn Ebî eybe (11/539).
8 Nemi Sur. 23
9 bn Ebî Hâtim (9/2865).
10
Abdurrezzâk (2/80) ve bn Ebî Hâtim (9/2865).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Züheyr b. Muhammedi “Belks, erâhîl

b. Mâlik b. Rüyân’n kzdr. Annesi ise Fâria isimli bir cindir” dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “Belks Zû erh'in kzdr.

Annesi ise Belkate isimli biridir” dedi
2

bn Merdûye, Süfyan'dan aynsn bildirir.

bn Asâkir, Hasan(- Basrî)'den bildirir: “Sebe' kraliçesinin ad Leyla idi.

Sebe' de Yemen'de bir ehirdir. Belks ise Himyer’lidir.”

bn Cerîr, Ebu'-eyh el-Azame 'de bn Merdûye ve bn Asâkiriin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sbIIbIIbKu aleyhi veseNem): "Belks'n

ebeveyninden biri cindir" buyurmutur .

3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir, Katâde’den

bildirir: Bize bildirildiine göre Sebe' kraliçesi Yemen'li bir kadn idi. O,

kendisinden kral çkan bir aileden olan Belks binti erahîl'dir. Ailesi helak

olunca onu kavme kraliçe yaptlar .

4

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhidi “Sebe'

kraliçesinin annesi cin idi” dedi .
3

Hakîm et-Tirmizî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Osman b. Hâdir:

“Belks'n annesi, kendisine Belkame binti eysân denilen cinlerden bir kadn

idi” dedi.

bn Asâkirîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye, Sebe’ kraliçesini sorup:

“Ebeveynlerinden biri cindir” dediklerinde: “nsanlardan olan bir kadnn

cinlerden çocuu olmaz” dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Belks'n emri altnda on iki

bin kral vard. Her kraln emri altnda da yüz bin kii vard” dedi .

1

1 bn Ebî Hâtim (9/2865).
J bn Ebî Hâtim (9/2865).

3 bn Cerîr (18/83), Ebu'-eyh (1108) ve bn Asâkir (69/67). Elbânî, es-Silsiletu'd-

Da'î/e'de (1818) hadisin zayf olduunu söylemitir.
4 bn Ebî Hâtim (9/2870) vc bn Asâkir (69/68).

s bn Ebî eybe (11/539).

6 bn Asâkir (69/67).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: “Hüdhüd: "Ben, orada onlara

hükümdarlk eden bir kadn buldum ..."
2

deyince, Süleyman (aleyhiasetan

)

yeryüzünde kendisinden baka kral olduunu kabul etmedi" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Kendisine her eyden bolca

verilmi ..."4 buyruunu açklarken: “Topraklarnda bulunan her eyden

kendisine verilmitir" dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân: "...Kendisine her eyden bolca

verilmi ..."
6 buyruunu açklarken: “Dünya nimetlerinin her eyinden

kendisine bolca verilmitir" dedi .

7

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Kendisine her eyden

bolca verilmi ..."
8 buyruunu açklarken: “Dünya için gerekli olan her ey

kendisine verilmitir” dedi .
9

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Muazzam bir

taht var
"

10

buyruunu açklarken: “Direkleri mücevher ve inciden yaplm,

güzel ilemeli ve pahada ar olan altndan bir tahttr" dedi.”

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Züheyr b. Muhammed: "...Muazzam bir

taht var
''12 buyruunu açklarken: "Bu, üzeri yakut ve zeberced ile ilenmi

seksen arn boyunda krk arn eninde altndan bir tahttr" dedi .

13

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezîd b. Rûmân: "Onun ve kavminin,

Allah' brakp günee taptklarn gördüm ..."
14 buyruunu açklarken:

1 bn Ebî Hatim (9/6866).
I Nemi Sur. 23

* bn Ebî Hâtim (9/2866).

4 Nemi Sur. 23
5 bn Ebî Hâtim (9/2866).
6 Nemi Sur. 23
7 bn Ebî Hâtim (9/2866).
8 Nemi Sur. 23
9 bn Cerîr (18/39).
10 Nemi Sur. 23

” bn Cerîr (18/40).
II Nemi Sur. 23

’’ bn Ebî Hâtim (9/2867).
’4 Nemi Sur. 24
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"Belks’n odasnda, kendisinden dars görünen küçük bir delik vard. Güne

çkt zaman o delikten günee bakar ve ona secde ederdi" dedi.

1

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini açklarken: "Allah gökyüzünde ve yeryüzünde sakl olan her eyi

aça çkarandr” dedi.3

Firyabî, bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: £>4"4 ifadesini açklarken: "Allah

gizli olan her eyi aça çkarandr" dedi. 5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: £>î"
6

ifadesini açklarken: “Allah srlar aça çkarandr” dedi.7

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde’den aynsn bildirir.
8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: £J*>"9

ifadesini açklarken: "Burada Hab'e ifadesi ile su kastedilmektedir" dedi.

10

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in el-Azame 'de

bildirdiine göre Hakîm b. Câbir: "CJJl ifadesini açklarken: "Burada

Hab'e ifadesi ile yamur kastedilmektedir” dedi.
12

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken:

"
Hab'e ifadesi ile gökyüzünde ve yeryüzünde sakl olan rzklar

1 bn Ebî Hatim (9/2667).

2 Nemi Sur. 25
3 bn Ebî Hâtim (9/2868).

4 Nemi Sur. 25
5 bn Cerîr (18/42) ve bn Ebî Hâtim (9/2868). bn Cerîr "ayb" ifadesi yerine "ays"

ifadesini kullanmtr. bn Ebî Hâtim ise her iki ifadeyi de kullanmtr.
6 Nemi Sur. 25
7 bn Ebî Hâtim (9/2868).
8 Abdurrezzâk (2/81).

9 Nemi Sur. 25
10 bn Ebî Hâtim (9/2868).
11 Nemi Sur. 25
12 Ebu'-eyh (749).
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kastedilmektedir. Gökyüzündeki nzk yamur, yeryüzündeki nzk ise

bitkilerdir” dedi .

1

bnu’l Münzir'in bildirdiine göre Ibn Cüreyc: "Süleyman, Hüdhüd'e öyle

dedi: "Doru mu söylüyorsun, yoksa yalanclardan msn, göreceiz"
:

âyetini açklarken: "Süleyman (eieyhsseian), hüdhüdü ne tasdik ediyor, ne de

yalanlyordu” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "u mektubumu götür ..."1

buyruunu açklarken öyle dedi: "Süleyman (aleyhisselam) bir mektup yazarak

hüdhüde: "u mektubumu götür, onu kendilerine ver, sonra onlardan biraz

çekil de, ne sonuca varacaklarna bak"4
dedi. Hüdhüd, mektubu alp

Belks'n sarayna vard ve mektubu ona verdi. Mektup Belks'a okununca,

onda: "Mektup Süleyman'dandr, Rahmân ve Rahim Allah'n adyla"5 yazl

olduunu gördü .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde'der

bildirin Belks uyuyaca zaman kaplan kilitler ve anahtarlan bann altna

koyard. O kaplan kilitleyip yatana uzandnda hüdhüd odada bulunar

delikten içeri girerek mektubu Belks'n kam ile gösü arasna brakt. Belks

mektubu alp okuyunca: "Ey ileri gelenler, bana önemli bir mektup

brakld"7
, yani: "Mektupta iyi eyler yazldr” dedi .

8

bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Bana önemli bir mektup

brakld"9 buyruunu açklarken: "Bana mühürlü bir mektup brakld,

mânâsndadr" dedi .

10

' bn Cerîr (18/42, 43) ve bn Ebî Hâtim (9/2868, 2869).
1 Nemi Sur. 27
3 Nemi Sur. 28
9 Nemi Sur. 28
5 Nemi Sur. 30
6 bn Ebî Hâtim (9/2870, 2871).
7 Nemi Sur. 29
8 bn Cerîr (18/47) ve bn Ebî Hâtim (9/2870, 2872).

9 Nemi Sur. 29
,0 bn Ebî Hâtim (9/2R72).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...önemli bir mektup brakld"'

buyruunu açklarken: “Bana mühürlü bir mektup brakld, mânâsndadr"

dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zuheyr b. Muhammed: "...Önemli bir

mektup brakld"3 buyruunu açklarken: “Burada Belks mektubun mühürlü

olduunu bildirmektedir. Çünkü krallar mektuplarn mühürlerdi. Mühürsüz

bir mektubun içinde yazl eyler de geçersiz saylrd" dedi .

4

bnu’l-MünzVin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Mektup Süleyman'dandr,

Rahmân ve Rahîm Allah'n adyla"3 âyetini açklarken: “Mektuba, Allah'n

bildirmi olduu eyden baka bir ey yazmamtr" dedi.

bn Ebî Hâtim, Yezîd b. Rûmân'dan bildirir: Süleyman (aieyhisselam) mektupta:

“Süleyman b. Dâvud'dan, Zu erh'in kz Belks'a ve kavmine" diye yazmt .

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirir: Süleyman (aleyhisttlam),

Sebe kraliçesine göndermi olduu mektupta: “Rahman ve Rahim olan

Allah'n adyla. Allah'n kulu Süleyman b. Dâvud'dan, Sebe kraliçesi Belks'a.

Allah'n selam hidayete tabi olanlarn üzerine olsun. Bana kar

büyüklenmeyin ve bana Müslüman olarak gelin" demiti.

bn Ebî Hâtim, Mücâhid’den bildirir: “Süleyman'n (aieyhisseBm), Sebe kraliçesi

Belks'a göndermi olduu mektupta sadece Kuriân'da okumu olduunuz

gibi: "Mektup Süleyman'dandr, Rahmân ve Rahîm Allah'n adyla"7

yazldr.

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Mektup Süleyman'dandr, Rahmân ve Rahîm Allah'n adyla.

Bana kar büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin
"9 âyetlerini

1 Nemi Sur. 29
1 bn Ebî Hâtim (9/2872).

5 Nemi Sur. 29
4 bn Ebî Hâtim (9/2872).

5 Nemi Sur. 30
6 bn Ebî Hâtim (9/2873).

7 Nemi Sur. 30
8 bn Ebî Hâtim (9/2873).

9 Nemi Sur. 30, 31
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açklarken: “Burada Süleyman (aleyhisseiam): “Bana kar gelmeyin" demek

istemitir. Peygamberler de mektubu ksa olarak yazarlar ve uzatmazlard"

dedi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in, Süfyân vastasyla bildirdiine göre

Mansûr: Süleyman b. Dâvûd'un insanlar arasnda mektup yazmada en fasih

ve en ksa bir ekilde yazan olduu söylenirdi" dedi ve: "Mektup

Süleyman'dandr, Rahman ve Rahim Allah'n adyla"2
âyetini okudu .

3

Abdurrezzâk, bn Sa’d, bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim,

a'bî'den bildirir: Cahiliye ahalisi: “Allahm! Senin adnla" diye yazard.

Resûlullah (sallallahu aleyhi veseliem) de ilk mektup yazd zaman: “Allahm! Senin

adnla" diye yazd. "...Yürümesi ve durmas Allah'n adyladr..."4 âyeti

inince, Hz. Peygamber {sallallahu aleyhi veseliem): “Allah'n adyla" yazmaya balad.

"...ster Allah deyin, ister Rahman deyin ..."5 âyeti inince de: “Rahman olan

Allah'n adyla" diye yazd. Sonra Nemi Sûresi'ndeki: "Mektup

Süleyman'dandr, Rahmân ve Rahîm Allah'n adyla ..."
6

âyeti inince:

“Rahman ve Rahîm olan Allah'n adyla” eklinde yazmaya balad .

7

Ebû übeyd Fedâiiöe Hâris el-Uklî'den bildirir: a’bî bana: “Peygamberin

size yazd mektubun balangc nasldr?" diye sorunca: “Allahm! Senin

adnla" eklindedir" dedim. Bunun üzerine o: “Bu, Peygamberin ilk mektupta

yazm olduu: “Allahm! Senin adnla” eklindedir” dedi. Bir müddet hep bu

ekilde yazld. Sonra: "...Yürümesi ve durmas Allah’n adyladr..."
8
âyeti

inince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veseliem): “Allah'n adyla" diye yazmaya balad.

Bir müddet te bu ekilde yazld. "...ster Allah deyin, ister Rahman

deyin ..." 9 âyeti inince de: “Rahman olan Allah'n adyla" diye yazd. Bir

müddet te bu ekilde yazld. Sonra: "Mektup Süleyman’dandr, Rahmân ve

1 bn Cerîr (18/47) ve bn Ebî Hatim (9/2873, 2874).
1 Nemi Sur. 30
3 bn Ebî Hatim (9/2874).

4 Bûd Sur. 41

5 srâ Sur. 110
6 Nemi Sur. 30
7 Abdurrezzâk (2/81), bn Sa'd (1/263, 264), bn Ebî eybe (14/105) ve bn Ebî Hâtûn

(9/2873).
8 Bûd Sur. 41

9 srâ Sur. 110
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Rahîm Allah'n adyla ..."
1

âyeti inince: “Rahman ve Rahîm olan Allah'n

adyla" eklinde yazmaya balad .

2

bn Ebî Hâtim'in Meymûn b. Mihrân'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiallahu aleyhi vesellem): "Mektup Süleyman'dandr, Rahman ve Rahîm Allah'n

adyla ..."3 âyeti inene kadar mektuplann: “Allahm! Senin adnla" eklinde

yazard .

4

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir Katâde'den bildirir: "Mektup

Süleyman'dandr, Rahmân ve Rahîm Allah'n adyla ..."5 âyeti inene kadar

insanlar sadece: “Allahm! Senin adnla" eklinde yazarlard .

6

Ebû Dâvud Merâsil'de Ebû Mâlik’ten bildirir: Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi

vesellem) mektup yazarken: “Allahm! Senin adnla" diye balard. "Mektup

Süleyman'dandr, Rahmân ve Rahîm Allah'n adyla ..."7 âyeti inince:

“Rahman ve Rahîm olan Allah'n adyla" eklinde yazd .

8

Ebû Ubeyd Fedâil'de ve bn Ebî eybe, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir:

Resûlullah (saiiallahu aleyhi meiiem), Kisrâ'ya, Kayser'e ve Necâî'ye: “Derim ki! "Ey ehl-

i Kitap! Sizinle bizim aramzda müterek olan bir söze geliniz: Allah'dan

bakasna tapmayalm; O'na hiçbir eyi e tutmayalm ve Allah' brakp da

kimimiz kimimizi ilâhlatrmasn. Eer onlar yine yüz çevirirlerse, ite o

zaman: ahit olun ki biz müslümanlarz!" deyiniz
"9 eklinde birer mektup

yazd’(rd). Hz. Peygamber'in (saiiallahu aleyhi vesellem) mektubu Kayser’e ulanca onu

okudu ve: "Ben: "Rahman ve Rahîm olan Allah'n adyla" eklinde yazlan bir

mektubu Süleyman b. Dâvud zamanndan sonra görmedim" dedi .

10

’ Nemi Sur. 30
1 Ebû Ubeyd (sh. 113).

3 Nemi Sur. 30
4 bn Ebî Hâtim (9/2873).

5 Nemi Sur. 30
6 Abdurrezzâk (2/81).

7 Nemi Sur. 30
6
Ebû Dâvud (sh. 86).

9 Âli mrân Sur. 64
10 Ebû Ubeyd (sh. 113, 114) ve bn Ebî eybe (14/337, 338).
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"(Sonra Melike) dedi ki: «Beyler, ulular! Bu iimde bana bir

fikir verin. (Bilirsiniz) siz yanmda olmadan (size

danmadan) hiçbir ii kestirip atmam.» Onlar, u cevab

verdiler: «Biz güçlü kuvvetli kimseleriz, zorlu sava
erbabyz; buyruk ise enindir; artk ne buyuracan sen

düün.» Melike: «Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi,

oray perian ederler ve halknn ululann alçaltrlar.

(Herhalde) onlar da böyle yapacaklardr. Ben (imdi) onlara

bir hediye göndereyim de, bakaym elçiler ne (gibi bir

sonuç) (le dönecekler» dedi.

(Elçiler, hediyelerle) Süleyman'a gelince öyle dedi: «Siz

bana mal ile yardm m ediyorsunuz? Allah'n bana verdii,

size verdiinden daha iyidir. Hediyenizle (ben deil) siz

sevinirsiniz. (Ey elçi!) Onlara dön; iyi bilsinler ki,

kendilerine asla kar koyamyacaklar ordularla gelir,

onlar muhakkak surette hor ve hakir halde oradan

çkarrz!» (Sonra Süleyman müavirlerine) dedi ki: «Ey

ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce,

hanginiz o melikenin tahtn bana getirebilir?»

Cinlerden bir ifrit: «Sen makamndan kalkmadan ben onu

sana getiririm. Gerçekten bu ie gücüm yeter ve bana

güvenebilirsiniz» dedi. Kitaptan (Allah tarafndan verilmi)

bir ilmi olan kimse ise: «Gözünü açp kapamadan ben onu

sana getiririm» dedi. (Süleyman) onu (melikenin tahtn)

yanbama yerlemi olarak görünce: «Bu, dedi, ükür mü
edeceim, yoksa nankörlük mü edeceim diye beni snamak
üzere Rabbimin (gösterdii) lütfundandr. ükreden ancak

kendisi için ükretmi olur, nankörlük edene gelince, o

bilsin ki, Rabbimin hiçbir eye ihtiyac yoktur, çok kerem
sahibidir.» (Süleyman devamla) dedi ki: «Onun tahtn

bilemeyecei bir hale getirin; bakalm tanyacak m, yoksa

tanyamayanlar arasnda m olacak.»
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Melike gelince: «Senin tahtn da böyle mi?» dendi. O öyle
cevap verdi: «Tpk o!» (Süleyman öyle dedi): «Bize daha
önce (Allah'tan) bilgi verilmi ve biz müslüman olmutuk.»
Onu, Allah tan baka tapt eyler (o zamana kadar tevhid

dinine girmekten) alkoymutu. Çünkü kendisi inkârc bir

kavimdendi. Ona: «Köke gir!» dendi. Melike onu görünce
derin bir su sand ve eteini yukar çekti. Süleyman: «Bu,

billurdan yaplm, effaf bir zemindir» dedi. Melike dedi ki:

Rabbim! Ben gerçekten kendime yazk etmiim. Süleyman'la

beraber âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum."
(Nemi Sur. 32- 44)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey ileri gelenler! Vereceim

emir hakknda bana fikrinizi söyleyin ..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi

“Belks ülkesinin ileri gelenlerini toplad ve onlarla bulunduklar durumu

müavere etti. Ortak görüleri Süleyman (aMsaM ile avamak oldu. Bunur

üzerine yola çktlar. Süleyman'a (riayhaniMO yakn bir yere gelince Belks: “Ona

hediyelerle elçiler gönderin. Eer hediyeyi kabul ederse o bir kraldr ve

onunla savaacam. Eer red ederse o bir peygamberdir" dedi. Belks'r

elçileri Süleyman'a (Bieytnsseiafn) yetimeden önce, Süleyman (ieytmM bu elçilerin

haberini ald ve emri üzerine eytanlar kendisine altn ile gümüten kaplamal

bin kök yapt. Elçiler altn ve gümüten kaplamal kökleri görünce: “Bu

kiinin kökleri altndan ve gümüten iken bizim hediyeyle ne yapacak ki?"

dediler. Elçiler hediyelerle Süleyman'n (aieYhissebn) huzuruna vannca: “Bana mal

ile yardm m ediyorsunuz?” dedi. Sonra: "Bana teslim olmalarndan önce,

hanginiz o kraliçenin tahtn yanma getirebilir?"
2

dedi. Kâtibi: “Yukan bak”

deyince, Süleyman laieyh-sseifm) yukan bakt ve göz açp kapayncaya kadar ksa

bir zamanda tahtn önünde olduunu gördü. Süleyman (aMmeian): "Onun

tahtn bilemeyecei bir hale getirin ..."3 dedi. Bunun üzerine tahttaki

deerli talan yaslanlacak yerlerini ve üzerinde bulunan dier eyleri

söktüler. Belks'a: "...Senin tahtn böyle miydi ..."4 diye soruldu. O: "...Sanki

’ Nemi Sur. 32
2 Nemi Sur. 38
3 Nemi Sur. 41

* Nemi Sur. 42
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odur..."' karln verdi. Süleyman'n (aleyhindim) emri üzerine eytanlar içinde

balk maketleri bulunan camdan bir kök yaptlar. Sonra Belks'a: "...Köke

gir ..."
2
denildi. Belks (onu su zannedip) ayaklarn açnca Süleyman (eieyhissEiam)

ayaklarnn kll olduunu gördü. Bunun üzerine hamam otunun yaplmasn

emretti ve hamam otu yapld. Belks’a: "...Bu, camdan yaplm, effaf bir

zemindir ..."3 denilince: "Rabbim! üphesiz ben kendime yazk etmiim.

Süleyman'la beraber, âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum"4 dedi.*

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Züheyr b. Muhammed: "...Vereceim

emir hakknda bana fikrinizi söyleyin; siz benim yanmda bulunmadkça,

bir i hakknda kesin bir hüküm vermem" 6 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Belks: «Bana görüünüzü söyleyin, sizin görüünüzü almadan bir karar

vermek istemiyorum» demek istemitir .’’ 7

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid’den bildirir: Sebe’

kraliçesinin emrinde on iki bin kral vard. Her kraln emri altnda da yüz bin

savaç bulunmaktayd. te onlar: "...Biz güçlü kimseleriz ve çetin

savaçlanz ..."
8
diyenlerdir .

9

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirir: Bize

bildirildiine göre Belks’n müavere ettii kiiler üç yüz on iki kiiydi.

Bunlardan her birinin emri altnda on bin kii bulunmaktayd .’
0

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre bn Abbâs: "Krallar bir memlekete girdi mi, oray harap ederler ..."
11

' Nemi Sur. 42
1 Nemi Sur. 44

J Nemi Sur. 44
4 Nemi Sur. 44
5 bn Ebî Hâtim (9/2875, 2879, 2880, 2882, 2887, 2890, 2893, 2894).
6 Nemi Sur. 32
7 bn Ebî Hâtim (9/2875).
8 Nemi Sur. 33
9 bn Ebî Hâtim (9/2866, 2875).
10 bn Ebî Hâtim (9/2866).

” Nemi Sur. 34
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buyruunu açklarken: “Krallar bir memleketi savala alrlarsa oray harab

ederler, mânâsndadr” dedi.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zuheyr b. Muhammed: "...Halknn ileri

gelenlerini zelil hâle getirirler.. ."2 buyruunu açklarken: “Onlar klç

zoruyla zelil ederler, mânâsndadr” dedi .
3

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Belks: "Krallar bir memlekete girdi

mi, oray harap ederler ve halknn ileri gelenlerini zelil hâle getirirler ..."
4

dedi. Yüce Allah da: "...ite onlar böyle yaparlar
"5 buyurmaktadr .

6

bn Ebî eybe Musannefte bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "Ben onlara bir hediye gönderip, elçilerin ne haber ile

döneceklerine bakacam" 7
âyetini açklarken öyle dedi: “Belks hediye

olarak, Süleyman'a (Beyhrsseiem) altn bir kerpiç göndermiti. Elçiler Süleyman'n

(aieyhsiBiem) memleketine vanp ehrin duvarlarnn altndan olduunu gördüler.

"...Siz beni mal ile desteklemek (ve böylece etkilemek) mi istiyorsunuz?

Oysa Allah'n bana verdii, size verdiinden daha hayrldr. Fakat

hediyenizle ancak siz sevinirsiniz
"8 buyruu da bunu ifade etmektedir.

9

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir:

Belks: “Ben ona kendi malmdan hediye göndereceim ve onlann dünyalk

peinde olup olmadklann öreneceim” dedi. Ona saf ipekler içinde

altndan bir kerpiç gönderdi. Bu haber Süleyman’a (Bieyhuseiam) yetiince altndan

bir kerpiç yaplmasn emretti ve onu elçilerin geçecekleri yolda hayvanlann

altna attrd. Hayvanlar idrann ve pisliini onun üzerine yapyordu. Elçile

'

gelip altn kerpici hayvanlann altnda görünce, getirdikleri hediyelerin

deersiz olduunu anladlar .

10

' bn Cerir (18/52) ve bn Ebî Hâtim (9/2876).

1 Nemi Sur. 34

3 bn Ebî Hâtim (9/2876).

* Nemi Sur. 34

5 Nemi Sur. 34
6 bn Ebî Hâtim (9/2876).

1 Nemi Sur. 35
8 Nemi Sur. 36
9 bn Ebî eybe (11/540).

’° bn Ebî Hâtim (9/2877).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim,

Sâbit el-Bunânî'den bildirir: Belks, Süleyman'a Merhuseiam) hediye olarak ipekler

içinde altndan levhalar göndermiti. Bu haber Süleyman'a (aieyhs*eiam) verilince

emri üzere cinler kiremit tulalar altnla kaplayarak yola attlar. Belks'n

elçileri gelip altn tulalarn yola ve her yere atldn görünce: “Hediye

olarak getirdiimiz eylerin burada yola atlm olduunu ve kimsenin onlarla

ilgilenmediini görüyoruz" dediler. Bu sebeple de getirdikleri hediyelerin

deersiz olduunu anladlar .

1

Firyabî, bn Ebî eybe, Ebû Hureyre, b.i Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Ben (imdi) onlara bir hediye

göndereyim de..."
J buyruunu açklarken: “Belks’n hediyeleri köle

elbiseleri giyen cariyeler ve cariye elbiseleri giyen kölelerdi" dedi .

3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyrîden bildirir: Belks, seksen

köle ve cariyenin saçlann tra ederek hediye olarak Süleyman'a (Bieyhisselam)

gönderdi ve: “Eer cariyeleri kölelerden ayrt edebilirse o peygamberdir. Aksi

takdirde peygamber deildir" dedi. Süleyman (ateytnsseMabdest almalan için su

istedi ve: “Kölelerle cariyelere abdest aln" dedi. Köle ellerini dirseklerden

aa doru ykarken cariye ise avucuyla su alp avuçlanndan dirseklerine

doru ykamaya balad. Bunun üzerine Süleyman Manian) bu ekilde onlan

ayrt ederek: “Bunlar cariyeler, bunlar da kölelerdir" dedi/

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, krime’den bildirir: Belks’n Süleyman'a

(ateyiisaiam) hediyesi iki yüz at idi. Her at üzerinde her ikisi de ayn ekilde olan bir

köle ve cariye vard. Ne köle cariyeden, ne de cariye köleden ayrt

edilebiliyordu. Bir atn üzerinde olan renk dier bir atn üzerinde yoktu.

Hediye kafilesinin ön taraf Süleyman (aieyh ksseiam) yannda iken, arka taraf

Belks’n yannda idi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: “Belks’n, Süleyman'a (aleyhiaselam)

hediyesi köleler, cariyeler ve altndan bir kerpiç idi" dedi .

5

1 Abdurrezzâk (2/81), bn Cerîr (18/54) ve bn Ebî i Jâtim (9/2879).

1 Nemi Sur. 35
5 bn Cerîr (18/53) ve bn Ebî Hâtim (9/2877).

4 bn Ebî Hatim (9/2877).

5 bn Ebî Hâtim (9/2878).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Belks’n, Süleyman'a

(aieyhsseiam) hediyesi mücevher idi" dedi .

1

bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirir: Hediyeler, Süleyman’a (afey<umi«n) gelince

abdest ile kölelerle cariyeleri birbirlerinden ayrt etmiti. Köleler ellerini

dirsekten aa doru önce d taraftan ykarken cariyeler ise iç taraftan

ykamaya balamtr.

2

bn Ebî Hâtim, Süddî*den L. .lirir. Belks: “Eer o, hediyeleri kabul ederse

topraklannz koruyarak onunla savan. Eer red ederse o, peygamberdir,

onunla savamaya güç yetiremezsiniz" dedi. Ona taklanyla beraber cariyeler

gibi olan köleler ve giyim kuamlar köleler gibi olan cariyeler gönderdi.

Aynca altndan kerpiçler, muhtelif delikleri olan bir boncuk, bir bardak ve bir

bilmece gönderdi. Süleyman'a (aieyhisseiam) hediyelerden haber verilince, emri

üzere eytanlar ehrin duvarlarn altn ve gümü kaplama yaptlar. Elçiler

ehrin duvarlann görünce: “Onlann duvarlan altndan ve gümüten iken bu

kerpiçlerle nereye gidiyoruz?" dediler. Bunun üzerine kerpiçleri bir tarafa

brakarak dier hediyeleri yanna soktular. Sonra, Süleyman'a (aieytusseiam):

“Köleleri cariyelerden ayrd et" dediler. Süleyman (ahhmeiam) köleler ve

cariyelere abdest almalann emretti ve bununla cariyeleri kölelerden ayrd

etti. Çünkü cariyeler suyu ellerine dökerken köleler avuçluyordu.

Elçiler: “u boncua bir ip sapla" deyince, Süleyman (Bieyh«seiam) krmz bir

kurt çartt ve ipi ona balayarak boncuun deliine brakt. Kurtta

boncuun bir tarafndan girip öbür tarafndan çkt. Elçiler “Bize bu barda

gökyüzü ve yeryüzünden olmayan su ile doldur" dedi. Süleyman (aleyhimcM bir

at getirilmesini emretti ve terleyinceye kadar at koturdu. Sonra atn terini

silerek barda doldurdu. Elçiler geri dönüp Belks’a Süleyman'n (deytonefar)

hediyeleri kabul etmediini haber verince Süleyman'a (aieyhisseian) bir grup

gönderdi. Tahtnn iç içe olan yedi odadan sonuncusuna konulmasn emretti

ve kaplan kilitleyip anahtarlan yanna ald. Belks’n tahtn bu ekilde

muhafaza ettii Süleyman'a (leyhnsebm) haber verilince, Süleyman (alayhisBeiam): "Ey

’ bn Ebî Hâtim (9/2878).

1 bn Ebî Hâtim (9/2878).
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ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun

(kraliçenin) tahtn getirebilir?"' dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Onlara dön ..."

3

buyruunu

açklarken: “Gördüümüz kadaryla burada elçiler kastedilmektedir" dedi .'1

bn Ebî Hatim, Züheyr b. Muhammed’den bildirir: Hüdhüde: "Andolsun,

biz onlara, kar koyamayacaklar ordularla varacaz ..." 3
denildi. Burada

insanlardan ve cinlerden oluan ordular kastedilmektedir .

6

Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Salih: "i? ^ y
" 7

buyruunu açklarken: “Burada kar koyamayacaklar ordular

kastedilmektedir” dedi .

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Katâde’den

bildirir: Süleyman'a (aieytusseiam), Belks’n geldii haberi verilince taht da

zikredilmi ve Süleyman (aieyh.ueiem) taht beenmiti. Belks'n taht, altndan

olup ayaklan inci ve cevherden idi. O, saf ipeklerle örtülmü ve iç içe olan

yedi odadan sonuncusuna konularak kaplar kilitlenmiti. Süleyman (aleyhisselam)

onlarn Müslüman olmasndan sonra taht almay uygun görmemiti. Allah'n

Peygamberi Süleyman (aierfosseiam) onlann Müslüman olduktan sonra mallarnn

ve kanlannn haram olacan biliyordu. Yani onlar Müslüman olmadan önce

taht ele geçirmek istemiti. Bunun üzerine Süleyman (sieyhinfHsm): "Bana teslim

olmalarndan önce, hanginiz o kraliçenin tahtn yanma getirebilir?"

9

dedi .'
0

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Hanginiz o kraliçenin tahtn yanma

1 Nemi Sur. 38
1 bn Ebî Hatim (9/2878, 2883).

} Nemi Sur. 37

< bn Ebî Hatim (9/2881).

5 Nemi Sur. 37
6 bn Ebî Hatim (9/2882).

7 Nemi Sur. 37
a bn Ebî Hatim (9/2882).

s Nemi Sur. 38
10 bn Cerîr (18/64) ve bn Ebî Hatim (9/2882, 2883). Ancak bn Ebî Hâtim'in

rivayetinde dokuz oda olarak geçmitir.
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getirebilir?"
1 buyruunu açklarken: “Burada üzerinde cibinlik olan bir taht

kastedilmektedir" dedi .

2

bnu'l-Münziriin Ali (b. Ebî Talha) vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Bana teslim olmalarndan önce ..." 3 buyruunu açklarken: “taatkâr

olmadan önce mânâsndadr” dedi.

Firyabî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Cinlerden bir ifrit: «Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm...»

dedi
"4 buyruunu açklarken öyle dedi: “Azgn bir cin: «Sen oturduun

yerden kalkmadan ben onu sana getiririm» demitir.” 5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû

Salih: "Cinlerden bir ifrit ..."
6 buyruunu açklarken: “Bu ifrit da gibi

büyüktü” dedi .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre uayb el-Cubâî: “Bu ifritin

ad Kûzen'dir’’ dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezîd b. Rûmân: “Bu ifritin ad Kûzî’dir”

dedi .

9

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali (b. Ebî Talha) vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "Cinlerden bir ifrit... «üphesiz ben, buna güç

yetirecek güvenilir biriyim» dedi "10 buyruunu açklarken: “Bu ifrit Sahr el-

Cinnrdir. Bu ifrit taht tayp getirebileceini ve emaneti muhafaza

edebileceini söylemitir” dedi .

11

1 Nemi Sur. 38
J bn Cerîr (18/63) ve bn Ebî Hatim (9/2883).

3 Nemi Sur. 38
9 Nemi Sur. 39
5 bn Cerîr (18/66) ve bn Ebî Hâtim (9/2884).
6 Nemi Sur. 39
7 bn Ebî Hâtim (9/2884).
8 bn Cerîr (18/66, 67) ve bn Ebî Hâtim (9/2884).

9 bn Ebî Hâtim (9/2884).

Nemi Sur. 39
” bn Cerîr (18/68) ve bn Ebî Hatim (9/2885).
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ibn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "d*üU ^ fyü J J3
"‘ buyruunu açklarken: “Sen oturduun meclisten

kalkmadan önce ben onu sana getiririm, mânâsndadr” dedi.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Züheyr b. Muhammed: "...Sen yerinden

kalkmadan ben onu sana getiririm ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Hüküm verdiin meclisinden kalkmadan önce ben onu sana getiririm,

mânâsndadr. Süleyman (aierhsstiam) hüküm vermek için oturduu zaman güne
zeval vaktini geçmeden yerinden kalkmazd.” 4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...üphesiz ben, buna güç

yetirecek güvenilir biriyim" dedi"5 buyruunu açklarken: “Mücevherini

muhafaza edebilirim, mânâsndadr” dedi.
6

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirir: frit: "...Sen

yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ..."7 deyince, Süleyman

(ifeyhOTam): “Ben bundan daha hzl bir ekilde getirilmesini istiyorum” dedi.

Bunun üzerine: "Kitaptan bilgisi olan biri: «Ben onu, gözünü kapayp

açmadan önce sana getiririm» dedi ..."
8
Sonra taht yeraltnda bir tünelden

çkarld.”9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hammâd b. Seleme: Ben bu âyeti

Ubey b. Ka'b'n mushafnda: “viüî ^ JicI oLjl :jiâ ,'^J J13” eklinde

okudum” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kitaptan bilgisi olan

biri ..."
10 buyruunu açklarken: “Burada Süleyman'n (aleyhisselam) kâtibi Âsaf

kastedilmektedir” dedi.
1

' Nemi Sur. 39
1 bn Ebî eybe (11/538) ve bn Ebî Hâtim (9/2884).

3 Nemi Sur. 37
4 bn Cerir (18/66, 67) ve bn Ebî Hâtim (9/2884).

5 Nemi Sur. 39
6 bn Ebî Hâtim (9/2885).

7 Nemi Sur. 37
a Nemi Sur. 40
9 bn Ebî eybe (11/538).

Nemi Sur. 40
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezîd b. Rûmân: “Bu kii Âsaf b.

Berhiya’dr. O, sm-i A'zam' bilen sddîk bir kii idi" dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: “Bu kiinin ismi Astûma'dr"

dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Lehîa: “Bu kii Hzr’dr (aleyhindim)"

dedi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Züheyr b. Muhammed: “Bu kii

kendisine Zu’n-Nûr denilen insanlardan bir kiidir” dedi .

5

bn Asâkir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Bu kii Âsaf b. Berhiya b.

Mumi'yâ b. Menkîle'dir. Annesi ise srail oullarndan Bâtûra'dr” dedi.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Kitaptan bilgisi olan biri ..."
6

buyruunu açklarken: “Bu kiinin ad Belîhâ’dr’’ dedi .

7

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Kitaptan bilgisi olan biri..."
a

buyruunu açklarken: “Bu kiinin kitaptan bildii ey kendisiyle dua

edildiinde kabul edilecek sm-i A’zam'dr. O da: “Yâ zelcelâli vel-ikram'dr”

dedi .

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Kitaptan bilgisi

olan biri ..."’
0 buyruunu açklarken: “Bu kii, Allah'n, kendisiyle dualan

kabul ettii sm-i A'zam' bilen srail oullarndan bir kiidir" dedi .

11

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

’ bn Ebî Hatim (9/2885).

I bn Ebî Hatim (9/2886).

3 bn Ebî Hatim (9/2886).

4 bn Ebî Hatim (9/2885).

5 bn Ebî Hatim (9/2885).
6 Nemi Sur. 40
7 bn Cerîr (18/68, 69).
8 Nemi Sur. 40
9 bn Cerîr (18/70) ve bn Ebî Hatim (9/2886).
10 Nemi Sur. 40
II bn Cerîr (18/69, 70) ve ibn Ebî Hatim (9/2886).
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Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Gözünü kapayp açmadan önce sana

getiririm" dedi ..."
1

buyruunu açklarken: “Burada kiinin gözünün yorgun

düüp kapatncaya kadar bakn devam ettirmesi kastedilmektedir" dedi.
2

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'den bildirir:

Bu âyet bn Mes'ûd’un kraatnda: “ Jj i^ 6 <> ^
J ja dji” eklindedir. Bu da: "Bilgili kii öyle eyler söyledi ki,

taht yeraltnda bir tünele girdi ve yanlanndan çkt" mânâsndadr. 3

bn Ebî eybe, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyn "...Gözünü kapayp açmadan önce sana getiririm" dedi ..."4

buyruunu açklarken öyle dedi: Bu bilgin kii Süleyman'a (aleyhîsseiam):

“Gökyüzüne bak" dedi. Süleyman (BieyhineM gökyüzüne bakp daha gözlerini

açp kapamadan taht önünde olmutu." 5

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan aynsn bildirir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Zührî'den bildirir: Kitaptan bilgisi olan kii: “Ey

bizim ve her eyin ilah olan tek ilah! Senden baka ilah yoktur. Bana onun

tahtn ver" diye dua etti. Bunun üzerine taht önünde oldu.
6

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan bildirir: Sebe'

kraliçesinin taht yeryüzü ve gökyüzü arasnda gelmemitir. Yeryüzü onun

için yanlm ve taht yeraltndan gelerek Süleyman'n (aieyhmeM önünde ortaya

çkmtr.7

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, bn Sâbit'ten bildirir: Bu

kii sm-i A'zam'la dua edince, yeraltnda bir tünel olutu ve taht bu tünelden

Süleyman’n (aieyhistsiam) önüne geldi.

bn Ebî Hâtim, bn Zeyd’den bildirir: Bu kii Allah’n isimlerinden bir isimle

dua edince, taht Süleyman’n (aieyhisseiam) gözleri önünde kendisine geldi. Ancak

1 Nemi Sur. 40
1 bn Cerir 18/73) ve bn Ebî Hâtim (9/2888).

J Ebû Ubeyd (sh. 180), bn Cerîr (18/69) ve bn Ebî Hâtim (9/2887).

A Nemi Sur. 40
5 bn Ebî Hâtim (9/2888).

6 bn Cerîr (18/69) ve bn Ebî Hatim (9/2886).

7 bn Asâkir (69/77).
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kendisine dua edilen bu ismin ne olduu bildirilmedi ve kendisine verilecek

ey verildi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Kitaptan bilgisi olan biri: "Ben

onu, gözünü kapayp açmadan önce sana getiririm" dedi ..."
3

âyetin

açklarken öyle dedi: “Kendisiyle dua edildii zaman kabul edilen ve

kendisiyle istediinde istedii verilen sm-i A’zam’ bilen srâil oulianndar

biri vard. Göz açp kapama ise devaml olarak bir yere bakmas ve sonra

gözlerini kapatp açmasdr. Bu kii Allah'a dua edince Süleyman (aieyhissuan) taht

yannda buldu. Bunun üzerine üzülerek: “Bu kii Allah'n yannda olana

erimekte benden daha kuvvetlidir öyle mi!" dedi .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Bu, ükür mü

edeceim yoksa nankörlük mü edeceim diye beni snayan Rabbimin

lütfundandr..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: Süleyman (aieytisseiBm):

“Tahtn bana verildii ve dünyada benden aa olan birinin benden daha

bilgili olduunu gördüüm zaman, ükür mü edeceim, yoksa nankörlük mü

edeceim diye Rabbim beni snamaktadr" dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onun tahtn

bilemeyecei bir hale getirin; bakalm tanyacak m ...*
6 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Belks'n akln ölçmek için tahta baz eyler eklenirken

baz eyler de kaldnld. Ancak Belks aklselim biri çkmt."7

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebi

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onun tahtn bilemeyecei bir hale

getirin; bakalm tanyacak m ../'
3 buyruunu açklarken: “Belks tahtn bilir

mi, bilmez mi diyerek tahtta baz eyleri deitirin, mânâsndadr" dedi .

9

’ bn Ebî Hatim (9/2888).
1 Nemi Sur. 40

3 bn Ebî Hatim (9/2889).

* Nemi Sur. 40
5 bn Cerîr (18/74, 75).
b Nemi Sur. 41

7 bn Cerîr (18/77) ve bn Ebî Hâtûn (9/2890).

8 Nemi Sur. 41

9 bn Cerîr (18/76, 77) ve bn Ebî Hatim (9/2890).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Onun tahtn bilemeyecei bir hale getirin..."'

buyruunu açklarken öyle dedi: "Taht tanmayaca hale getirmeleri,

tahtn en alçak yerinde olanlar en yüksek yerine koymalan, önde bulunan

eyleri arka tarafa koymalan ve ona baz eyler ekleyip baz eyleri de

kaldrmalanyd. Belks geldii zaman ona: "...Senin tahtn da böyle mi ..."
2

dendi. Belks: "...Sanki odur ..."3 karln verdi. O bu taht kendi tahtna

benzetmiti. Çünkü Belks tahtn geldii yerde brakm, ama burada onu

önünde bulmutu .

4

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Belks geldii zaman tahtn süslerinin,

döemelerinin yerleri deitirilmi ve tannmaz hale getirilmiti. Ona:

"...Senin tahtn da böyle mi ..." 5
denilince: "Evet, odur" demeye korkmutu.

Çünkü onlar: "Senin tahtnn ne süsleri, ne de döemesi öyle deildir"'

diyebilirdi. Belks: "Bu benim tahtm deildir" demeye de korkmutu. Çünkü

onlar: "Bu senin tahtndr. Biz onda baz deiiklikler yaptk" diyebilirdi. Bu

sebeple: "...Sanki odur..."
6
dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zuheyr b. Muhammedi "...Daha önce

bize bilgi verilmiti ..."
8 buyruunu açklarken öyle dedi: Süleyman (aiaytanim):

"Allah' bilmek ve tevhid etmek hakknda bize bilgi verilmitir" dedi .

9

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Daha önce bize bilgi verilmiti ..."
10

buyruunu açklarken: "Bunu Süleyman (aieyfmeiam) söylemektedir" dedi. "Daha

önce Allah'dan baka tapt eyler ona engel olmutu..."" buyruu

hakknda ise: "Onun küfrü puta tapmas ve Allah’a iman etmemesiydi. Bu da

' Nemi Sur. 41
I Nemi Sur. 42
i Nemi Sur. 42
* Abdurrezzâk (2/82) ve bn Ebî Hâtim (9/2890, 2892).

5 Nemi Sur. 42
6 Nemi Sur. 42
7 bn Ebî Hâtim (9/2892).
8 Nemi Sur. 42
9 bn Ebî Hâtim (9/2892).

Nemi Sur. 42
II Nemi Sur. 43
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onu hakka hidayetten alkoymutu" dedi. "Ona: «Köke gir» dendi ..."
1

buyruunu açklarken: "Burada Süleyman'n (afeyhinetam) üzerine cam döettii

havuz kastedilmektedir. Belks kll ve ayak trnaklan eek toyna gibi olan

birisiydi. Annesi de cinlerden idi" dedi .

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onu görünce derin bir su

zannetti ..."3 buyruunu açklarken: "Onu deniz zannetti” dedi.

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim Ebû Salih’ten bildirir:

Süleyman'n (BieytisseiBm) yaptrd kökün salonu camdan idi. Ona balk

maketleri konulmutu. Belks bunu görünce kendisine: "Köke gir" denildi.

Belks onu su zannedip ayaklarn açt. Âyetteki
,‘Mume^^ed ,,

ifadesi ise uzun

anlamndadr .

4

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Belks'n görünümü Süleyman’a (ateytosstBm)

anlatlm, bu sebeple de Süleyman (aleyhnsdam), onun bacaklarn görmek

istemiti. Ona: "Köke gir"
s dedi. Belks salona girecei zaman onu su

zannedip ayaklarn açt. Süleyman (ateyhissdam) onun bacaklarnn çok kll

olduunu gördü ve gözünden düüp onu istemedi. Bunun üzerine eytanlar:

"Biz bu kllar götürecek bir ey icat ederiz" dediler ve hamam otu yaptlar.

Onunla da bu kllar giderdiler. Sonra Süleyman MeyhnM, Belks'la evlendi .

6

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kraliçe: "Rabbiml

üphesiz ben kendime yazk etmiim ..."7 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Belks salonu su zannedip Süleyman'n (akytMKam) kendisini öldüreceini

sanmt. Bu sebeplede: "O beni öldürmek istedi, vallahi, ben de bu suya

gireceim" dedi. Ancak onun cam olduunu görünce Süleyman'a (aleyhisselem)

zulmettiini anlad. "...Ben kendime yazk etmiim ..."
8 buyruu da bunu

ifade etmektedir. Bu, Süleyman'n (abyiissclam) bir hilesi idi. ünler kendi

aralarnda konuarak: "imdi Süleyman'n gafletinden faydalanabiliyorsunuz.

’ Nemi Sur. 44
1 bn Ebî eybc (11/539), bn Cerîr (18/79, 80, 82) ve bn Ebî Hâtim (9/2892, 2893).

i Nemi Sur. 44
4 bn Ebî Hâtim (9/2895).

5 Nemi Sur. 44
6 bn Ebî Hâtim (9/2893, 2894).

7 Nemi Sur. 44
R Nemi Sur. 44
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Eer bu kadnla evlenecek olursa cinlerin fikri ile vahiy birleir ve öyle bir

eyden faydalanamazsnz" dediler. Sonra Süleyman'a (aieyhsseiBm) gelerek:

"Bizim sana nasihat etmemiz haktr. Belks'n ayak trnaklar eek toyna

gibidir" dediler. te o zaman Süleyman (aieyhisseiam) kökün salonunu camla

döetmi ve Belks oradan geçerken ayaklarn açarsa ayaklarnn nasl

olduuna bakmalar için srail oullan'ndan baz kadnlar göndermiti. Bu

kadnlar baktlar ki o, insanlar arasnda en güzel bacaklara sahip. Bacaklar

kllyd, ama ayaklar insan aya gibiydi. Bunun üzerine Süleyman’ (aleyhisselam)

müjdelediler. Süleyman (nieyhisseiem), bacaklarnn kll olmasndan holanmam
ve cinlere hamam otu yapmalann emretmiti. Hamam otu da ilk defa o

zaman yaplmt.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn

Abbâs'tan bildirir: Süleyman (aleyhisselam) bir sefere çkaca zaman tahtna oturur

ve tahtnn sana soluna sandalyeler konulurdu. Bu sandalyelere önce

insanlarn, sonra cinlerin, sonra da eytanlann oturmasna izin verilirdi. Sonra

Süleyman (aieyteseiam) kua haber gönderir ve ku onlara gölgelik yapard. Sonra

da rüzgara emreder ve kendisi tahtnda dierleri de sandalyelerinde olmak

üzere rüzgar onlan istedii yere götürürdü. Rüzgar onlar istedikleri yönde

sabah vakti bir aylk, akam vakti de bir aylk bir mesafe götürürdü. Bu rüzgar

sert bir rüzgar veya yumuak bir rüzgar deil de ikisi arasnda bir eydi.

Süleyman (aleyhisselam) her tür kutan birini seçip kendi türünden olan dier

kulara bakan klyordu. Bir kua bir ey sormak istediinde lider olarak

seçmi olduu kua soruyordu.

Süleyman (aleyhisselam) bir yokluunda iken geni ve susuz bir çölde konaklad.

nsanlara: "Buradaki su kaç metre derinliktedir?” diye sorduunda:

"Bilmiyoruz" dediler. eytanlara sorduunda, onlar da: "Bilmiyoruz" dediler.

Bunun üzerine Süleyman (aleyhisselam) öfkelenerek: "Buradaki suyun kaç metre

derinlikte olduunu örenmeden buradan aynlmayacam" dedi. eytanlar:

"Ey Allah'n Elçisi! Öfkelenme, eer bunu bilen varsa o da hüdhüddür"

dediler. Süleyman (aleyhisselam): "O zaman bana hüdhüdü getirin” dedi. Hüdhüd

bulunamaynca Süleyman (Bieyhisseiam) bir daha öfkelendi ve: "Bana (mazeretini

gösteren) apaçk bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ar bir ekilde
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cezalandracam, ya da kafasn keseceim"

1

dedi. Çünkü hüdhüd

Süleyman'n (BEyhsseiam) bu seferine katlmamt.

Hüdhüd, Belks'n köküne uram ve kökünün arkasnda bir bahçesinin

olduunu görmütü. O, yeillie doru yöneldi ve oraya indi. Bahçede baka

bir hüdhüdle karlat. Süleyman'n (aieyhisseiam) hüdhüdü: “Senin Süleyman'dan

(sieyhisseiam) haberin yok mu, burada ne yapyorsun?" diye sordu. Belks'n

hüdhüdü: “Süleyman da kimdir?" karln verdi. O: “Allah, Süleyman adnda

birini peygamber olarak gönderip, cinleri, insanlan, rüzgar ve kular

hizmetine verdi" dedi. Belks’n hüdhüdü: "Sen neden bahsediyorsun?"

deyince: “Durum iittiin gibidir” dedi ve öyle devam etti: "Bu alacak bir

eydir. Bundan daha fazla alacak ey de kavmin bu kadar çok olmasna

ramen onlara, kendisine her eyden verilen ve büyük bir taht olan bir

kadnn hükmetmesiydi. Allah'a ükredecekleri yerde günee secde

etmektedirler." Hüdhüd, Süleyman' (sieyhisseiam) hatrlaynca dier hüdhüdü

brakt ve havaland.

Hüdhüd askerlerin yanna vardnda dier kular onu karlayp: "Allah'n

Resûlü seni cezalandracan söyledi" diyerek durumu kendisine bildirdiler.

Süleyman'n (aleyfeneMn) hüdhüdü cezalandrmas, hiç uçamayaca bir ekilde

tüylerini yolup yeryüzündeki haerelerle beraber günete brakmakt. Veya

onu kesmek ve neslini kurutmakt. Hüdhüd: “O, bir ey istisna etmedi mi?"

deyince öyle dediler: “Evet etti, o: "Bana (mazeretini gösteren) apaçk bir

delil getirmedikçe kesinlikle onu ar bir ekilde cezalandracam, ya da

kafasn keseceim"* dedi.” Hüdhüd, Süleyman'n (akyhmeian) yanna gidince,

Süleyman (aieyhsseM: “Seni bu seferimden alkoyan nedir?" diye sordu. Hüdhüd

bir mazeret göstererek Belks' ve dier hüdhüdün anlattklann bildirdi.

Süleyman (Beyfisseiam): “Mazeretini söyledin: "Doru mu söylüyorsun, yoksa

yalanclardan msn, göreceiz. u mektubumu götür, onu kendilerine

ver..."3 dedi.

Süleyman (sieytaseiam): “Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Bu Belks’adr.

Bana kar büyüklenmeyin ve bana Müslüman olarak gelin" diye yazd.

Hüdhüd mektubu Belks'a att zaman, Belks bu mektubun erefli bir

1

Nemi Sur. 21
1 Nemi Sur. 21
J Nemi Sur. 27, 28
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mektup olup Süleyman'dan (eiByhusaiam) olduunu anlad. Süleyman'n (üieyhisseiam)

mektupta: "Bana kar büyüklenmeyin ve bana Müslüman olarak gelin"

demesinden dolay Belks'n adamlan: "Biz güç sahibiyiz" dediler. Belks:

"Krallar bir memlekete girdi mi, oray harap ederler. Ben ona bir hediye

göndereceim" dedi. Hediye Süleyman'a (aleyh.ssela.-n) getirilince: "Bana mal ile

yardm m ediyorsunuz? Geri dönün" dedi. Elçiler geri döndüünde Belks

korkuya kaplm ve beraberinde bin komutan ve her komutanla yüz bin kii

olmak üzere yola çkmt.

Süleyman (üieyisseHm) insanlar arasnda heybetli bir kiiydi. Bir i yapaca

zaman, o i hakknda bizzat kendisi sorup bilgi edinmeden o ie kalkmazd.

O, bir gün tahtna oturdu ve yakn bir yerde bir toz kitlesi gördü. "Bu nedir?"

diye sorduunda: "Bu, Belks'tr ey Allah’n Elçisi!” dediler. Süleyman

(lcytiism): "O bize bu kadar yakn bir mesafeye indi öyle mi?" dedi. Süleyman

(Beyhsseiem) toz kitlesini gördüü zaman Sebe' kraliçesi ile kendi arasnda Küfe ve

Hîre aras kadar bir mesafe vard. Süleyman (aleyteabm) askerlerine doru

dönerek: "Bana teslim olmalarndan önce, hanginiz o kraliçenin tahtn

yanma getirebilir?*' dedi. Süleyman (aieytusseM toz kitlesine bakt zaman

kendisiyle Belks'n taht arasnda iki aylk bir mesafe vard. Cinlerden bir ifrit:

"...Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ..."
2
dedi.

Krallann oturduu gibi Süleyman’n da (aieyhsselam) insanlann ileri ile megul

olmak üzere oturduu bir meclisi vard. Süleyman (aieyhissBiBm): "Ben bundan

daha çabuk getirilmesini istiyorum" deyince: "Kitaptan bilgisi olan biri: "Ben

Rabbimin kitabna bakarm ve onu: "...Gözünü kapayp açmadan önce onu

sana getiririm" dedi ..."3 dedi. Süleyman (aieyhisseiam) bu kiiye bakt. Bu kii

sözünü bitirdiinde Süleyman (aieyhisseiam) gözünü geri çevirdi ve ayaklarnn

dibinde kendisine basp ta tahtna çkt kürsünün altndan Belks'n tahtnn

çktn gördü. Süleyman (sieyhmeiam) tahtn yannda olduunu görünce: "...Bu,

ükür mü edeceim yoksa nankörlük mü edeceim diye beni snayan

Rabbimin lütfundandr ..."4 Zira taht bana göz açp kapamadan önce

' Nemi Sur. 38
J Nemi Sur. 39
3 Nemi Sur. 40
4 Nemi Sur. 40
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getirdi. Hükmüm altnda olan kii onu getirmekte benden daha muktedirdir"

dedi.

Sonra Süleyman (aieyhissdm): "...Onun tahtn bilemeyecei bir hale

getirin ..."
1

dedi. "Belks gelince ..."
2 onu Süleyman’n (aieyh.sseiam) yanna

götürdüler. Ona: "...Senin tahtn da böyle mi ..."3 diye soruldu. Belks:

"...Sanki odur..."4 karln verdi ve kendi kendine: "Ben onu kökümde

etrafnda askerlerim olduu halde braktm. Bu nasl buraya getirildi?" dedi.

Sonra da: "Ey Süleyman! Ben sana bir ey sormak istiyorum, bana bunun

cevabn ver" dedi. Süleyman (eierhisseiam): “Sor" deyince: "Ne gökyüzünden, ne

de yeryüzünden olmayan bir su istiyorum" dedi. Süleyman (aieyhueM bilmedii

bir eyle karlat zaman onu insanlara sorard. Onlar da bilmezse cinlere

sorard. Onlar da bilmezse eytanlara sorard. eytanlar: "Bu ne kadar

kolaydr Ey Allah'n Elçisi! Bir atn koturulmasn emret, sonra da onun

terinden kab doldur" dediler. Bunun üzerine Süleyman Mcvtaaim), Belks’a:

"Bu at teridir" dedi. Belks: "Doru söyledin" karln verdi.

Sonra: "Bana Rabbin rengini söyle" dedi. Süleyman (aleyhisselam) tahtndan

sçrayarak secdeye kapand. Bunun üzerine Belks yanndan gitti. Kendi

askerleri de dalp gitti. Sonra Allah'n elçisi gelip: "Ey Süleyman! Rabbin

sana: «Sana ne oluyor?» diye sormaktadr” dedi. Süleyman («rieyhisseian): "Ey

Rabbim! Sen onun ne sorduunu daha iyi bilensin” deyince, Allah'n elçisi:

"Rabbin tahtna geri gidip oturman, Belks'a, onun askerleriyle senin

askerlerine haber salp buraya getirmeni, sonra da Belks'a ve bütün

askerlere sana ne sorduunu sorman emrediyor” dedi. Süleyman da Meytenlm)

öyle yapt.

Herkes yanna girdii zaman, Belks'a: "Bana ne sordun?" dedi. Belks:

"Ne gökyüzünden, ne de yeryüzünden olmayan bir su istiyorum” dedim”

cevabn verince, Süleyman (aMniam): "Ben de sana: «At teridir» dedim”

karln verdi. Belks: "Doru söyledin" dedi. Süleyman (BeyhisMam): "Baka ne

sordun?” diye sorunca, Belks: "Ben sana bundan baka bir ey sormadm ki”

cevabn verdi. Süleyman (aieytesefam): "Peki ben niye tahtmdan inip secdeye

’ Nemi Sur. 41
1 Nemi Sur. 42
3 Nemi Sur. 42
4 Nemi Sur. 42
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kapandm?” deyince: "Onu niçin yaptn bilmiyorum” dedi. Ayn eyleri

askerlere de sorunca, onlar da ayn eyleri söylediler. nsanlardan ve

cinlerden olan askerlerine, kulara ve orada hazr bulunan herkese ayn

eyleri sorunca: "Ey Allah’n Elçisi! O sana, ne gökyüzünden, ne de

yeryüzünden olmayan sudan baka bir ey sormad” dediler.

Allah'n elçisi ona bir daha: “Allah sana: Yerine geri dön. Ben onlara

yettim” buyurdu” dedi. Süleyman (aieyhisseiam), eytanlara: “Bana, Belks'n

içinden geçipte yanma gelecei bir kök yapn” dedi. eytanlar birbirlerine:

“Süleyman, Allah'n Peygamberidir. Allah, onun hizmetine verecei eyi

vermitir. Belks Sebe' kraliçesidir. Süleyman onunla evlenir ve Belks ona bir

çocuk dourur. O zaman ona kölelikten asla kurtulamayz” dedi. Belks

bacaklar kll birisiydi. eytanlar: "Ona öyle bir kök yapn ki onun bu özrünü

görsün ve onunla evlenmesin” dediler. Bunun üzerine ona camdan bir kök
yaptlar. Salonu da kat kat camdan yaptlar ki, sanki su havuzu gibiydi. Her

katn arasna denizde yaayan balk ve baka eylerin maketi konuldu. Sonra

onu bir daha camla kapattlar. Süleyman'a (aieyhisselam), "Köke gir” denildi.

Sandalye salonun kenanna konulmutu. Süleyman (aleyhisseiam) salona girip

sandalyenin yanna giderek üzerine çkt ve: "Belks' yanma gönderin” dedi.

Bunun üzerine Belks'a: "...Köke gir..."’ denildi. O içeri girmek için gittii

zaman balklar ve dier hayvanlar gördü. "...Onu derin bir su zannetti ve

eteini çekti ..."

1

Ayaklannn kllar bacaklar üzerine yatmt. Bunu gören

Süleyman (aieyh.sseiBm) baka bir tarafa bakarak: "...Bu, camdan yaplm, effaf

bir zemindir ..."3 dedi. Bunun üzerine Belks eteini brakarak: "...üphesiz

ben kendime yazk etmiim. Süleyman'la beraber. Alemlerin Rabbi olan

Allah'a teslim oldum"4
dedi. Süleyman laieyhisseiam) insanlan çarp: "Bu ne kötü

bir eydir! Bunu ne giderir?” diye sordu. Onlar da: "Ey Allah’n Elçisi! Onu

ustura giderir” dediler. Süleyman (aityhisaiam): "Ustura kadnn bacan keser”

dedi. Sonra eytanlar çard ve insanlara demi olduu eyleri söyledi.

eytanlar etrafnda toplandlar ve hamam otu yaptlar. O, hamam otunun

1 Nemi Sur. 44
1 Nemi Sur. 44
3 Nemi Sur. 44
4 Nemi Sur. 44
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görüldüü ilk gündü. Sonra Süleyman (aieytaBim) onunla evlendi. bn Ebî

Hâtim'e göreEbû Bekr b. Ebî eybe: “Bu, hasen hadistir" dedi .

1

Firyabî, Saîd b. Mansûr, Musannefte bn Ebî eybe ibn Cerîr ve bn Ebî

Hatim, Abdullah b. eddâd'dan bildirir: Süleyman (aleyhindim) bir yere gitmek

istedii zaman kürsüsünü koyar ve yanma insanlardan ve cinlerden istediini

alp rüzgara kendilerini tamas için emrederdi. Sonra kua emreder ve ku
onlara gölgelik yapard. Bir gün seyir halinde iken yanndakiler susaynca:

“Suyun kaç metre derinlikte olduunu biliyor musunuz?” dedi. Onlar:

"Bilmiyoruz" deyince hüdhüdü arad ve bulamad. Konaklad yerde ondan

baka ku ta yoktu. Bunun üzerine: "...Hüdhüd'ü niçin göremiyorum?

Yoksa kayplara m kart. Kesinlikle onu ar bir ekilde

cezalandracam ...”
1

dedi. Süleyman'n (aieytaMtam) kulan cezalandrmas,

onun tüylerini yolup günee brakmasyd. Bu sebeple: "Bana (mazeretini

gösteren) apaçk bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ar bir ekilde

cezalandracam, ya da kafasn keseceim”3 dedi. Hüdhüd geldii zaman

kular onu karlayp: “Süleyman seni cezalandracan söyledi” dediler.

Hüdhüd: “O, bir ey istisna etmedi mi?” deyince: “Evet etti, o: «Bana

mazeretini gösteren apaçk bir delil getirmezse onu cezalandracam» dedi"

diye haber verdiler. Hüdhüd, Süleyman'n (deyfeniam) yanna Sebe' kraliçesinden

bir haberle gelmiti. Süleyman (Bieyhisseiam): "...Rahman ve Rahim olan Allah'n

adyla. Bana kar büyüklenmeyin ve bana Müslüman olarak gelin
”4 diye

mektup yazd ve hüdhüdle onu Belks’a gönderdi. Belks ordusunun toplam

ve yola çkmt. Süleyman (ale^isseiam) ile Belks arasnda bir fersaha yakn bir

mesafe kalmt ki, Süleyman (aterhjsseiem): "...Hanginiz o kraliçenin tahtn

yanma getirebilir?”5 diye sordu. Cinlerden bir ifrit: "Sen yerinden

kalkmadan ben onu sana getiririm ...”
6
dedi. Süleyman (Bieyhineiam): “Ben daha

hzl bir ekilde getirilmesini istiyorum" dedi. Bunun üzerine kitaptan bilgisi

olan biri: "Ben onu, gözünü kapayp açmadan önce sana getiririm" dedi ..."7

1 bn Kesîr, Tefsîr'âe (6/205, 206) geçtii üzre bn Ebî eybe ve bn Ebî Hatim (9/2896,

2897). bn Kesîr: "Bu çok münker bir hadistir" dedi.

' Nemi Sur. 20, 21

3 Nemi Sur. 21
4 Nemi Sur. 30, 31

5 Nemi Sur. 38
6 Nemi Sur. 39
7 Nemi Sur. 40
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Sonra taht yeraltndan bir tünelden çkanlarak getirildi. Süleyman {leyNadm):

"Onun tahtn tanyamayaca bir hale getirin" dedi. Belks gelince kendisine:

"...Senin tahtn da böyle mi..."’ diye soruldu. Belks bu kadar zamanda

tahtnn getirilemeyeceini düündü, ama taht görünce: "...Sanki odur..."*

karln verdi. Kendisine: "...Köke gir..."* denildi. O, salonu görünce

"...Onu derin bir su zannetti ve eteini çekti ..."4 Süleyman (aieytijselam) onun

bacaklannn kll olduunu görünce: "Bunu ne giderir?" diye sordu. Cinlerden

bir kii: "Ben bunu gideririm” dedi ve hamam otu yapt. Hamam otu ilk olarak

o zaman yaplmt. Hadiste ad geçen kadn Belks't .
5

bn Asâkir, krime'den bildirir Süleyman (Bkyhissdm), Belks'la evlenince,

Belks: "u ana kadar kllar gidermek için asla demir (kesici bir ey)

kullanmadm" dedi. Süleyman (Bierhissaim): "Bakn bakalm, bu kllan demirden

baka ne giderir?" dedi. Bunun üzerine ona hamam otu yaptlar. Hamam

otunu ilk çkaran kii Süleyman'n (aieyhuseM eytanlarndan biridir .

6

Tarih 'te Buhârî ve Ukayîî'nin Ebû Musa el-E’arPden bildirdiine göre

Resûlullah (sBiiaiiBhu aleyhi vesBiiem): "Kendisi için hamamlar yaplan ilk kii

Süleyman'dr" buyurmutur .

7

Taberânî, el-Kâmil 'de bn Adiy ve uab 'da Beyhakî'nin Ebû Mûsa el-

E'arî'den bildirdiine göre Resûlullah (sbIIbIWiu ateyhi meHem): "Hamama giren ilk kii

Süleyman'dr. O hamamn scaklm hissedince: «Eyvah, Allah'n azabndan»

dedi" buyurmutur.

8

Ebû Nuaym Hilye 'de Mücâhid'den bildirir: Sebe kraliçesi Süleyman’n

(aiayhisseiBo) yanna varnca kuru odun gördü ve Süleyman'n (aieyhisssinm) kölesine:

"Efendin bu odunun dumannn arln bilir mi?" diye sordu. Bunun üzerine

köle: "Bunu ben bilirim, efendim nasl bilmesin ki?" karln verdi. Kraliçe:

1 Nemi Sur. 42
1 Nemi Sur. 42
3 Nemi Sur. 44
4 Nemi Sur. 44

5 bn Ebî eybe (11/536- 538) ve bn Ebî Hatim (9/2860, 2862, 2863, 2887, 2893).
6 bn Asâkir (69/78).

7 Buhârî (1/362) Ukaylî, Duafâ (1/68, 84). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (2804) hadisin

zayf olduunu söylemitir.
8
Taberânî M. el-Evsat (461), bn Adiy (1/283) ve Beyhakî (7778).
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“Peki, bu odundan ne kadar duman çkar?” diye sorunca, köle: "Önce odun

tartlr, sonra da yaklr. Sonra geriye kalan kül tartlr. Kül ile odunun

arasndaki arlk fark dumann arldr” cevabn verdi .

1

Beyhakî Zühd'de Evzaî'den bildirir: Tedmür kalelerinden biri fethedilince,

çok güzel, kara gözlü, düzgün vücutlu olan, elbiseleri kitap sayfalan gibi kat

kat olan bir kadn esir aldlar. Kadnn üzerinde seksen arn uzunluunda bir

sank vard. Atknn bir ucuna altn harflerle öyle yazlyd: "Rahman ve rahim

olan Allah'n adyla. Ben Sebe' kraliçesi ve Süleyman'n (aieyhisseiam) ei Belks'm.

Ben kafir olarak ta, mümin olarak ta daha önce ve daha sonra kimsenin

hükmetmedii bir ekilde dünyaya hükmettim. Ey dünya nimetleri peinde

koanlar! (Dünyadan) Saknn!”

bn Asâkir, Seleme b. Abdillah b. RabTden bildirir: Belks müslüman

olduu zaman Süleyman (akyhasalam) onunla evlendi ve am topraklannda olan

Ba'l bek 'i ona mehir olarak verdi .

2
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1 Ebû Nuaym (3/294).

2 bn Asâkir (69/67).
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“Andolsun ki, «Allah'a kulluk edin!» (demesi için) Semûd
kavmine kardeleri Sâlih'i gönderdik. Hemen birbiriyle

çekien iki zümre oluverdiler. Salih dedi ki: «Ey kavmim!

yilik dururken niçin kötülüe kouyorsunuz?. Allah tan

mafiret dileseniz olmaz m? Belki size merhamet edilir.»

öyle dediler: «Senin ve beraberindekilerin yüzünden
uursuzlua uradk.» Salih: «Size çöken uursuzluk
(sebebi), Allah katnda (yazl)dr. Hayr, siz imtihana

çekilen bir kavimsiniz» dedi. O ehirde dokuz kii (eleba)
vard ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapyorlar, iyilik

tarafna hiç yanamyorlard. Allah a and içerek birbirlerine

öyle dediler: «Gece ona ve ailesine baskn yapalm (hepsini

öldürelim); sonra da velisine: "Biz (Sâlih) ailesinin yok

edilii srasnda orada deildik, inann ki doru söylüyoruz"

diyelim.» Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri

farknda olmadan, onlarn planlarm altüst ettik. Bak ite,

tuzaklarnn Akbeti nice oldu: Onlar da, (kendilerine uyan)

kavimlerini de (nasl) toptan helâk ettik!." (Nemi Sur. 45-51)

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Miicâhid: "...Hemen birbiriyle çekien iki gruba

ayrldlar" 1 buyruunu öyle açklad: “Burada müminler ve kafirler

kastedilmektedir. Müminler: “Salih Peygamber Rabbi tarafndan elçi olarak

gönderilmitir" derken, kafirler: “O, elçi deildir, diyordu; “...yilikten önce

niçin kötülüe kouyorsunuz ..."
2 buyruu hakknda ise: “yilik ifadesiyle

rahmet, kötülük ifadesiyle azap kastedilmektedir" dedi. "SjL ijjlâ
"

3

buyruunu açklarken: “Bize uursuzluk getirdiniz, mânâsndadr" dedi.

"ehirde dokuz kiilik bir çete vard... Aralarnda Allah adna and içerek

öyle dediler..."* âyetleri hakknda ise öyle dedi: “Bunlar Salih Peygamberin

kavmindendir. Bu kiiler, Salih Peygamberi öldürmek için yemin ettiler, ama

ona yetiemediler. Ancak kavimleriyle beraber kendileri de helak oldular.”5

1 Nemi Sur. 45
J Nemi Sur. 46
3 Nemi Sur. 47
4 Nemi Sur. 48, 49
5 bn Cerîr (18/86, 89, 90) ve bn Ebî Hatim (9/2898, 2900, 2901).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Hemen birbiriyle çekien iki gruba ayrldlar
"

1

buyruunu açklarken: "Kavmin bir ksm Salih Peygamberin hak olduunu

tasdik edip yannda olurken bir ksm onun hak olduunu tekzib ederek onu

terk etmiti" dedi. "Onlar: «Sen ve beraberindekiler yüzünden uursuzlua

uradk» dediler. Salih, «Sizin uursuzluunuzun sebebi Allah katindadr.

Aslnda siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz» dedi"
J
âyeti hakknda ise

öyle dedi: Ona inanmayanlar: "Bizim bamza gelen her kötü ey sen ve

beraberindeliker yüzündendir" dediler. Bunun üzerine Salih Peygamber:

“Sizin ilediiniz ameller Allah katnda yazldr. Siz Allah'a kar itaat ve

masiyette imtihan edilmektesiniz" karln verdi. "ehirde dokuz kiilik bir

çete vard... Aralarnda Allah adna and içerek öyle dediler "Mutlaka onu

ve ailesini geceleyin öldüreceiz... Onlar bir tuzak kurdular. Farknda

deillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak, onlarn tuzaklarnn sonucu nasl

oldu ..."3 âyetleri hakknda ise öyle dedi: "Dokuz kiilik çete Salih

Peygamberin kavmindendir. Bu kiiler Salih Peygamberi öldürmek için gece

vakti onu kaçrmak ve kendisiyle beraber askerlerini öldürmek üzere

anlatlar. Bize bildirildiine göre onlar, Salih Peygamberi öldürmek için acele

ederlerken, Allah onlarn üzerlerine bir kaya gönderdi ve onlan yerlebir etti.

Onlann tuza Salih peygamberi öldürmek için yaptklan pland. Allah'n

tuza da üzerlerine kayay düürüp onlar yerlebir etmesiydi. Vallahi onlann

sonu çok kötü olmutu. Allah bütün kavimlerini helak ederek Cehenneme

gönderdi ."

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs:

ifadesini açklarken: “Tâirikum ifadesi musibetleriniz mânâsndadr"

dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ehirde dokuz kiilik bir

çete vard ..."7 buyruunu açklarken: "Bu kiilerin ismi Ru'mâ, Ruaym,

1 Nemi Sur. 45
1 Nemi Sur. 47
3 Nemi Sur. 4»- 51
4 Abdurrezzâk (2/82, 83) ve îbn Ebî Hatim (9/2898, 2899, 2901, 2902).

5 Nemi Sur. 47
6 bn Cerîr (18/88) ve bn Ebî Hatim (9/2899).

7 Nemi Sur. 48
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Hurmî, Hureym, Dâb, Savâb, Riâb, Mistah ve deveyi boazlayaca zaman

onu yere yatrmak için ayan kesen Kudâr b. Sâlif'tir" dedi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ehirde dokuz

kiilik bir çete vard..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bunlar deveyi

boazlayacaklar zaman onu yere yatrmak için ayan kesen kiilerdir. Onlar

deveyi boazladklar zaman: "Salih'e ve ailesine gece vakti baskn yapp

onlar öldüreceiz. Sonra onun dostlarna: «Bunlar öldürüldüü zaman biz

burada deildik ve bu konuda bir bilgimiz yoktur» diyeceiz" dediler. Bunun

üzerine Yüce Allah onlarn hepsini helak etti .

9

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rebâh:

"ehirde dokuz kiilik bir çete vard. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk

yapyorlar ve slaha çalmyorlard"4
âyetini açklarken: "Bunlar dirhemlerin

kenarlarn keserek eksilten kiilerdir" dedi .

5

u! yj. m J^\ oiöJi Jp Ju^J ji

"«Hamd Allah a mahsustur, seçtii kullarna selam olsun.

Allah m daha iyidir, yoksa ona kotuktan ortaklar m?» de."

(Nemi Sur. 59)

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Seçtii kullarna selam olsun..."
6

buyruunu açklarken: "Burada Muhammed'in Uaiiaiiahu aleyhi veseiiem) ashâb

kastedilmektedir. Allah, onlan Peygamberi için seçmitir" dedi .

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî:

"...Seçtii kullarna selam olsun..."
8 buyruunu açklarken: "Bu âyet, özel

olarak Muhammed'in (saiiai.ahu aleyhi veseiiem) ashâb hakknda inmitir" dedi .

1

’ tbn Ebî Hatim (9/2900).

1 Nemi Sur. 48

3 tbn Cerîr (18/89, 90) ve îbn Ebî Hâtim (9/2900, 2902).

4 Nemi Sur. 48
5 Abdurrezzâk (2/83).

6 Nemi Sur. 59
7 Bezzâr, Kefu’l-Eslâr (2243), bn Cerîr (18/98) ve bn Ebî Hâtûn (9/2906).
8 Nemi Sur. 59
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah m daha iyidir,

yoksa ona kotuklar ortaklar m ?" 2

âyetini okuduu zaman: "Allah daha

hayrl ve kalcdr, daha büyük ve daha yücedir" derdi.

4jj UjL»Ü Jjjîj oljU-JJI

* iJm: jlji fi ji 4» ç* jt IjîJ D ,^ ülST U ÖI

gr-bj ^ j"-J Ijlj*
J**- iA

iijÂ* 'i^ 4 &.

“Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indirip

onunla, bir aacn bile bitirmeye gücünüzün yetmedii,

güzel güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'n yannda
baka bir ilah m var? Hayr; onlar taptklarn Allah a eit
tutan bir millettir. Yoksa yeri, yaratklarnn oturmasna
elverili klan ve aralarnda rmaklar meydana getiren,

yeryüzüne sabit dalar yerletiren, iki deniz arasna engel

koyan m? Allahn yannda baka bir tanr m? Hayr; çou
bilmezler." (ncml Sur. 60. 6l)

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana: "jîii^" 3

buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: “Hedâik ifadesi bahçe mânâsndadr"

dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn

Abbâs: "Evet bilirler, âirin:

"Öyle ehirler vardr ki, Allah onlar sulad

Ovalarnda yeillik, süt ve bahçeler vard" dediini iitmedin mi?"

karln verdi.

’ ibn Ccrîr (18/99).
1 Nemi Sur. 59
5 Nemi Sur. 60
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...Güzel güzel bahçeler..."' buyruunu açklarken: “Burada güzel

görünümlü hurma aaçlan kastedilmektedir" dedi .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Güzel

güzel bahçeler ..."3 buyruunu açklarken: “Burada etraf çevrili güzel

bahçeler kastedilmektedir" dedi .

4

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Güzel güzel bahçeler ..."3 buyruunu

açklarken: “Burada insanlarn ve hayvanlarn yedii yeni çiçek açm bitkiler

kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah’n yannda baka bir

ilah m var ..."7 buyruunu açklarken: “Burada Allah’dan baka bir ilahn

olmad kastedilmektedir" dedi .

8

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Onlar

taptklarn Allah'a eit tutan bir millettir
"

9

buyruunu açklarken: “Eit

tutan ifadesiyle irk komak kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “Onlar, taptklarn Allah'a

eit tutan bir millettir
"' 0 buyruunu açklarken: “Onlar, taptklan ilahlar,

Allah'a eit tuttular. Oysa Allah’a eit ve benzer bir ey yoktur. Allah ne e, ne

de çocuk edinmitir" dedi.”

1 Nemi Sur. 60
1 Abdurrezzâk (2/85, 86) ve bn Ebî Hatim (9/2907).

1 Nemi Sur. 60

bn Ebî Hatim (9/2907).

5 Nemi Sur. 60
6 bn Cerîr (18/100) ve bn Ebî Hatim (9/2907).

7 Nemi Sur. 60
a bn Ebî Hatim (9/2908).

9 Nemi Sur. 60
10 Nemi Sur. 60

” bn Ebî Hatim (9/2908).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Yeryüzüne sabit dalar

yerletiren, iki deniz arasna engel koyan m ...*
1 buyruunu açklarken:

"Allah’n iki deniz arasna perde koymasndan kast, iki deniz suyunun

birbirine kanmamasdr" dedi.

ajjî ^Si u Jli&j \l[

15 ^LX5 41 ^
"Yoksa darda kalana kendisine yakard zaman karlk
veren, bandaki sknty gideren ve sizi yeryüzünün

sahipleri klan m? Allah'n yannda baka bir tanrm? Pek

kt düünüyorsunuz/’ (Nemi Sur. 02)

Ahmed, Ebû Dâvud ve Taberânî, Belhuceym’den bir kiiden bildirir. "Yâ

Resulallah! nsanlar neye davet ediyorsun?” diye sorunca, Resûlullah (ssiisiiahu

M* vEMiem) öyle buyurdu:
"
Ben insanlar sadece Allah'a davet ediyorum. O öyle

Allah ki, senin bir skntn olduu zaman ve o skntnn giderilmesi için ona

dua ettiinde o, skntn giderir. O öyle Allah ki, sen, çölde bulunup bir ey

kaybettiinde ve onu bulmak için kendisine yalvardnda onu sana buldurur.

O öyle Allah ki, ktlk olduunda ktln giderilmesi için dua ettiinde senin

için yamur yadrr." 1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: JLi&j"3

buyruunu açklarken: "Bandaki sknty gideren mânâsndadr" dedi/

bn Ebî eybe, Suheym b. Nevfel'den bildirir: Biz Abdullah (b. Mes'ûd)'un

yannda iken bir cariye gelip efendisine: "Filan kii tayna göz demi ve tay

avluda bolukta döner gibi dönerken seni burada tutan nedir? Kalk ta efsun

yapan birini bul" dedi. Bunun üzerine Abdullah, bu kiiye: "Efsun yapan birini

arama! Sa burun deliine dört, sol burun deliine de üç defa üfle. Sonra:

«Zarar yok et, sknty gider ey insanlann Rabbi, ifa lutfeyle. Zira ifa veren

’ Nemi Sur. 61
1 Ahmed 34(239, 38/253, 254 (20636, 23205) ve Ebû Dâvud (4084) ve Taberânî (6383,

6390). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 3442).

3 Nemi Sur. 62
4 bn Cerîr (18/102).
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serisin. Zarar ortadan kaldracak ancak sensin, senden baka da ifa veren

yoktur» de” dedi. Adam gitti ve bir zaman sonra geri dönüp: "Bana

söylediin gibi yaptm. Hayvan pisledi, iedi, yemeini yedi ve öyle geldim”

dedi .

1

Taberânî*nin Sa’d b. Cünâde'den bildirdiine göre Resûlullah (saiMu aleyh»

veseiiem) öyle buyurmutur: "Cematten ayrlan kii yüzüstü Cehenneme düer.

Yüce Allah: «Yoksa darda kalana kendisine yakard zaman karlk veren,

bandaki sknty gideren ve sizi yeryüzünün sahipleri klan m ...»
3

buyurmaktadr. Bu halde hilafet Allah’dandr . Eer kii hayrl ameller ilerse

Allah onu hayrl amelleriyle mükâfatlandrr. Eer kötü ameller ilerse Allah

onu kötü amelleriyle cezalandrr. Bu halde sana düen Allah'n emrettii

eylere itaat etmektir."3

Beavî Mu'cem'de yâd b. Lakît'ten bildirir: Ca'de b. Hubeyre beraber

oturduu kiilere öyle dedi: “Ben sizin bilmediiniz eyler örendim ve sizin

yetimediiniz eylere yetitim. Bundan -Muâviye'den- sonra kyamet

gününe kadar kendi adamlanndan olmayan ve dengi de olmayan halifeler

gelecektir. Bunlann içinde daha küçük ve kesik kiiler bulunmayacaktr.

Gelecek olan bu halife Allah'n göndermi olduu bir halifedir. Onu siz

seçmezsiniz, onu sîze Allah gönderir. Bilin ki çobann sürüde, sürünün de

çobanda hakk vardr. Onlara haklann ödeyin. Eer size zulmederlerse onlan

Allah'a havale edin. Zira sizler ve onlar kyamet gününde davaalacaksnz.

Dava edecek kii dava edecei kiiye dünyada iken hakkn ödeyendir.”

Sonra: " jjLojj (
=Kendilerine

peygamber gönderilenlere mutlaka soracaz. Peygamberlere de elbette

soracaz... O gün amellerin tartlmas da haktr. Kimlerin sevab ar
basarsa, ite onlar kurtulua erenlerdir) âyetlerini bu ekilde okudu.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...Sizi yeryüzünün sahipleri klan ..."5 buyruunu açklarken: "Bir

’ bn Ebî eyhe (10/280).

1 Nemi Sur. 62

3 Taberânî (5486/2). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (5/221) der ki: "isnadnda

tanmadm kiiler bulunmaktadr."
4 A'râf Sur. 6- 8
5 Nemi Sur. 62
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nesilden sonra baka bir nesli yeryüzünün sahibi yapan mânâsndadtr" dedi.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Sizi yeryüzünün sahipleri

klan ..."
2 buyruunu: “Sizi, daha önce gelen ümmetlerden sonra gönderen"

eklinde açklad .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Karann ve

denizin karanlklarnda size yol bulduran ..."4 buyruunu: “Size, karadaki

yollarda doru yolu gösteren, denizde de yolu bulmanz ve dalgalar arasnda

gidebilmenizi salayandr" eklinde açklad .

5

h4 Uj ’h 'si; çjj oijuu j V ji

' %

“Dc ki: «Göklerde ve yerde gayb Allahdan baka bilen

yoktur.» Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler."

(Nemi Sur. 65)

Tayâlisî, Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî,

Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve

Beyhakî el-Esmâ ve's-Sfât'ta Mesrûk'tan bildirir: Hz. Âie'nin yannda

yaslanm bir ekilde oturmuken bana: Üç ey vardr ki, bunlardan birini

söyleyen kii Allah'a en büyük iftiray etmi olur" dedi. Ona: “Bunlar nedir?" diye

sorduumda: “Kim, Muhammed (saUUu vesetem) Rabbini gördü derse, Allah'a

kar en büyük iftiray etmi olur" karln verdi. Yaslanarak oturmutum ki,

oturuumu düzeltip: “Ey müminlerin annesi! Bekle acele etme. Allah: "Andolsun

ki o, onu apaçk bir ufukta görmütür"6 buyurmuyor mu? Allah: "Andolsun

ki onu, inerken bir kere daha gördü
"7 buyurmuyor mu?"dedim. Bunun

üzerine Hz. Âie öyle dedi: “Vallahi, bu konuyu ümmetin içinde Resûlullah'a

(HlaUahu aleyhi mailem) SOran lk k benim. ReSÛlullah (sallallahu aleyhi vejellem): “Gördüüm

’ bn Ebî Hâtim (9/2910).
J Nemi Sur. 62

} bn Ebî Hâtim (9/2910).

4 Nemi Sur. 63
s bn Cerîr (18/103).

6 Tekvîr Sur. 23

7 Necm Sur. 13
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Cibril'dir. Ben Cibrü'li yaratld ekilde sadece iki defa gördüm. Onu semadan

inerken gördüm. O, o kadar büyüktü ki vücudu yerle gök arasn doldurmutu"

buyurdu. Sen, Allah'n: "Gözler O'nu göremez, O bütün gözleri görür. O

Latiftir, haberdardr"' buyurduunu iitmedin mi? Yine Allah’n: "Allah, bir

insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasndan konuur. Yahut bir elçi

gönderip, izniyle ona dilediini vahyeder. üphesiz O yücedir, hüküm ve

hikmet sahibidir"
2 buyurduunu iitmedin mi? kinci ey, kim, Muhammed’in

(sHiiniiahu aleyhi «sellem) Allah'n Kitâb'ndan bir ey gizlediini söylerse Allah'a en

büyük iftiray etmi olur. Zira Yüce Allah: "Ey Peygamber! Rabbinden sana

indirileni tebli et. Eer bunu yapmazsan, O'nun verdii peygamberlik

görevini yerine getirmemi olursun. Allah, seni insanlardan korur. .."J

buyurmaktadr. Üçüncü ey ise, kim insanlara yannda ne olacan (gelecei

bildiini) söylerse yine Allah'a en büyük iftiray etmi olur. Çünkü Yüce Allah:

"...Göklerde ve yerde gayb Allah'dan baka bilen yoktur...'"1

buyurmaktadr."5

* 44 44 4^ r* ji j
lîi Ülpj ÜJ * jjÇjLÖ Û ÜJUÎJ IIj tâ liîî Iyjtâ J,JJI Jlî

j

ue# j J- jî * ^ '4.
ÖJj j. üjuTj

j j uâi ö>jj * Lîu îisr Jtâ
0 «* ** /

üî ji ,>aU> oj 'ÂA ^ * üjjr&i Lif

li jUiJ vjj jp V ofLJl

o?^ J

^

1 En'âm Sur. 103

* ûra Sur.51

} Maide Sur. 67
4 Nemi Sur. 65

4 Tayâlisî (1511), Ahmed 40/275, 43(133, 165 (24227, 24885, 25993, 26040), Buhâri

(4235, 4612, 4855, 7380, 7531), Müslim (177), Tirmizî (3068, 3278), Nesâ, S. el-Kübrâ

(11532, 11147), bn Cerîr (8/571, 10/105), bn Ebî Hatim (9/2913) ve Beyhakî (922, 924).
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"Hayr; onlarn ahiret hakkndaki bilgileri yetersiz kalmtr.
Dahas, bu hususta üphe içindedirler. Bunun da ötesinde,

onlar ahiretten yana kördürler. nkârclar dediler ki: «Sahi,

biz ve atalarmz, toprak olduktan sonra, gerçekten

(diriltilip) çkarlacak myz? Andolsun ki, bu tehdit bize

yapld gibi, daha önce atalarmza da yaplmtr. Bu,

öncekilerin masallarndan baka bir ey deildir.» De ki:

«Yeryüzünde gezin de, günahkârlarn âkbeti nice oldu,

görün!» (Resûlüm!) Onlarn yüzünden tasalanma, kurmakta
olduklar tuzaklardan ötürü sknt duyma. Onlar: «Eer
doru sözlü iseniz (söyleyin bakalm) bu tehdit ne zaman

gerçekleecek?» derler.

De ki: «Çabucak gelmesini istediiniz eyin (azabn) bir

ksm herhalde yaknda banza gelecektir. üphesiz
Rabbin, insanlara kar lütuf sahibidir; fakat insanlarn

çou ükretmezler. Rabbin elbette onlarn kalplerinin

gizlediklerini de, aça vurduklarn da bilir. Gökte ve yerde

göze görünmeyen hiçbir ey yoktur ki, apaçk bir kitapta

(Levh-i Mahfuz'da) bulunmasn." (Nemi Sur. 66- 75)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"ö^'y j yîc- 4$ Jj" buyruunu açklarken: "Bu zaman, ilmin kendilerine

fayda vermeyecei zamandr" dedi .

1

Fedâil 'de Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l

Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "â^Jl j J5
” eklinde

okudu ve: "Ahiret ilimleri onlara ulamayacaktr, mânâsndadr" dedi. Ebû

Ubeyd: "Yani bn Abbâs bu âyeti istifhâm olarak okudu" dedi .

2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"5*5)1 & Ji" buyruunu açklarken: "Ahiret ilimleri yok olacaktr"

dedi .

3

1 bn Cerîr (18/109) ve bn Ebî Hatim (9/2914).

J Ebû Ubeyd (sh. 180) ve bn Cerîr (18/107, 108)

} bn Cerîr (18/109) ve bn Ebî Hatim (9/2914).
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Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-MünzVin

bildirdiine göre Miicâhid: "...Onlarn ahiret hakkndaki bilgileri yetersiz

kalmtr..."

1

buyruunu açklarken: “Ahiret bilgileri kendilerine yetitimi?

"...Yoksa onlar azgn bir topluluk mudur." 1
Onlar azgn bir topluluktur"

dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Âsim bu âyeti:
"

J31I yetitiler mânâsnda (lem) harfini esre ile okumutur.

Abd b. Humeyd ve bnu'l Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Ahirete dair

bilgileri yeterli midir... Hayr; ona kar kördürler
"5 buyruunu açklarken:

“Onlarn ahiret hakkndaki bilgileri cehalet ve sapklk sebebiyle onlar ahirete

kar kör kalmaya devam ettiler" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti:
"
j J

Sjrflr eklinde okudu ve: “Dünyada iken ahireti gördükleri zaman bütün

ilimleri yok oldu" dedi. "...O günahkârlarn âkbeti nasl olmu bakn !"6

buyruu hakknda ise: “Allah'n, Nuh'un uieyhisseiam) kavmini, Lût'un (altyhissslam)

kavmini, Salih'in (aleyteseiBm) kavmini ve dier ümmetleri nasl azaplandrdna

bir bakn, mânâsndadr” dedi .

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"çjü j! buyruunu açklarken: “(stediiniz eyin bir ksm) size

(çok) yaklamtr, mânâsndadr" dedi .

9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: viaj ofo öl
'

buyruunu açklarken: “(stediiniz eyin bir ksm) size yaklamtr,

mânâsndadr" dedi.

1 Nemi Sur. 66
J Tûr Sur. 32
3 bn Cerîr (18/107, 110, 21/595).

4 Nemi Sur. 66
3 Nemi Sur. 66
8 Nemi Sur. 69
7 bn Ebî Hatim (9/2914, 2916).
8 Nemi Sur. 72

9 bn Cerîr (18/113) vc cl-tkân ’da (2/35) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "<*&) jt ^" 2 buyruunu arklarken: "(stediiniz eyin bir

ksm) size acele olarak yaklamtr, mânâsndadr" dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

buyruunu açklarken: "(stediiniz eyin bir ksm) size

yaklamtr, mânâsndadr" dedi .
5

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...stediiniz eyin bir ksm
size çok yaklamtr"6 buyruunu açklarken: "Burada azap

kastedilmektedir" dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz Rabbin onlarn

gönüllerinin gizlediklerini de, aça vurduklarn da bilir
" 8

âyetini

açklarken: "Allah, onlann gecede gündüzde yaptklann bilendir'' dedi .

9

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Gönüllerinin

gizlediklerini... bilir
"

10

buyruunu açklarken: "Srlann bilir, mânâsndadr"

dedi.”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Gökte ve yerde

gizli hiçbir ey yoktur ki apaçk bir kitapta olmasn"'2
âyetini açklarken:

"Allah, gökte ve yerde gizli ve açk her ne varsa mutlaka onu bilir" dedi .

13

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Gökte ve yerde gizli hiçbir

ey yoktur ki apaçk bir kitapta olmasn*14
âyetini açklarken: "Gökte ve

1 Nemi Sur. 72
1 Nemi Sur. 72
i bn Cerîr (18/113) ve bn Ebî Hatim (9/2917).

4 Nemi Sur. 72

* bn Cerîr (18/114) ve bn Ebî Hatim (9/291 T).

6 Nemi Sur. 72

7 bn Cerîr (18/115).
8 Nemi Sur. 74
9 bn Ebî Hatim (9/2918).
,0 Nemi Sur. 74
” bn Cerîr (18/115, 116).

,J Nemi Sur. 75

,J bn Cerîr (18/116) ve bn Ebî Hatim (9/2919).

’4 Nemi Sur. 75
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yerde söylenen bir ey ve yaplan bir i yoktur ki, daha Allah, gökleri ve yeri

yaratmadan önce Levh-i Mahfûz'da yazl olmasn" dedi .

1

^ jîsrt tMip
\

ti* b\

"Dorusu bu Kur'ân, srailoullanna, ayrla dütükleri

eyin çounu anlatmaktadr/' (Nemi Sur. 76 )

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Dorusu bu Kur'ân, srailoullanna, ayrla dütükleri eyin

çounu anlatmaktadr"2
âyetini açklarken: "Kur'ân, Yahudi'lere ve

Hristiyanlara hakknda ihtilafa dütükleri eyleri açklamtr" dedi .
3

Tirmizî ve bn Merdûye, Hz. Ali’den bildirir: Resûlullah’a (sllallahu aMi veseilem):

"Ümmetin senden sonra fitneye düecek, ondan kurtulu nedir?" diye

sorulunca, Resûlullah (saibüsim aleyhi vnelicm) öyle buyurdu: "Bu kitaba batl, ne

önden ve ne arkadan yaklaabilir. O, övülmü hikmet sahibi tarafndan nazil

olmutur. Her kim ilmi Kur'an'dan baka bir yerde ararsa, Allah onu sapkla

düürür. Kim de bu idareyi de alr ve onunla hükmederse Allah onu masum

klar. O, hikmet sahibinin zikri, açk nur ve Srât-t müstakim'dir. Onda sizden

öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardr. O hak ile batln arasn

ayran kesin bir sözdür, elence (için söylenmi bir söz) deildir.
"4

I lij Ud jUJl V

"üphesiz sen ölülere duyuramazsn. Arkalanna dönüp
kaçarlarken sarlara da çary duyuramazsn."

(Nemi Sur. 80 )

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "üphesiz sen ölülere duyuramazsn. Arkalarna dönüp

kaçarlarken sarlara da çary duyuramazsn "5 âyetini açklarken öyle

’ bn Ebî Hatim (9/2919).
1 Nemi Sur. 76
I bn Ebî Hatim (9/2919).

II

Tirmizî (2906) Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalf Sünen et-Tirmizî, 554).

5 Nemi Sur. 80
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dedi: "Bu, hakk iitmeyen ve ikna olmayan kafirler için Allah'n vermi

olduu bir misaldir. Sar kii arkasn dönüp gittiinde onu çanrsan seni

iitmez. Kafir kii de kendisine söylenen hakk iitmez ve ikna olmaz ." 1

O ,44^^ ü^ e# 4^' 4i ‘ili

6Jiji V iiul j,\s

"Kendilerine söylenmi olan balanna geldii zaman,
yerden bir Dabbe çkarrz ki o, onlara, insanlarn

âyetlerimize kesin olarak inanmadklarn söyler."

(Nemi Sur. 82 )

Zühd'de bnu'l-Mübârek, Abdurrezzâk, Firyabî, bn Ebî eybe, el-Fiten'de

Nuaym b. Hammâd Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ el-Emru bi'l-Ma'rûfta

bn Cerfr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Ömer: “Kendilerine söylenmi olan balarna geldii zaman, yerden bir

Dabbe çkarrz ki o, onlara, insanlarn âyetlerimize kesin olarak

inanmadklarn söyler
*2

âyetini açklarken: "Bu, iyilii emredip kötülükten

yasaklamadktan zamandadr" dedi .
3

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh

vesellem): "Kendilerine söylenmi olan balarna geldii zaman, yerden bir

Dabbe çkarrz ki o, onlara, insanlarn âyetlerimize kesin olarak

inanmadklarn söyler
"4 âyetini açklarken: "Bu, iyilii emredip kötülükten

yasaklamadklar zamandadr" buyurdu.

bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir: Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem)

“Kendilerine söylenmi olan balarna geldii zaman, yerden bir Dabbe

çkarrz ki o, onlara, insanlarn âyetlerimize kesin olarak inanmadklarm

söyler
*5 âyetinin açklamas sorulunca: "Bu, iyilii emredip kötülükten

’ ibn Ebî Hâtim (9/2921).
1 Nemi Sur. 82
3 Abdurrezzâk (2/85), ibn Ebî eybe (13/328, 329), Nuaym b. Hammâd (1854, 1867)

bn Ebi'd Dünyâ (30), bn Cerîr (18/120, 121), bn Ebî Hâtim (9/2921) ve Hâkim (4/485).

4 Nemi Sur. 82
5 Nemi Sur. 82
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fesat olacaktr. Sonra her yer bolca ekinlik ve hurmalk olacaktr. Sonrada

kyamet kopacaktr" buyurdu.'

bn Merdûye, Huzeyfe b. Esîd'den hadisi Resûlullah'a (saHelriu aleyhi vesellem)

dayandrarak öyle bildirir: "Dabbe, en saygn bir mescidden çkacaktr.

nsanlar yüksek bir yerde otururken yer yanlacaktr." (Süfyân) bin Uyeyne:

"Dabbe hac imam Müzdelife’den hareket edince çkacaktr. Hacda baz

kiilerin öncü klnmasda Dabbe’nin daha çkmadn haber vermeleri

içindir" dedi.

bn Merdûye, bn Ömer’den bildirin Resûlullah'n (saiuuu aleyhi vesellem), bana,

Dabbe’nin nereden çkacan söylemi olduu yeri size göstereyim mi?" dedi

ve asasyla Safâ tepesindeki çatla gösterdi .

1

bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»isiiahu aleyhi

vesellem): "Kyametten önce, Deccal, Dabbe, Yecüc ve Mecüc, duman çkacak ve

güne batdan doacaktr

"

buyurdu.

bn Ebîeybe'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Dabbe Ecyâd'dan çkacaktr”

dedi .
3

bn CerîHin bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiaim aleyhi vesellem), Dabbe'yi

zikredince Huzeyfe b. el-Yemân: "Yâ Resûlallah! Dabbe nereden çkacaktr?"

diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah (seiiaOehu aleyhi vesellem) öyle buyurdu:
"
Allah'a

saygdan dolay en büyük mescidden çkacaktr. sa (eieyhisseiam) Müslümanlarla

beraber Kabe'yi tavaf ederken, Dabbe' nin üzerinden yer yarlacak ve kandil

sallanacaktr. Safâ tepesi de say tarafndan yarlacak ve Dabbe, Safâ'dan

çkacaktr. lk olarak üzerinde deve tüyü ve ku tüyü olan parlak ba çkacaktr.

Onun arkasndan giden hiç kimse ona yetiemeyecek ve ondan kaçan hiç kimse

ondan kurtulamayacaktr. O, insanlar mümin ve kafir olarak iaretleyeçektir.

Müminin yüzü inciden bir yldzm gibi parlayacak ve alnna mümin

yazlacaktr. Kafirin alnna ise kafir olduunu gösteren bir iaret

konulacaktr.
"4

’ Tahricu Ahadisi'l-Ktâfta (3/20, 21) geçtii üzere bn Merdûye.
1

Ebû Ya’la (5703). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
i bn Ebî eybe (15/181).

4 bn Cerir (18/124, 125).
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin BaVta

bildirdiine göre bn Amr, Mekke'de iken öyle dedi: “Eer istesem bu iki

ayakkabm alr ve Dabbetü’l-Arz’n çkaca vadiye giderdim. O, insanlara bir

delil olarak çkacaktr. O, mümin kiinin yüzüne küçük bir iaret koyacak ve

bu iaretle müminin bütün yüzü bembeyaz olacaktr. Kafir kiiye de küçük bir

iaret koyacak ve bu iaretle kafirin bütün yüzü siyah olacaktr. Dabbe'in

üzerinde devetüyü ve ku tüyü bulunmaktadr. O: «nsanlar ayetlerimize

inanmamaktayd» diyecektir."

Saîd b. Mansûr, Nuaym b. Hammâd, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hatim ve Beyhakî'nin Ba's'ta bn Abbâs’tan bildirdiine göre Dabbetü’l-

Arz, Tihâme vadilerinden bir vadide çkacaktr. O, üzerinde deve tüyü ve ku
tüyü olan dört ayakl bit yaratktr. O, müminin alnna kendisiyle yüzü

beyazlaacak bir iaret koyacaktr. Kafire de kendisiyle yüzü siyahlaacak bir

iaret koyacaktr.
1

Ahmed, Teyâlisî, Nuaym b. Hammâd, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâoe,

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin

Bo's'te Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (»iiiahu Bayh vueiim) öyle

buyurmutun "Dabbetü'l-Arz çkt zaman yannda Süleyman'n mührü ve

Musa'nn asas bulunacaktr. Mü'minin yüzünü mühürle parlatacak, kafirin

burnunu da asâ ile damgalayacaktr. Bu sebeple insanlar bir sofrada topland

zaman mümin kii kafir kiiden ayrd edilebilecektir."
2

Tayâlisî, Nuaym b. Hammâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Huzeyfe b. Esîd el-ifârî’den

bildirir. Resûlullah (saHaiiahu aleyhi «esellem), Dabbe'yi zikrederek öyle buyurdu: "Dabbe

zamanla üç defa çkacaktr. Önce o, çölün en uzak bir yerinde çkacak ve onun

haberi kasabaya -yani Mekke'ye- girmeyecektir. Uzun bir süre gizli olarak

kalacak ve bir daha çkacaktr. Fakat bu çk öncekinden farkl olacaktr. Çölde

onun haberinden bahsedilecek ve bu kasabada da -yani Mekke'de de- ondan stiz

edilecektir. Sonra insanlarn, mescidler arasnda Allah katnda en çok saygn, t n

hayrls ve Allah için en deerlisi olan Mescidul-Haram' da bulunduklar bir

’ Nuaym b. Hammâd (1862) ve bn Ebî Hâtim (9/2925).
1 Ahmed 13/321, 16/236 (7937, 10361), Tayâlisî (2687, "hasen"), Nuaym b. Hammâd

(1860, 1861), Tirmizî (3187), bn Mâce (4066), bn Cerîr (18/122), bn Ebî Hâtim (9/2923) ve

Hâkim (4/485, 486). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 622).
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srada Dabbe aniden Rükün ile Makam arasnda böürerek, bann üzerinde

topra silkeleyerek çkacak ve insanlar etrafa dalacaktr. Müminlerden bir

grup yerinde kalacak ve sonra Allah'n kaderinden kurtulamayacaklarm

bilecektir. O da onlardan ie balayarak, onlarn yüzlerini inci gibi parldayan

bir yldz gibi yapacaktr. Sonra yeryüzünde yol almaya balayacak ve onun

arkasndan giden hiç kimse ona yetiemeyecek ve ondan kaçan hiç kimse ondan

kurtulamayacaktr. Hatta kii o zaman ondan korunmak için namaza duracak

ve o arkasndan gelerek: »Ey filan imdi mi namaz klyor sun?» diyecektir.

Sonra onun önüne gelip yüzünü iaretleyecek ve gidecektir. nsanlar mallarnda

ortak olacak, ehirlerde birbirleriyle dostluk içinde yaayacak ve mümin kii

kafirden ayrd edilecektir. Hatta mümin: «Ey kafir hakkm öde » diyecektir.

Kafir de: «Ey mümin hakkm öde» diyecektir."'

bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(uiiaiishu aleyhi «Halfam) iki veya üç defa: "En kötü tepe Ciyâd tepesidir" buyurdu.

Ashab: "Niye ki, yâ Resûlallah!" deyince: "Dabbe oradan çkacak ve üç defa

baracaktr. Onu dou ve bat arasnda bulunan herkes duyacaktr" buyurdu .

1

bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiBhu aleyhi mailem): "Dabbetü’l-Arz, Ciyâd'dan çkacaktr. Onun batarafi Rükn'e

ulamken daha kuyruu vadiden çkmam olacaktr. O, tüyleri ve ayaklan

olan bir yaratktr" buyurdu .

3

Buhârî Târih 'te, bn Mâce ve bn Merdûye, Bureyde'den bildirir: Bir gün

Resûlullah (uiiailahu aleyhi «mailem) beni Mekke yaknlannda olan çölde bir yere

götürdü. Orada etrafnda kumlarn bulunduu kuru bir yer vard. Resûlullah

(taliailahu aleyhi vesellem): "Buras Dabbe'nin çkaca yerdir" buyurdu. Resûlullah'n

IsaiiaiiBhu aleyhi vbebIIbih) göstermi olduu yer, en ve boy olarak bir kanlk yerdi .
4

1

Tayâlisî (1165), Nuaym b. Hammad (1851, 1868), bn Cerîr (18/122, 123), bn Ebî

Hâtim (9/2923), Hâkim (4/484, "hasen") ve Tahricu Ahadisi’l-Keâfta (3/20) geçtii üzere

bn Merdûye ve Beyhakî. Beyhakî: "Talha b. Amr bilinen bir kii deildir" dedi. bn
Kesîr. "Hadiste arîbhk vardr" dedi.

1 Taberân M. el-Evsat (4317). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (8/7) der ki: "snadnda
zayf olan Redâh b. Ubeydullah b. Ömer bulunmaktadr."

J Elbân, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1109) hadisin zayf olduunu söylemitir.
* Buhârî (3/161, 162) ve bn Mâce (4067). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünni

bn Mâce, 882).
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bn Ebî Hâtim, Nezzâl b. Sebre'den bildirir: Ali b. Ebî Tâlib'e: “nsanlar

senin Dabbetü’l-Arz olduunu iddia ediyor" denilince: “Vallahi, Dabbetü'l-

Arz’n deve tüyü ve ku tüyü gibi tüyleri vardr. Benim üzerimde ise ne deve

tüyü, ne de ku tüyü bulunmaktadr. Onun toynaklan vardr, benim yoktur.

O, soylu bir atn dörtnala komas gibi üç gün boyunca çkmaya devam

edecek ve henüz üçte biri bile çkmam olacaktr" cevabn verdi.’

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim, bn Ömer'den bildirir: “Dabbe, insanlar

toplanm Mina'ya giderken çkacak ve herkesi boynu ile kuyruu arasnda

tayacaktr. Damgalamad hiçbir münafk kalmayacak ve mümini

meshedecektir. Sonra da insanlar Deccal'n kötülükleriyle yüzleecektir.”

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Dabbe'nin üzerinde ner

türlü renk mevcuttur. Onun ki boynuzunun aras binitli bir kii için bir

fersahlk yoldur" dedi .
3

bn Ebî eybe ve Tâlî et-Talhîs'te Hatîb'in bildirdiine göre bn Ömer

“Dabbe, Ciyâd dandan insanlar Terik günlerinde Mina’da iken çkacaktr.

Haclann öncüsü insanlann selamette olduunu bildirmek için öncü

klnmlardr."4

bn Ebî eybe, Nuaym b. Hammâd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim, bn Ömer'den bildirir “Dabbe, Safâ’da bir çatlaktan at komas gibi üç

gün boyunca çkacak ve buna ramen üçte biri çkmam olacaktr ."5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, bn Ömer'den bildirir “Dabbe, Ciyâd

danda bir kayann altndan çkacaktr. Batya doru yönelerek öyle bir

baracak ki sesini oraya yetitirecektir. Sonra douya doru yönelerek öyle

bir baracak ki sesini oraya yetitirecektir. Sonra am’a doru yönelerek

öyle bir baracak ki sesini oraya da yetitirecektir. Sonra Marib'e doru

yönelerek öyle bir baracak ki sesini oraya yetitirecektir. Sonra Yemer’e

doru yönelerek öyle bir baracak ki sesini oraya yetitirecektir. Sonra

1 bn Ebî Hâtim (9/2925).

J bn Ebî eybe (15/180, 181) ve bn Ebî Hâtim (9/2923, 2924).

> bn Ebî Hâtim 9/2925).

4 bn Ebî eybe (15/67, 181) ve Hatîb (232).

5 bn Ebî eybe 15/67), Nuaym b. Hammâd (1859), bn Cerir (18/121, 122) ve bn Ebî

Hatim (9/2925).
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nehyetmeyi terkettikleri zamandadr. te o zaman gazap onlara vacip olur
"

buyurdu.

Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Kendilerine

söylenmi olan balarna geldii zaman ..."

1

buyruunu açklarken öyle

dedi: “Burada kendilerine söylenmi olan eyin balarna gelmesi vacip

olduu zaman kastedilmektedir. "^4^ uj»$i

kraatlarda: “03S5 V ûGl j] ^
***»:” eklindedir." 3

0^1 > 4jI3 $ âyeti baz

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Hafsa binti Sîrîn'den bildirir: Ebu'l Âliye'ye:

"Kendilerine söylenmi olan balarna geldii zaman, yerden bir Dabbe

çkarrz ki o, onlara, insanlarn âyetlerimize kesin olarak inanmadklarn

söyler
"4

âyetinin açklamasn sorup, balarna gelecek ey nedir?"

dediimde: “Allah, Nûh’a (aieyhsseiam) daha önce iman edenler dnda kimse

iman etmeyecektir diye vahyetmiti" dedi. Ebu'l-Âiiye bunu söyleyince sanki

gözümde bir perde vard da kalkm gibi oldu.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: Kabe (göe) yükseltilip

insanlar da yerini unutmadan önce çokça tavaf edin. Kuriân ref edilmeden

önce de onu çokça okuyun" deyince, kendisine: “Peki insanlarn ezberinde

olan nasl ref edilecektir?" denildi. Bunun üzerine bn Mes'ûd: “Onlara öyle

bir gece gelir ki, yerlerinden sçrayarak sabahlarlar ve: “Lâ ilâhe illallah"

demeyi bile unuturlar. Sonra cahiliyenin dediklerine uyar ve onlarn iirleri

ardna düerler. te o zaman, kendilerine söylenmi olan eyin balarna

gelecei zamandr" karln verdi.
6

Firyabî ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Kendilerine söylenmi

olan balarna geldii zaman ..."7 buyruunu açklarken: “Burada

1 Nemi Sur. 82
1 Nemi Sur. 82
3 bn Cerîr (18/119. 127).

4 Nemi Sur. 82
5 bn Cerîr (18/119).
6 bn Ebî Hatim (9/2922).

7 Nemi Sur. 82



382
-|1 Nemi Sûresi B

kendilerine söylenmi olan eyin balanna gelmesi hak olduu zaman

kastedilmektedir” dedi.

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yerden bir

Dabbe ..."
1 buyruunu açklarken: "Yerden çkanlan Dabbe onlarla konuur”

dedi.
3

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini açlarken öyle

dedi: "Onlar konuturmas :
"... .insanlarn âyetlerimize kesin olarak

inanmadklarn ..."3 söyleyerek onlara haber vermesidir.”
6

Abd b. Humeyd, bnu'l-Müozir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Dâvud Nufey' el-

A'mâ'dan bildirir: bn Abbâs'a: "Kendilerine söylenmi olan balarna

geldii zaman, yerden bir Dabbe çkarrz ki o, onlara, insanlarn

âyetlerimize kesin olarak inanmadklarn söyler
"7

âyetinin açklamasn

sorduumda: "Vallahi onlar konuturacaktr. Mümin ile konumas normal

bir konuma olurken, kafiri konuturmas onu yaralama eklinde olacaktr”

cevabn verdi.
8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "^ISu >$1 ,> SlS"’

eklinde eddeli bir ekilde okumutur, "j-il jî" ifadesini de (elif) harfini nasb

ederek okumutur.

Nuaym b. Hammâd ve bn Merdûye’nin bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiHahu ieyt» ««Hem) öyle buyurmutur "Allah'n: «Kendilerine

söylenmi olan balanna geldii zaman, yerden bir Dabbe çkannz ki o, onlara

insanlann âyetlerimize kesin olarak inanmadklann söyler» vadini gerçekletii

zaman, bu normal bir haber verme veya konuma eklinde olmayacaktr. Bu.

Allah'n emrettii kiilere Dabbe’nin iaret koymasdr. Dabbe Mina gecesi

1 bn Cerîr (18/119).
1 Nemi Sur. 82
5 bn Cerîr (18/1 27) ve bn Ebî Hâlim (9/2926).

4 Nemi Sur. 82

5 Nemi Sur. 82
6 bn Cerîr (18/127, 128).

7 Nemi Sur 82
8 bn Ebî Hâtim (9/2926).

3 Nemi Sur. 82
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Safa'dan çkacaktr. nsanlar onun ba ile kuyruu arasnda olacaktr. Onunla

mücadele eden hiç kimse baarl olamayacak ve kimse oradan ayrlamayacaktr.

Dabbe, Allah'n emrettii kiileri iaretleme iini bitirdii zaman helak olan

helak olacak ve kurtulan kurtulacaktr. O admn ilk olarak Antakya'ya

atacaktr."'

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr: “Dabbe, üzerinde

deve tüyü ile ku tüyü olan bir yaratktr” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Dabbe, üzerinde deve

tüyü ile ku tüyü olan bir yaratktr. Onun üzerinde her türlü renk mevcuttur.

Onun dört aya vardr ve o, hacda Akabe'de ortaya çkacaktr” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre a'bî: “Dabbe, tüyleri olan ve

gökyüzüne çkmak isteyen bir yaratktr” dedi.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Hasan(-

Basrî)'den bildirdiine göre Musa (aieyhisseiom), Rabbinden, kendisine Dabbe’yi

göstermesini istemiti. Bunun üzerine Dabbe üç gün üç gece gökyüzünde

çkm ve onun iki tarafn hiç görmemiti. Musa (aleyhisselam) korkunç bir manzara

görünce: “Ey Rabbim! Onu geri çevir!” dedi. Rabbi de onu geri çevirdi .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs: “Aile efrad

yemek için bir kabn etrafnda toplanp, kimin mümin kimin de kafir olduu

belli olmadan kyamet kopmayacaktr” dedi. Kendisine: “Bu nasl olacaktr?"

denilince öyle cavap verdi: “nsanlar tutan bir Dabbe çkp herkesin alnna

iaret olarak bir nokta koyacaktr. Mümin kiilerin iareti beyaz bir noktadr.

O nokta müminin yüzünde dalacak ve bütün yüzü bembeyaz olacaktr.

Kafirin iareti ise siyah bir noktadr. Onun da alnndaki nokta dalacak ve

bütün yüzü siyah olacaktr. Hatta onlar çarlarnda alveri ederken: “Ey

mümin kii! Bunu kaça satyorsun? Ey kafir kii bunu kaça satyorsun?”

diyecekler ve birbirlerine cevap vermeyeceklerdir.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs: “Dabbe,

Safa tepesinin yannda olan Ecyâd'dan çkacaktr” dedi.

’ Nuaym b. Hammâd: (1869).
2 bn Ebî eybe (15/66).
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Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in Simâk vastasyla

bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "Dabbe, Mekke'den çkacaktr" dedi .

1

Abd b. Humeyd, Abdullah b. Amr'dan bildirir: Dabbe çkt zaman

insanlar namaza koacaktr. Dabbe kiiye gidip: "stediin kadar namazn

uzat. Vallahi, yine de seni damgalayacam" diyecektir.

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uliaiiahu aeyhi

vsseiiem) öyle buyurmutur: "Dabbe çkt gün tüylü ve kasl bir ekilde

çkacaktr. O, insanlarla konuacak ve mümin kiinin yüzüne beyaz bir nokta

koyacaktr. O noktayla müminin yüzü bembeyaz olacaktr. Kafirin yüzüne de

siyah bir nokta koyacak ve kafirin yüzü o noktayla siyah olacaktr. Artk bundan

sonra onlar çarlarda alveri ederken: «Ey mümin! Bunu kaça satyorsun?

Ey kafir bunu kaça satyorsun ?» diyecektir. Sonra gözünde bir et parças olan

Deccal çkacaktr. Onun alnnda, müminin de, kafirin de okuyabilecei: «Kafir»

kelimesi yazldr."

Ahmed, Semmûye ve bn Merdûye'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saliaiiahu aleyhi vasellem): "Dabbe çkacak ve insanlarn burunlar

üzerine bir iaret koyacaktr. Sonra insanlar hemen ölmeyecektir. Hatta kii oir

at alacak ve kendisine: «Bunu kimden satn aldn?» denilince: «Bunu

damgalanm birinden satn aldm» diyecektir."
2

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aeyhi

veseliem) öyle buyurmutur:
"
Dabbetü'l-Arz üç defa çkacaktr. Birinci çk çölde

olacaktr. kinci çk en büyük, en erefli ve en saygn mescide olacaktr. Onun

doudakilerin gördüü gibi batdakilerinde gördüü parlayan bir boynu vardr.

Onun insan yüzü gibi yüzü ve ku gagas gibi bir gagas vardr. Onun

üzerinde devetüyü ile ku tüyü vardr. Onda Musa'nn (aieyhîsseiam) asâs ve

Süleyman b. Davud'un mühürü bulunmaktadr. O en yüksek sesiyle: «nsanlar

ayetlerimize inanmamaktayd» diye çarr." Sonra Resûlullah (»iaiiahu aleyhi »eselem)

alad. "Yâ Resûlallah! Ondan sonra ne olacaktr?" denilince: "Sonra fitne ve

1 Abdurrezzâk (2/85) ve ibn Ebî eybe (15/181).

2 Ahmed 36/646 (22308).Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
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Mekke'den çkp Usfân’a ulaacaktr." bn Ömer'e: "Sonra ne olacak?"

denilince: “Bilmiyorum" karln verdi.’

bnu'l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Dabbe üzerinde deve

tüyü ve ku tüyü olan bir yaratktr. Bütün hayvanlarn renkleri üzerinde

mevcuttur. Üzerinde her ümmetten bir iaret vardr. Bu ümmetten olan

iareti de onlar açk Arapça'yla konuturmasdr. Onlan kendi sözleriyle

konuturacaktr.

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebu'z-Zübeyr Dabbe’yi

vasfederek öyle demitir: "Onun ba öküz ba, gözleri domuz gözleri

gibidir. Kulaklar filkula, boynuzu geyik boynuzu gibidir. Boynu deve kuu

boynu, gösü arslan gösü gibidir. Rengi kaplan rengi, börü kedi börü

gibidir. Kuyruu koç kuyruu, ayaklan deve ayaklan gibidir. Her iki eklem

aras on iki arndr. O, beraberinde Musa'nn (aieytuebm) âsas ve Süleyman'n

(Beyhiuelam) mührü ile çkacaktr. Hiçbir mümin kalmayacaktr ki, mutlaka

Mûsa’nn (ai«rtiaci«) asas ile alnna bir nokta konulacak ve o nokta yüzü

bembeyaz olana kadar yüzünde yaylacaktr. Yine hiçbir kafir kalmayacaktr

ki, mutlaka Süleyman’n (aieytnssiiam) mührü ile alnna bir nokta konulacak ve o

nokta bütün yüzü siyah olana kadar yüzünde yaylacaktr. Hatta insanlar

çarda alveri ederken: «Ey mümin! Bu ne kadaradr? Ey kafir bu ne

kadaradr?» diyecektir."
2

bn Ebî Hatim, Sadaka b. Yezîd'den bildirir: Kii mescidde namaz klarken

Dabbe gelecek ve alnna : "Yalanc" diye yazacaktr .

3

bn Ebî eybe, Huzeyfe'den bildirir: Dabbe insanlar iaretlemek için

kyamet gününden önce iki defa çkacaktr. Üçüncü defada en büyük

mescidlerinizden birinde ortaya çkacaktr. nsanlar bir kiinin etrafnda

toplanmken gelecek ve: "Allah dümannn yannda sizi toplayan nedir?"

diyecektir. Bunun üzerine onlar dalnca müminleri ve kafirleri

iaretleyecektir. Hatta iki kii alveri ederken biri dierine: "Al, ey mümin!"

derken dieri: "Al, ey kafir!" diyecektir .

4

’ bn Ebî Hatim ( 9/2925).

’ bn Ebî Hatim (9/2924).

3 bn Ebî Hatim (9/2926).

4 bn Ebî eybe (15/66, 67)



390
31 Nemi Sûresi g-

Nuaym b. Hammâd el-Fiten'öe Amr b. el-Âs’tan bildirir: Dabbe, Ecyad’da

bir dadan çkacaktr. Onun ba bulutlara deerken ayaklan daha yercen

çkmam olacaktr. O, kii namaz klarken gelecek ve: “Namaz senin

ihtiyaçlarndan deildir. Sen bunu korkundan dolay riya olarak klmaktasn"

diyecek ve onu mühürleyecektir.

1

Nuaym, Vehb b. Münebbih'ten bildirir: Kyametin alametlerinden birincisi

Rumlar, kincisi Deccal, üçüncüsü Yecûc ve Mecûc, dördüncüsü sa (deyhisseM,

beincisi dumann çkmas ve altncs Dabbe'dir.

1

çjjj .
. 4^ JS' ja fjjj

JUl lil~- Û\ Ijjj * J V ^ IjJÜ» Uj JjJl

“Her ümmetten, âyetlerimizi yalanlayanlardan bir bölük

toplayacamz gün; onlar, bir arada tutulurlar...

Zulümlerinden dolay sözü edilen azap tepelerine iner de

artk konuamazlar. Size geceyi dinlenesiniz diye karanlk

ve gündüzü çalasnz diye aydnlk olarak yarattmz
görmediler mi? Dorusu bunda, inanan millet için dersler

vardr." (Nemi Sur. 83-86)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Her ümmetten, âyetlerimizi yalanlayanlardan bir bölük

toplayacamz gün; onlar, bir arada tutulurlar" âyetini açklarken:

“Ümmetlerden âyetleri tekzib eden her grup dier gruplar toplanana kadar

bir yerde bekletilir" dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Bir arada tutulurlar
*4

buyruunu açklarken: “Bir arada sürülürler, mânâsndadr” dedi .

5

1 Nuaym b. Hammâd (1852).
1 Nuaym b. Hammâd (1453, 1458, 1853).

3 bn Cerir (18/129) ve bn Ebî Hatim (9/2856, 2857, 2927).
4 Nem! Sur. 83
5 ibn Ebî Hatim (9/2927).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "jyül ^33"'

buyruunu açklarken: “Sözü edilen azap üzerlerine vacip olur,

mânâsndadr" dedi. buyruu hakknda ise: “Gündüzü aydnlk

kldk, mânâsndadr" dedi. 3

Cj* o? u/ ^ fjÜ

“Sûr a üfürüldüü gün Allahn diledikleri müstesna

göklerde ve yerde bulunanlar hep dehete kaplr. Hepsi

boyunlar bükük olarak Ona gelirler." (Nemi s ur . 87 )

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "...Allah'n

diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehete kaplr"4

buyruunu açklarken: “Burada ehitler kastedilmektedir” dedi.5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti:
“

o^T" eklinde (elif) harfini med ile (te) harfini ötre ile “Yaptlar"

mânâsnda okumutur.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn
Mes’ûd bu âyeti: la o^1 j%"

6
eklinde eddesiz olarak (te) harfini nasb ile

“Geldiler" mânâsnda medsiz okumutur. 7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Ben “Nemi Sûresi’ndeki

bu âyeti Resûlullah’tan (saiiuMu aleyhi vasei'.em): oyl j%"
8
eklinde “Geldiler"

mânâsnda ezberledim" dedi.

’ Nemi Sur. 85
1 Nemi Sur. 86
3 bn Cerîr (18/119, 120) ve bn Ebî Hatim (9/2927, 2928).
4 Nemi Sur. 87
s bn Cerîr (18/135).
6 Nemi Sur. 87
7 bn Ebî Hatim (9/2932).
8 Nemi Sur. 87
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ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"tef?!*"' ifadesini açklarken: “Küçülmüler mânâsndadr" dedi .

1

Abd b. Humeyd, Katâde’den aynsn bildirir.

bn Cerir ve bn Ebî Hatim, bn Zeyd'den bildirir: “Âyetteki
“
Dâhir" ifadesi

ile hakarete tahammülü olan ve tedirgin kii kastedilmektedir. Çünkü kii

korktuu zaman korktuu eyden kaçmak ister. Sûria üflendii zaman da

korkacaklar ve Allah'(n azabn)dan bir kurtululan olmayacaktr .

3

^jJl 4)1 çL* ^UJJl y yh 5-U- \4yjJ jhJl ^yj

üjkJt Uj. yy- AJJ J5>

"Dalar görürsün, onlar hareketsiz sanrsn. Hâlbuki onlar

bulutlarn geçii gibi hareket ederler. Bunu, her eyi salam
ve yerli yerince yapan Allah yapmtr. üphesiz O,

yaptklarnzdan hakkyla haberdardr." (Nemi Sur. ss)

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Dalar görürsün, onlar hareketsiz sanrsn ..."4 buyruunu açklarken:

“Dalar hareket etmeksizin bir yerde dikili olarak görürsün (halbuki orlar

hareket etmektedir) mânâsndadr" dedi. "...Bunu, her eyi salam ve yerli

yerince yapan Allah yapmtr" buyruu hakknda ise: “Bu, Allah’n her eyi

güzel yapmasdr" dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Dalar görürsün, onlar

hareketsiz sanrsn ..."
6 buyruunu açklarken: “Dalan, kökleri üzerinde

dikili olarak görür ve onlarn hareket etmediini sanrsn. Halbuki "...Onlar

bulutlarn geçii gibi hareket ederler ..."7 dedi .

8

1 Nemi Sur. 87
1 bn Cerîr (18/136) ve bn Ebî Hatim (9/2932).

5 bn Cerîr (18/136) ve bn Ebî Hatim (9/2932, 2933).

4 Nemi Sur. 88
5 bn Cerir (18/137, 138) ve bn Ebî Hatim (9/2933).

6 Nemi Sur. 88
7 Nemi Sur. 88

* bn Ebî Hatim (9/2933).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bunu, her

eyi salam ve yerli yerince yapan Allah yapmtr" buyruunu açklarken:

“Allah her eyi en güzel bir ekilde salam olarak yaratt" dedi.’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Bunu, her eyi

salam ve yerli yerince yapan Allah yapmtr" 2 buyruunu açklarken:

"Allah her eyi en güzel bir ekilde yaratt" dedi .
3

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Bunu, her eyi salam ve yerli yerince yapan Allah yapmtr"4

buyruunu açklarken: “Allah her eyi salam ve muhkem klmtr" dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Bunu, her eyi

salam ve yerli yerince yapan Allah yapmtr"6 buyruunu açklarken:

“Bütün hayvanlarn kendi cann nasl koruduunu görmüyor musun?" dedi.

U- yij * OjUÎ iiij; y? l £>- Ui yi

ojuJ^ u VI Ojj> Ja jû
I j r^yrj CJÖ îsUl*

"Kim bir iyilik getirirse, ona daha iyisi verilir. Onlar o

günün korkusundan güvendedirler. Kötülük getiren

kimseler, yüzükoyun atee atlrlar. «Yaptklarnzdan baka
bir eyle mi cezalandrlacaksnz?» denir." (Nemi Sur. so, »o)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber Miaiiahu Bieyh veseiiem): "Kim bir iyilik getirirse, ona

daha iyisi verilir ..."
7 buyruunu açklarken: "Burada iyilik ifadesinden kast

«Lâ ilahe illallah» kelimesidir" buyurdu. "Kötülük getiren kimseler,

’ bn Cerîr (18/138) ve bn Ebî Hatim (9/2934).

3 Nemi Sur. 88
3 bn Cerîr (18/139).

4 Nemi Sur. 88
5 bn Cerîr (18/138).

6 Nemi Sur. 88
7 Nemi Sur. 89
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yüzükoyun atee atlrlar ..."
1 buyruu hakknda ise:

"
Burada kötülük

ifadesiyle irk kastedilmektedir" buyurdu .

2

bn Merdûye, Câbir'den bildirir: Resûlullah'a (saiisfishu aleyhi «selier): "Kim bir iyilik

getirirse, ona daha iyisi verilir. Onlar o günün korkusundan güvendedirler.

Kötülük getiren kimseler, yüzükoyun atee atlrlar. «Yaptklarnzdan

baka bir eyle mi cezalandrlacaksnz?» denir
"3 âyetlerinde olduu gibi

Cennet ve Cehennemi icab ettiren iki eyin ne olduu sorulunca, Resûlullah

(sailelBhu aleyhi veseiiem):
"Her kim Allah'a hiçbir eyi irk komakszn ölürse Cennete

girer. Her kim de bir eyi Allah'a irk koarak ölürse Cehenneme girer

"

buyurdu .

4

Hâkim'in el-Kunâ’da Safvân b. Assâl'dan bildirdiine göre Resûlullah (selle lah

eieyfi veseiiBm) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde iman ve irk Allah n
huzuruna gelecek ve diz üstü çökecektir. Allah, imana: «Sen ve ehlin Cennete

gidin» buyuracaktr. irke ise: «Sen ve ehlin Cehenneme gidin» buyuracaktr."

Sonra Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi veseHem): "Kim bir iyilik getirirse, ona daha iyisi

verilir ..."
5
âyetini okudu ve öyle buyurdu: "Burada iyilik ifadesinden kast,

"Lâ ilahe illallah" kelimesidir. "Kötülük getiren kimseler..."
6 buyruundaki

kötülük ifadesiyle irk kastedilmektedir. «Onlar yüzükoyun atee atlrlar.»"7

bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den ve Enes b. Mâlik’ten bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde ihlas

ve irk Allah'n huzuruna gelecek ve diz üstü çökecektir. Allah, ihlasa: "Sen ve

ehlin Cennete gidin" buyuracaktr. irke ise: "Sen ve ehlin Cehenneme gidin"

buyuracaktr." Sonra Resûlullah (uHaflahu aleyh "Kim bir iyilik getirirse, ona

daha iyisi verilir... Kötülük getiren kimseler ..."
8
âyetlerini okudu ve öyle

buyurdu: "Burada iyilik ifadesinden kast, Allah'dan baka ilah olmadna

ehadet etmektir. Daha iyisi verilir ifadesiyle Cennet kastedilmektedir.

Kötülükten kast irktir. «Onlar yüzükoyun atee atlrlar.»"

1 Nemi Sur. 90
2 bn Cerir (18/139, 140).

3 Nemi Sur. 89, 90
4 Müslim (93).

5 Nemi Sur. 89
6 Nemi Sur. 90
7 Nemi Sur. 90

* Nemi Sur. 89, 90
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Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Deylemî'nin Ka'b b. Ucre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem:: "Kim bir iyilik getirirse, ona daha iyisi

verilir ..."
1 buyruunu açklarken öyle buyurdu: "Burada iyilik ifadesinden

kast «Lâ ilahe illallah » kelimesidir. «Kötülük getiren kimseler ...»

2

buyruundaki kötülükten kast ise irktir. Biri kurtulua götürürken, dieri

Cehenneme götürür .

"

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Hâkim, Beyhakî el-Estnâ ve's-Sfât'ta ve

Harâitî’nin Mekârimu'l-Ahlâk’ta bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Kim bir iyilik

getirirse... Kötülük getiren kimseler..."* âyetlerini açklarken: "Burada iyilik

ifadesi ile “Lâ ilâhe illallah” kelimesi ve kötülük ifadesi ile irk

kastedilmektedir” dedi .

4

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, a’bî’den bildirir: Huzeyfe bir halkada

oturmutu. O: "Kim bir iyilik getirirse, ona daha iyisi verilir. Onlar o günün

korkusundan güvendedirler. Kötülük getiren kimseler, yüzükoyun atee

atlrlar..." âyetleri hakknda ne dersiniz?” diye sordu. Halkadakiler: “Evet ey

Huzeyfe! yilikle gelen kiinin iyilii on katyla hesaplanr” dediler. Bunun

üzerine Huzeyfe yerden bir avuç çakl alarak çakl talaryla yere vurdu ve:

“Vay halinize!” dedi. O öfkeli bir ekilde: “Burada Lâ ilâhe illallah kelimesiyle

gelen kiiye Cennetin vacip olmas ve irk ile gelen kiiye Cehennemin vacip

olmas kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn
Abbâs: "Kim bir iyilik getirirse, ona daha iyisi verilir... Kötülük getiren

kimseler..."5 âyetlerini açklarken: “Burada iyilik ifadesinden kast “Lâ ilâhe

illallah” kelimesidir. Kiiye bu iyiliinden dolay hayrl eyler ular. Kötülük

ifadesiyle de irk kastedilmektedir” dedi .

6

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr*in bildirdiine göre Mücâhid: "Kim bir

iyilik getirirse... Kötülük getiren kimseler ..."7 âyetlerini açklarken: “Burada

1 Nemi Sur. 89
J Nemi Sur. 89, 90

* Nemi Sur. 89, 90
4 bn Ebî Hâtim (9/2934), Hâkim (2/406, "sahih") ve Beyhakî (203).

5 Nemi Sur. 89, 90
6 bn Cerîr (10/41, 18/140, 143), bn Ebî Hâtim (9/2934, 2935) ve Beyhakî (206).
7 Nemi Sur. 89, 90
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iyilik ifadesinden kast "Lâ ilahe illallah" kelimesidir. Kötülük ifadesiyle de irk

kastedilmektedir"' dedi .

1

Abd b. Humeyd, Haan, brâhîm, Ebû Salih, Saîd b. Cübeyr, Atâ >/e

Katâde'den aynsn bildirir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Kim bir iyilik

getirirse ..."

2

buyruunu açklarken: "O iyiliinden dolay kendisi için hayrl

eyler vardr, mânâsndadr" dedi .

5

Abd b. Humeyd, Hasan'dan Katâde'den ve Mücâhid'den aynsn bildirir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ona daha iyisi verilir ..."4

buyruunu açklarken: "Ona sevap verilir, mânâsndadr" dedi .
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Kim bir iyilik getirirse, ona

daha iyisi verilir..."
6 buyruunu açklarken: "Allah'dan baka ilah olmadra

ehadet ederek gelen kiiye Cennet verilir" dedi.

Abd b. Humeyd'in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiafiahu aleyhi »«eiiem): "Cennetin karl «Lâ ilahe illallah» kelimesidir

"

buyurdu .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Züria b. brâhîm: "Kim bir iyilik getirirse,

ona daha iyisi verilir ..."
8 buyruunu açklarken: "Burada iyilik ifadesinden

kast "Lâ ilâhe illallah" kelimesidir. Lâ ilahe illallah kelimesi hayrl bir

kelimedir. Lâ ilâhe illallah kelimesinden daha hayrl bir ey de yoktur" dedi .

9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "öyj iüj ps ,>

eklinde "ps"1

ifadesini tenvin ile ifadesini de nasbederek okumutur.

1 bn Cerîr (10/41, 18/140, 141).
1 Nemi Sur. 89
3 bn Cerîr (18/143) ve bn Ebî Hatim (9/2935).

9 Nemi Sur. 89
9 bn Ebî Hitim (9/2934).
6 Nemi Sur. 89
7 bn Ebî Hatim (9/2935).
8 Nemi Sur. 89
9 bn Ebî Hatim (9/2935).
10 Nemi Sur. 89
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"Ben; ancak bu ehrin Rabbna kulluk etmekle emrolundum.

0, buray harem (yasakl) klmtr ve her ey Onundur. Ben,

mûslûmanlardan olmakla emrolundum. Bana bir de Kur'ân

okumam emredildi. Kim doru yola gelirse kendi iyilii için

doru yola gelmi olur. Kim eri yola saparsa de ki; Ben

sadece bir uyanaym. De ki: "Hamd Allah'a mahsustur. O r

âyetlerini size gösterecek ve siz de onlan tanyacaksnz.
Rabbln, yaptklarnzdan habersiz deildir." (Nemi Sur. » 1 , 93 )

jbn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ben; ancak bu ehrin

Rabbna kulluk etmekle emrolundum ..."3 buyruunu açklarken: "Burada

Mekke kastedilmektedir" dedi.
4

Abd b. Humeyd, Katâde'den aynsn bildirir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "nsanlar, âyette zikredilen

ehrin Mekke olduunu iddia etmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Âyette zikredilen ehir,

Mina'dr" dedi.5

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in Hârun'dan bildirdiine göre Nemi Sûresinin

doksan ikinci âyeti bn Mes'ûd'un kraatmda: "ÖLüi J5l jlj” eklinde emir

üzeredir. Ubey b. Ka'b'n kraatmda ise: JV' eklindedir.
6

’ Nemi Sur. 89
1 Nemi Sur. 89
3 Nemi Sur. 91

4 bn Ebî Hatim (9/2936).

5 bn Ebî Hatim (9/2936).

6 Ebû Ubeyd (181).
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Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...O, âyetlerini size gösterecek ve siz

de onlar tanyacaksnz...'*
1 buyruunu açklarken: “Allah size kendi

nefislerinizde, gökyüzünde, yeryüzünde ve nzkta sîzlere âyetler

gösterecektir, mânâsndadr" dedi .

1

bn Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (salla lahu

aleyhi veseyem) öyle buyurmutur: "Kur'ân’da: «Allah yaptklarnzdan gafil

deildin»
3 eklinde olan âyetler ifadesi ve "o" harfi ile, «Rabbin

onlarn yaptklarndan gafil deildin»
4 eklindeki âyetler ise ifadesi ve

"ç" harfi ile okunur."

' Nemi Sur. 93
1 bn Cerîr (18/148) ve bn Ebî Hatim (9/2936).

J Bakara Sur. 140
4 En'âm Sur. 132



KASAS SURES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil'öe bildirdiine

göre ibn Abbâs: "Kasas Sûresi, Mekke'de inmitir” dedi.’

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "Kasas Sûresi,

Mekke'de indirilmitir” dedi.

Ahmed, Taberânî ve bn Merdûye -ceyyid bir senedle- Mikdâl b.

Ma'dîkerib'den bildirir: Abdullah b. Mes'ûd'un yanna geldik ve bize u'arâ

Sûresi’ni okumasn istedik. bn Mes'ûd: "Bu sûre bende deildir, ancak gidin

ve bunu bizzat Resûlullah'tan (ssiiaiiahu aleyh veseUem) örenen Habbâb b. el-Eret'e

sorun" dedi. Bunun üzerine Habbâb'a gittim ve ona: "Resûlullah (ssiiaHahu «feyh

vesdBm) u'arâ ile Nemi sûrelerini nasl okurdu?” diye sordum. Habbâb:

"Resûlullah (ssiiBlahuBieyiiyeseiiBi) her iki sûreyi de u ekilde okumutur... ” dedi ve

Allah Resûlünün okuduu ekliyle bu sûreleri bana okudu.
1

1 bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 611) ve Beyhakî (2/142- 144).
1 Ahmed 7/87 (3980) ve Taberânî (3614). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
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"man eden bir Kavim için, sana Musa ve Firavun olayn
olduu gibi anlatacaz. üphe yok ki, Firavun yeryüzünde

(ülkesinde) büyüklük taslam ve ora halkn snflara
ayrmt. Onlardan bir kesimi eziyor, oullann boazlyor,

kadnlarn ise sa brakyordu. üphesiz o,

bozgunculardand/' (Kasan Sur. 3, 4)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Firavun rüyasnda Beytü’l-

Makdis'ten bir atein geldiini ve Msr'daki evlerin etrafn sarp Kbtileri

yakp, Isrâil oullarn braktn gördü. Bunun üzerine Firavun, büyücüleri,

kâhinleri, iz sürenleri ve organlara bakarak kehanette bulunanlan yanna

çard ve onlara görmü olduu rüyann yorumunu sordu. Bu kiiler: "srâil

oullarnn gelmi olduu ehirden (Beytü'l-Makdis'ten) Msr'n kendisiyle

helak olaca bir kii gelecektir" dediler. Firavun, srail oullanndan doan
her erkek çocuun kesilmesini ve doan her kz çocuunun braklmasn

emretti. Kbtilere: "Danda çalan kölelerinizi ehir içine aln" dedi. Bunun

üzerine srâil oullanna bu kötü ii (çocuklar öldürme ilerini) ve kölelerinin

ilerini yaptrmaya baladlar. Ayn zamanda ehir dnda bulunan kölelerini

de ehir içine aldlar. te o zaman Yüce Allah: "...üphe yok ki. Firavun

yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslam ve ora halkn snflara ayrmt.

Onlardan bir kesimi eziyor ..."
1

buyurdu. Burada Firavun'un srâil oullann

kötü ilerde kullanmas kastedilmektedir.

Bundan sonra Firavun, srâil oullanndan doan her erkek çocuu

kesmeye balad ve küçük çocuklarn büyümesini de engelledi. Allah, srâil

oullannn büyüklerine ölüm indirmiti. Onlar hzl bir ekilde yok olmaya

balamt. Kbtilerin ileri gelenleri Firavun'un yanna girerek: "Bu kavmir

üzerine ölüm inmitir. Çocuklarn kesmemizden dolay kölelerimizin ilerin

bizim yapmaya balamamz yakndr. Küçüklerin yetiip te büyüklere yardrr

etme durumu da yoktur. Eer onlann çocuklarndan bir ksmn braksan'
-

dediler. Bunun üzerine Firavun çocuklann bir yl kesilmesini dier ylda

braklmasn emretti. Hârun (aleyhuseiam) çocuklann kesilmedii ylda domu ve

kesilmemiti. Çocuklarn kesildii ylda ise Mûsa'nn (aieyhisseiam) annesi hamile

kalm ve onu douraca zaman kesileceinden dolay üzülmütü. Ancak

onu dourup emzirdikten sonra bir doramac çard ve bir sandk çaktrd.

Kasas Sur. 4
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Sandn anahtann iç taraftan yapt ve Mûsa'y (•Meselem) sandn içine koyup

Nil nehrine brakt. Dalgalar sand bir kaldnp bir indirdi ve Firavun'un evinin

yannda aaçlk bir yere götürdü.

Firavun'un ei Asiye'nin cariyeleri ykanmak için nehre gidince sand
buldular ve onu Asiye'ye götürdüler. Onlar sandkta hazine olduunu

zannetmiti. Musa (aieyhtsseiam: kprdaynca Asiye sandn içinde bir çocuk

olduunu gördü. Asiye onu gördüü zaman içine merhamet dümü ve onu

sevmiti. Bu durumu Firavun'a haber verdii zaman Firavun onu kesmek

istemi ve Asiye'nin srar üzerine onu kendisine brakmt. Ancak Firavun;

"Bunun srail oullanndan, kendisiyle helak olacamz kii olmasndan

korkuyorum" demiti. Asiye onu oynatrken Firavun'a uzatt ve: “Al,

ikimizinde gözü aydn olsun" dedi. Firavun: "Benim deil, senin gözün aydn

olsun" karln verdi. Abdullah b. Abbâs: "Eer, Firavun: «Benim de gözüm

aydn olsun» demi olsayd ona iman ederdi. Fakat o bunu kabul etmedi"

dedi.

Firavun, Mûsa'y (ateybuselsnO kucana alnca Musa uieyhsselam) onun sakaln

yolmaya balad. Bunun üzerine Firavun: "Onu mutlaka keseceim, bu çocuk

o (korktuumuz) kiidir" dedi. Asiye: “Onu öldürme, belki bize ileride

yardmc olur veya onu evlatlk edinelim, o akl ermeyen biridir.

Çocukluundan ötürü öyle bir ey yapt. Ben onun önüne yakuttan süs eyas

ve bir kor koyacam. Eer yakutu alrsa akl kesiyor demektir. O zaman onu

kesersin. Eer koru alrsa akl kesmiyor demektir" dedi. Ona bir yakut ve içi

kor dolu bir leen getirdi. Cibril gelip eline bir kor verdi ve Musa (Beyhîss&iam) koru

azna atp dilini yakt. Bunun üzerine ona sütanne aramaya baladlar. O,

hiçbir kadnn memesini almyordu. Kadnlar sütannelik için Firavun’un evine

toplatlyordu. Ama o hiç birinin memesini almyordu.

Mûsa'nn (Bieytisseiam) kz kardei gelince: "...Size onun bakmn, sizin

adnza üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?" 1

dedi.

Bunun üzerine onu aldlar ve: "Sen bunu tandn, bize bunun ailesini göster"

dediler. Musa’nn (Beyhisseiam) kz kardei: "Ben onu tanmyorum, fakat onlar

krala kar iyi kiilerdir” dedi. Musa'nn (aiayhsseiam) annesi gelince onu alm ve:

"Bu olumdur" demeye korkmutu. Çünkü Allah, onu bundan korumutu.

’ Kasas Sur. 12
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"...Allah'n vaadine iyice inanmas için kalbini pekitirmeseydik, neredeyse

saraya alnan çocuun kendi olu olduunu aça vuracakt"' buyruuda

bunu göstermektedir. Mûsa’nn (aieyhisseism) annesi müminlerden idi. Fakat

kendisine: "...Çünkü biz onu sana döndüreceiz ve onu peygamberlerden

klacaz ..."
2

diye ilham edilmiti. Mûsa'nn (aleyhtenim), Musa diye

adlandrmasnn sebebi suda ve aaçlk bir yerde bulunmasndan dolaydr.

Çünkü Kbtice'de su, Mu demek, aaçlk ta Sa demektir .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"iman eden bir kavim için, sana Musa ve Firavun olayn olduu gibi

anlatacaz"4
âyetini açklarken: “Onlarn haberi bu Kur'ân'da vardr,

mânâsndadr” dedi. "üphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde)

büyüklük taslam ve ora halkn snflara ayrmt..." buyruu hakknda

ise: “Firavun yeryüzünde zorbalk yapm ve halkn snflara ayrmtr,

mânâsndadr" dedi .

5

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Halkn snflara ayrmt...’

buyruunu açklarken: “(Ülkesinde bulunanlann) arasn ayrmt,

mânâsndadr" dedi .

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "...Halkn snflara ayrmt..." buyruunu açklarken: "Bir

ksmn köle olarak kullanrken bir ksmn brakyordu. Bir ksmn keserken

bir ksmn sa brakyordu" dedi .

7

bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir: Bize ulatna göre Firavun'un emri

üzerine kamlar getirilip parçalar halinde yanlarak jilet gibi yaplyor ve bu

kamlar, üstüne basldnda ayaklan kesecek bir ekilde diziliyordu. Sonra

srail oullarndan hamile kadnlar getirilip bu kesici kamlann üzerinde

’ Kasas Sur. 10
3

Kasas Sur. 7
3 bn Cerîr (1/648, 649, 666, 18/151, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 171, 173, 177, 179) ve

bn Ebî Hâtim (9/2938- 2940, 2942, 2945, 2947, 2949, 2950).

4 Kasas Sur. 3

5 bn Cerîr (18/149- 151) ve bn Ebî Hâtim (9/2938, 2939).

6 bn Cerîr (18/151).

7 Abdurrezzâk (2/87) ve bn Cerîr (18/152).
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durduruluyordu. Kadn kamlarn üzerinde duramayp sürekli olarak hareket

edince çocuk ayaklan arasna düüyordu. Sonra da ayaklan acyan kadn bu

acdan dolay kendi çocuunun üzerine basyordu. Bu durum devam edip

srail oullarnn yok oluu yaklanca, Firavun'un yanna çktlar ve: “nsanlar

yok edip nesillerini tükettin. Onlar senin hizmetçilerin ve içilerindir. Bu

sebeple bir yl kesilmelerini bir yl da braklmalarn emredersen nesillerini

tüketmemi olursun" dediler. Harun (aieyhisseiam) çocuklarn kesilmedii ylda,

Musa (ateyhsselam) se ÇOCUklann kesildii ylda domutu. Harun (aleyhsselam),

Mûsa’dan (aleyhsselam) bir ya büyüktü. Allah, Mûsa'y (aleyhsselam) Peygamber ve

srail oullarnn bu beladan kurtarcs olarak göndermek istedii zaman

Musa'nn (aleyhsselam) annesine: "...Onu emzir..."
1

diye vahyetti .

2

üUUj ü}*}* iyj ^ ^

"Bfz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta

bulunalm, onlar önderler yapalm ve onlar varisler

klalm. Yeryüzünde onlar kudret sahibi klalm ve onlarn
eliyle Firavun'a, Hâmân’a ve ordularna, çekinegeldikleri

eyleri gösterelim/' (Kasa. Sur. 5, e)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib: “Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta

bulunalm ..." 3 buyruunu açklarken: “Burada Yusuf (aleyhsselam) ve çocuklar

kastedilmektedir” dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalm,

onlar önderler yapalm ve onlar varisler klalm"5 âyetini açklarken:

1

Kasas Sur. 7
J bn Ebî Hatim (9/2940, 2942).

3 Kasas Sur. 5
4 bn Ebî Hatim (9/2941).

5 Kasas Sur. 5
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“Burada srail oullarnn idareciler klnmas, Firavun ve kavminden sonra da

yeryüzünün varisleri olmalar kastedilmektedir” dedi. "...Firavun'a, Hâmân'a

ve ordularna, çekinegeldikleri eyleri gösterelim
"

1

buyruu hakknda ise:

“Firavun'a, Hâmân'a ve ordularna sakndklan eyin balarna geldiini

gösterelim, mânâsndadr” dedi/

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde: "...Onlar varisler klalm"3 buyruunu açklarken: “Firavun ve

ailesinden sonra onlar yeryüzünün varisleri klalm, mânâsndadr” dedi.

"...Firavun'a, Hâmân'a ve ordularna, çekinegeldlkleri eyleri gösterelim '

4

buyruu hakknda ise öyle dedi: “Organlara bakarak kehanette bulunan ve

gelecekte olacak eyleri haber veren Firavun'un bir adam vard. Bu kii

Firavun'a: “Bu yl doacak bir çocuk senin krallna son verecektir” dedi. Bu

sebeple Firavun doan erkek çocuklar kesiyor ve kz çocuklann brakyordu.

"...Firavun'a, Hâmân'a ve ordularna, çekinegeldikleri eyleri gösterelim"’

buyruu da bunu ifade etmektedir.”

6

bn Ebî Hâtim’in Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Hz. Ömer: “Allah'n:

"...Firavun'a, Hâmân'a ve ordularna, çekinegeldikleri eyleri gösterelim"

buyruundan dolay Ammâr' idareci kldm” dedi .

8
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"Musa'nn annesine: «Çocuu emzir, bana gelecekten

1

Kasas Sur. 6
2 bn Cerîr (18/153, 154) ve îbn Ebî Hâlim (9/2941).

5 Kasas Sur. 5
4 Kasas Sur. 6
5 Kasas Sur. 6
6 Abdurrezzâk (2/87) vc bn Cerîr (18/154).

7 Kasas Sur. 6
8 bn Ebî Hatim (9/2941).
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Korktuun zaman onu suya brak; korkma, üzülme; biz

üphesiz onu sana döndüreceiz ve peygamber yapacaz»
diye vahyettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düman

ve üzüntü kayna olacak olan o çocuu bulup ald.

üphesiz Firavun, Hâmân ve onlarn askerleri hata

yapyorlard/' (KnnAft Sur. 7, 8)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Mûsa'nn annesine... diye

vahyettik"’ buyruunu açklarken: "Musa'nn (aleyh,sseiam) annesine, Mûsa'ya

(aieyhissiam)yapm olduu eyi ilham ettik, nânâsndadr” dedi .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Mûsa'nn annesine... diye vahyettik
"

3

buyruunu açklarken:

"çine attk, mânâsndadr" dedi/

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Musa'nn

annesine: «Çocuu emzir, bana gelecekten korktuun zaman onu suya

brak...» diye vahyettik
"5 buyruunu açklarken: "Bu, Allah tarafndan

Mûsa'nn (aieyhsuian) annesinin kalbine atlm bir vahiydir. Peygamberlik vahyi

gibi bir vahiy deildir. Bu sebeple Musa'nn annesi onu bir sandn içine

koyarak Nil nehrine brakmtr” dedi .

6

bn Ebî Hatim, Ebû Abdirrahman el-Hubullî'den bildirir: Musa’nn (eieyhisseiBm)

annesi, Mûsa'y (aleyimeM dourduu zaman Yüce Allah, ona: "Çocuu emzir,

bana gelecekten korktuun zaman onu suya brak"7 diye vahyetti.

Musa'nn (abhsseU) annesi öylesi bir korkuya kaplnca, onu bir sandn içine

koydu ve sand anahtaryla beraber Nil nehrine brakt. Firavun’un ei ve

alacal kz nehre gidince nehrin içinde bir karart gördüler. Sandk çkanlp

yanlarna getirilince Firavun’un alacal kz süratle sandn yanna gitti ve onu

1

Kasas Sur. 7
1 bn Ebî Hatim (9/2941).

3 Kasas Sur. 7
4 Abdurrezzâk (2/87).

5 Kasas Sur. 7
6 bn Ebî Hatim (9/2942).

7 Kasas Sur. 7
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açt. Sandn içinde daha yeni domu Mûsa’y (JevfcsseM buldu. Onu kucana

alncada alacal yok oldu .

1

bn Ebî Hâtim'in A'me’ten bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bana

gelecekten korktuun zaman ..."
2 buyruunu açklarken: “Komularnn

onun sesini iitmesinden korktuun zaman mânâsndadr" dedi .

3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Çocuu emzir... diye

vahyettik
"4 buyruunu açklarken öyle dedi: “Annesi onu bir bahçeye

brakmt. Ancak gündüz bir defa, gece bir defa yanna gidip oru

emziriyordu. Bu da ona yetiyordu" dedi. "...Bana gelecekten korktuun

zaman ..."5 buyruu hakknda ise öyle dedi: “O dört aylk olup, sütünün ona

yeterli gelmeyeceinden ve bundan dolay alayp sesini yükseltmesinden

korktuun zaman mânâsndadr. "...Bana gelecekten korktuun zaman

onu suya brak..."
6 buyruu da bunu ifade etmektedir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Korkma,

üzülme ..." 7 buyruunu açklarken: “Nehirde boulur diye korkma ve ondan

aynlacam düüncesiyle üzülme, mânâsndadr" dedi .

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Nihayet Firavun ailesi kendilerine düman ve üzüntü kayna olacak olan

o çocuu bulup ald ..."9 buyruunu açklarken: “Burada kendilerine

dinlerinde düman ve gelecekte balarna getirecei eylerden dolay

kendilerine üzüntü kayna olmas kastedilmektedir” dedi .

10

1 bn Ebî Hatim (9/2941- 2943).

1

Kasas Sur. 7

3 bn Ebî Hâtûn (9/2942).

4 Kasas Sur. 7

5 Kasas Sur. 7
6
Kasas Sur. 7

7 Kasas Sur. 7
a bn Cerîr (18/158) ve bn Ebî Hâtûn (9/2942).

9 Kasas Sur. 8
,0 bn Cerîr (18/126).
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"Firavun un kars: «Gözümüz aydn olsun! Onu
öldürmeyiniz, belki bize faydal olur yahut onu oul

ediniriz» dedi. Aslnda iin farknda deillerdi." (K«*«- Sur. o)

bn Cerîr, Muhammed b. Kays'tan bildirir: Firavun'un ei: "...Gözümüz

aydn olsun ..."
1

deyince, Firavun: “Benim deil, senin gözün aydn olsun"

karln vermiti. Resûlullah (saliaüahu aleyhi vesellem):
"Eer Firavun : «kimizin de

gözü aydn olsun» deseydi hepsi için göz aydnl olurdu " buyurmutur .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Firavun'un

kars: «Gözümüz aydn olsun! Onu öldürmeyiniz, belki bize faydal olur

yahut onu oul ediniriz» dedi. Aslnda iin farknda deillerdi
"3 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Burada Musa (Bieytusseism) kastedilmektedir. Firavun'un ei

onu görünce içine merhamet dümütü. Ancak ileride helaklarnn onun

elinden olacan bilmiyorlard."4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Aslnda iin

farknda deillerdi
"5 buyruunu açklarken: “Firavun ailesi çocuun

kendilerine düman olduunu bilmiyordu, mânâsndadr" dedi .

6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Aslnda iin farknda

deillerdi
"7 buyruunu açklarken: “Sonrasnda onlann balarna getirecei

eyleri bilmiyorlard, mânâsndadr" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken: "Onun elinde helak olacaklarn

bilmiyorlard, mânâsndadr" dedi .

1

1

Kasas Sur. 9
1 bn Cerîr (18/163).

5 Kasas Sur. 9
* bn Cerîr (18/164, 165).

4 Kasas Sur. 9
6 bn Cerîr (18/165) ve bn Ebî Hatim (9/2945).

7 Kasas Sur. 9
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"Musa'nn annesi, gönlü bombo sabah etti, olundan
baka bir ey düünemiyordu. Allah'n vaadine iyice

inanmas için kalbini pekitirmeseydik, neredeyse saraya

alnan çocuun kendi olu olduunu aça vuracakt,"
(Kaaas Sur. 10)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Mûsa'nn annesi, gönlü

bombo sabah etti ..."

1

buyruunu açklarken: “O, Mûsa'y (aieyhiseiBn)

düünmek dnda dünyalk her eyden gönlü bombo olarak sabahlad.,

mânâsndadr” dedi .

3

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Hâkim'in deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "Mûsa'nn

annesi, gönlü bombo sabah etti ..."4 buyruunu açklarken: "O, Musa'y

(aleyhinelam) düünmek dnda her eyden gönlü bombo olarak sabahlad

mânâsndadr" dedi. "...Neredeyse saraya alnan çocuun kendi olu

olduunu aça vuracakt
"5 buyruu hakknda ise: "Neredeyse: «Evladm!»

diyecekti" dedi .

6

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Mûsa'nn annesi, gönlü bombo sabah etti ..."7 buyruunu açklarken: "O,

Musa'ya (aieyhîssaiam) üzülmekten baka gönlü bombo olarak sabahlad,

mânâsndadr" dedi .

8

1 Abdurrezzâk (2/87) ve bn Cerîr (18/165).
3

Kasas Sur. 10

3 bn Ebî Hâtim (9/2946).

* Kasas Sur. 10

3 Kasas Sur. 10
b bn Cerîr (18/167, 168, 171), bn Ebî Hâtim (9/2946, 2947) ve Hâkim (2/406, 407,

"sahih").

7 Kasas Sur. 10
a bn Cerîr (18/168).
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FiryabFnin bildirdiine göre krime: "Musa'nn annesi, gönlü bombo

sabah etti ..."

1

buyruunu açklarken: "O, Mûsa'ya (uieytsseiBm) üzülmek dnda
dünya ve âhiretlik her eyden gönlü bombo olarak sabahlad,

mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Musa'nn annesi,

gönlü bombo sabah etti ..."
1 buyruunu açklarken: “O, Musa'y (Beyhissalam)

düünmek dnda her eyden gönlü bombo olarak sabahlad,

mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muîs b. Sumeyye veya Ebû Ubeyde:

"...Neredeyse saraya alnan çocuun kendi olu olduunu aça
vuracakt

"

3

buyruunu açklarken: "Neredeyse: «Ben onun annesiyim»

diyecekti, mânâsndadr" dedi .*1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Allah'n vaadine iyice inanmas için kalbini

pekitirmeseydik, neredeyse saraya alnan çocuun kendi olu olduunu

aça vuracakt "5 buyruunu açklarken: “Eer Allah, onun kalbini imanla

pekitirmeseydi üzüntüsünden dolay olu olduunu bildirecekti" dedi .

6

ü v-JLir o* cJlîj

"Annesi, Musa'nn kz kardeine: «Onu takip et» dedi. O da
Mûsa'y, onlar farkna varmadan uzaktan gözledi/'

(Kasas Sur. l)

Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "Annesi, Mûsa'nn kz kardeine: «Onu takip et» dedi. O da

Mûsa'y... uzaktan gözledi
" 7 buyruunu açklarken: “Mûsa’nn (aieyhsselam)

1

Kasas Sur. 10
1
Kasas Sur. 10

3 Kasas Sur. 10
4 bn Ebî Hatim (9/2947).

5 Kasas Sur. 10
6 Abdurrezzâk (2/88), bn Cerîr (18/171, 172) ve bn Ebî Hatim (9/2947).

7 Kasas Sur. 11
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annesi: «Onu arkasndan takip et» demiti. O da yan taraftan Mûsa'nn

(aleytisseton) arkasndan giderek onu takip etti" dedi .

1

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Esî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Annesi, Musa'nn kz kardeine: «Onu

takip et» dedi. O da Musa'y... uzaktan gözledi
"2

âyetini açklarken: "Annesi:

«Onu takip et ve ona ne yaplacana bak» dedi. O da onu uzaktan takip etti"

dedi. y fii
"3 buyruu hakknda ise: "Firavun ailesi, onun dümanlan

olduunun farkna varmamlard" dedi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde: "Annesi, Musa'nn kz kardeine: «Onu takip et»

dedi. O da Musa'y... uzaktan gözledi
"5 âyetini açklarken: "Annesi: «Onun

arkasndan giderek onu takip et» deyince, kz kardei de ona yaklamadan

yan taraftan onu takip etti" dedi. "...Farkna varmadan ..."
6 buyruu

hakknda ise: "Firavun ailesi çocuun kz kardei olduunun farkna

varmamt. Çünkü kzkardei, çocua onu istemiyormu gibi bakyordu'

dedi .

7

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Mûsa'nn (aieyteiami

kzkardeinin ad Yuvâhîd, annesinin ad ise Yuhâniz'dir" dedi.

bn Asâkirîin Târih Dimak’ta bn Ebî Revvâd'dan bildirdiine göre

Resûlullah Msiiahu aleyhi »eseiiem), Hz. Hatice'ye: "Yüce Allah'n Cennette seninle

beraber, beni Meryem binti îmran’la, Musa'nn (aleyhisuM kardei Gülsüm ve

Firavunun ei Asiye ile evlendireceini bilmiyor musun?" buyurdu. Hz.

Hatice: "Gerçekten Allah öyle mi yapacak yâ Resûlallah!" deyince, Resûlullah

{saiiaiiahu aleyhi veaiiemi: "Evet" karln verdi. Bunun üzerine Hz. Hatice: "Sana

mutluluklar dilerim" dedi .

8

’ bn Cerîr (18/174, 176), bn Ebî Hatim (9/2948) ve Hâkim (2/406, “sû/tt").

1 Kasas Sur. 11

5 Kasas Sur. 11

4 bn Cerîr (18/173- 176) ve bn Ebî Hatim (9/2948).

5 Kasas Sur. 11

6 Kasas Sur. 11

7 Abdurrezzâk (2/88), bn Cerîr (18/174- 176) ve bn Ebî Hatim (9/2948, 2949).

“bn Asâkir (70/119).
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Taberânî ve bn Asâkir, Ebu Umâme’den bildirir: Resûlullah (sallallehu aleyhi

veseitem), bana: "Allah'n, beni, Meryem binti mran’la Musa'nn (aleyhisseM kardei

Gülsüm ve Firavun'un ei Asiye ile evlendireceini bilmiyor musun?"

buyurunca: “Sana mutluluklar dilerim yâ Resûlallah!” dedim .

1

Jiî Ja »Jli ja 4l1p

fteij N'j 44* 4J iiîiSj*
*

“Biz, daha önce onun, sütannelerinin sütünü emmemesini
saladk. Kz kardei: «Size onun bakmn, sizin adnza
üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?»

dedi. Böylece biz, anasnn gözü aydn olsun ve üzülmesin,

Allah'n vaadinin hak olduunu bilsin diye onu anasna geri

döndürdük. Fakat onlarn pek çou bunu bilmezler."

(Ka»ns Sur. 12, 13)

Firyabî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Biz, daha önce onun, sütannelerinin sütünü emmemesini saladk ..."

2

buyruunu açklarken: “Onu emzirmeye gelen sütannelerin sütünü emmedi,

mânâsndadr" dedi.’

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "Biz,

daha önce onun, sütannelerinin sütünü emmemesini saladk ..."4

buyruunu açklarken: “Annesine geri dönene kadar hiçbir kadnn

gösünden süt emmedi" dedi .

5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Musa’nn (aleyhisulam) kz

kardei: "...Size onun bakmn, sizin adnza üstlenecek ve ona iyi

1

Taberânî (8006) ve bn Asâkir (70/119). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'îfu'l-Câmi',

1235).
1 Kasas Sur. 12

3 bn Cerîr (18/178), bn Ebî Hâlim (9/2949) ve Hâkim (2/406, 407, "sahih").

* Kasas Sur. 12

s bn Cerîr (18/178).
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davranacak bir aile göstereyim mi?"' deyince, ona: “Sen bunu tandnm?"
dediler. Bunun üzerine kz kardei: “Ben çocuu deil kral kasdettim, onlar

krala kar iyi olan kiilerdir” dedi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Biz, daha önce onun, sütannelerinin sütünü emmemesini

saladk ..."3 buyruunu açklarken: “O süt annelere verilmeye balad.

Ancak o, kesinlikle hiç birinden süt emmedi" dedi. "...Allah'n vaadinin hak

olduunu bilsin diye ..."4 buyruu hakknda ise: “Allah, onu kendisine geri

döndüreceine ve onu peygamber klacana dair vaadde bulunmutu. Allah,

ona vermi olduu vaadi de yerine getirdi” dedi .

5

bn Ebî Hâtim, Ebû mrân el-Cevnî*den bildirin Firavun, Mûsa'nn (rieyhssi.n)

annesine Mûsa'y (vbyhisseim) emzirmesinden dolay günde bir dinar veriyordu/

Ebû Dâvud'un Merâsil 'de Cübeyr b. Nufeyriden bildirdiine göre

Resûlullah (ufeflato afeyt» v«eliem): "Ümmetimden savap ta, ganimetten pay alan -

yani dümanna kar kuvvetlenen- kii, olunu emzirip te ücret alan

Musa nm(AeU\nt\m) annesi gibidir" buyurdu .

7

JJÜj Upj U&- SÜT jÜ\ Q UJj

“Musa, olgunluk çama ulap geliimini tamamlaynca, biz

ona ilim ve hikmet verdik. Biz, iyilik edenleri böyle

mükâfatlandrrz." (K*.as Sur. 14)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve

Mehâmilî'nin Emâli'de Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Musa, olgunluk çana ulap ..."
8 buyruunu açklarken: “Burada Mûsa'nn

(sieytîBseiem) otuz üç yana gelmesi kastedilmektedir” dedi. "...Geliimini

1

Kasas Sur. 12
2 bn Cerîr (18/179).

3 Kasas Sur. 12

4 Kasas Sur. 13
5 bn Cerîr (18/178, 180) ve bn Ebî Hatim (9/2951).

6 bn Ebî Hatim (9/2950).

7 Ebû Dâvud (sh. 182).

8
Kasas Sur. 14
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tamamlaynca ..."
1 buyruu hakknda ise: “Burada da krk yana basmas

kastedilmektedir"dedi .

2

bn Ebi'd-Dünyâ el-Muammerin 'de el-Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten

bildirdiine göre bn Abbâs: "Musa, olgunluk çana ulap geliimini

tamamlaynca ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Olgunluk ça on sekiz

ile otuz ya arasdr. Geliimini tamamlamak ise otuz ile krk ya arasdr. Kii

krk yan geçtii zaman da artk gençlikten gerilemeye balamtr

demektir."

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Musa, olgunluk çana ulap ..."4 buyruunu

açklarken: “Burada Musa'nn (aieyfisseiam) otuz üç yana gelmesi

kastedilmektedir" dedi. "...Geliimini tamamlaynca ..."5 buyruu hakknda

ise: “Burada da krk yana basmas kastedilmektediri'dedi. "...Biz ona ilim

ve hikmet verdik..."
6 buyruunu açklarken: “Burada da Musa'ya («leyhssBiam)

peygamberlikten önce anlay, akl ve ilim verilmesi kastedilmektedir" dedi .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Kabîsa bu âyeti açklarken:

"Olgunluk çama ulamak, sakaln çkmasdr" dedi .

8

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"Musa, olgunluk çana ulap ..."9 buyruunu açklarken: “Burada Mûsa'nn

(Beyhisseiam) otuz üç yana gelmesi kastedilmektedir" dedi. "...Geliimini

tamamlaynca ..."
10 buyruu hakknda ise: “Burada da krk yana basmas

kastedilmektedir"dedi .

11

1

Kasas Sur. 14
1 bn Cerîr (13/67, 18/181) ve bn Ebî Hatim (7/2118, 9/2951).

3 Kasas Sur. 14

4 Kasas Sur. 14

3 Kasas Sur. 14
6 Kasas Sur. 14

7 bn Cerîr (13/67, 18/181) vc bn Ebî Hatim (7/2118, 2119, 9/2951, 2952).
8 bn Ebî Hatim (9/2951).

3 Kasas Sur. 14
10
Kasas Sur. 14

” Abdurrezzâk (2/88, 89) ve bn Cerîr (18/182).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Musa, olgunluk çana
ulap ..."

1 buyruunu açklarken: "Burada Mûsa'nn (sleyhmiam) yirmi be yara
gelmesi kastedilmektedir" dedi.

& ttMfc o&J ^ M-j 4JAÎ ji& > «yJl Ji-ij* r

O** 'o* j>? öjii. ^4 Ü>J 4I- ^
(^5-i jJLp ij[ jüalJl js- ,yo |jjb JI <Ip Lr*aÜ ^y>

"Musa, halkn habersiz oMuu bir srada ehre girdi. Orada
biri kendi tarafndan, dieri düman tarafndan, kavga
eden iki adam gördü. Kendi tarafndan olan, dümanna
kar ondan yardm istedi. Musa da ona bir yumruk indirip

onu öldürdü. Musa: «Bu eytann iidir. O, gerçekten apaçk
bir saptrc dümandr» dedi." (Kajtat Sur. 1 5)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre Firavun, bir gün

yannda Musa (aieyhisseiam) olmadan bir binee bindi ve yola çkt. Bunun üzerine

Mûsa’ya (aieyhisseism): "Firavun bineine bindi ve yola çkt” denildi. Bunu iiter

Mûsa da (aieyhsseiam) bir binee binip Firavun’un peinden yola çkt. O, öle

istirahat zaman Menfu denilen yere yetimiti. Musa (Bhrytesdam) gün ortasnda

oraya girmiti. Ancak çarlar kapal ve yollarnda da kimseler yok idi. Allah'n:

"Musa, halkn habersiz olduu bir srada ehre girdi ..."
2 buyruunda

bahsettii ehirde ite bu ehirdir .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in deiik kanallarla bildirdiine

göre bn Abbâs: "Musa, halkn habersiz olduu bir srada ehre girdi ..."4

buyruunu açklarken: "MusauierteeMo ehre gün ortasnda girdi" dedi .

5

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "Musa, halkn habersiz olduu bir srada ehre girdi ..."
6 buyruunu

i

1

3

4

Kasas Sur. 14

Kasas Sur. 15

ibn Cerîr (17/183) ve bn Ebî Hatim (9/2952, 2953).

Kasas Sur. 15

5 bn Cerîr (18/185) ve bn Ebî Hatim (9/2953).
5 Kasas Sur. 15
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açklarken: “Musa (aieyhsseim) o ehre gün ortasnda insanlar öle istirahatnda

iken girdi” dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken öyle dedi: “Musa (aieyhisseM o

ehre öle istirahat zaman insanlarn uyuduu bir zamanda girmitir. O saat

te, insanlann en fazla uyuduu zamandr.”2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Cüreyc vastasyla Atâ el-Horasânî'den

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Halkn habersiz olduu bir srada ehre

girdi ..." 3 buyruunu açklarken: “Musa (aleyhindim) o ehre akam ile yats aras

bir zamanda girdi” dedi .

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Halkn habersiz olduu

bir srada ehre girdi. .."
s buyruunu açklarken öyle dedi: Baz kiiler

Musa'nn (aleyhindim) o ehre akam ile yats aras bir zamanda girdiini söylerdi.

Baz kiiler: “Gün ortasnda girdi” derdi. bn Abbâs: “Musa (aleyhindim) o ehre

bu vakitlerden birinde girmitir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Orada biri kendi

tarafndan, dieri düman tarafndan; kavga eden iki adam gördü. Kendi

tarafndan olan, dümanna kar ondan yardm istedi ..."
6 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Burada kendi tarafndan olan kiiyle srail

oullarndan bir kii, düman tarafndan olan kiiyle de Kbtilerden bir kii

kastedilmektedir. srail oullanndan olan kii Kbtiye kar kendisinden

yardm isteyince: "...Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü...”7

Adam ölünce Musa (Beyhsseiam) bundan dolay piman olmutu .”8

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kendi tarafndan olan, dümanna

’ bn Ebî Hatim (9/2953).
1 Abdurrezzâk (2/89). ibn Cerîr (18/185, 186) ve bn Ebî Hatim (9/2953).

3 Kasas Sur. 15
4 bn Cerîr 18/185) ve bn Ebî Hatim (9/2953).

* Kasas Sur. 15
6
Kasas Sur. 1

5

7 Kasas Sur. 15
8 bn Ebî Hatim (9/2954, 2955).
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kar ondan yardm istedi ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada s"âil

oullarndan bir kii kastedilmektedir. Firavun, ran'n stahr denilen bir

bölgesindendir" dedi. “e?-** ojS^s"
2 buyruunu açklarken: “Ona yumruk att"

dedi .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Musa da ona bir yumruk indirip onu

öldürdü ..."4 buyruunu açklarken: “Musa (aieytaselam) ona asasyla vurdu. Ancak

onu öldürmek istememiti" dedi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. “Mûsa'nn (aieytissa am)

vurmu olduu kii Firavun'un ekmekçisiydi" dedi .

6

Ahmed Zühd'öe Vehb’den bildirir: Yüce Allah öyle buyurdu: “Ey bn

imrânî zzetime yemin olsun ki, öldürdüün kii gece veya gündüzden bir

vakit olsa bile kendisini yaratan veya kendisine nzk verenin ben olduumu

itiraf etmi olsayd sana azab tattnrdm. Fakat ben senin bu durumunu

baladm. Çünkü o hiçbir zaman kendisini yaratann ve kendisine nzk

verenin ben olduumu itiraf etmedi.”7

"Musa: «Rabbîm! üphesiz ben nefsime zulmettim. Beni

affet» dedi. Allah da onu affetti. üphesiz O
,
çok

balayandr, çok merhamet edendir." (Kasa* Sur. e)

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...üphesiz ben nefsime

zulmettim ..."
8 buyruunu açklarken öyle dedi: “Bana bildiridiine göre

hiçbir peygamber emir almadan kimseyi öldüremezdi. Oysa Musa (aleyhindin) bir

emir almadan adam öldürmütü. Nefsine zulmetmesi de bundan dolaydr."

1

Kasas Sur. 15

* Kasas Sur. 15
3 bn Cerîr (18/188, 189) ve bn Ebî Hatim (9/2955).

* Kasas Sur. 15

5 Abdurrezzâk (2/89), bn Cerîr (18/189) ve bn Ebî Hâtim (9/2955).

s bn Ebî Hâtim (9/2955).

7 Ahmed (sh. 75).

8
Kasas Sur. 16
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...üphesiz

ben nefsime zulmettim ..."

1

buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah'n

Peygamberi Musa («leyhisssfem) bulunmu olduu durumdan kurtulmann yolunu

(n tövbe olduunu) bilmiti. Bu suçundan kurtulmak istedi ve bu suçu

kaderdir diyerek Rabbine isnad etmedi. Baz kiiler: "Musa (eieyhisseiam): «Bu

kaderdir» diyerek iin içinden çkmay istemedi" dediler .

1

* *

\y^i> jii c-üT U, 4.3 jli

"Musa: «Rabbim! Bana verdiin nimete and olsun ki,

suçlulara asla yardma olmayacam» dedi/' (Kasan Sur. 1 7)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: * o£\ jls

buyruunu açklarken: "Suçlulara asla yardmc olmayacam,

mânâsndadr" dedi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Suçlulara asla yardmc olmayacam ..."5

buyruunu açklarken: "Bundan sonra zalimlere suçlarnda asla yardmc

olmayacam, mânâsndadr" dedi .

6

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Ubeydullah b. el-Vefîd, Atâ b. Ebî Rebâh'a kardeinin durumunu sorup:

"Benim kâtip bir kardeim vardr. O, bir idarecinin yanna girip çkan her eyin

hesabn tutmaktadr. Ancak idarecinin ilerine kanmamaktadr. Eer bu ii

brakacak olursa borçlanr ve muhtaç bir duruma düer. Eer bu ie devam

ederse ihtiyacn karlar" dedi. Atâ b. Ebî Rebâh: "Kime kâtiplik ediyor?” diye

sorunca, Ubeydullah b. el-Velîd: "Hâlid b. Abdillah el-Kasri'ye kâtiplik

etmektedir” cevabn verdi. Bunun üzerine Atâ b. Ebî Rebâh: "Sen salih

kulun: "Rabbim! Bana verdiin nimete and olsun ki, suçlulara asla yardmc

1

Kasas Sur. 16
1 bn Ebî Hâtim (9/2955).

3 Kasas Sur. 17
4 bn Ebî Hâtim (9/2956).

5 Kasas Sur. 17
6 Abdurrezzâk (2/89, 90), bn Cerîr (18/192) ve bn Ebî Hâtim (9/2956).
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olmayacam" 1

dediini iitmedin mi? Kardein hiçbir eyi önemsemesin ve

bu ii braksn. Allah onun rzkn verecektir" dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in kâtip Ebû Hanzala Câbir b. Hanzala ed-Dabî'dun

bildirdiine göre bir kii Âmir'e: "Ey Ebû Amr! Ben girip çkan mallan yazan ve

bununla hem kendimin, hem de çocuklanmn nzkn kazanan kâtiplik yapan

bir kiiyim" dedi. Âmir(-i a’bî): "Dökülen kan yazyor musun?" deyince:

“Hayr, yazmyorum" dedi. "Zorla alnan bir eyi yazyor musun?" deyince:

"Hayr, yazmyorum" dedi. “Harab edilen bir evi yazyor musun?" diye

sorunca, yine: “Hayr, yazmyorum" cevabn verdi. Âmin “Musa'nn «eyfosstBn):

"Rabbim! Bana verdiin nimete and olsun ki, suçlulara asla yardmc

olmayacam"3 dediini iittin mi?" dedi. Bunun üzerine bu kii: “Ey Ebû

Âmr! Bana durumu bildirdin. Vallahi, bundan sonra onlara kâtiplik

etmeyeceim" dedi. Âmin "Vallahi, Allah seni nzksz brakmayacaktr"

karln verdi .

4

Hâkim, Ebû Burde'den bildirir. bn Ömer'in yannda ikindi namazn

klmtm. Onun rükûda iken: "Rabbim! Bana verdiin nimete and olsun ki,

suçlulara asla yardmc olmayacam"5 dediini iittim."
6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Seleme b. Nubayt’tan bildirir:

Abdurrahman b. Müslim, Dahhâk'a: "Buhâra ahalisine git ve onlara balan
ver" diye haber gönderdi. Dahhâk “Bu iten dolay beni affet" dedi ve

affedilinceye kadar hep affedilmeyi isteyip durdu. Baz arkadalar ona: “Sen

onlarn nzkn eksiltemeyecein halde iken ne diye gidip onlara balann
vermiyorsun?” deyince: “Ben zalimlere hiçbir ilerinde yardmc olmak

istemiyorum" karln verdi.

1

Kasas Sur. 17
1 bn Ebî Hatim (9/2956).

3 Kasas Sur. 17

4 bn Ebî Hatim (9/2659).

s Kasas Sur. 17
6 Hâkim (2/408).
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"ehirde, korku içinde etraf gözetip dolaarak sabahlad.
Birde ne görsün, dün kendisinden yardm isteyen kimse
feryad ederek ondan yine yardm istiyordu. Musa ona:

«Dorusu sen besbelli bir azgnsn» dedi. Musa, ikisinin de
düman olan adam yakalamak isteyince adam: «Ey Musa!
Dün birini öldürdüün gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun.

Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun,

arabuluculardan olmak istemiyorsun» dedi."

(Kanan Sur. 18 , 19)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "ehirde, korku içinde etraf

gözetip dolaarak sabahlad ..."
1 buyruunu açklarken: "Musa Mytisselam)

tutsak edilmekten korkarak sabahlad, mânâsndadr” dedi .

2

bn Eb? eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: ifadesini açklarken: "Etrafn

gözetiyordu, mânâsndadr" dedi .

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: ifadesini açklarken:

"Dümandan saknyordu, mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: " jiJi lap

buyruunu açklarken: "Burada bir gün önce

kendisinden yardm isteyen dostu kastedilmektedir" dedi .

1

1

Kasas Sur. 18
J bn Ebî Hatim (9/2957).

5 Kasas Sur. 18
a bn Ebî Hatim (9/2957).

5 Kasas Sur. 18
6 Kasas Sur. 18
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bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krine:

"Mûsa’nn (aiayhisseBm) yardm ettii kii, feryad ederek kendisinden yarcm

isteyen kiiydi" dedi .

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde: "Bir de ne görsün, dün kendisinden yardm isteyen kimse feryad

ederek ondan yine yardm istiyordu ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Feryad etmek yardm istemek demektir. Yardm istemekle feryad etmek

ayn eydir. "Musa ona: «Dorusu sen besbelli bir azgnsn» dedi."4 Musa

(aieytssei»n) ona doru yönelince adam Musa'nn (eieyt«3«!Bin) kendisini öldürmek

istediini zannetti ve: "Ey Musal Dün birini öldürdüün gibi, beni de

öldürmek mi istiyorsun ..."3 dedi. O anda yaknlarnda olan bir Kbtî de onlar

iitti ve bu sözleri etrafa yayd ."6

bnu’I-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Musa, ikisinin de düman
olan adam yakalamak isteyince adam: "Ey Musa! Dün birini öldürdüün

gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun ..."7 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Musa'nn (aieyhsseiam) tarafndan olan kii, Musa'nn (aieyhûsaiam) kendisini

öldüreceini zannetti. Bunun üzerine: "...Ey Musa! Dün birini öldürdüün

gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun ..."
8
dedi. Çünkü bir gün önce Musa’nn

(aieytsseian) birini öldürdüünü kendisinden baka hiç kimse bilmiyordu. kisinin

de düman olan biri, adamn: "...Ey Musa! Dün birini öldürdüün gibi, beni

de öldürmek mi istiyorsun ..."9 dediini iitti ve bunu etrafa yayd.

bn Cerîr ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre a'bî: "Haksz yere iki kii

öldüren biri zorba kiidir" dedi ve: "...Ey Musa! Dün birini öldürdüün gibi.

’ bn Ebî Hatim (9/2957).

* bn Ebî Hatim (9/2957).

J Kasas Sur. 18
4 Kasas Sur. 18
9 Kasas Sur. 19
6 Abdurrezzâk (2/89).

7 Kasas Sur. 19
a
Kasas Sur. 19

9 Kasas Sur. 19
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beni de öldürmek mi istiyorsun. Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak

istiyorsun..." âyetini okudu .

1

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: “nsan haksz

yere iki kiiyi öldürmedikçe zorba olmaz" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî: "Zorbalann alâmeti

haksz yere öldürmektir" dedi .

3

JÜ 4J ÜjU- 4. * 5^1 cyfJÛJl&\ ilj&J

^UkJl pjijl yj

"ehrin öbür ucundan koarak bir adam geldi. «Ey Musa!

leri gelenler seni öldürmek için aralarnda senin

durumunu görüüyorlar. ehirden hemen çk. üphesiz ben
sana öüt verenlerdenim» dedi. Musa, korku içinde etraf

gözetleyerek ehirden çkt ve: «Ey Rabbim! Beni bu zalim

kavimden kurtar» dedi." (Kasas Sur. 20, 2 l)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "ehrin öbür ucundan koarak

bir adam geldi ..."4 buyruunu açklarken: "Burada Firavun ailesinden iman

eden bir kii kastedilmektedir" dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre uayb el-Cebâî: "...Ey Musa!

leri gelenler seni öldürmek için aralarnda senin durumunu

görüüyorlar ..."
6
diyen kii em'ûn'dur" dedi .

7

’ bn Cerîr (18/197).

’ bn Ebî Hatim (9/2958).

1 bn Ebî Hatim (9/2959).

A Kasas Sur. 20
5 bn Ebî Hatim (9/2959).
6
Kasas Sur. 20

7 bn Cerîr (18/200) ve bn Ebî Hâlim (9/2959).
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bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ibn Cüreyc: 4L4J1 ,> Ji-j .U-i"
1

buyruunu açklarken: “ehrin öbür ucundan ii olan bir adam geldi. Ad
Hizkîl'dir" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Kbti, Firavun'un yanna

giderek adam Mûsa’nn (aieyhisseiam) öldürdüünü etrafa yayd. Firavun: “Onu

getirin, o dostumuzu öldürdü" dedi. Musa'nn (aiyhisseiem) arkasndan çkanlar:

“Onu ana yoldan ayrlan tali yollarda arayalm. Zira Musa küçüktür, yolu

bilmez" dediler. Musa (aieyhrsseiam) anayoldan ayrlarak yoluna devam etti. Bir kii

gelip kendisine: "leri gelenler seni öldürmek çin aralarnda senin

durumunu görüüyorlar. ehirden hemen çk" J

dedi. Musa (uieyhisseiam): "Korku

içinde etraf gözetleyerek ehirden çkt ve "Ey Rabbim! Beni bu zalim

kavimden kurtar" dedi. Musa (aleyhsselam} tali yolda yoluna devam ederken

yanna bir at üzerinde elinde baston olan bir melek geldi. Musa (eieytisalam) ona

korkudan dolay secdeye kapannca, melek: “Bana secde etme, beni takip

et" dedi. Melek onu Medyen'e götürmütü. Musa (aleyhsselam) yal birinin yanna

gitti ve durumu kendisine anlatt. Yal: "...Korkma, o zalim kavimden

kurtuldun
" 3 dedi. Bu kii kzlarndan birine asasn getirmesini söyledi. Bu asa

kendisine adam klna girmi bir melek tarafndan emanet olarak braklm
bir asayd.

Kz içeri girip asay ald ve babasna getirdi. Yal kii asay görünce: "Bana

baka bir asa getir" dedi. Kz baka bir asa almak istiyor, ama eline sadece bu

asa geliyordu. Yal kii her seferinde kzn geri çeviriyor ve baka asa

getirmesini istiyordu. Yal adam bunu görünce asay Mûsa'ya (akyhosalam) verdi

ve hayvanlar otlatmaya gönderdi. Yal adam asay verdiine piman

olmutu. Çünkü bu asa kendisine emanet olarak braklmt. O, Mûsa'y

(aleyhsselam) aramaya çkp onu bulunca: “Bana asay geri ver" dedi. Musa

(BieytMjaiam): “Bu, benim asamdr" dedi ve asay geri vermedi. Bunun üzerine

tartmaya baladlar. Sonra ilk görecekleri kiiyi hakem klacaklanna dair bir

anlama yaptlar. Yürüyen bir melekle karlatlar ve bu melek: “Asay yere

atn. Asa, onu kaldran kiinin olsun" diye aralarnda hüküm kld. Yal adam

asay almak istedi, ama ne kadar uratysa onu yerden kaldramad. Musa

’ Kasas Sur. 20
‘

Kasas Sur. 20
J Kasas Sur. 25
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Uieyhueism) asay alp yerden kaldrnca, yal adam asay Mûsa’ya (aieyhnsdam) brakt.

Musa (aieyhisseiam) yalnn yannda on yl boyunca çobanlk etti.’

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine

göre Katâde: "ehrin öbür ucundan koarak bir adam geldi ..."

1

buyruunu

açklarken: “Burada Firavun ailesinden iman eden bir kiinin koarak geldii

kastedilmektedir" dedi. "Musa, korku içinde etraf gözetleyerek ehirden

çkt ..."5 buyruu hakknda ise: “Musa (aieyhisseiam), arkasndan gelenlerin

kendisini yakalamasndan korkmutu" dedi .

4

*

Jsr-^ d Jlî jtâ* »tâ UJj

"Musa, Medyen'e doru yöneldiinde: «Rabbimin bana
doru yolu göstereceini umarm» dedi/' (K^a* Sur. 22)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "Musa, Medyen'e doru

yöneldiinde ../5 buyruunu açklarken öyle dedi: “Mûsa’nn (aieytusseism)

karsna dört yol çkm ve hangi yolda gideceini bilememiti. Musa

(aieyhsseiam): "...Rabbimin bana doru yolu göstereceini umarm" 6
dedi ve

Medyen'e doru yoluna devam etti ."

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

Medyen'e doru yöneldiinde../
6 buyruunu açklarken: “Medyen,

yannda uayb^isseMkavminin ikamet ettikleri bir sudur" dedi .

9

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Rabbimin bana doru yolu

1 bn Cerîr (18/199, 203, 221, 233) ve bn Ebî Hatim (2958, 2960, 2961, 2965).
1 Kasas Sur. 20
3 Kasas Sur. 21

4 Abdurrezzâk (2/89) ve bn Cerîr (18/198, 199, 202).

5 Kasas Sur. 22
6 Kasas Sur. 22
1 bn Ebî Hâöm (9/2860).
8
Kasas Sur. 22

9 bn Cerîr (18/204) ve bn Ebî Hatim (9/2961).
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göstereceini umarm ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada Medyen yolu

kastedilmektedir"' dedi .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde: "...Rabbimin bana doru yolu göstereceini

umarm ..."3 buyruunu açklarken: “Burada kolay bir yol kastedilmektedir"

dedi .
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): " ^ J Jj ^
J-JI

"5 buyruunu açklarken: “Burada: \lJji ifadesiyle doru yol

kastedilmektedir. Vallahi, o zaman yeryüzünün en hayrllar olan uayb
(BieyhiKEism) ve Musa b. mrâr bulutu" dedi .

7

Ahmed Zühd'de Ka'b b. Alkame'den bildirir: Musa Maytanfam), Firavun'dan

kaçarak ehri terk ettii zaman: “Ey Rabblm! Bana vasiyet et" dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: “Bana asla hiçbir eyi eit tutma. Mutlaka beni üstün tut.

Çünkü öyle davranmayan kiiye merhamet edip onu temize çkarmam"

buyurdu. Musa (aleytasebm): “Sonra bana neyi tavsiye edersin?" dediinde:

“Anneni tavsiye ederim, zira o seni kamnda tam ve zayf dümütür"

buyurdu. Musa (aieyhisaiam): “Sonra bana neyi tavsiye edersin?" dediinde:

“Baban tavsiye ederim" buyurdu. Musa (aieyhsseiam): “Sonra bana neyi tavsiye

edersin?" dediinde: “Kendin için sevdiin eyleri insanlara sevmeni, kendin

için istemediin eyleride insanlara istememeni tavsiye ederim" buyurdu.

Musa (Bieyhisseiam): “Ey Rabbim! Sonra bana neyi tavsiye edersin?" deyince de:

“Seni kullanmn bir ii için idareci klarsam onlara ihtiyaçlannda bir zorluk

çkarma. Aksi takdirde beni incitirsin. Ben görüyorum, iitiyorum ve her eye

ahidim" buyurdu .

8

' Kasas Sur. 22
1 bn Cerîr (18/205) ve bn Ebî Hatim (9/2961).

* Kasas Sur. 22
* Abdurrezzâk (2/90), bn Cerîr (18/205) ve bn Ebî Hatim (9/2961).

5 Kasas Sur. 22
6
Kasas Sur. 22

7 bn Ebî Hatim (9/2961).
8 Ahmed (sh. 68, 69).
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"Medyen suyuna geldiinde, davarlann sulayan bir insan

topluluu buldu. Onlardan baka, hayvanlarn sudan
alkoyan iki kz gördü. Onlara: «Derdiniz nedir?» dedi.

«Çobanlar aynlana kadar biz sulayanlayz. Babamz çok

yaldr, onun için bu ii biz yapyoruz» dediler... Musa: «Bu
seninle benim aramdadr. Bu iki süreden hangisini

doldurursam dolduraym bir kötülüe uramayacam.
Söylediklerimize Allah vekildir» dedi." (Kaftan Sur. 23- 28)

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirin Musa

(aleyhisBBam) korkulu ve aç bir ekilde azksz olarak ehri terk etmiti. Medyen

suyuna geldiinde koyunlarn sulayan bir topluluk gördü. ki kzda

koyunlanyla bir tarafta bekliyordu. Bunun üzerine onlara: "...Derdiniz

nedir../'
1

diye sordu. Onlar: "...Çobanlar aynlana kadar biz sulayamayz.

Babamz çok yaldr, onun için bu ii biz yapyoruz"2
dediler. Musa (aieyhisseisfn):

"Yaknnzda baka bir yerde su var mdr?" deyince: "Hayr yoktur, ancak

az bir kiinin kaldramayaca bir kaya ile kapal bir kuyu vardr” dediler.

Musa (aieyiisseiem): "Celin bana o kuyuyu gösterin” dedi ve beraber o kuyunun

yanna gittiler. Musa (aieyteiam) kuyunun azndaki kayay eliyle bir tarafa iterek

büyük bir kova ile su çkard ve koyunlarn sulad. Sonra tekrar kayay yerine

koyarak bir gölgelie çekilip: "...Rabbim! Bana gönderecein her hayra

muhtacm"3 dedi. Bu iki kz Mûsa'nn (aleyhisuienO bu dediini iitmi ve

babalannn yanna dönmütü. Babalan erken dönmelerine ararak bunun

sebebini sordu ve onlar durumu kendisine haber verdiler.

1

Kasas Sur. 23
1
Kasas Sur. 23

3 Kasas Sur. 24
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Baba, kzlarndan birine: “Geri dön ve onu buraya davet et" dedi. Kz

Mûsa'nn (aieyhsseiam) yanna giderek: "Bizim için koyunlarmz sulamann

ücretini vermek üzere babam seni çaryor"’ dedi ve Mûsa'nn (aieyhasim)

önünde yürümeye balad. Musa (eieyhsselam): "Ben brahim'in rkndanm.

Allah'n haram kld yerlerini görmem helal deildir. Sen arkamda yürü ve

bana yolu göster" dedi. "Musa, onun (u'ayb'n) yanna gelip bandan
geçenleri ona anlatnca u'ayb: "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun

" 2

dedi. "Kzlardan biri, "Babacm, onu ücretle tut. Herhâlde ücretle

tuttuklarnn en hayrls, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktr"3 dedi.

Bunun üzerine babas: "Onun güçlü ve güvenilir olduunu nereden biliyor

sun?" diye sorunca, durumu ona bildirip öyle dedi: "O, ancak bir grup

insann kaldrabilecei kuyunun azndaki kayay tek bana kaldrd. Güvenilir

kii olduunu bilmem ise bana: "Ben brahim'in rkndanm. Allah’n haram

kld yerlerini görmem helal deildir. Sen arkamda yürü ve bana yolu

göster" demesidir." bn Abbâs'a: "Musa (aieyhmia) iki süreden hangisini yerine

getirdi?" denilince: "yi ve doru olann" karln verdi.

Firyabî, Musannefte bn Ebî eybe Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Hâkim, Ömer b. el-Hattâb'dan bildirir: Musa (aiertosseiam), Medyen

suyunun yanna geldii zaman koyunlann sulayan bir topluluk gördü. Ancak

bu topluluk sulama iini bitirdiklerinde kayay tekrar kuyunun azna
koydular. O kayay ancak on kii kaldrabilirdi. Musa (Bieyhissdsn) iki kz görünce

onlara: "...Derdiniz nedir..."

4

diye sordu. Onlar durumlann anlatnca Musa

(BieytasEan) gidip tek bana kayay kuyunun azndan kaldrd ve hayvanlan

sulad. O, sadece bir kova su çkarm ve onlan kanana kadar sulamt. Kzlar

babalanntn yanna dönerek olanlan kendisine anlattlar. Musa (elerhiBaHn) bir

gölgelie çekilip: "...Rabbim! Bana gönderecein her hayra muhtacm "3

dedi. "O srada, kzlardan biri utana utana yürüyüp ona geldi ..."
6 Kz

elbisesiyle yüzünü kapatmt. O, erkeklerle sohbet eden ve dan çkp

dolaan kadnlardan deildi. "Babam sana sulama ücretini ödemek için seni

1

Kasas Sur. 25
2
Kasas Sur. 25

J Kasas Sur. 26
4 Kasas Sur. 23
5 Kasas Sur. 24
6 Kasas Sur. 25
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çaryor" 1

dedi. Musa (ateyhisselam) kalkarak: “Sen arkamda yürü ve bana yolu

göster. Rüzgar elbiseni kaldrabilir, vücudunu görmek istemiyorum" dedi.

Kzn babasna yetitiklerinde Musa (aieyfmeian) bandan geçenleri ona anlatt.

Kzlardan biri: "...Babacm, onu ücretle tut. Herhâlde ücretle tuttuklarnn

en hayrls, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktr
"2

dedi. Bunun üzerine

babas: “Ey kzm! Onun güçlü ve güvenilir olduunu nereden biliyorsun?"

diye sorunca: “O, ancak bir grup insann kaldrabilecei kuyunun azndaki

kayay tek bana kaldrd. Güvenilir kii olduunu bilmem ise bana: «Sen

arkamda yürü ve bana yolu göster. Rüzgar elbiseni kaldrabilir, vücudunu

görmek istemiyorum» demesiydi” dedi. Kzn babas onu dahada severek:

"Ben, sekiz yl bana çalmana karlk, u iki kzmdan birisini sana

nikahlamak istiyorum. Eer sen bunu on yla tamamlarsan, o da senden

olur. Ben seni zora komak da istemiyorum, inaallah beni salih

kimselerden bulacaksn"3 dedi.

Burada kzn babas Musa'ya (aieyhssalam) güzel bir dost olacan ve ahde vefa

göstereceini bildirmiti. Musa {tkhuizn): "Bu seninle benim aramdadr. Bu iki

süreden hangisini doldurursam dolduraym bir kötülüe

uramayacam ..."4 deyince, kzn babas: “Evet (bir kötülüe

uramayacaksn)" dedi. Musa (aieyhisseiam): "Söylediklerimize Allah vekildir
"5

dedi. Bunun üzerine Musa'y (aieytisseiam) kzyla evlendirdi ve Musa (aievtu»eian) onun

ilerini yapp bütün ihtiyaçlarn karlamaya ve koyunlarn otlatmaya balad.

O, Musa'y (aMaselam) kz Safûra veya kardei erka ile evlendirmiti. Onlarn

ikisi de koyunlar suya gitmekten engelliyenlerdi .

6

Ahmed Zühd'de, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Medyen suyuna geldiinde ..."7 buyruunu açklarken: “Musa

(aiayhsselam) suya geldii zaman zayflktan dolay karnnn içindeki sebzelerin

yeillii dandan görülüyordu" dedi .

8

1

Kasas Sur. 25
1 Kasas Sur. 26

} Kasas Sur. 27
4 Kasas Sur. 27
5 Kasas Sur. 28
6 bn Ebî eybc (11/530, 531), bn Ebî Hatim (9/2964- 2966) vc Hâkim (2/407, ''sahih").

1 Kasas Sur. 23
8 bn Ebî Hatim (9/1961).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: Musa (aleytmeiem),

Msr'dan Medyen'e doru yola çkmt. Msr'la Medyen arasnda sekiz

gecelik bir yol vard. Yannda yiyecek olarak aaç yapraklanndan baka hiçbir

ey yoktu. Oraya yalnayak gitmiti. Medyen'e vardnda ayaklarnn

altndaki deriler yüzülmütü.
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Musa (aMisseiam), Medyen

suyuna geldiinde otuz be günlük bir yoldan gelmiti" dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: VÛl &!"2 buyruunu açklarken: "Burada bir

insan topluluu kastedilmektedir" dedi. "Rabbim! Bana gönderecein her

hayra muhtacm"3 buyruu hakknda ise: "Burada hayrdan kast, yemektir”

dedi.
4

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlardan baka,

hayvanlarn sudan alkoyan iki kz gördü ..."5 buyruunu açklarken: "Bu

kzlann isimleri Leyâ ve Safûra'dr. Onlann, koyunlan su göletlerinde sulayan

küçük dört kardei daha vard" dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "ûiS5j
5"6

ifadesini

açklarken: "kisi de (koyunlan suya gitmekten) engelliyor, mânâsndadr"

dedi.

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik:

"jiSji5"
a

ifadesini açklarken: "Oradaki topluluk sulama iini bitirip kuyu

kendilerine braklana kadar ikisi de koyunlan suya gitmekten engelliyordu"

dedi.9

1 bn Ebî Hâlim (9/2961, 2962).

1 Kasas Sur. 23
J Kasas Sur. 24
4 bn Ebî Hatim (9/2962).

5 Kasas Sur. 23
6
Kasas Sur. 23

7 bn Cerîr (18/208).
8
Kasas Sur. 23

9 bn Cerîr (18/209) ve bn Ebî Hatim (9/2662).
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bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Miicâhid: "...Çobanlar ayrlana kadar

biz sulamayz..." dediler
" 1

buyruunu açklarken: “Onlar, o topluluktan

artakalan sularla koyunlann sulamak için bekliyordu" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti, ".it^Ji JU-" 2

eklinde (ye) harfini ötre ile ve R iâ' ifadesindeki (ra) harfini esre ile

okumutur .

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye

ve el-Muhtâre'de Diyâ bn Abbâs'tan bildirir Musa (dey+ineBm): "...Rabbim! Bana

gönderecein her hayra muhtacm"4 demiti. O ki, Allah katnda en seçkin

kiiydi. O bir parça hurmaya bile muhtaç olmu ve açlktan dolay kam srtna

yapmt .

5

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Rabbim!

Bana gönderecein her hayra muhtacm"6 buyruunu açklarken: “Musa

(frfeytrissBBn) kesinlikle yemek istemitir" dedi.

Abdullah b. Ahmed Zühd'e zevaid olarak ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Rabbim! Bana gönderecein her hayra muhtacm"7

buyruunu açklarken: "Musa (aiayteiBm) açlktan dolay güç kazanmak için

ekmek parçalan istemiti" dedi.

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: Musa (aieyhissei«n), Firavun'dan kaçt
zaman o kadar ackmt ki, barsaklar giysinin altndan bile görünüyordu.

te o zaman: "...Rabbim! Bana gönderecein her hayra muhtacm "8
dedi.

bn Merdûye’nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah (sailsHahu aleyhi

«selleri) öyle buyurdu: "Musa, kzlarn koyunlann sulad ve bir gölgelie

' Kasas Sur. 23
1

Kasas Sur. 23
J Âsim, bn Kesir, Hamza, Nâfi', Kesâî, Yakûb ve Halef (ye) harfini ötre ile (del)

A

harfini de esre ile okumutur, ibn Amir, Ebû Cafer ve Ebû Amr (ye) harfini üstün (del)

harfini de ötre ile okumutur.
4 Kasas Sur. 24
5 bn Ebî eybe (13/216) ve Diyâ 10/152 (150).

6 Kasas Sur. 24
7 Kasas Sur. 24
8
Kasas Sur. 24
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çekilerek: «...Rabbim! Bana gönderecein her hayra muhtacm»
1

dedi. Musa

o zaman (açlktan dolay) bir avuç hurmaya bile muhtaçt."

bn Ebî eybe, Ahmed Zuhd'öe, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim in

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “...Rabbim! Bana gönderecein her hayra

muhtacm" 2 buyruunu açklarken: “Musa (aieybsseBm) o gün, bir doyumluk

yemee muhtaçt” dedi.

Firyabî ve Ahmed'in bildirdiine göre Mücâhid: “Musa (aieyhisseiam) o gün,

yemekten baka bir ey istemiti" dedi.

Firyabî ve Ahmed'in bildirdiine göre brâhîm et-Teymî: "...Rabbim! Bana

gönderecein her hayra muhtacm"3 buyruunu açklarken: “O zaman,

Mûsa'nn (aieyhisseiam} ne bir ekmei, ne de bir dirhem paras vard” dedi.

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Abdullah b. Ebî el-Huze/l

vastasyla bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Nihayet kzlardan biri utana

utana yürüyerek ona gelip ..." 4 buyruunu açklarken: “Elbisesinin koluyla

yüzünü kapatarak geldi, mânâsndadr” dedi .

5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Huzeyl'den onun sözü olarak aynsn bildirir.

Ahmed’in bildirdiine göre Mutarrif b. e-hhîr: “Vallahi, eer Allah’n

Peygamberinin yannda yiyecek bir ey olsayd onun arkasndan gitmezdi.

Ancak zor bir durumda olduundan dolay gitmitir” dedi.

bn Asâkir, Ebû Hâzm’den bildirir: Musafafeyfesdan), uayb’n (afeyinnian) yanma

girdii zaman uayb (Beyhîsseiam) akam yemeini yemekteydi. uayb (aleyhiaeBn)

kendisine: “Ye!" deyince, Musa (*yhi«dam): “Bunu yapmaktan Allah'a snrm'’
dedi. uayb (BeytsiBam): “Niye ki, aç deil misin?” diye sorunca: “Evet açm, fakat

bunu bana koyunlan suladm diye veriyor olmandan korkuyorum. Bende

ahiret amelini yeryüzü dolusunca altna deimeyen bir ailedenim” dedi.

uayb (aieyhmeM: “Hayr vallahi, düündüün gibi deildir. Bu bizim ve

1

Kasas Sur. 24
1 Kasas Sur. 24
3 Kasas Sur. 24

* Kasas Sur. 25
5 bn Cerir (18/218, 219) ve bn Ebî Hâtim (9/2964).
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atalarmzn âdetlerindendir. Biz misafiri karlar ve ona yemek ikram ederiz"

karln verdi. Bunun üzerine Musa (aieyhisseiam) oturdu ve yemek yedi .

1

bn Ebî Hâtim, Enes'ten bildirir: Kendisine ulatna göre uayb (aieyhissEiom),

Mûsa’nn(aieyhiîSEiam) kendisine bandan geçenleri anlatt kiidir .

2

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Hasan'dan bildirir: Baz kiiler: "Burada

zikredilen kii uayb’dr laieytineiem)" diyordu. Ancak bu kii uayb (aleytssEem)

deildir. Fakat o, o zaman o suyun sahibiydi .” 3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Ebû Ubeyde: "Mûsa'nn (sieyhisseiam) dostu, peygamber uayb'n

(aieyhisteiam) kardei olu Esrûn'dur" dedi .

4

bnu’l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Mûsa'nn

(afeyhitttiam) kaynbabasnn ismi Yesribî'dir" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Mûsa'y (aiayhisseiam) yannda ücretle

tutan kii Medyen sahibi Yesrâ’dr" dedi .
5

Saîd b. Mansûriun bn Abbâs'tan bildirdiine göre Musa (aieyhisseiam) kendisine

Ebû Murra denilmesinden holanmazd. Çünkü bu, Firavun’un lakabyd.

Mûsa'nn (aif^sseiem) arkada (ei) ise Safîra binti Yesrûn'du.

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Güçlü ...''
6

ifadesini açklarken: "Burada

Mûsa'nn (BByNsselam) kuyu azndaki kayay kaldrp onlarn koyunlann sulamas

kastedilmektedir" dedi. "...Güvenilir ..."7 ifadesi hakknda ise: "Koyunlar

sularken onlara bakmamas kastedilmektedir" dedi .

8

Taberânî, bn Mes'ûd'dan bildirin Mûsa'nn (aiayhimiafn) arkada (ei):

"...Babacm, onu ücretle tut. Herhâlde ücretle tuttuklarnn en hayrls,

’ bn Asâkir (23/78).

1 bn Ebî Hâtim (9/2966).

3 bn Ebî Hâtim (9/2966).

4 bn Ebî Hatim (9/2966).

5 bn Cerîr (18/223).

6 Kasas Sur. 26
7 Kasas Sur. 26
8 bn Ebî Hâtim (9/2967, 2968).
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güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktr"

1

dedi. Bunun üzerine babas: “Ey

kzm! Onun güçlü olduunu nereden biliyorsun?" diye sorunca: “O, kuyunun

yanna geldiinde ancak u kadar u kadar kiinin kaldrabilecei kayay tek

bana kaldrd" dedi. Babas: “Onun güvenilir bir kii olduunu nereden

biliyorsun?” diye sorunca da: “Ben onun önünde yürüyordum. Ancak o,

arkasnda yürümemi istedi" karln verdi.
1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...u iki kzmdan birisini

sana nikahlamak istiyorum..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Bana

bildirdiine göre Musa (deyh. sssiam) kendisini çarmaya giden Safûra adndaki kz

ile evlenmiti. Kzn babas uayb'n (aJeyhtsseian) kardei olu Reâvil'dir. Kendisine

inandm bir kiinin bana bildirdiine göre onun ismi kitapta Yesrûn diye

geçmektedir. O, Medyen kâhinidir. Kâhin kii de âlim kii demektir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Nevf e-âmî: “Mûsa'nn (aleyhsseM ei

kendisine bir çocuk dourdu ve Musa (aieyhisseiam) onun adn Cerseme koydu"

dedi.

bn Mâce, Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdû>e,

Utbe b. en-Nudderi es-Sülemî’den bildirir: Biz Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vassiiam)

yannda iken, Resûlullah (saHallahu aleyhi vasailem), Kasas Sûresi'ni okudu. Musa'nn

(aieyhisselam) kssasna geldii zaman: "Musa, namusunun korunmas ve kamnn
doyurulmasna karlk içi olarak sekiz veya on yl çalmay kabullenmiti. Bu

süreyi doldurduu zaman..." buyurunca: “Yâ Resûlallah! Bu iki süreden

hangisini yerine getirdi?" denildi. Bunun üzerine Resûlullah (sayuu aleyhi ncaflsm)

öyle devam etti:
"
yi ve doru olann yerine getirdi. O, uayb'dan ayrlmak

isteyince, karsna, babasndan maietlerini salayacak kadar koyun istemesini

söyledi. uayb, o yl annelerinden farkl renkte doan yavrulan kendilerime

verdi. uayb'm koyunlun siyah ve güzel koyunlard. Musa (aieyhissebm) asasn bir

ucundan tutarak iaretleyip sonra da su havuzunun dibine brakt. Sonra da

koyunlan getirip havuzdan sulad. Musa havuzun yannda durdu ve yanndan

geçen her koyunun kamna vurdu. Bir veya iki koyun dnda bütün koyunlar

deiik renkte ikier ve üçer yavru dourmutu. Onlann arasnda sütü

tutamayacak kadar meme delikleri geni olan, memeleri uzun olan, meme

1

Kasas Sur. 26
1

Taberânî (8829, 8830).

3 Kasas Sur. 27
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delikleri küçük olan , sadece meme uçlan olan ve elin tutamayaca kadar küçük

memeli olan yoktu. Eer am' fethederseniz, orada bu koyunlann

kalntlanndan bulacaksnz. Onlar Sâmirî'dir." bn Lehîa der ki: “Feû, sütü

tutamayacak kadar meme delikleri geni olan, Dabûb, memeleri uzun olan ve

gevi getiren, Azûz, meme delikleri küçük olan, Saûl, sadece meme uçlan

olan, Keme, elin tutamayaca kadar küçük memeli olan demektir.”1

bn Cerîr, Enes'ten bildirin Musa (afeytnssefam) süresini doldurup efendisini

çard zaman, efendisi: “Annesinin rengi dnda doan bütün yavrular

enindir” dedi. Bunun üzerine Musa (eHarNsseia) gidip suyun yanna bir hayalet

dikti. Koyunlar hayaleti görünce korktu ve geri çekildi. Bu korku sebebiyle bir

koyun dnda hepsi de siyah beyaz yavrular dourdu. Musa (aieyfosseiam) o yl

doan renkli yavrulan beraberinde alp götürdü .

1

Saîd b. Mansûr, Musannefte bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî,

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin deiik kanallarla bildirdiine göre bn

Abbâs'a: “Musa (aiayhiKeiam) iki süreden hangisini yerine getirdi?” diye sorulunca:

“Daha fazla ve daha güzel olan yerine getirdi. Zira Allah'n elçisi (aiayhisseiBm)

söyledii eyi yerine getiren bir kiilie sahiptir” karln verdi.*

Bezzâr, Ebû Ya'la, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (salisilatn aleyhi veseiiem), Cibril'e: "Musa iki

süreden hangisini yerine getirdi?" diye sorunca, Cibril: “Tam olan süreyi

yerine getirdi” dedi/

bn Ebî Hâtim'in Yusuf b. Sercis'den bildirdiine göre Resûlullah’a (sallallahu

aleyhi vcseltem): “Musa (Bieyhisselam) iki süreden hangisini yerine getirdi?” diye sorulunca,

Resûlullah («allaliahu aleyhi «seilem) bunu Cibril'e sordu. Cibril: “Bu konuda bir bilgim

’ bn Mâce (2444), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2246), ibn Ebî Hâtûn (9/2970, 2971) ve

Taberânî 17/134, 135 (332, 333). Çok zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Datf Sünen bn Mâce,

533).
1 bn Cerîr (18/237, 238).

* bn Ebî eybe (11/533) ve Buhârî (2684).

4 Bezzâr, Kefu’l-Estâr (2245), Ebû Ya'la (2408), bn Cerîr (18/236, 237), bn Ebî Hâtûn

(9/2970), Hâkim (2/407, "sahih") ve Fethu'l-Bâri'de (5/291) geçtii üzere bn Merdûye.

Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (7/87) der ki: "Güvenilü kii olan Hakem b. Ebân

dndaki raviler So/rîJt'in ravileridir."
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yoktur” dedi ve bunu üstündeki baka bir melee sordu. Bu melek te bunu

Yüce Rabbine sorunca: "yi, salam ve temiz olan yerine getirdi” buyurdu.
1

bn Merdûye'nin Ali b. Âsim vastasyla Ebû Hârun'dan bildirdiine göre b:r

kii Ebû Saîd el-Hudri’ye: "Musa (aieyhsseiam) iki süreden hangisini yerine getirdi?”

diye sorunca: "Bilmiyorum, bunu Resûlullah’a (saiieiiahu aleyhi veseiiem) soraym” dedi.

Hz. Peygamberce (»iaiiahu «Mi veseiiem) sorunca da, Hz. Peygamber (uMahu aleyhi «seiien):

"
Bilmiyorum, bunu Cibril'e soraym " buyurdu. Hz. Peygamber (ssUaiiafa ale hi

vBSBiiBm) bunu Cibril'e sorunca, Cibril: "Bilmiyorum, bunu Mîkâfl'e soraym” dedi.

Mîkâîl’e sorunca da, Mîkâîl: "Bilmiyorum, bunu Raf’ye soraym” dedi. Rafî’ye

sorunca: "Bilmiyorum, bunu srafil'e soraym” dedi. srafil'e sorunca da,

srâfil: "Bilmiyorum, bunu izzet sahibine soraym” dedi. Sonra da srâfil

sesinin çkt kadar: "Ey izzet sahibi! Musa iki süreden hangisini yerine

getirdi?” diye nidâ etti. Bunun üzerine Yüce Allah: "O, güzel olan iki süreyi on

yl yerine getirdi” buyurdu.

Ali b. Âsim der ki: Ebû Hârun bu konuda konutuu zaman öyle derci:

"Ebû Saîd el-Hudrî'nin bana, Hz. Peygamberden (süiiaiiahu üleyhi veseiM, Cibril'den,

Mîkâîl’den, Rafî'den, srafil’den ve zzet Sahibinden bildirdiine göre Musa

(aieyhsseiBm) o güzel olan iki süreyi on yl yerine getirmitir.
2

bn Merdûye, Câbir’den bildirir: Resûlullah'a (»yiahu gisyhi «sallan): "Musa

(8i«yhiBiBmi iki süreden hangisini yerine getirdi?” diye sorulunca: "Tam olann

yerine getirdi” buyurdu.3

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saMahu

vesdlnn) öyle buyurmutur: "Cibril, bana : «Ey Muhammedi Eer Yahudiltt

sana: "Musa iki süreden hangisini yerine getirdi ?" diye sorarlarsa : "Tam

olann getirdi" diye cevap ver. Eer: "Kzlardan hangisiyle evlendi?" diye

sorarlarsa: "Küçüüyle evlendi" diye cevap ver» dedi."
4

’ bn Ebî Hatim (9/2970).
1

Fethu'l-Bâri de (5/291) geçtii özere bn Merdûye.
3 Fethu'l-Bâri'de (5/291) geçtii üzere bn Merdûye ve Taberânî M. el-Evsal (8372).

Heysemî, Meemau’z-Zevâid'de (2/83) der ki: "Taberânî bu hadisi tanmadm hocas

Musa b. Sehl'den rivayet etmitir."

4 Zeylaî, Tahricu'l-Keafta (3/30) ve Fethu'l-Bâri'de (5/291) geçtii üzere bn Merdûye.
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Hatîb Târih'te Ebû Zer'den bildirir: Resûlullah MaiiaNu aleyhi vesaM bana öyle

buyurdu: "Eer sana: «Musa iki süreden hangisini yerine getirdi?» diye

sorulursa: «Hayrl ve iyi olann yerine getirdi» diye cevap ver. Eer sana:

«Kzlardan hangisiyle evlendi?» diye sorulursa: «Küçüüyle evlendi» diye

cevap ver. Çünkü o gelip te: «...Babacm, onu ücretle tut. Herhâlde ücretle

tuttuklarnn en hayrls, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacakt»
1

diyendir. Babas ona: «Ey kzm! Onun gücünden ne gördün?» diye sorunca:

«O, ar ta kaldrp kuyunun azna koydu» dedi. Babas: «Onun

güvenilirliinden ne gördün?» diye sorunca da: «O, bana: "Arkamda yürü

,

önümde yürüme" dedi karln verdi.»"
2

Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseilem): “Musa iki

süreden hangisini yerine getirdi?" diye sorulunca: "Daha uzun ve daha temiz

olanm yerine getirdi" buyurdu .

3

Bezzâr, bn Ebî Hatim, Taberânî M. el-Evsat'ta ve bn Merdûye zayf bir

senetle Ebû Zer'den bildirin Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aieyhi veseilem): “Musa iki

süreden hangisini yerine getirdi?” diye sorulunca: "Daha iyi ve tam olann

yerine getirdi" buyurdu. Sonra da: "Eer: «Kzlardan hangisiyle evlendi?» diye

sorulursan: «Küçüüyle evlendi» diye cevap ver" buyurdu .

4

Firyabî, Saîd b. Mansûr, Musannefte bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn
Cerîr ve bnu’l-Münzir, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir: Resûlullah'a

(saiiaiBhu aleyhi veseilem): “Musa iki süreden hangisini yerine getirdi?" diye sorulunca:

"Tam olann yerine getirip süresini tamamlad" buyurdu .

5

bn Cerîr'in Mücâhid'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saliaiiahu aleyhi veseilem),

Cibril'e: "Musa iki süreden hangisini yerine getirdi?" diye sordu. Cibrîl: “Ben

bunu srafil'e soraym" dedi. srafil'e sorunca: “Ben bunu Rabbime soraym"

1

Kasas Sur. 26
J
Hatîb (2/178).

3 Beyhakî (6/117).

4 Bezzâr (3964), bn Ebî Hatim (9/2966), Taberânî (5430) ve Fethu'l-Bâri'de (5/291)

geçtii üzere bn Merdûye. Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (8/203, 204) der ki: "snadnda
bn Maîn ve bakalarnn zayf gördüü, bn Hibbân'n güvenilir bulduu Uveyd b. Ebî

mrân el-Cevnî bulunmaktadr. Taberânî'nin dier ravileri güvenilir kiilerdir." Baka
bir yerde ise: "snâd hasendir" demitir. Mecmau'z-Zevâid (7/88).

1 bn Ebî eybe (11/533) ve bn Cerîr (18/236).
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dedi. srâfil, Rabbine sorunca: "Daha iyi ve tam olann yerine getirdi
'

buyurdu.’

bn Merdûye, Miksem'den bildirir: Haan b. Ali b. Ebî Tâlib ile karlap
"Musa iki süreden hangisini yerine getirdi, birincisini mi, kincisini mi?" diy b

sorduumda, Haan: "kincisini yerine getirdi" karln verdi.

Firyabî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Musa süreyi doldurunca ..."
2

buyruunu açklarken: "Musa (aieyhisseiem) on yllk süreyi doldurdu ve orada bir

on yl daha kald" dedi.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Söylediklerimize Allah

vekildir" buyruunu açklarken: "Allah, Musa’nn (deyhssebn) ve kaynbabasnn

dediklerine vekildir" dedi.

<uSf Jtf IjÜ JaJl c-JU- ja \ <UL jLmj Ui
^ / *

jûl -JA ijior jî 44 JA $ c-üî \j&i\

OjiiaujaJ

"Musa sûreyi doldurunca, ailesiyle birlikte yola çkt. Tur

tarafndan bir ate gördü. Ailesine: «Durunuz, ben bir ate
gördüm; belki oradan size bir haber yahut tutumu bir

odun getiririm de snabilirsiniz» dedi/' (K^a* Sur. 20)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Musa süreyi doldurunca ..."3 buyruunu açklarken: "Musa

(aieyhsBBiam] on yllk süreyi doldurdu ve orada bir on yl daha kald" dedi .

4

bn Ebî Hatim, Süddî vastasyla Abdullah b. Abbâs'tan bildirir: Musa

(aleyhisulam) süreyi doldurunca ailesiyle beraber yolla çkt ve yolu kaybetti.

Mevsim k mevsimiydi. Ona bir k göründü ve onun bir ate olduunu

düündü. Fakat o, Allah’n nurundand. Bunun üzerine Musa (aieyhisseiam) ailesine:

’ bn Cerîr (18/237).

1

Kasas Sur. 29

’ Kasas Sur. 29
4 bn Ebî Hatim (9/2971).
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“Siz burada durun. Ben bir ate gördüm. Belki oradan size hayrl bir haber ya

da tututurulmu bir odun getiririm de bu soukta snrsnz” dedi.’

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "j-jÎ
" 1

ifadesini açklarken: “Ânese ifadesinden kast hissetmektir” dedi. * o-Uî j

^ü
"3 buyruu hakknda ise: “Bir ate olduunu hissettim, mânâsndadr”

dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Belki oradan size bir

haber... getiririm ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi; “Musa (ateyhisiBam);

“Belki bize yolu gösterecek birini bulurum” demek istemitir. Çünkü onlar

gidecekleri yolu kaybetmiti.”6

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sjj£-"
7

ifadesini açklarken: “Burada tututurulmu odun parças kastedilmektedir”

dedi .

8

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: ifadesini açklarken: “Burada aaçtan bir odun parças

kastedilmektedir” dedi .

10

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: ifadesini açklarken: “Burada bir taraf

atele tututurulmu aaçtan bir odun parças kastedilmektedir” dedi .

12

bn Ebî Hâtimn bildirdiine göre bn Zeyd: “Cezvetin ifadesi atele

tutumu bir odun parças mânâsndadr” dedi .

1

1 bn Ebî Hâtûn (9/2842, 2843).
I Kasas Sur. 29

3 Kasas Sur. 29
4 bn Ebî Hâtim (9/2842, 2971).

s Kasas Sur. 29
6 bn Ebî Hâtim (9/2972).

7 Kasas Sur. 29
8 bn Ebî Hâtûn (9/2972).

9 Kasas Sur. 29
10 bn Ebî Hâtim (9/2972).

II

Kasas Sur. 29
'2 Abdurrezzâk (2/91).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: jl
"2
eklinde (cim)

harfini nasbederek okumutur.

Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve bn Asâkir, Ebû Meîîh'den bildirir: Ticaret

için sefere çkacandan dolay kendisiyle vedalamak için Meymûn b.

Mihrân’n yanna gitmitim. O bana öyle dedi: “Üzülme! Senin dinin için bi-

ey istemen, dünyan için bir ey istemenden daha üstündür. Sebe' kraliçesi

de çkp gittii zaman mülkünden daha fazla sevdii hiçbir ey yoktu. Ancak

Yüce Allah onu daha hayrl eylere götürmü ve slama hidayet etmiti. Musa

da (aleyhissdam) ailesi için bir ate almaya gitmiti. Yüce Allah onu da daha hayrl

eylere götürdü ve kendisiyle konutu .

3

Hatîb, Hz. Âie’den bildirir: “Beklediklerinden daha fazla beklemediin

eylerin de beklentisi içinde ol. Zira Musa b. mrân bir ate parças almaya

gitmi ve Peygamberlikle geri dönmütü .

4

ö>Jji # tfjui j o^îSr uüt uii

& ûî \j ot

''Musa, atein yanna gelince, o mübarek yerdeki vadinin

sa tarafndaki aaçtan: «Ey Musa! üphesiz ben, evet, ben

âlemlerin Rabbi olan Allah'm» diye seslenildi."

(Kanan Sur. 30)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...O mübarek yerdeki

vadinin sa tarafndaki aaçtan... diye seslenildi
"3 buyruunu açklarken:

“Nida dünya semasndan gelmekteydi" dedi .

6

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...O mübarek yerdeki vadinin sa tarafndaki aaçtan ..."7

’ bn Ebî Hatim (9/2973).
1
Kasas Sur. 29

3 bn Asâkir (6977).
4 Hatîb (3/434, 435).

5 Kasas Sur. 30
6 bn Ebî Hâtim (9/2974).

7 Kasas Sur. 30
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buyruunu açklarken: "Burada sa tarafla, Mûsa'nn (aleyhtsselami sa tarafndaki

Tur Dann yannda bir yer kastedilmektedir” dedi.’

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû

Salih bu âyeti açklarken öyle demitir: “Âyette takdim tehir yaplmtr. Hz.

Musa'ya aslnda semadan seslenilmi, ancak bu ses aacn sa tarafndan

kendisine ulam ve öyle gösterilmitir.”
2

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: “Aacn sa
tarafndan nida edildi” dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "a^Ji (aaç) ifadesini

açklarken: “Bana bildirdiine göre bu aaç, dallan dikenli bir aaçtr” dedi.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre el-Kelbî: "o^ll

(aaç) ifadesini açklarken: “Bana bildirdiine göre bu aaç, goji (=Lycium

shavvi) aacdr” dedi .
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Hâkim, Abdullah b.

Mes'ûd’dan bildirir: Bana, Mûsa'nn (Heyhisseiem) kendisine snm olduu aaç

zikredilince, bir gün boyunca yol aldm ve o aaca ulatm. Onun yeil ve

sallanan bir muaylan aac olduunu gördüm. Salâtü selam getirdim ve aç

devemin ona doru geldiini gördüm. Deve aaçtan az dolusunca

yapraklar ald ve çinemeye balad. Ancak onlan yutamad ve geri çkard.

Ben de bir daha salâtü selam getirdim ve oray terk ettim .

6

bn Ebî Hâtim, Nevf el-Bikâfî'den bildirir: Musa'ya (aleyhisseBm) vadinin sa
tarafndaki yerden nidâ edilince, Musa (Beyhis»M: “Ey nida eden! Sende kim

sin?” dedi. Bunun üzerine nidâ eden: “BenYüce Rabbinim” buyurdu .

7

bn Ebî Hâtim, Ebû Bekr es-Sekafî’den bildirir: Musa (aieyhisseiam) gece vakti

aacn yanna gitmi ve atei yeil bir aaçta tutuuyor olarak bulmutu.

’ bn Ebî Hâtim (9/2972).

2 bn Ebî Hâtim (9/2972).

i Kasas Sur. 30
4 Kasas Sur. 30
5 Abdurrezzâk (2/91).

6 bn Cerîr (18/234) ve Hâkim (2/576, 577, “sahih").

7 bn Ebî Hâtim (9/2973).
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Musa (aieyhisseiam) aacn üzerindeki atei almak isteyince aaç bir tarafa yatt

Bunun üzerine Musa (aieyhsselam) korktu ve geri çekildi. Vadinin sa tarafndan -

yani aacn sandan- : “Ey Musa!" diye nidâ edildi. Musa (BiayhiMBiem) sesi iitince,

iki defa sesin geldii yöne: “Sen neredesin?" dedi. Nidâ sahibi: “Ber

üstündeyim” buyurdu. Musa (aieySsseiam): "Sen Rabbim misin?” deyince, Yüce

Allah: “Evet, (ben senin Rabbinim)" buyurdu .

1

ÇJii l>
:

JLi Jj ûUf j# uîj UÜ Up jjt öij

jiijj Sli*. Li Jlî •
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"(Mûsa'ya): «Asân at» denildi. Musa, denein ylan gibi

hareketler yaptn görünce, dönüp arkasna bakmadan
kaçt. «Ey Musa] Dön gel; korkma; üphesiz güvende

olanlardansn» denildi... Allah: «Seni kardeinle

destekleyeceiz; ikinize bir kudret vereceiz ki, onlar size el

uzatamayacaklardr. Ayetlerimizle ikiniz ve ikinize uyanlar

üstün geleceklerdir» dedi." (Kanal Sur. 31- 35)

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "lyii

ifadeleri hakknda: “Bu, Kuriân'daki takdim olaydr” dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: d^J

buyruunu açklarken: “Cenâheke ifadesiyle el kastedilmektedir" dedi .

5

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "jlil
â'J>_

dili» ^ d^l^ d^Jl buyruunu

açklarken öyle dedi: "d^Uf dJi (U-iij
"7 buyruu elini koynuna koy

anlamndadr. “Cenâheke ifadesiyle el, Rehb ifadesiyle korku, Fezânike

' bn Ebî Hatim (9/2847).
J

Kasas Sur. 31

3 Kasas Sur. 32
* Kasas Sur. 32

5 bn Cerir (18/245).
6
Kasas Sur. 32

7 Kasas Sur. 32
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burhânâti ifadesiyle de asâ ve el kastedilmektedir" dedi, "ilâ/ 1

ifadesi

hakknda ise: "Burada yardm kastedilmektedir"' dedi. "...kinize bir kudret

vereceiz ki ..."
2 buyruu hakknda ise: "Delil vereceiz, mânâsndadr"

dedi .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Arkasna bakmadan

kaçt ..."4 ifadesini açklarken: "Korkudan dolay arkasna bakmadan kaçt,

mânâsndadr" dedi. "Elini koynuna sok; kusursuz, bembeyaz çkacaktr..." 5

buyruu hakknda ise: "Elini gömleinin cebine sok; o alaca hastal

olmakszn çkacaktr, mânâsndadr" dedi. " viJi vJ^ ^ di-ü- dJj ^Lâij

dîj j
*"6 buyruunu açklarken: "Korkudan (açlan) kollann kendine çek. te

bu ikisi Rabbin katndan iki kesin delildir" dedi. "iJâj ^ Lfc"7 buyruu

hakknda ise: "Onu da benimle birlikte, bir yardmc olarak gönder,

mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti: "v^Jl j*" eklinde

eddeli olarak (ra) harfini ötre ile okumutur, "ijiji
"8

ifadesindeki (nun)

harfini de eddesiz olarak okumutur.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Abdullah b. Kesîr ve Kays bu âyeti:

dilji" eklinde (nun) harfini eddeli olarak okumutur.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali (b. Ebî Talha) vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs: lîâ/9
ifadesini açklarken: "Beni tasdik etmesi için”

dedi .

10

’ Kasas Sur. 34
1
Kasas Sur. 35

} bn Ebî Hatim (9/2975- 2977).

4 Kasas Sur. 31

s Kasas Sur. 32
6
Kasas Sur. 32

7 Kasas Sur. 34
8
Kasas Sur. 32

9 Kasas Sur. 34
10 bn Ebî Hatim (9/2977).
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bn Ebî Hâtim, bn Vehb vastasyla Nâfi' b. Ebî Nuaym’dan bildirir: Müslim

b. Cundub'e: lo/1

ifadesinin açklamasn sorunca öyle dedi: "Rid

ifadesi fazlalk mânâsndadr. airin:

"O, öyle bir mzrakt ki sap en sert kamtan idi

O, öyle uzun idi ki on arndan bir arn fazla idi" dediini iitmedinm?"

2

Tastî’nin Mesâi/'de bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana:

"viL»L Sxü>i. buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: “Azud ifadesi

yardm edilen mânâsndadr" dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir

ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, Nâbia'nn:

"Ebû Kabus 'un kurtarc zimmetindedir

Korkulan olup ta yardmcs olmayanlar" dediini itmedin m?" karlm
verdi .

4

bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirin Musa’nn (aleyhinim) kalbi Firavun

korkusu ile dolmutu. Musa (aievtmeM onu gördüü zaman: "Allahm! Onun

dümanln inâyetinle def eder, errinden sana snnm" derdi. Yüce Allah,

Mûsa'nn (bIe^sseIbih) kalbindeki korkuyu alp Firavun'un kalbine yerletirdi.

Firavun, Mûsa'y (a^vhisseiam)gördüü zaman eein iemesi gibi ierdi .
5

Beyhakî el-Esmâ ve's-Sfat ' ta Dahhâk'tan bildirin Mûsa'nn (aleyhisselam),

Firavun'a giderken ettii dua, Resûlullah'n (saBaHahuaM» «seUem) Huneyn savanda

ettii dua ve her sknts olann sknts gitmesi için ettii dua öyledir:

"Allahm! Hep var oldun ve var olacaksn. Sen ölmeyen dirisin. Gözler uykuya

dalp yldzlar sönerken bile sen hep diri ve kaimsin. Seni ne uyku, ne de

uyuklama alr. Ey Hayy, ey Kayyûm!" 6

1

Kasas Sur. 34
1 bn Ebî Hâtim (9/2977).

3 Kasas Sur. 34
4 el-tkân 'da (2/83) geçtii üzere Tastî.

5 bn Ebî Hâtim (9/2978).

6 Beyhakî (217).
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^ jlîjU i «H ly,
c—ilp t* \j oj&y ü lîj

<>? (/D cr^y 4 Jl ^iJ U->> J Ji^-li ^JI <^1*

"Firavun: «Ey ileri gelenler! Sizin için benden baka bir ilâh

tanmyorum. Ey Hâmân! Haydi, benim için çamur özerine

ate yak. bana bir kule yap ki Mûsa'nn tannsna çkaym;
ama sanyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir» dedi."

(KanA8 Sur. 38)

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: Firavun: "Ey ileri gelenler! Sizin için

benden baka bir ilâh tanmyorum..."' dedii zaman, Cibril: "Ey Rabbim!

Kulun azgnlk etmektedir. zin ver de onu helak edeyim" dedi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Ey Cibril! O, kulumdur, onun için belirlemi olduum bir

ecel vardr. O, ecel gelmeden bu kimsenin isteiyle olmaz" buyurdu. Firavun:

"Ben, sizin en yüce Rabbinizim!"
2
deyince, Allah: "Ey Cibril! Duan takdir

ettiim ecelin önüne geçti ve onun helak vakti geldi" buyurdu .

3

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiailahu aleyhi

reseUem):
"
Firavun iki söz söylemiti. Bunlar: «...Sizin için benden baka bir ilâh

tanmyorum...»* ve: «Ben, sizin en yüce Rabbinizim/»5 sözleridir

"

buyurdu.

Sonra da:
"
Birinci sözü ile ikinci sözü arasnda krk yllk bir süre vardr.

*Allah onu, ibret verici ekilde dünya ve âhiret cezasyla cezalandrd " 6

buyurdu .

7

bn Abdilhakem Futûh Msr'da bildirir: Esed'in bize Hâlid b. Abdillah'dan

bildirdiine göre hadis rivayet eden bir kii: "Hâmân, Nabatî biriydi" dedi .

8

’ Kasas Sur. 38
1 Nâziât Sur. 24

’ bn Ebî Hatim (9/2979).

A Kasas Sur. 38
s Nâziât Sur. 24
6
Nâziât Sur. 25

7 Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da’îfu'l-Câmi', 4267).

* bn Abdilhakem (sh. 7).
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bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ey

Hâmân! Haydi, benim için çamur üzerine ate yak ..."

1

buyruunu

açklarken: "Kumsuz çamur üzerinde ate yak ve tula imal et,

mânâsndadr” dedi.
J

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "Bana bildirdiine göre Firavun, topra piirip de

tula imal eden ilk kiidir” dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Firavun topra piirip de tula

imal eden ve onunla kendisi için gökdelen yaplan ilk kiidir” dedi .

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Firavun tula imal edip

onunla bina yaplmasn emreden ilk kiidir” dedi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Ey

Hâmân! Haydi, benim için çamur üzerine ate yak ..."5 buyruunu

açklarken: "Çamur üzerinde ate yak ve tula imal et, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: "Firavun, gökdelen yapld zaman

damna çkt ve bir ok istedi. Sonra semaya doru bir ok att. Ok kana

bulanm bir ekilde geri dönünce. Firavun: "Mûsa'nn ilahn öldürdüm”

dedi .

6

* T

i)l ÂJlp UeS pJt ^ &jJrj SUJU-li

iül {jÂ oLâJI çjjj 4âJ UiJül oJla

1

Kasas Sur. 38
1 bn Ebî Hâtim (9/2979).

3 Abdurrezzâk (2/91), bn Cerîr (18/255) ve bn Ebî Hâtim (9/2979).

4 bn Ebî Hâtim (9/2979).

5 Kasas Sur. 38
6 bn Ebî Hâtim (9/2979).
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"Biz der onu ve askerlerini yakalayp suya attk. Zalimlerin

sonunun nasl olduuna bir bak. Biz onlar, atee çaran
öncüler kldk. Kyamet gûnû de kendilerine yardm

edilmeyecektir. Bu dünyada onlar lânete urattk. Kyamet
gününde de onlar irenç klnm kimselerden

olacaklardr." (K^a. s..r. 40 - 42)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'^ bildirdiine göre Katâde:

"...Yakalayp suya attk..."' buyruunu açklarken: “el-Yem ifadesiyle saf

adl Msr'n ötesinde olan deniz kastedilmekledir. Allah onlar orada gark

etmitir” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Biz onlar, atee çaran

öncüler kldk..."3 buyruunu açklarken: “Allah onlar, masiyetlere çaran

öncüler kld” dedi .

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “ fes &J UJl öâ j

> fe iiLâjl
"5

âyetini açklarken: “Bu dünyada onlar lânete urattk.

Kyamet gününde de bir daha lanete urattk. Onlar irenç klnm
kimselerden olacaklardr” dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Bu dünyada onlar lânete

urattk. Kyamet gününde de ..."
6 buyruunu açklarken: "Onlar, hem bu

dünyada, hem de kyamet gününde lânete uratldlar ..."7 buyruunda

olduu gibi, onlar dünyada ve âhirette lanete uratldlar” dedi.

^ IslJ JjV*l ö IsSLtf L* jJu ^jA ûalsöl \lf\ JÜj

öjyZ'kj

'

Kasas Sur. 40
1

ibn Ebî Hatim (9/2980).

3 Kasas Sur. 41
4 bn Ebî Hatim (9(2980).

5 Kasas Sur. 42
6
Kasas Sur. 42

7 Hûd Sur. 99
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“And olsun ki, Musa'ya, ilk nesilleri yok ettikten sonra,

insanlar düünsünler diye kitab, açk belgeler, doruluk
rehberi ve rahmet olarak verdik/' (k**aa Sur. 43)

Bezzâr, bnu’l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye'nin Ebû Saîd el-Hudrî'der

bildirdiine göre Resûlullah (ssi'aüahu aleyh; veseiiem) öyle buyurmutur: "Allah

yeryüzüne Tevrat' indirdii z imandan beri, maymunlara çevrilen kasaba halk

dnda hiçbir kavmi, hiçti * nesli hiçbir ümmeti ve hiçbir kasaba halkn

semadan azap indirerek helak tni deildir. Yüce Allah'n: «And olsun ki,

Musa'ya, ilk nesilleri yok ettikten sonra, insanlar düünsünler diye kitab,

açk belgeler, doruluk rehber: ve rahmet olarak verdik» âyetini görmüyor

musun?"'

Bezzâr, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim baka bir kanalla Ebû Saîd'den merfû

olarak aynsn bildirir .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katide: ilil ifadesini açklarken:

“nsanlara delil olarak mânâsndadr" dedi/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “Basiret demek, hidayet

demektir. Kalplerindeki basiret günahlann görmeleri içindir" dedi .

5

Ija dJr Lj Js\ /i Zy* M ^>5

Ujii c^ Uj jüi jjiki lijjî üîijî liüj
*

IS ÜJU^ js #JUJ

’ Bezzâr, Kefu'l-Eslâr (2248) ve Hâkim (2/408, "sahîh").

2
Bezzâr, Kefu’l Eslâr (2247), bn Cerîr 18/259) ve bn Ebî Hâtim (9/2981). Heysemî,

Mecmau’z-Zevâid'de (7/88) der ki: "Bezzâr bu hadisi mevkuf ve merfû olarak rivayet

etmitir. Ravileri Sahîh'in ravileridir."

3 Kasas Sur. 43
4 bn Ebî Hâtim (9/2981).

* bn Ebî Hâtim (9/2981).
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"Mûsa'ya o emri vahyettiimiz srada sen bat yönünde

bulunmuyordun, olay görenlerden de deildin. Ama biz

nice nesiller var etmitik. Sen Medyen halk içinde de

yaam deildin ki, onlara âyetlerimizi okuyasn, fakat o

haberleri sana gönderen biziz." (Kasas Sur. 44. 45)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Sen bat yönünde bulunmuyordun ..."

1

buyruunu açklarken: "Sen dan bat yönünde bulunmuyordun

mânâsndadr" dedi.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Sen Medyen halk içinde

de yaam deildin ki ..." 3 buyruunu açklarken: “Sâvî ifadesi ile ikamet

eden kastedilmektedir" dedi .

4

^ M

"Nidâ ettiimiz zaman Tur tarafnda da deildin; fakat

senden önce kendilerine bir peygamber gelmeyen

topluluu, belki ibret alrlar, öüt dinlerler diye korkutmak
için Rabbinden bir rahmet olarak gönderildin/'

(Kasa* Sur. 4 fi)

Firyabî, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym

ve DelâiVde Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Nidâ ettiimiz

zaman Tur tarafnda da deildin ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Onlara (Tur dann yannda) Ey Muhammed ümmeti! Siz, benden

1

Kasas Sur. 44
1 Abdurrezzâk (2/919) ve bn Ebî Hatim (9/2982).

3 Kasas Sur. 45
4 ibn Ebî Hâtûn (9/2983).

5 Kasas Sur. 46
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istemeden önce size verdim ve siz daha dua etmeden duanz kabul ettim”

diye nida edildi /'
1

bn Merdûye baka bir kanalla Ebû Hureyre'den merfu olarak aynsn

bildirir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Asâkir, Ebû Hureyre'den bildirir:

üphesiz ki, zzet Sahibi: "Rahmetim gazabm geçti" diye nidâ etti. Sonra da

Kasas Sûresi'ndeki: “Nidâ ettiimiz zaman Tur tarafnda da deildin ..."
2

âyeti indirildi .
3

bn Merdûye, DelâiVde Ebû Nuaym el-bâne'de Ebû Nasr es-Siczî ve

Deylemî, Amr b. Abese'den bildirir. Hz. Peygamber'e (saHaiiahu fdeyhi meltem): "Nidâ

ettiimiz zaman Tur tarafnda da deildin; fakat... Rabbinden bir rahmet

olarak gönderildin
"4 buyruunun açklamasn sorup: "Ne nidâ edilmiti ve

rahmet ne idi?" dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiihu elerin veseiiem) öyle

buyurdu: "Yüce Allah hiçbir eyi yaratmadan iki bin yl önce bir kitap yazd ve

onu Ar'tna yükseltti. Sonra da: «Ey Muhammed ümmeti! Rahmetim gazabm

geçti. Siz, benden istemeden önce size verdim ve siz istifar etmeden önce sizi

baladm. Sizden her kim Allah'dan baka ilah olmadna ve Muhammed'in

kulu ve elçisi olduuna, inanarak ahadet edip bana kavuursa onu Cennete

sokacam» diye nidâ etti. "
s

el-Huttelî Dîbâc'öa Sehl b. Sa’d es-Sâidî’den merfu olarak aynsn bildirir.

bn Merdûye ve DelâiVde Ebû Nuaym'n Huzeyfe'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiiaüahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah: «Beni zikretmek,

kimi benden bir ey istemekten alkoyursa, o benden istemeden önce ona

(istediini) veririm» buyurmutur." Allah'n: "Nidâ ettiimiz zaman Tur

tarafnda da deildin ..."
6 buyruu da bunu ifade etmektedir. Resûlullah

(saiBiishu aleyhi veseiiem) öyle devam etti: "«(Tur dann yannda) Ey Muhammed

’ Nesâî, S. el-Kübrâ (11382), bn Cerîr (18/262), bn Ebî Hatim (9/2983), Hâkim (2/408,

"sahih") ve Beyhakî (1/381).
1 Kasas Sur. 46
3 bn Asâkir (66/240).

4 Kasas Sur. 46
5 Deylemî (7206).
6
Kasas Sur. 46
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ümmeti! Biz size verdiimizde siz daha istememitiniz. Biz duanz kabul

ettiimizde siz daha dua etmemitiniz» diye nida edildi."'

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber MaiiaHu aleyhi

vradEm) öyle buyurmutur: "Allah, Musa'y (k^\ss^m)Tûr-u Sina'ya srda olarak

yaklatrd zaman Musa (ri^tonhm): «Ey Rabbim! Beni srda olarak yaklatrp

benimle gerçek olarak konumuken senin yannda benden daha üstün kimse

var mdr?» dedi. Allah: «Evet, Muhammed senden daha üstündür» buyurdu.

Musa (aisyiisselam): «Eer Muhammed senin katnda benden daha üstünse, senin

katnda, kendilerine denizi yarp Firavun'dan vc kötülüklerinden kurtardn,

kendilerine kudret helvas ve bldrcn yedirdiin îsrâil oullarndan daha üstün

bir ümmet var mdr?» dedi. Allah: «Evet, Muhammed'in ümmeti srail

oullarndan daha üstündür» buyurdu."

Musa (Bertisseiam): «Ey Rabbim! Bana onlar göster» deyince, Yüce Allah: «Sen

onlar göremezsin. Dilersen sana onlarn sesini duyuraym» buyurdu. Musa

(nieyhisseium): «Duyur ey Rabbim!» deyince de, Rabbimiz: «Ey Muhammed'in

ümmeti! Rabbinize cevap verin» diye nida etti. Bunun üzerine kyamet gününe

kadar doacak olan Muhammed'in ümmeti, daha atalarnn sulbünde ve

annelerinin rahminde olmalarna ramen: «Emrindeyiz, sen bizim hak olan

Rabbimizsin. Biz de senin kullarnz» dediler. Allah: «Doru söylediniz, ben

sizin Rabbinizim, siz de benim kullanmsnz. Siz da)a dua etmeden ben sizi

baladm ve siz daha benden istemeden önce ben size verdim. Sizden herkim

Allah'dan baka ilah olmadna ahadet edip bana kavuursa onu Cennete

sokacam»" buyurdu." bn Abbâs: “Allah, Muhammed'i peygamber olarak

gönderdii zaman, ona minnet etmek istemi ve: “Ey Muhammed! "Nidâ

ettiimiz zaman Tur tarafnda da deildin ..."
2 buyurmutur" dedi.

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nasr es-Siczî'nin el-bâne'de

bildirdiine göre Mukâtil: "Nidâ ettiimiz zaman Tur tarafnda da

deildin ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Ey Muhammed! Biz nidâ

ettiimiz zaman, ümmetin daha atalarnn sulbünde ve annelerinin rahminde

1 Ebû Nuaym, Hilye (7/313). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da’tfe'de (3/508) hadisin zayf

olduunu söylemitir.
1 Kasas Sur. 46
3 Kasas Sur. 46
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iken, peygamber olarak gönderilecein zaman sana iman edeceklerini

söylediklerinde sen Tur tarafnda da deildin" buyurmutur.’

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Nida

ettiimiz zaman Tur tarafnda da deildin. .."
1 buyruunu açklarken:

"Burada Mûsa’ya (Bieyh.sseiam) nida edildi" dedi. "...Fakat... Rabbinden bir

rahmet olarak gönderildin
" 3 buyruu hakknda ise: "Sana haber verdiimi;-

kssalardan (belki ibret alrlar) mânâsndadr” dedi .

4

UJ} C-Juijl Üjj p-$-> Jul JJ 4 .../i *
p

üt V

IjA ^
i/t ^ bjfeî U &J^

XP # IjîU ji *
1*1 IjJlij l>Uâ; ül>w jü

+ «*

pi^ jJ iAJÎ U4- ^Jul 4ttl

"Yaptklarndan ötürü balarna bîr musibet geldii zaman:
«Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de âyetlerine

uysak ve müminlerden olsak olmaz myd?» derler. Ama
onlara katmzdan gerçek gelince: «Mûsa'ya verilenler gibi

ona da verilmeli deil miydi?» derler. Daha önce Mûsa'ya

verileni de inkâr etmemiler miydi? «Birbirine destek olan

iki büyücü» demilerdi ve: «Biz, hepsini inkâr edenleriz»

demilerdi. «ayet doru sözlüyseniz; Allah katndan bu

ikisinden daha doru bir kitap getirin de ona uyalm» de."

(KüJiaii Sur. 4 7- 49)

bn Merdûye'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu

aieyti »eseiiem): " Fetret zamannda ölen kii: «Bana bir kitap veya bir resul

gönderilmemitir» der" buyurdu ve: "Rabbimiz, bize bir peygamber

’ bn Ebî Hatim (9/2983).

1 Kasas Sur. 46
3 Kasas Sur. 46
4 bn Ebî Hatim (9/2984).
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gönderseydin de âyetlerine uysak ve müminlerden olsak olmaz myd?"

derler
" 1

âyetini okudu .

2

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ama

onlara katmzdan gerçek gelince: «Musa'ya verilenler gibi ona da verilmeli

deil miydi?» derler. Daha önce Mûsa'ya verileni de inkar etmemiler

miydi? «Birbirine destek olan iki büyücü» demilerdi ve: «Biz, hepsini inkâr

edenleriz» demilerdi"3 âyetini açklarken öyle dedi: “Burada inkâr

edenlerle Ehli Kitab kastedilmektedir. Onlar: “ki büyücü” ifadesiyle Tevrat

ve Kur’ân’ kasdetmektedir. Zira Yüce Allah: "ayet doru sözlüyseniz, Allah

katndan bu ikisinden daha doru bir kitap getirin de ona uyalm" de"

buyurmaktadr .

4

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Mûsa'ya verilenler gibi ona da verilmeli deil

miydi?" derler ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: “Yahudi'ler, Kureylilere,

Muhammed'e daha önce Mûsa’ya UMsstiam) verilenler gibi kendisine de

verilmesini istemelerini söylediler. Bunun üzerine Yüce Allah, Muhammed’e:

“Kureylilere de ki, Yahudilere: «Daha önce Mûsa'ya verileni de inkâr

etmemiler miydi?» desinler” buyurdu. Yahudiler, Musa (aieyh.sseiam) ile Harun’a

(Beyhisselam): "Biz, hepsini inkar edenleriz
"6

demilerdi. Yahudiler, Muhammed’in

getirdiklerini de inkâr edecektir.

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Daha önce Mûsa'ya verileni

de inkar etmemiler miydi
"8 buyruunu açklarken: “Muhammed (saHaiiahu aleyhi

vesdiem) gönderilmeden önce Yahudiler, Mûsa'ya verileni de inkar etmemiler

miydi?” dedi .
9

’ Kasas Sur. 47
J

Bezzâr, Kefu'l-F.stâr (2176) ve bn Abdilder et-Temhid (18/127). Heysemî, Mecmau'z-

Zeuâid'de (7/216) der ki: "snadnda zayf olan Atiyye bulunmaktadr."
3 Kasas Sur. 48
4 bn Ebî Hâtim (9/2985, 2986).

s Kasas Sur. 48
6
Kasas Sur. 48

7 bn Ebî Hatim (9/2984- 2986).
a
Kasas Sur. 48

9 bn Ebî Hatim (9/2985).
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Taberânî'nin bildirdiine göre bnu'z-Ziibeyr bu âyeti: ijfö”

eklinde okumutur.’

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr bu âyeti: ijl»" eklinde okumutur. Burada Musa (aityhisselan)

ve Hârun (aierhinesseiam) kastedilmektedir.

2

Abd b. Humeyd, Târih 'te Buhârî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: ji^L." eklinde

(elif) harfi ile okumutur. Burada da Musa (aieyhisseBm) ile Muhammed (saiBiiuhu aievh

vesaiiem) kastedilmektedir.

3

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre krime bu âyeti:

eklinde okumutur. Burada da iki kitap kastedilmektedir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Birbirine

destek olan iki büyücü ..."5 buyruunu açklarken: "Burada Tevrat ve Kur'ân

kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Birbirine destek olan iki

büyücü ..."7 buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada Kur'ân'» ve Tevrat’

tasdik ettikleri zaman: «Onlar birbirine destek olan iki büyücüdür» dediler."
8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Âsim el-Cahderî bu âyeti: "çilkü

eklinde okur ve: “Burada Tevrat ve Kur'ân kastedilmektedir. Allah'n: "Allah

katndan bu ikisinden daha doru bir kitab getirin de ona uyalm" 0

buyurduunu görmüyor musun" derdi .

11

’ Taberânî (317).

I bn Ebî Hâtim (9/2985).

3 bn Ebî Hatim (9/2985).

4 Kasas Sur. 48
5 Kasas Sur. 48
6 bn Ebî Hatim (9/2985).

7 Kasas Sur. 48
8 bn Ebî Hatim (9/2985).

9 Kasas Sur. 48
10 Kasas Sur. 49
II bn Ebî Hâtûn (9/2986).
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bn Ebî Hâtim, bn Zeyd'den bildirir: Eer Hz. Peygamber UaiUat» eleyl mettem)

kastedilmi olsayd: "Allah katndan bu ikisinden daha doru bir kitab

getirin de ona uyalm" 1 buyurmazd. Allah burada iki kitab kastetmitir.

2

Firyabî, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Rezîn bu

âyeti: "çilks eklinde okur ve: “Burada iki kitap yani Tevrat ve ncîl

kastedilmektedir1 ' derdi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Birbirine

destek olan iki büyücü ..."5 buyruunu açklarken- "Burada, ncil ve KuHân'a

birbirlerine destek olan iki büyücü diyen Allah’n dümanlan Yahudiler

kastedilmektedir, "ö^"6
ifadesini eklinde okuyanlar “Burada

Muhammed (seiialiahu aleyhi veseiiem) ve sa (aByhissdam) kastediliyor'' demektedir.

7

Abd b. Humeyd, Abdulkerîm Ebû Umeyye'den bildirir: krime’nin bu âyeti:

"öi^k-"
8
eklinde okuduunu iittim. Bunu Mücâhid'e söylediimde, o: “Kul

yalan söyledi. Ben bunu bn Abbâs’a: “jt>»-L.”eklinde okudum ve beni

ayplamad'' dedi.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildirir bn Abbâs Rükün ile

Makam arasnda krime'nin koluna yaslanm iken, ona bir kaç defa: "...ki

büyücü ..."9 ifadesi: "l ji>w"
10

eklinde midir, yoksa: “or^L/'eklinde

midir?” diye sordum. Bunun üzerine krime: “>iUâj eklindedir, git

artk be adam" karln verdi .’
1

’ Kasas Sur. 49
1 bn Ebî Hâtim (9/2986, 2987).

i Kasas Sur. 48
9 bn Ebî Hâtim (9/2986).

5 Kasas Sur. 48
6 Kasas Sur. 48
; bn Ebî Hâtim (9/2985).
8
Kasas Sur. 48

9 Kasas Sur. 48
,0
Kasas Sur. 48

” Abdurrezzâk (2/92).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Onlar... «Biz, hepsini inkar

edenleriz» demilerdi " 1 buyruunu açklarken: "Burada Tevrat' ve Kur'ân'

inkar etmeleri kastedilmektedir” dedi/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Onlar... «Biz, hepsini inkar

edenleriz» demilerdi" 3 buyruunu açklarken: “Burada Musa’nn (aieyhsseiam) ve

Muhammed’in (saiiaiiahu aleyhi vssellem) kendileriyle getirdikleri kastedilmektedir”

dedi.

* o

4* * üjjS^ Jjil JLÜJ

Ift & Û % & ^ Jsî 1Î|J * ^
4?*

lü IIjilij ÜP J151 I lalj * bjÜ ^Ujj U^j Ul
^UJI j^Up 0UpI

"Andolsun ki biz, düünüp öüt alsnlar diye, sözü (vahyi)

birbiri ardnca yetitirmiedir (aralksz vahiylerimizi

göndermiizdir). Ondan (Kutandan) önce kendilerine kitap

verdiklerimiz, ona da iman ederler. Onlara (Kutan)

okunduu zaman: «Ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden
gelmi hakikattir. Esasen biz daha önce de müslüman idik»

derler. te onlara, sabretmelerinden ötürü, mükâfatlan iki

defa verilecektir. Bunlar kötülüü iyilikle savarlar,

kendilerine verdiimiz nzktan da Allah nzas için

harcarlar. Onlar, bo söz iittikleri zaman ondan yüz

çevirirler ve: «Bizim ilerimiz bize, sizin ileriniz size. Size

selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkada edinmek)

istemeyiz» derler."

(Kasa* Sur. 51-55)

’ Kasas Sur 48
2 bn Ebî Hatim (9/2986).

’ Kasas Sur. 48
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu’l-Kâsm el-

Beavî, Bevâridî, bn Kâni’ Mu'cem es-Sahâbe'de, Taberânî ve bn

Merdûye'nin ceyyid bir senetle bildirdiine göre Rifâ'a el-Kurazî: "Kasas

Sûresi'ndeki: "And olsun ki, biz vahyi onlara birbiri ardnca yetitirdik;

belki düünürler... te onlara sabrettiklerinden ötürü ecirleri iki defa

verilir
"

1

âyetleri, bende içlerinde olmak üzere on kii hakknda nazil

olmutur” dedi/

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "And olsun ki, biz vahyi onlara birbiri ardnca

yetitirdik..." buyruunu açklarken: "Burada onlardan kast Kureylilerdir”

dedi.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "And olsun ki, biz vahyi onlara

birbiri ardnca yetitirdik..." buyruunu açklarken: "Biz onlara vahyi birbiri

ardnca açkladk, mânâsndadr” dedi/

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "And olsun

ki, biz vahyi onlara birbiri ardnca yetitirdik..." buyruunu açklarken:

"Allah, onlara, öncekilere ne yaptn, onlarn ne yaptn ve kendisinin

onlann yaptklanna nasl bir karlk vereceini Kur'ân'la haber vermektedir”

dedi.5

bn Cerîr ve bnu'1-Münziriin bildirdiine göre Ali b. Rifâ'a der ki:

"Aralarnda Ebû Rifâ'a'nnda bulunduu Ehl-i Kitab'dan on kiilik bir grup Hz.

Peygamber’e (saiiaHahu aleyh. »Eseiian) gidip iman etmiti. Bunun üzerine onlara eziyet

edilince: "Bu Kuriân'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, ite

onlar ona da inanrlar
"6

âyeti indi.
7

1

Kasas Sur. 51- 54
1 bn Cerîr (18/276), bn Ebî Hatim (9/2987, 2988), el-sâbe 'de (2/494) geçtii üzere

Beavî, Bâverdî ve Taberânî (4563).

3 bn Ebî Hatim (9/2988).

4 bn Ebî Hatim (9/2987).

5 bn Ebî Hatim (9/2988).
6
Kasas Sur. 52

7 bn Cerîr (18/277).
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Buhârî Târih 'te ve bnu'l-Münzir Ali b. Rifâ'a'dan bildirir: Babam, Hz.

Peygamber’etsaiiaiiahu aleyhi veseiiEm) iman eden Ehl-i Kitab'dan olan on kiilik gruptan

bir kiiydi. Onlar Hz. Peygamberin [saiiaiiahu aleyh. ««M yanndan geldiklerinde

insanlar kendileriyle alay etmeye ve onlara gülmeye baladlar. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Bu Kuriân'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var

ya, ite onlar ona da inanrlar
"1

âyetini indirdi .

2

Firyabî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Bu Kur'ân'dan

önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, ite onlar ona da inanrlar...

Onlar, bo söz iittikleri vakit ondan yüz çevirirler. «Bizim ilediimiz bize,

sizin ilediiniz sizedir. Size selam olsun, cahillerle ilgilenmeyiz» derler'”

âyetleri, Ehl-i Kitab’dan Müslüman olanlar hakknda inmitir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Bu Kur'ân'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya,

ite onlar ona da inanrlar
"4

âyetini açklarken öyle dedi: “Bu âyetin, Ehl->

Kitab'dan baz kiiler hakknda nâzil olduunu konuurduk. Onlar Resûlullah

(saiBiiahu aleyhi vBseUem) gönderilinceye kadar daha önceki hükümler ile amel eden ve

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi meiiem) gönderildikten sonra kendisine iman edip tasdik

eden kiilerdir. Önceki hükümler ile amel edip sabrettikleri ve Muhammed

(saiiaiiahu aiayhi vBseiiem) geldii zaman ona tabi olduklan için Allah onlara iki defa ecir

vermitir. Bize bildirildiine göre bunlann arasnda Selman ve Abdullah b.

Selâm bulunmaktadr .'' 5

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bu Kur'ân'dan önce

kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, ite onlar ona da inanrlar
"6

âyetini

açklarken: “Burada Ehl-i Kitab'dan Muhammed'e (siiaiishu aleyhi veseiiem) iman eden

kiiler kastedilmektedir" dedi.

ibn Merdûye, Selmân el-Fârisî'den bildirir: Efendilerim beni hep bir yerden

bir yere satp duruyordu. Sonunda Yesrib’e gelmitim. Benim için Hristiyan

kavminden daha güzel bir kavim ve Hristiyanlktan daha güzel bir din yoktu.

1

Kasas Sur. 52
1

Buhârî (6/274, 275).

3 Kasas Sur. 52- 55
4 Kasas Sur. 52
5 bn Cerîr (18/278) vc bn Ebî Hâtûn (9/2989, 2990).

6 Kasas Sur. 52
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Onlar gayretlerinden dolay bu kadar sevmitim. Ben bu görü üzere iken:

"Araplar arasnda bir peygamber gönderilmitir" dediler. Sonra da:

"Medine’ye geldi (hicret etti)" dediler. Ben de yanna gidip Hristiyanlar

hakknda sorular sormaya balaynca:
"
Hristiyanlarda bir hayr yoktur ve

onlar sevmiyorum" buyurdu. Bunun üzerine Hristiyan bir rahibin: "Eer ona

yetiirsem ve bana kendimi atee atmam emrederse kendimi atee atardm"

dediini söyledim. Ben Hristiyanlara çok balanmtm. Bu sebeple

Medine'den kaçmay düünüyordum. Resûlullah Miaiiahu sieyh «eseiM sava için

hazrlklar yapmt. Bir kii bana gelerek: "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) seni

çarmaktadr" dedi. Ona: "Sen git ben gelirim" dedim. Çünkü ben kaçmay

düünüyordum. Bu kii bana: "Resûlullah'a(saiiaiiahu«ieyhi»eseiiem) beraber gideceiz,

seni brakacak deilim" karln verdi. Bunun üzerine beraber Resûlullah’n

(sBBlahu aleyhi vesellem) yanma gittik. Resûlullah (sellallahu aleyhi vesellem) beni görünce: "Ey

Selmân! Allah seni mazur gördü ve: "Bu Kur'ân'dan önce kendilerine kitap

verdiklerimiz varya, ite onlar ona da inanrlar" âyetini indirdi" buyurdu.

Taberânî ve Târih'te Hatîb Selmân el-Fârisi'den bildirir: Ben Râmahurmuz

ahalisinden bir kiiyim. Biz Mecusi bir kavimden idik. Arap yanmadasndan

Hristiyan biri gelip yanmzda yerleti. O, burada bir manastr edinmiti. Ben

de Farisilerin medresesine gidiyordum. Sürekli olarak medreseye benimle

beraber anne ve babas tarafndan dövülüp de alayan bir çocuk gelirdi. Bir

gün ona: "Niçin alyorsun?" dediimde: "Annem babam beni dövüyor"

karln verdi. Ona: "Seni niye dövüyorlar?" dediimde: "Ben manastrdaki

rahibin yanna gelmekteyim. Annem babam oraya gittiimi örendii zaman

beni dövmekteler. Keke sen de benimle onun yanna gitsen ve ondan ilginç

eyler dinlesen" dedi. Ona: "Tamam o zaman beni de beraberinde götür"

dedim ve beraber manastra gittik. Bu kii bize ilk yaratl, göklerin ve yerin

yaratln, Cenneti, Cehennemi ve daha baka ilginç eyleri anlatt. Bunun

üzerine bu çocukla manastra gidip gelmeye baladm.

Medreseden baka bir çocuk ta bizim bu durumumuzu sezmi ve bizimle

beraber manastra gidip gelmeye balamt. Kasaba halk bu durumu

görünce ona gelip: "Ey sen! Sen geldin ve bize komu oldun. Senin

komuluundan da güzel eylerden baka bir ey görmedik. Fakat

çocuklanmz yanna gidip gelmektedir. Onlar bize kar bozmandan

korkuyoruz. Buradan çek git" dediler. Bunun üzerine rahip: "Tamam,
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gideceim" dedi. Sonra yanna gelen çocua: "Sen de benimle beraber gel

'

dedi. Çocuk: "Hayr, gelemem, annem ve babamn bana kar olan

tutumlann biliyorsun" cevabn verdi. Bunun üzerine ben ona: "Ben seninle

gelirim" dedim. Ben babas olmayan yetim biri idim. Bu kiiyle beraber yola

çktm ve Râmahurmuz dana çktk. Allah'a tevekkül ederek yürüyor ve

aaçlann meyvelerinden yiyorduk. Arap yanmadasnda Nusaybin'e gelene

kadar öyle devam ettik.

Rahip bana: "Ey Selmân! Burada yeryüzünün âbitleri vardr. Ben onlar

görmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine Pazar günü onlann yanna geldik.

Onlar bir yerde toplanmt. Rahip onlara selam verince onu en güzel bir

ekilde karladlar ve: "Uzun süredir nerelerdeydin?" dediler. Rahip:

"Farisilerden kardelerimin yanndaydm" cevabn verdi. Bir süre muhabbet

ettikten sonra rahip: "Ey Selmân, haydi kalk!" dedi. Ben: "Hayr, beni bu

kiilerle beraber brak" dedim. O: "Sen bunlann yapt eye güç

yetiremezsin. Onlar pazardan pazara oruç tutar ve geceleri uyumazlar" dedi.

Onlann arasnda krallk soyundan biri bulunmaktayd. O, mülkü brakm ve

kendini ibadete vermiti. Akam vaktine kadar onlann yannda kaldm.

Akam vakti her kii kendi maarasna çekilmeye balad. Krallk soyundan

olan kii: "Bu çocuu kimse misafir etmeyecek mi? Onu kimse yanna

almyor" dedi. Bunun üzerine kendisine: "Onu sen misafir et" dediler.

Bu kii (krallk soyundan olan) bana: "Kalk ey Selmân!” dedi ve beraber

maarasna gittik. Bana: "Bu ekmek, bu da katktr. Acktnda ye,

güçlendiinde oruç tut. Klabildiin kadar namaz kl ve yorulduunda uyu"

dedi. Sonra namaza durup beni hiç konuturmaz ve bana bakmaz oldu. Beni

kimsenin konuturmad bu yedi gün zaman zarfnda bir üzüntüye

kaplmtm. Pazar günü yanma geldi ve her pazar toplandklan yere gittik.

Onlar her Pazar orada toplanp yemek yiyor, görüüyor ve birbirlerine hal

hatr soruyordu. Sonra da dier pazar gününe kadar bir daha

görümüyorlard. Ben geri yerime döndüümde bana bir hafta önce söylemi

olduu gibi: "Bu ekmek, bu da katktr. Acktnda ye, güçlendiinde oruç

tut. Klabildiin kadar namaz kl ve yorulduunda uyu" dedi. Sonra namaza

durup bana bakmaz ve beni konuturmaz oldu. Skntdan dolay kaçmay

düünmütüm. Kendi kendime: "ki veya üç hafta daha sabret" dedim. Pazar

günü geldiinde tekrar dtan çkm ve toplanmtk.
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Bu kii: "Ben Beytü'l-Makdis'e gitmek istiyorum" deyince: "Oraya niye

gideceksin ki?" dediler. O: "Ben oraya daha önce hiç gitmedim" karln
verdi. Onlar: "Biz yannda yokken, bakalar yannda bana bir ey
gelmesinden korkuyoruz” dediler. O yine de: "Ben oraya daha önce hiç

gitmedim (artk gideceim)” dedi. Onun öyle dediini iitince kendi kendime:

"Sefere çkacak ve insanlar arasna karacaz. Bu skntm da bitecektir"

diyerek sevinmitim. O, pazar gününden dier pazara gününe kadar oruç

tutuyor, bütün gece namaz klyor ve gündüzleri yürüyordu. Bir yerde

konakladmz zaman namaza duruyordu. Beytül-Makdis'e varana kadar bu

hep böyle devam etti. Beytül-Makdis'in kapsnda kötürüm biri oturmaktayd.

Kötürüm, ona: "Bana bir eyler ver" deyince: "Bende sana verecek bir ey
yoktur" karln verdi ve içeri girdik. çerdekiler onu görünce kendisini

güzel bir ekilde karladlar ve geliiyle birbirlerini müjdelemeye baladlar.

Bu kii beni kastederek onlara: “Bu arkadamdr, onu iyi arlaynz" dedi.

Onlar da beni götürüp bana ekmek ve et yedirdiler.

O namaza balamt. Dier pazar gününe kadar yanma gelmedi. Sonra

yanma geldi ve: "Ey Selmân! Ben biraz uyumak istiyorum. Gölge filan yere

geldii zaman beni uyandr” dedi ve uyudu. Gölge dedii yere yetitii zaman

yorgunluundan dolay ona acdm ve uyandrmak istemedim. Ancak o

korkulu bir ekilde uyand ve: "Ey Selmân! Ben sana: «Gölge filan yere geldii

zaman beni uyandr» demedim mi?" dedi. Bunun üzerine: “Evet dedin, fakat

yorgun olmandan dolay sana acdm ve uyandrmak istemedim” dedim. O:

"Yazk sana ey Selmân! Ben bir zaman dilimini bile Allah' zikretmeden

geçirmek istemem" dedi. Sonra: "Ey Selmân! Bilmi ol ki, bu günün en üstün

dini Hristiyanlk dinidir" dedi. Ona hiç düünmeden: "Daha sonra Hristiyanlk

dininden daha üstün bir din olacak mdr?" deyince: "Evet, olacaktr. Yakn bir

zamanda hediyelerden yiyen ancak sadakalardan yemeyen ve iki omuzu

arasnda peygamberlik mührü olan bir kii gönderilecektir. Eer ona

yetiirsen, ona tabi ol ve onu tasdik et" dedi. Ona: "O, bana Hristiyanlk

dinini terketmemi emretse bile mi?" dediimde: "Evet öyle bir ey emretse

bile. Çünkü o, Allah'n Peygamberidir. O, ancak hak olan eyleri emreder ve

hak olan eyleri söyler. Vallahi, eer ben ona yetiecek olursam ve bana

kendimi atee atmam emretse kendimi atee atardm” dedi.

Sonra Beytül-Makdis'ten çktk. Kapdaki kötürüm kii: "Girerken bana bir

ey vermedin, bari çkarken bir eyler ver” dedi. O, etrafna baknd ve
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kimsenin olmadn görünce kötürüme: “Elini ver" dedi. Kötürümü elinden

tutarak: “Allah’n izniyle kalk” dedi. Kötürüm hiçbir eyi yokmu gibi kalkt ve

ailesine doru gitti. Ben bu olanlara aknlk içinde bakarken arkadam hzl

bir ekilde gitmiti. Ben de izinden gittim ve Kelb kabilesinden bir grupla

karlatm. Onlar beni esir alp bir deveye bindirdiler ve iplerle baladlar.

Beni bir yerden bir yere sattlar ve sonunda Medine'ye geldim. Ensâr’dan bir

kii beni satn ald ve hurmalk bahçesinde çaltrmaya balad. Ben hurma

dallarndan sepet ilemeyi örenmitim. Bir dirheme hurma dal alyor ve

iledikten sonra onu iki dirheme satyordum. Bir dirhemle tekrar hurma dal

alyor ve dier bir dirhemi de kendime harcyordum. Ben kendi emeimden

yiyecek alabiliyordum.

Biz Medine'de iken Mekke'de bir kiinin, Allah'n kendisini Peygamber

olarak gönderdiini iddia ettii söylendi. Bir süre geçtikten sonra bu kii

Medine'ye gelmiti (hicret etmiti). Ben kendi kendime: ''Vallahi onu

deneyeceim" dedim. Çarya gidip bir dirheme et aldm ve bir çanak tirid

yaptm. Bu tiridi alarak onun yanna gittim ve tiridi önüne koydum. O: "Bu

nedir, sadaka mdr, yoksa hediye midir?" diye sorunca: “Sadakadr" dedim.

Bunun üzerine ashabna: "Allah'n adyla yiyin" buyurdu. Ancak kendisi

ondan yememiti. Birkaç gün sonra bir daha ayn yemei yaptm ve getirip

önüne koydum. O, yine: "Bu nedir, sadaka mdr, yoksa hediye midir?" diye

sorunca: “Hediyedir" dedim. Bunun üzerine ashabna:
"
Allah’n adyla yiyin"

buyurdu ve kendisi de beraberlerinde yedi. Yine kendi kendime: "Vallahi, bu

kii sadakadan yemiyor, ama hediyeden yiyor” dedim. Baktmda iki omuzu

arasnda güvercin yumurtas büyüklüünde peygamberlik mührünün

olduunu gördüm ve Müslüman oldum.

Bir gün Resûlullah’a CsaiiaUahu aleyhi «sillem): “Hrstiyanlar nasldr?" dediimde:

"Ne onlarda, ne de onlar sevenlerde hayr yoktur" buyurdu. Ben içimden:

“Vallahi ben onlan seviyorum" dedim. Resûlullah (uiiBiilhu aleyhi veseiiem) askeri

bölükleri gönderip sava balad zaman bir bölük geliyor bir bölük

gidiyordu. Baz kiilerin boynu vurulurken kendi kendime: “imdi onlar benim

Hristiyanlan sevdiimi konuur ve beni çartp boynumu vururlar"

diyordum. Bir gün ben evde otururken bir elçi gelip: “Ey Selmân!

Resûlullah'n (seiiaiiahu aleyhi veseiien) yanna gideceksin" dedi. Yine kendi kendime:

“Vallahi korktuum ey de buydu" dedim. Bunun üzerine ona: “Sen git ben
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gelirim" dedim. O: "Hayr vallahi, beraber gideceiz" dedi. Ben içimden:

"Eer giderse ben kaçacam" diyordum. Fakat beraber Resûlullah'n (saiiellahu

aleyhi vasellem) yanna gittik. Resûlullah (saiBiahu aleyhi veselM tebessüm ederek: "Ey

Selmân! Müjdeler olsun sana. Allah skntlarn giderdi

"

buyurdu ve: "Bu

Kuriân'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, ite onlar ona da

inanrlar... Onlar, bo söz iittikleri vakit ondan yüz çevirirler. «Bizim

ilediimiz bize, sizin ilediiniz sizedir. Size selam olsun, cahillerle

ilgilenmeyiz» derleri” âyetlerini okudu. Bunun üzerine ben: "Yâ Resûlallah!

Seni hak olarak gönderene yemin olsunki, onun: «Eer ona yetiirsem ve

bana kendimi atee atmam emrederse kendimi atee atarm. Zira o,

peygamberdir; o, haktan baka bir ey söylemez ve haktan baka bir ey
emretmez» dediini iittim" dedim .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Bu Kuriân'dan önce kendilerine

kitap verdiklerimiz var ya, ite onlar ona da inanrlar
"3 âyetini açklarken

öyle dedi: Bu âyet, Müslüman olup ta Yahudi'lerin arasndaki deerini ve

konumunu göstermek isteyen Abdullah b. Selâm hakknda nâzil olmutur.

Resûlullah (sadaiiehu sieyh yeseBem» Abdullah b. Selam ve Yahudiler arasnda bir perde

çekerek, onlan slamiyet'e davet etmi ve onlar bunu kabul etmemiti.

Resûlullah (saiiaiiehu eiayh vasuiiim), onlara: "Bana, Abdullah b. Selâm'n nasl biri

olduunu söyleyin

"

buyurdu. Yahudiler: "O bizim efendimiz ve içimizde en

bilgili olan kiidir" dediler. Resûlullah Maiiahu aleyh, veseiiem):
"Eer onun bana iman

edip beni tasdik ettiini görürseniz, siz de bana iman edip beni tasdik eder

misiniz
?"

buyurdu. Yahudiler "O, öyle bir ey yapmaz. O, içimizde, kendi

dinini brakp ta sana tabi olmann doru olmadn en iyi bilen kiidir"

cevabn verdiler. Resûlullah (saiiBiiBhu aleyh, veseiiem): "Ya onun öyle bir ey yaptn
görürseniz

?"
buyurunca: “O, öyle bir ey yapmaz" dediler. Resûlullah (sallallahu

Bieyh veeliem) bir daha: "Ya onun öyle bir ey yaptn görürseniz
?"

buyurunca:

"O zaman biz de sana iman eder ve seni tasdik ederiz" dediler. Bunun

üzerine Resûlullah (»iaiiahu aleyh, veseiiem): "Ey Abdullah b. Selâm! Çk!" buyurdu.

Abdullah b. Selâm karlarna çkp Resûlullah'a (saiiaHahu aleyh, veseiiem): "Elini uzat,

ben Allah'dan baka ilah olmadna ve senin Allah'n resûlü olduuna

ehadet ederim" dedi ve biat etti. Onun böyle dediini iiten Yahudiler, ona

’KasasSur. 52- 55
1 Taberânî (6110) ve Hatîb (9/198- 202).

J Kasas Sur. 52
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söverek: “Vallahi aramzda ondan daha bilgisiz ve Allah'n kitab hakknda

ondan daha cahil kimse yoktur” dediler. Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi veseiM: "Az önce

onu methetmiyor muydunuz?" deyince: “Biz senin: «Arkadanz hakknda

gybet ettiniz» demenden çekindik” dediler ve ona sövmeye baladlar. Emîn

b. Yâmen kalkarak, Resûlullah'a (saiiaiUm aleyhi veseiiem): “Abdullah b. Selâm’n doru

söylediine ahitlik ederim. Elini uzat” dedi ve biat etti. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Bu Kur'ân'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, ite onlar

ona da inanrlar. Kur'ân kendilerine okunduu zaman, «Ona inandk,

üphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. üphesiz biz ondan önce de

müslümandk» derler’ âyetlerini indirdi. Yani brâhîm, smâil, Musa, sa ve

ümmetleri M uhammed'in Maiiahu aleyhi «sefan) dini üzereydiler.”

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes: "te onlara,

sabretmelerinden ötürü, mükâfatlar iki defa verilecektir. Bunlar kötülüü

iyilikle savarlar, kendilerine verdiimiz rzktan da Allah rzas için

harcarlar
"3 âyetini açklarken öyle dedi: “Burada, fetret zamannda slam'e

tutunup da onun hükümleriyle amel eden bir kavim kastedilmektedir. Onlar

gördükleri eziyetlere kar sabretmitir. Onlardan baz kiiler de Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem} zamanna yetimitir.” 4

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: Cafer ve arkadalar Necâî'nin

yanna geldii zaman, Necâî onlan kabul edip güzel bir ekilde karlad. Geri

dönmek istediklerinde, Necâî'nin memleketinden olup da iman eden kiiler,

Necâî'ye: “Bize izin ver de bunlar deniz yoluyla ülkelerine götürelim. Sonra

bu Peygamberle görüelim ve onunla bir sözleme yapalm” dediler ve yola

çktlar. Bu kiiler Resûlullah'm {saiiaiiahu aleyhi «seiiem) yanna gittiler. Uhud, Huneyn

ve Hayber savalarnda bulundular. Ancak bu kiiler bu üç savatan da gazi

olarak çkmlard. Bunlar, Hz. Peygamber’e (saMahu aleyh, «ailem): “Bize izin ver de

memleketimize gidip mallarmz getirelim ve Muhâcirlere datalm. Onlarn

zor durumda olduklann görüyoruz” dediler. Hz. Peygamber Msiiahu aleyhi veseiiem)

onlara izin verince mallarn getirdiler ve Muhâcirlere dattlar. Bunun

üzerine: "te onlara, sabretmelerinden ötürü, mükâfatlar iki defa

1

Kasas Sur. 52, 53
1 bn Ebî Hâtim (9/2989) vc Buhârî (3911).

3 Kasas Sur. 54
4 bn Ebî Hâtim (9/2990, 2991).
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verilecektir. Bunlar kötülüü iyilikle savarlar, kendilerine verdiimiz

rzktan da Allah rzas için harcarlar
" 1

âyeti bu kiiler hakknda indirildi .

2

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Mücâhid’den bildirir: Müriklerden

Müslüman olmu baz kiilere eziyet edilmekteydi. "te onlara,

sabretmelerinden ötürü, mükâfatlan iki defa verilecektir. Bunlar kötülüü

iyilikle savarlar, kendilerine verdiimiz rzktan da Allah rzas için

harcarlar
" 3 âyeti de bu kiiler hakknda indirilmitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar, bo
söz iittikleri vakit ondan yüz çevirirler. «Bizim ilediimiz bize, sizin

ilediiniz sizedir. Size selam olsun, cahillerle ilgilenmeyiz» derler
"4

âyetini

açklarken öyle dedi: "Ehl-i Kitâb'dan baz kiiler Müslüman olmutu.

Yahudilerden baz kiiler Müslüman olmu bu kiilerle karlatklar zaman

onlara söverlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah bu âyeti indirdi."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Size selam olsun,

cahillerle ilgilenmeyiz, derler
"5 buyruunu açklarken: "Onlar bâtl ve

cehalet ahalisinin bat! amellerine ortak olmazlard. Allah tarafndan gelen bir

ey onlar bundan alkoymaktayd" dedi.

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin Ebu Musa el-E'ari'den bildirdiine göre Resulullah (satianahu aleyh,

veseiiem) öyle buyurmutur: "Üç kii vardr ki bunlarn ecri iki defa verilecektir.

Bunlardan biri, Ehl-i Kitab'dan olup da birinci, yani kendi kitabna inanan ve

sonradan gelen ikinci kitaba da inanan kiidir. Biri, bir cariyesi olup da onu

güzel bir ekilde terbiye edip yetitiren ve onu azad ederek onunla evlenen

kiidir. Biri de, köle olduu halde Rabbine kar tam olarak kulluk edip

efendisine kar görevlerini yerine getiren kiidir."
6

1

Kasas Sur. 54
2 bn Ebî Hatim (9/2992).

3 Kasas Sur. 54
4 Kasas Sur. 55
5 Kasas Sur. 55
6 Ahmed 32/299, 333, 377, 407, 425, 483, 502 (19532, 19563, 19602, 19634, 19656, 19712,

19727), Buhârî (97, 2544, 2547, 2551, 3011, 3446, 5083), Müslim (154), Timim (1116), Nesâî

(3344) bn Mâce (1956) ve Beyhak (7/127, 128).
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Ahmed ve Taberânî’nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah

(uüallahu aleyhi veeilem): "Ehl-i Kitâb'dan Müslüman olan bir kiiye iki defa sevap

verilir" buyurmutur.

1

fkî>j 4* er* 4#. »> c^-t 6* tf-üî
*

“üphesiz sen sevdiin kimseyi hidâyete erdiremezsin.

Fakat Allah diledii kimseyi hidâyete erdirir. O, hidayete

eriecekleri en iyi bilendir." (Kasa* Sur. 56 )

Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî

DelâiVde Ebû Hureyre'den bildirir: Ebû Tâlib vefat edecei zaman Hz.

Peygamber {sBiaiiahu aleyhi vesellem) gelip: "Ey amca! «Lâ ilahe illallah» de. Bununla

sana kyamet gününde Allah katnda ahitlik ederim

"

buyurdu. Ebû Tâlib:

“Eer Kureyliler beni ayplayp: “O, ancak ölüm korkusuyla bu kelimeyi

söyledi" demeyecek olsayd bu kelimeyi söyler ve senin gözünü aydn

klardm" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "üphesiz sen sevdiin kimseyi

hidâyete erdiremezsin. Fakat Allah diledii kimseyi hidâyete erdirir. O,

hidayete eriecekleri en iyi bilendir
" 2

âyetini indirdi .

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, bnu’l-Müseyyeb'den

aynsn bildirir. Bu hadis Berâe Sûresi’nde geçmitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz sen sevdiin

kimseyi hidâyete erdiremezsin ..."1 buyruunu açklarken: “Bu âyet Ebû

Tâlib hakknda indirilmitir" dedi.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, el-Kader'de Ebû Dâvud, Nesâî, bnu'l-

Münzir ve bn Merdûye, Ebû Saîd b. Râfi'den bildirir: bn Ömer'e: "üphesiz

sen sevdiin kimseyi hidâyete erdiremezsin ..."5 buyruu Ebû Cehil ve Ebû

1 Ahmed 36/570 (22234). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
3 Kasas Sur. 56
3 Müslim (25), Tirmizî (3188), bn Ebî Hâtûn (9/2994) ve Beyhakî (2/344, 345).

1 Kasas Sur. 56
5 Kasas Sur. 56
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Tâlib hakknda m indirildi?” dediimde: "Evet, onlar hakknda indirildi"

karln verdi .

1

bn Asâkir, Ebû Saîd b. Râfi'den bildirir: bn Ömer'e: "üphesiz sen

sevdiin kimseyi hidâyete erdiremezsin..."
2 buyruu Ebû Cehil ve Ebû Tâlib

hakknda m indirildi?” diye sorduumda: "Evet, onlar hakknda indirildi”

karln verdi .

3

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "üphesiz sen sevdiin kimseyi hidâyete

erdiremezsin. Fakat Allah diledii kimseyi hidâyete erdirir. O, hidayete

eriecekleri en iyi bilendir
7"’ âyetini açklarken öyle dedi: "Muhammed

(uilallahu aleyhi veseiiam) Ebû Tâlib'e: "7hlas kelimesini söyle. Kyamet gününde bununla

senin yerine mücadele ederim" buyurunca: "Ey kardeim olu! Ben

büyüklerimin dini üzereyim” dedi. Allah, kendisine hidayet takdir etmi

olduu kiileri en iyi bilendir.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz sen sevdiin

kimseyi hidâyete erdiremezsin..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bize

bildirildiine göre bu âyet Hz. Peygamberim <sailaiBhu aleyhi veseiiam) amcas Ebû Tâlib

hakknda indirilmitir. Hz. Peygamber (saiiaiiahu »leyh veseiM, Ebû Tâlib’in ölüm

annda ona efaat geçerli olsun diye: "Lâ ilahe illallah” demesini istemitir.

Ancak amcas bunu kabul etmemitir.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "üphesiz sen sevdiin kimseyi

hidâyete erdiremezsin..."7 buyruunu açklarken: "Burada Ebû Tâlib

kastedilmektedir” dedi. "...O, hidayete eriecekleri en iyi bilendir"
8 buyruu

hakknda ise: "Burada da Abbâs kastedilmektedir” dedi .
9

1

NesâlS. el-Kübrâ (11384).
1 Kasas Sur. 56
i bn Asâkir (31/399, 66/332, 333).

4 Kasas Sur. 56
5 bn Ebî Hatim (9/2994, 2995).
5 Kasas Sur. 56
7 Kasas Sur. 56
8 Kasas Sur. 56

9 bn Ebî Hatim (9/2994).
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Ebû Sehl es-Serî b. Sehl el-Cundeysâbûrî Humâsiyyât’ta Abdulkuddû*

vastasyla Ebû Salih’ten bildirdiine göre bn Abbâs: "üphesiz sen sevdiin

kimseyi hidâyete erdiremezsin ..."
1

buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu

âyet Ebû Tâlib hakknda indirilmitir. Hz. Peygamber (saiuiahu aleyhi «seliem), Ebû

Tâlib'e Müslüman olmas için srarda bulunduu zaman Yüce Allah: "Fakat

Allah diledii kimseyi hidâyete erdirir
" 2 buyruunu indirdi. Bu da: "Sen

istemeyen birini zorla hidayete erdiremezsin. Sen sadece uyarc bir kiisin"

mânâsndadr. "O, hidayete eriecekleri en iyi bilendir
"3 buyruu hakknda

ise: "Burada iman kastedilmektedir" dedi.

Ebû Sehl es-Serî b. Sehl el-Cundeysâbûrî, Abdulkuddûs vastasyla

Nâfi’den bildirdiine göre bn Ömer: "üphesiz sen sevdiin kimseyi

hidâyete erdiremezsin ..."4 buyruunu açklarken öyle dedi: Bu âyet Ebû

Tâlib'in ölüm annda nazil olmutur. Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi meltem) onun

ölüm annda ba ucunda: "Amcacm! «Lâ ilahe illallah» de ki, kyamet

gününde onunla sana efaat edeyim" buyurmaktayd. Ebû Tâlib: "Hayr,

sonradan Kureyli kadnlarn «Ölüm korkusuyla Müslüman oldu» diyerek beni

ayplamalarn istemem" karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"üphesiz sen sevdiin kimseyi hidâyete erdiremezsin ..." 3 buyruunu

indirdi. Bu da: "irke yatknl olan birini hadayete erdiremezsin. O

istemeden de onu Müslüman edemezsin, mânâsndadr. "...Fakat Allah

diledii kimseyi hidâyete erdirir ..."
6 Eer Allah kiiyi zorla da olsa hidayete

erdirmek isterse bunu yapard. Ancak kul istemeden Allah onu hidayete

erdirmez. Zira Yüce Allah: nanmyorlar diye nerdeyse kendine kyacaksn.

Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eip kalrlar
"7

buyurarak, kudretini ve hiç bir eyin kendisini aciz brakamayacan

bildirmitir."

Ukaylî, bn Adiy, bn Merdûye, Deylemî, bn Asâkir ve bnu'n-Neccâr’n

Ömer b. el-Hattâb’dan bildirdiine göre Resûlullah (saliaiiahu aleyhi veseiiem): "Ben

'

Kasas Sur. 56
J
Kasas Sur. 56

3 Kasas Sur. 56
4 Kasas Sur. 56
5 Kasas Sur. 56
6
Kasas Sur. 56

7 uarâ Sur. 3, 4
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davetçi ve uyarc olarak gönderilmi biriyim. Hidayete erdinnekte bir paym

yoktur. blis te süsleyici biri olarak yaratlmtr. Orun da sapkla

düürmekte bir pay yoktur

"

buyurmutur.'

uj * &

b

üiJ ^ iijj
fl> # i>i A
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ÜjiiLt Ljiiîj ’i s'Jb jo*: vSsr

"Onlar: «Sizinle beraber doru yolu tutarsak, kendi

yurdumuzdan koparlp çkarlnz» dediler. Biz onlar

tarafmzdan bir rzk olarak, her türlü meyve ve

mahsullerin kendisinde topland, saygn ve güvenlikli bir

yere yerletirmedik mi? Fakat onlarn çou bilmezler.

Rabbin, ülkelerin merkezî yerlerine, kendilerine

âyetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe oralar

helak edici deildir. Zaten biz, halklar zalim olmadkça
memleketleri helâk etmeyiz." (Kn»n* Sur. s 7 . 59)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine

göre baz kiiler Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Eer biz sana tabi olursak

insanlar bizi yurdumuzdan koparp çkarrlar" dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Onlar: «Sizinle beraber doru yolu tutarsak, kendi yurdumuzdan

koparlp çkarlrz» dediler. Biz onlar tarafmzdan bir rzk olarak, her

türlü meyve ve mahsullerin kendisinde topland, saygn ve güvenlikli bir

yere yerletirmedik mi? Fakat onlarn çou bilmezler
" 2

âyetini indirdi .

3

' Ukaylî (2/8, 9), bn Adiy (3/910), Deylemî (2094) ve bn Asâkir (56/302, 303). Elbânî,

es-Silsiletu’d-Da'îfe'de (2463) hadisin uydurma olduunu söylemitir.
1 Kasas Sur. 57
3 bn Cerîr (18/287, 288) ve bn Ebî Hatim (9/2995).
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Nesâî ve bnu'l-Münzir’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre: "Sizinle beraber

doru yolu tutarsak, kendi yurdumuzdan koparlp çkarlrz ...''

1

diyen kii

Haris b. Âmir b. Nevfel'dir .

3

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Biz onlar tarafmzdan... güvenlikli bir yere yerletirmedik mi..."

buyruunu açklarken öyle dedi: Cahiliye zamannda Mekke ahalisi güvenlik

içindeydi, onlar diledikleri yere gidebiliyordu. Onlardan biri bir yere gittii

zaman: "Biz Mekke ahalisindeniz" derdi. Bunun üzerine ona dokunulmazd.

Baka ehirden olan biri ehir dna çkt zaman öldürülür ve çarmha

gerilirdi .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Biz onlar tarafmzdan...

güvenlikli bir yere yerletirmedik mi?" buyruunu açklarken: "Onlar

ehirlerinde güven içindedirler. Zira orada savalmaz ve Mekke'liler bu

sebeple bir korkuya kaplmazd" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Kendi yurdumuzdan

koparlp çkarlrz..."4 buyruunu açklarken: "Arap mürikleri birbirlerine

saldnrd" dedi .
5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn
Abbâs: "...Her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde topland saygn ve

güvenlikli bir yere yerletirmedik mi ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada

yeryüzü meyveleri kastedilmektedir" dedi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Rabbin, ülkelerin

merkezi yerlerine, kendilerine âyetlerimizi okuyan bir peygamber

1

Kasas Sur. 57
1

Nesâî, S. el-KÜbrâ (11385).

5 Abdurrezzâk (2/96) ve bn Ebî Hatim (9/2996).

4 Kasas Sur. 57
5 bn Ebî Hâtûn (9/2995).

6
Kasas Sur. 57

7 bn Ebî Hâtûn (9/2996).
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göndermedikçe oralar helak edici deildir ..."
1 buyruunu açklarken:

“Ülkelerin merkezî yerlerinden kast, ülkenin en büyük ehridir” dedi .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Rabbin, ülkelerin merkezî

yerlerine, kendilerine âyetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe

oralar helâk edici deildir ..."3 buyruunu açklarken: “Ülkelerin ana

merkezi Mekke'dir. Allah onlara Muhammed’i Miaiiahu aleyhi veseiiem) peygamber

olarak göndermitir” dedi .

4

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Zaten

biz, halklar zalim olmadkça memleketleri helâk etmeyiz"5 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Allah, iman etmi hiçbir kavmi helak etmez. Ancak

ehir ahalisi zalim olduu zaman onlar helak eder. Mekke halk iman etmi

olsayd helak olanlarla beraber helak olmazd. Ancak onlar yalan söyleyip

zulmetmitir. Bu sebeple de helak olmutur.”6

p l)i ouJi ^ & \Ls- \j*j iiiipj

I JA yliii
f
jj

“Vaadettiimiz güzel bir nimete kavuan kimse; dünya
hayatnda kendisine bir geçimlik verdiimiz, sonra kyamet
gününde huzurumuza getirilenler arasnda bulunan kimse

gibi midir?" (Kuat* Sur. 6 1 )

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Vaadettiimiz güzel bir nimete

kavuan kimse; dünya hayatnda kendisine bir geçimlik verdiimiz, sonra

kyamet gününde huzurumuza getirilenler arasnda bulunan kimse gibi

’ Kasas Sur. 59

* bn Ebî Hatim (9/2997).

J Kasas Sur. 59
4 bn Ebî Hatim (9/2997).

5 Kasas Sur. 59
6 bn Ebî Hatim (9/2998).
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midir?"' âyetini açklarken: “Bu âyet, Hz. Peygamber (saiiaiish aleyhi ««im ve Ebi

Cehil hakknda nazil olmutur" dedi.
2

bn Çerimin baka bir kanalla bildirdiine göre Mücâhid: "Vaadettiimiz

güzel bir nimete kavuan kimse; dünya hayatnda kendisine bir geçimlik

verdiimiz, sonra kyamet gününde huzurumuza getirilenler arasnda

bulunan kimse gibi midir?"

3

âyetini açklarken: “Bu âyet, Hamza ve EbC

Cehil hakknda nâzil olmutur" dedi/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Vaadettiimiz güzel bir nimete

kavuan kimse ..."5 buyruunu açklarken: “Burada Hamza b. Abdilmuttalifc

kastedilmektedir" dedi. "...Dünya hayatnda kendisine bir geçimlik

verdiimiz ..."
6 buyruu hakknda ise: “Burada Ebû Cehil b. Hiâm

kastedilmektedir" dedi.
7

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Vaadettiimiz güzel bir nimete kavuan kimse ...
1'8 buyruunu açklarken:

“Burada Allah'n Kitab'n iitip tasdik eden ve kendisine vaad edilen güzel

eylere, yani Cennete inanan mümin kii kastedilmektedir" dedi. "...Dünya

hayatnda kendisine bir geçimlik verdiimiz ..."

9

buyruu hakknda ise:

“Burada kafir kii kastedilmektedir. O, mümin gibi deildir” dedi. "...Sonra

kyamet gününde huzurumuza getirilenler ..."'
0 buyruu hakknda da:

“Burada Allah'n azab için huzura getirilenler kastedilmektedir" dedi."

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mesrûk bu âyeti:
“

l^öJ ^3 Imjû La olîjii” eklinde okumutur.
12

I

Kasas Sur. 61

J bn Cerir (18/294).

J Kasas Sur. 61

4 bn Cerir (18/295).

5 Kasas Sur. 61
6 Kasas Sur. 61
7 bn Ebî Hatim (9/2998, 2999).
8
Kasas Sur. 61

9 Kasas Sur. 61
10
Kasas Sur. 61

” bn Ebî Hatim (9/2998, 2999).

II bn Ebî Hâtûn (9/2999). Bu kraat Mushafa muhalif olduundan âz bir krattr.
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Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Huzurumuza getirilenler..."' buyruunu

açklarken: "Burada Cehenneme atlmak üzere getirilenler kastedilmektedir"

dedi.
2

Buhârî Târih'te, Atâ b. es-Sâib’den bildirir: Meymûn b. Mihrân, Salim b. el-

Berrâd'n yurduna geldii zaman onun yannda misafir olurdu. Bir defasnda

geldi ve onu evde bulamad. Hanm, ona: "Kardein: " ^ >^3

olliU 4jy" 3 âyetini okudu ve geçimlii ile megul oldu" dedi.
4

bn Ebî Hatim, bn Mes’ûd'dan bildirir: "Sizden her kim hâzinesini kurtlann

yiyemeyecei ve hrszlarn yetiemeyecei bir yere koyabilirse öyle yapsn"

dedi.5

bn Ebî Hâtim, Ka'b’dan bildirir: Tevrat’ta: "Ey Âdemolu! Hâzineni yanma

brak. Yanmda ne slanr, ne de yanar. Kyamet gününde ona en fazla muhtaç

olduun zaman onu sana iade ederim" yazldr.6

Müslim ve Beyhakî’nin el-Esmâ ve's-S/at'ta Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (ssIIbIIsKu aleyhi veseflem) öyle buyurmutur: "üphesiz ki, Yüce Allah

kyamet gününde: «Ey Âdemolu! Ben hasta oldum, ama sen beni ziyaret

etmedin!» buyuracaktr. Âdemolu: «Ey Rabbim! Sen âlemlerin Rabbi iken ben

seni nasl ziyaret edebilirim? cevabn verecektir.» Yüce Allah: «Senin, filan

kulumun hasta olduundan haberin yokmuydu ki onu ziyaret etmedin? Onu

ziyaret ettiinde beni onun yannda bulacan bilmiyor muydun?»

buyuracaktr. Sonra: «Ey Âdemolu! Senden su istedim, ama sen bana su

vermedin» buyuracaktr. Âdemolu: «Ey Rabbim! Sen âlemlerin Rabbi iken ben

sana nasl su verebilirim?» cevabn verecektir. Bunun üzerine Yüce Allah:

«Filan kulum senden su istemiti ve sen ona su vermemitin. Ona su vermi

olsaydn imdi onu yanmda bulacan bilmiyor muydun?» buyuracaktr.

Sonra: «Ey Âdemolu! Senden yemek istedim ama sen bana vermedin»

buyuracaktr. Âdemolu: «Ey Rabbim! Sen âlemlerin Rabbi iken ben sana nasl

1 Kasas Sur. 61
2 bn Ebî Hâtim (9/2999).

3 Kasas Sur. 61
4 Buhârî (2/278).

5 bn Ebî Hâtim (9/2998).

6 bn Ebî Hâtim (9/2998).
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yemek verebilirim?» cevabn verecektir. Bunun üzerine Yüce Allah: «Filan

kulum senden yemek istemiti ve sen ona yemek vermemitin. Ona yemek

vermi olsaydn imdi onu yanmda bulacaktn » buyuracaktr."'

Abdullah b. Ahmed Zühd'e zevaid olarak Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr'den

bildirir: Kyamet gününde insanlar en aç, en susuz bir ekilde ve giysisiz

olarak harolunacaktr. Kim Allah için yemek yedirirse Allah da ona yemek

yedirir. Kim Allah için giydirirse Allah da onu giydirir. Kim Allah için içirirse

Allah da ona içirir. Kim Allah nzasn kazanmaya çalrsa Allah da onu daha

fazla raz eder.

1

^ g\SyZ jA j_^i fidJ

U US' JI Wj* Uj J3Ü1
(

^lp

^ >s Jjj
*

üîl Ijîiî

OlikJl Ijjj

“0 gün Allah onlan çararak: «Benim ortaklann

olduklarn iddia ettikleriniz hani nerede?» diyecektir.

Hükmün aleyhlerine gerçekletii kimseler: «Rabbimiz! te
bunlar bizim azdrdmz kimselerdir. Kendimiz azdmz
gibi onlar da azdrdk. Onlardan uzaklap Sana geldik,

zaten aslnda bize tapmyorlard» derler. Onlara: «Haydi

ortaklarnz çarn!» denir. Onlar da çarrlar, fakat

ortaklar onlara cevap veremez. Azab görürler. Keke onlar

(dünyada iken) doru yola gelselerdi." (k^ Sur. 62 . 64)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "O gün Allah onlar çararak: «Benim ortaklarm olduklarn iddia

ettikleriniz hani nerede?» diyecektir
"3 âyetini açklarken: "Burada insanolu

kastedilmektedir” dedi. "Hükmün aleyhlerine gerçekletii kimseler ..."4

buyruu hakknda ise: "Burada: "Rabbimiz! te bunlar bizim azdrdmz

’ Müslim (2569) ve Beyhakî (473).

J

Abdullah b. Ahmed (sh. 196).

3 Kasas Sur. 62
4 Kasas Sur. 63
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kimselerdir. Kendimiz azdmz gibi onlar da azdrdk. Onlardan uzaklap

Sana geldik, zaten aslnda bize tapmyorlard, derler
" 1

diyecek olan cinler

kastedilmektedir" dedi. Orada insanoluna: "...Haydi ortaklarnz çarn!"

denir. Onlar da çarrlar, fakat ortaklar onlara cevap veremez ..."
2
Yani

onlara hayrl bir ekilde cevap verilmez .

3

4?Si fjü

"O gön Allah onlan çararak: «Peygamberlere ne cevap

verdiniz?» diyecektir. O gön, haberlere kar körleirler,

verilecek cevaplan kalmaz; birbirlerine de soramazlar/'

(KasAS Sur. 65. 66)

bnu’l-Mübârek Zühd’de, Abd b. Humeyd, Nesâî, Taberânî ve bn

Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (sBtsllehu aleyhi veseM

öyle buyurmutur:
"
Hiç kimse yoktur ki, sizden birinin gördüü dolunay ile

babaa kald gibi Allah'la ba baa kalmasn. Yüce Allah: «Ey Âdemolu!

Bana kar seni aldatan neydi? Ey Âdemolu! Bildiklerinle ne amel ettin? Ey

Âdemolu! Peygamberlere ne cevap verdin?» buyuracaktr."*

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "O gün, haberlere kar körleirler, verilecek cevaplar

kalmaz; birbirlerine de soramazlar"5 âyetini açklarken: "O gün, onlar

delillere kar körleirler ve akrabalann bile soramazlar" dedi .

6

1

Kasas Sur. 63
1 Kasas Sur. 64

J bn Ebî Hatim (9/3000).

* bnu'l-Mübârek (38), Tuhfe'de (9345) geçtii üzere Nesâî, Taberânî (8899, 8900), M.

cl-Evsat (449). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid ’de (10/347) der ki: "Güvenilir olup kendisinde

zayflk olan erik b. Abdillah dndaki M. el-Kebr 'in ravileri So/îh'in ravileridir. M. cl-

Evsat’n ravilerinde de bn Hibbân'n güvenilir bulduu erik ve shâk b. Abdillah et-

Teymî bulunmaktadr. Dier ravileri Sahîh'in ravileridir."

5 Kasas Sur. 66
6
Tatîku't-Ta'lîk'tc (4/277) geçtii üzere Firyabî ve bn Ebî Hatim (9/3000).
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"Rabbin, dilediini yaratr ve seçer. Onlarn ise seçim hakk
yoktur. Allah r onlann ortak kotuklarndan uzaktr ve

yücedir." (Kasos Sur. 68)

bn Ebî Hâtim, Ertât'tan bildirir: Ebu'l-Avn el-Hmsîy'e, Kadercilerin

konutuklan bir eyi sordum. Bunun üzerine o: “Allah'n Kitâb’nda: “Rabbin,

dilediini yaratr ve seçer. Onlann ise seçim hakk yoktur ...*
1 buyurduunu

okumuyor musunuz?” karln verdi .

2

Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Merduye ve Beyhakî,

Câbir b. Abdiliah'dan bildirir: Resûlullah (saMahu aleyhi «eseiiem) bize Kur'ân'dan bir

sûre öretir gibi istihareyi öretir ve öyle buyururdu: "Sizden biriniz bir i

yapaca zaman farz namaz dnda iki rekat namaz klsn ve öyle dua etsin:

«Allahm ! Bana hayrl olan göstermeni ve kudretinle güç vermeni yüce

lütfundan isterim. Çünkü sen bilirsin, ben bilmem. Sen gücü yetensin, ben ise

güçsüzüm. Zira sen gayb da bilensin. Allahm! Bu iin dinim, maietim,

ahiretim ve dünyam için hakkmda hayrl olduunu biliyorsan -ki mutlaka

bilmektesin- bunu yapmama güç ver ve müyesser eyle. Eer bu iin dinim,

maietim, ahiretim ve dünyam için hakkmda hayrl olmadn biliyorsan -ki

mutlaka bilmektesin- beni o iten, o ii de benden uzak kl. Benim için hayr

neredeyse onu bana mukadder eyle ve nefsimi bu hayra kar raz kl.» Burada

kii hacetini ismiyle anmaldr."3

’ Kasas Sur. 68
1 bn Ebî Hâtim (9/3002).

5 Buhârî (1162, 6382, 7390), Ebû Dâvud (1538), Tirmizî (480), Nesâî (3253), bn Mâce

(1383) ve Beyhakî (3/52, 5/249, 250).
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"De Kî: «Ne dersiniz? Eer Allah geceyi üzerinize Kyamete
Kadar uzatsayd, Allah'dan baka hangi ilâh size bir

aydnlk getirir? Hâlâ duymayacak msnz?» Allah,

rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de,

lütfundan isteyesiniz ve ükredesiniz diye sizin için yaratt.

Her ümmetten bir ahit çkarr ve: «Kesin delilinizi ortaya

koyun» deriz. 0 zaman, gerçein Allah a ait olduunu,
uydurduklarnn kendilerini brakp kaçtn anlarlar."

(Kabus Sur. 71-75)

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer

Allah geceyi üzerinize kyamete kadar uzatsayd ..."
1 buyruunu açklarken:

“Eer sürekli olarak gece olsayd mânâsndadr” dedi .

2

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: " ifadesini açklarken: “Sermeden ifadesi sürekli olarak

devam eden mânâsndadr” dedi .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Kyamete kadar

uzatsayd ..."5 buyruunu açklarken: “Sürekli olarak gece olsayd,

mânâsndadr” dedi. "...Allah'dan baka hangi ilâh size bir aydnlk

1

Kasas Sur. 71

’ bn Ebî Hatim (9/3002).

3 Kasas Sur. 71

4 bn Ebî Hatim (9/3002).

s Kasas Sur. 71
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getirir?"
1 buyruu hakknda ise: "Burada aydnlk ifadesi ile gündük

kastedilmektedir" dedi.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: " jiu ji*. j-.,

aLs ^ \yc3 3&1I" 2 buyruunu alklarken: "Burada Leyi ifadesiyle gece

Nehâr ifadesiyle de gündüz kastedilmektedir"' dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Her ümmetten bir ahit çkarr ..."3 buyruunu

açklarken: “Her ümmetten bir peygamber çkarr, mânâsndadr” dedi.

"...Kesin delilinizi ortaya koyun, deriz. ..** buyruu hakknda ise:

“Taptklannz ve dedikleriniz için delillerinizi getirin denilir, mânâsndadr"

dedi.5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Her

ümmetten bir ahit çkarr..."
6 buyruunu açklarken: "Her ümmetin ahidi

Peygamberidir. O, Rabbinin risâletini tebli ettiine dair ahitlik edecektir"

dedi. "...Kesin delilinizi ortaya koyun, deriz ..."7 buyruu hakknda ise: "Açk
o

delilinizi ortaya koyun, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Uydurduklarnn

kendilerini brakp kaçtn anlarlar
"9 buyruunu açklarken: "Kyamet

gününde, dünyada iken kendileri için yalan söyledikleri eylerin kaçtn
anlarlar, mânâsndadr" dedi.

’ Kasas Sur. 71

* Kasas Sur. 73

J Kasas Sur. 75
4 Kasas Sur. 75

* bn Ebî Hatim (9/3004).
6
Kasas Sur. 75

7 Kasas Sur. 75
* bn Ebî Hatim (9/3004).

9 Kasas Sur. 75
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Oj^Si yi: V fe& 4
“Karan, Musa'nn milletindendi; ama onlara kar azd. Biz

ona, anahtarlarn güçlü bir topluluun zortad
hazineler vermitik. Milleti ona: «Böbürlenme, Allah

üphesiz ki böbürlenenleri sevmez. Allah'n sana verdii

eylerde, ahiret yurdunu gözet, dünyadaki payn da
unutma; Allah'n sana yapt iyilik gibi, sen de iyilik yap;

yeryüzünde bozgunculuk isteme; dorusu Allah

bozguncular sevmez» demilerdi. Karan: «Bu servet ancak,

bende mevcut bir ilimden ötürü bana verilmitir» demiti.

Allah'n, önceleri, ondan daha güçlü ve toplad ey daha
fazla olan nice nesilleri yok ettiini bilmez mi? Suçlularn
suçlar kendilerinden sorulmaz. Karun, ihtiam içinde

milletinin karsna çkt. Dünya hayatn isteyenler:

«Karun'a verildii gibi bizim de olsa; dorusu o büyük bir
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varlk sahibidir» demilerdi. Kendilerine ilim verilmi

olanlar ise: «Size yazklar olsun; Allah'n mükafat, inanp
yararl i ileyenler için daha iyidir. Ona da ancak

sabredenler kavuabilir» demilerdi. Sonunda, onu da,

sarayn da yerin dibine geçirdik. Allah'a kar ona yardm
edebilecek kimsesi de yoktu; kendini kurtarabilecek

kimselerden de de di Daha dün onun yerinde olmay
dileyenler: «Demek lüah kullanndan dilediinin rzkn

geniletip bir ölçüye go.e veriyor. Eer Allah bize lütfetmi

olmasayd, bizi de verin dibine geçirirdi. Demek ki

inkarclar baarya elemezler» demeye baladlar."
(KUNAH Sur. 76-82)

bn Ebî eybe Musannefte, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Karun, Musa'nn

milletindendi..."' buyruunu açklarken öyle dedi: Karun, Musa’nn («leyhincBm)

amcas oluydu. O âlim biri olana kadar ilim tahsil etmiti. O, sonunda

Mûsa'ya (aieyhisseiam) kar bakaldrp onu kskanmt. Musa (aieyhisseiam): "Allah,

bana zekat almam emretti" deyince, Karun, bunu kabul etmedi ve

etrafndakilere: "Musa mallarnz yemek istemektedir. O size namazla ve

baka eylerle geldi ki, siz onlar kabul ettiniz. imdi mallarnz ona verip

onlar yemesini de kabul edecek misiniz?” dedi. Bunun üzerine onlar:

"Mallarmz vermeyeceiz, senin görüün nedir?" dediklerinde: "Bana göre

srâil oullannn fahielerinden bir fahie çaralm ve ona gönderelim. Fahie

onunla zina ettiini söylesin" dedi. Sonra fahieyi çardlar ve: "Musa'nn

seninle beraber olduunu söylersen sana istediin eyi vereceiz" dediler. O

da: "Tamam" dedi.

Karun, Mûsa’ya (sieyhisseiam) giderek: "srâil oullarn topla ve Rabbinin sana

emrettiklerini bildir" dedi. Musa laietfissdajn): "Tamam” diyerek srâil oullarn

toplad. srâil oullan: "Rabbin sana ne emretti?" diye sorunca: "Allah,

kendisine kulluk etmenizi, hiçbir eyi kendisine ortak komamanz,

akrabalarla ilikileri kesmemenizi, unu ve unu emretmektedir. Yine evli

olup ta zina eden kiinin recmedilmesini emretmektedir" dedi. Karun ve

adamlar: "Zina eden sen olsan dahi mi?" deyince, Musa (aieyteBium): "Evet, ben

1

Kasas Sur. 76
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olsam dahi" cevabn verdi. Karun ve adamlar: “Sen zina ettin" dediler. Musa

(aieyhsseiam): “Ben mi!" deyince, fahie kadn çardlar ve: “Musa hakknda ne

dersin?" diye sordular. Musa (aieyhsseiam) kadna: “Allah için doru söylemeni

istiyorum" dedi. Kadn: “Mademki, benden Allah adna söylememi istedin

ben de söyleyeyim. Bunlar bana istediimi vermeleri karsnda benimle

beraber olduunu söylememi istediler. Ben senin bundan suçsuz olduuna

ve Allah’n elçisi olduuna ahidim" dedi. Bunun üzerine Musa (aieyhsseiam)

secdeye kapand ve alamaya balad.

Yüce Allah, ona: "Niçin alyorsun? Yeryüzünü emrine verdim. Ona emret

o, sana itaat edecektir" diye vahyetti. Musa (aieyhsseiam) ban secdeden

kaldrarak, yeryüzüne: “Onlar yut" dedi. Yer onlan ayak bileklerine kadar

yuttu. Bunun üzerine onlar: “Ey Musa! Ey Musa!” demeye baladlar. Musa

(aieyhsseiam) bir daha: “Onlar yut” deyince, onlan dizlerine kadar yuttu. Onlar

yine: “Ey Musa! Ey Musa!" demeye balad. Musa (aieytusseiam) yine: “Onlan yut"

deyince, onlan boazlanna kadar yuttu. Onlar yine: “Ey Musa! Ey Musa!"

demeye balad. Musa (aleyhissdam) yine: “Onlar yut” deyince, bu sefer yer onlar

tümden yuttu. Allah bir daha, Musa’ya (aieyhsseiam): “Kullanm senden yardm

istediler, ama sen onlan affetmedin. zzetime yemin olsun ki bana dua

etselerdi onlan affederdim" diye vahyetti. Allah'n: "Sonunda, onu da,

sarayn da yerin dibine geçirdik..." buyruu da bunu ifade etmektedir. O,

yerin derinliklerine geçirilmitir.”
1

Firyabî'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Karun, Mûsa'nn (aieyhsseiam)

amcas oluydu” dedi.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Karun, Musa'nn

milletindendi..."’ buyruunu açklarken öyle dedi: “Karun, Mûsa'nn

(aieyhsseiam) öz amcas oluydu. Karun'un nesebi, Karun b. Yasher b. Kâhes veya

Kâhet eklindedir. Mûsa’nn (aieyhsseiam) nesebi ise: “Musa b. Armerum5
b.

Yasher b. Kâhes veya Kâhet eklindedir. Armerum brânice'de mrân'dr.”

’ bn Ebî eybe (11/531, 532), bn Ebî Hatim (9/3005, 3006) ve Hâkim (2/408, 409,

"sahîh").

1 Kasas Sur. 76
3 bn Cerîr (18/309).
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirir: Karun, Musa'nn

(aleyhisselam) öz amcas oluydu. Karun, srail oullaryla beraber denizi geçmiti.

O, Tevrat' güzel okuyuundan dolay “Nur" diye adlandnlrd. Fakat Allah'n

düman Sâmirî gibi münafk olmutu. Azgnlndan dolay Allah onu helak

etti. O, malnn ve çocuklarnn çokluundan dolay azgnlk etmiti .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Onlara kar azd ..."
2

buyruunu açklarken: “Onlara kar böbürlendi" dedi.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre ehr b. Haveb: "Karun, Musa'nn milletindendi; ama

onlara kar azd ..."3 buyruunu açklarken: “Karun'un azgnl, elbisesini

baka kiilerin elbisesine göre bir kar daha uzun yapmasyd" dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Bizona... hazineler vermitik ..."5

buyruunu açklarken: “O, Yusuf'un (aleyhisselam) hâzinelerinden bir hazine

bulmutu" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Velîd b. Zervân: "Biz ona... hazineler

vermitik..."7 buyruunu açklarken: “Karun, kimya (simya) ilmi ile urard"
dedi .

8

bn Merdûye’nin Selmân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saHatlahu aleyh. vcdlem):

"Karun'un evinin avlusu gümüle döenmi, temelleri ise altndan idi
”

buyurmutur.

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir, Hayseme'den bildirir: ncil’de, Karun

hâzinelerinin anahtarlarnn, alnlar beyaz olan krk katr yükü olduunu

buldum. Anahtarn büyüklüü bir parmaktan daha büyük deildi. Her

anahtar bir hazine içindi.

1 bn Ebî Hâtim (9/3005).
1

Kasas Sur. 76
J Kasas Sur. 76
4 bn Ebî Hâtim (9/3006).

5 Kasas Sur. 76
6 bn Ebî Hâtim (9/3007).

7 Kasas Sur. 76
8 bn Ebî Hâtim (9/3007).
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Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim,

Hayseme’den bildirir: "Karun'un hâzinelerinin anahtarlar deriden idi. Her

birinin büyüklüü parmak kadard. Her anahtar da bir hazine içindi. O, bir

yere gidecei zaman anahtarlan alnlan beyaz yetmi katra yüklenirdi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti

açklarken: "Karun’un hazilerinin anahtarlan deve derisinden idi" dedi .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Güçlü

bir topluluun zor tad hazineler vermitik..."

3

ifadesini açklarken:

"Karun’un hazilerinin anahtarlan bir topluma bile ar gelir, mânâsndadr”

dedi .*1

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Güçlü bir topluluun zor

tad hazineler vermitik ..."5 buyruunu açklarken: Karun'un

hâzinelerinin anahtarlan kuvvetli bir topluma bile ar gelir, mânâsndadr"

dedi.

Tastî'nin MesâiVde bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a:
"

iJiîb
"6

ifadesinin açklamasn sorunca, bn Abbâs: " Yenûu ifadesi ar gelir,

mânâsndadr" dedi. Nâfi’ b. el-Ezrak: "Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?"

diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, mriu’l-Kays'n:

"Yükü altnda zorlanan deve gibi yürüyor

Yürüyor ama ihtiyarl ona ar yeliyor" dediini itmedin m?" karlm
verdi .

7

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: “Usbe ifadesi on ile on be kii arasnda olan

topluluk mânâsndadr. Kuvvetli bir topluluk ise on be kiidir" dedi.

1

1 bn Ebî Hâtim (9/3007).

2 bn Ebî Hâtim (9/3007).

* Kasa s Sur. 76
4 bn Ebî Hâtûn (9/3008).

s Kasas Sur. 76
6
Kasas Sur. 76

7 el-tkÂn 'da (2/101) geçtii üzere Tastî.
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Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Kelbî: “Usbe ifadesi or

be ile krk kii arasnda olan topluluk mânâsndadr” dedi .

2

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Usbe ifadesi krk kii

mânâsndadr” dedi .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: “Usbe'rin on ile krk kii

arasnda olan bir topluluk olduunu konuurduk” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ümmü Hâni'nin azatls Ebû Salih: “Usbe

yetmi kii mânâsndadr. Karun'un hazîneleri krk katrla tanrd” dedi/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: “Milleti ona: “mararak

sevinme..." demiti "5 buyruunu açklarken öyle dedi: “Aralanndaki mümin

kiiler: «Ey Karun! Sana verilenle böbürlenme ve azgnlk yapma» demiti.”6

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah üphesiz ki mararak sevinenleri

sevmez ..."7 buyruunu açklarken: “Burada gururlananlar, marp
kibirlenenler ve azanlar kastedilmektedir. Onlar, Allah'n kendilerine vermi

olduu nimetlerden dolay ükretmeyen kiilerdir” dedi .

8

Hâkim, Taberânî, Ebû Nuaym, Beyhakî uab'da ve Harâitî’nin 'tilâlu'l-

Kulûb'öa Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre ResûlullahisBflaiiahuaieytiyBMiten):
"
Allah

tüm hüzünlü kalpleri sever" buyurmutur .

9

Hâkim ve Beyhakî’nin uabu'l-mân'öa Ebû Zer’den bildirdiine göre

Resûlullah (uiiahhu aleyhi vesefcm) öyle buyurmutur:
"
Kabirleri ziyaret el, bu sana

ahireti hatrlatr. Ölüleri yka ki, ruhu alnm bir cesetle uramak insana

’ bn Ebî Hâtim (9/3008, 3009).
2

Abdurrezzâk (2/92).

* bn Cerîr (18/315).

4 bn Ebî Hâtim (9/3008).

9 Kasas Sur. 76
6 bn Ebî Hâtim (9/300).

7 Kasas Sur. 76
8 bn Ebî Hâtim (9/300).

9 Hâkim (4/3135, "sahih"), Taberânî, Müsnedu '-âmiyyîn (1480), Ebû Nuaym (6/90) ve

Beyhakî (892. 893). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (2463) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
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güçlü bir öüttür. Cenaze namazlarna katl, belki üzülmene vesile olur.

Hüzünlü kimseler kyamet gününde Allah'n gölgesi altndadr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah üphesiz ki

mararak sevinenleri sevmez ..."

2

buyruunu açklarken: “Burada

böbürlenerek sevinenler kastedilmektedir" dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Allah üphesiz ki mararak

sevinenleri sevmez..."4 buyruunu açklarken: “Allah azgnlk ederek

sevinenleri sevmez, mânâsndadr" dedi. "Allah’n sana verdii eylerde,

ahiret yurdunu gözet ..."5 buyruu hakknda ise: “Sadaka vererek Yüce

Allah’a yakla ve akrabalarn ziyaret et" dedi .

6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah

üphesiz ki mararak sevinenleri sevmez ..."7 buyruunu açklarken: “Allah

çok neeli olanlan sevmez, mânâsndadr" dedi. "Allah’n sana verdii

eylerde, ahiret yurdunu gözet, dünyadaki payn da unutma ..."
8 buyruu

hakknda ise: “Dünyada iken, Allah için amel etmeyi unutma, mânâsndadr"

dedi .
9

Firyabî ve bn Ebî Hâtim’in baka bir kanalla bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Dünyadaki payn da unutma ..."
10 buyruunu açklarken: “Ahiretin için

amel etmeyi unutma, mânâsndadr” dedi .

11

Abdurrezzâk, Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Dünyadaki payn da unutma ..."
12 buyruunu

1 Hâkim (4/315, "sahih") ve Beyhakî (9291, metni münker'dir demitir). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, Dalful-Câmi’, 3170).
I Kasas Sur. 76

3 bn Ebî Hatim (9/3009).

* Kasas Sur. 76
5 Kasas Sur. 77
4 bn Ebî Hatim (9/3010).

7 Kasas Sur. 76
8 Kasas Sur. 77
9 bn Ebî Hatim (9/3010).
,0
Kasas Sur. 77

II bn Ebî Hâtûn (9/3010).
,J Kasas Sur. 77
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açklarken: "Kiinin dünyadan nasibi, âhirette kendisiyle mükafat görecei

Allah'n emri dorultusunda amel etmesidir" dedi .

1

Firyabî, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

uabu'l-mân'da bildirdiine göre Hasan(- Basl): "...Dünyadaki payn da

unutma ..."
2 buyruunu açklarken: "Sana yetecek kadarn yannda brak ve

arta kalan önden gönder (âhiretin için hazrla) mânâsndadr" dedi. Baka bir

lafzda ise: "Sana bir yllk yetecek zahireyi kaldr ve kalan tasadduk et"

eklindedir.

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Dünyadaki payn da

unutma. buyruunu açklarken: "Allah'n, dünyada helal klm olduu

eylerden sana yetecek kadar alman kastedilmektedir" dedi.

Abdullah b. Ahmed'in Zühd’e zevaid olarak bildirdiine göre Mansûr:

"...Dünyadaki payn da unutma ..."5 buyruunu açklarken: "Burada dünya

ihtiyaçlanndan bir ihtiyaç kastedilmemektedir. Dünyadan nasibin kendisinde

âhiretin için amel ileyecein ömründür" dedi .

6

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Karun: «Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolay verilmitin)

dedi ..."7 buyruunu açklarken öyle dedi: "Karun: "Bunlar bana, benim

hayrl ve bilgili bir kii olmamdan dolay verilmitir” dedi .” 8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Bunlar bana bendeki bilgi ve

beceriden dolay verilmitir" dedi ..."9 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Karun: «Allah, benim buna layk olduumu bildi» demiti."10

1 Abdurrezzâk (2/93) ve bn Ebî Hâtûn (9/3010).

1 Kasas Sur. 77
3 bn Ebî Hâtim (9/3011) ve Beyhakî (3394).

4 Kasas Sur. 77
5 Kasas Sur. 77
6 Abdullah b. Ahmed (sh. 167).

7 Kasas Sur. 78
8 bn Ebî Hâtim (9/3012).

9 Kasas Sur. 78
,0 bn Ebî Hâtim (9/3012).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Suçluluklar kesinlemi olanlara günahlar

konusunda soru sorulmaz
"1

buyruunu açklarken: “Mürikler suçlarndan

dolay sorguya çekilmeyecek ve hesapsz bir ekilde Cehenneme atlacaktr.

Niçin hesap görmeden Cehenneme atldklarmda soramayacaklardr” dedi .

2

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Suçluluklar kesinlemi olanlara günahlar

konusunda soru sorulmaz
"3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Suçlular

simalarndan tannrlar ..."4 buyruunda olduu gibi suçlularn yüzü siyah

(gözleri) mavidir. Melekler onlar sormazlar, çünkü onlar simalarndan

tanrlar .

5

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Karun, ihtiam içinde milletinin karsna çkt ..."
6

buyruunu açklarken: “Karun, üzerlerinde krmz örtüler olan soylu kadana

atlanyla çkmt. Üzerlerinde aspur7
ile boyanm elbiseler vard” dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Karun, ihtiam içinde milletinin

karsna çkt ..."9 buyruunu açklarken: “ki kat krmz elbiseler içinde

çkt" dedi .

10

Abd b. Humeyd, Ebu’z-Zübeyr'den bildirir: Karun milletinin karsna aspur

boyas olmakszn iki kat krmz elbiseler içinde çkmt.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve tonu’l-Münziriin bildirdiine göre

brâhîm en-Nehaî: "Karun, ihtiam içinde milletinin karsna çkt ..."
1

buyruunu açklarken: “Krmz elbiseler içinde çkmt” dedi.

' Kasas Sur. 78
1 Abdurrezzâk (2/94) ve bn Ebî Hatim (9/3013).

} Kasas Sur. 78
4 Rahman Sur. 41

5 bn Ebî Hâtûn (9/3013).
6
Kasas Sur. 79

7 Aspur: Yalana safran denilen bir bitkiden elde edilen boyadr.
8 bn Ebî Hatim (9/3013).

9 Kasas Sur. 79
10 bn Ebî Hâtûn (9/3013).
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bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-

Basri): "Karun, ihtiam içinde milletinin karsna çkt ..."
2 buyruunu

açklarken: "Sar ve krmz elbiseler içinde çkmt" dedi .
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Karun, ihtiam içinde

milletinin karsna çkt ..."4 buyruunu açklarken: "Karun, üzerlerinde

aspur ile boyanm elbiseler bulunan yetmi bin kiiyle çkt. O gün, aspurlu

elbiselerin görüldüü ilk gündür” dedi .
5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Karun,

ihtiam içinde milletinin karsna çkt ..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi:

"O milletinin karsna ailesi, hizmetçileri ve yardmclaryla çkt. Bize

bildirildiine göre o, milletinin karsna dört bin binek ile çkt. Üzerlerinde

krmz elbiseler vard. Bu bineklerden bin tanesi beyaz katr idi ve üzerinde

de krmz kadife ler vard."7

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Karun,

ihtiam içinde milletinin karsna çkt ..."
8 buyruunu açklarken: "Karun

milletinin karsna üzerinde krmz örtü olan beyaz katr üzerinde çkt.

Beraberinde, beyaz katr üzerinde, krmz elbiseler giyinmi üç yüz cariye

bulunmaktayd" dedi .

9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Karun, ihtiam içinde milletinin

karsna çkt ..."
10 buyruunu açklarken öyle dedi: “Karun, krmz kadifeler

üzerine konulmu altn eyerler üzerinde olan beyaz cariyelerie beraber

çkmt. Cariyeler krmz elbiseler giyinmi, altn taklar takm bir ekilde

katrlar üzerindeydiler."’1

’ Kasas Sur. 79
1 Kasas Sur. 79

’ bn Ebî Hatim (9/3013).

8 Kasas Sur. 79

s bn Ebî Hatim (9/3014).
b
Kasas Sur. 79

7 bn Ebî Hatim (9/3014).
8
Kasas Sur. 79

9 bn Ebî Hatim (9/3014).
10
Kasas Sur. 79

” bn Ebî Hâlim (9/3014).
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bn Merdûye'nin Evs b. Evs es-SekafPden bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ssiiaiiBhu 8i?rtu «eseiien): "Karun, ihtiam içinde milletinin karsna çkt...'"

buyruunu açklarken:
“Karun ince ipek giyinmi bir ekilde katrlara binmi

dört bin kiiyle çkt" buyurmutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abde b. Ebî Lübâbe: “Siyaha boyayan ilk

kii Karun'dur" dedi .

2

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Dünya hayatn isteyenler ..."3 buyruunu açklarken: “Tevhid

ahalisinden baz kiiler: "Keke Karun'a verilenlerin bir benzeri de bize

verilse ..."4 demilerdi" dedi. "...Ona da ancak sabredenler kavuturulur"5

buyruu hakknda ise: “Allah’n sevabna ve dorulua ancak sabredenler

kavuturulur" dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Dorusu o büyük varlk

sahibidir ..."7 buyruunu açklarken: “O talihli birisiydi" dedi .

8

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hatim, Abdullah b. el-Hâris b. Nevfel el-Hâimî’den

bildirir: Bize ulatna göre Karun'a o kadar çok mal verilmiti ki evinin

kapsn ve avlusunun döemesini altndan yaptrmt. Onun yanna srâil

oullanndan bir grup gider gelirdi. Karun onlara yemekler yedirir ve

kendileriyle muhabbet ederdi. Ayn zamanda Karun, Mûsa’ya (aleyhinden) eziyet

ederdi. Katlk ve kötülük onu brakmyordu. O, güzelliinden bahsedilen ve

kötü olarak anlan srâil oullanndan bir fahieye haber salp yanna getirtti.

Ona: “srâil oullan yanmda iken gelip: “Ey Karun! Mûsa’y (aieyhisseiam) benden

uzak tutamaz msn?" demen karlnda sana mal verip ve seni elerimin

arasna almam istemez misin?” dedi. Kadn bunu kabul etti ve: “Tamam"

dedi.

’ Kasas Sur. 79
J bn Ebî Hatim (9/3015).

3 Kasas Sur. 79
4 Kasas Sur. 79
5 Kasas Sur. 80
6 bn Ebî Hatim (9/3015).

7 Kasas Sur. 79
8 bn Ebî Hatim (9/3015).
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Karun’un dostlan gelip toplannca kadn çartt ve kadn gelip dostlarnn

önünde durdu. Allah onun kalbini çevirip ona tövbeyi ihsan edince, o, öyle

dedi: “Bu gün Allah’n dümann yalanlamaktan ve Allah’n Peygamberini

(kötülükten) beri klmaktan daha üstün bir tövbe görmüyorum. Karun beni

çartp: “Dostlanm yanmda iken gelip: “Ey Karun! Musa'y (aieyhissei«n) benden

uzak tutamaz msn?” demen karlnda sana mal verip ve seni elerimin

arasna almam istemez misin?" dedi. Bu gün Allah’n dümann
yalanlamaktan ve Allah’n Peygamberini (kötülükten) beri klmaktan daha

üstün bir tövbe görmüyorum." Bunun üzerine Karun ban önüne edi ve

helak olduunu anlad.

Bu durum insanlar arasnda yayld ve neticesinde Mûsa'ya (ateyhî«eiOT) kadar

ulat. Musa («leybicteim) çok öfkeli birisiydi. Bu haber kendisine gelince abdest

alp namaz kld ve secdeye kapand. Alayarak: “Ey Rabbim! Dümann
Karun bana eziyet etmektedir" -diyerek gördüü eziyetlerden bir eyler

sayd- “O beni kötülemek için her eyi yapyor. Allahm! Beni ona musallat et’

diye dua etti. Bunun üzerine Allah, ona yeryüzüne istediin eyi emret o sanc

itaat edecektir diye vahyetti. Musa (aleyhismiam), Karun’un yanna geldi. Karur

kendisini görünce yüzünden öfkeli olduunu anlad ve: “Ey Musa! Bana

merhamet et" dedi. Musa (iyhisselan): “Ey yer! Onlan yut!" dedi. Karun'un evi

çöktü ve ashabyla beraber ayak bileklerine kadar yerin içine girdi. Evinin

avlusu da bir o kadar yerin içine girdi. Karun: “Ey Musa! Bana merhamet et"

dedi. Musa (aieytaseism) bir daha: “Ey yer! Onlan yut!" dedi. Yine Karun’un evi

çöktü ve ashabyla beraber dizlerine kadar yerin içine girdi. Evinin avlusu da

bir o kadar yerin içine girdi. Karun: “Ey Musa! Bana merhamet et" derken,

Musa (ateyhisselam): “Ey yer! Onlan yut!" diyordu. Yine evi çöktü ve ashabyla

beraber göbeklerine kadar yerin içine girdi. Evinin avlusu da bir o kadar yerin

içine girdi. Yine Karun: “Ey Musa! Bana merhamet et" derken, Musaiaieyhiminnv:

“Ey yer! Onlan yut!" diyordu. Bir daha evi çöktü ve ashabyla beraber

boazlanna kadar yerin içine girdi. Evinin avlusu da bir o kadar yerin içine

girdi. Karun bir daha: “Ey Musa! Bana merhamet et" dedi. Musa(ateytouHm):“Ey

yer! Onlar yut!” dedi. Bunun üzerine ashabyla ve eviyle beraber yerin içine

batt. Battktan sonra Mûsa’ya (aieyh.sseiam): “Ey Musa! Ne kadar katsn! zzetime

yemin olsun ki eer o bana dua etmi olsayd ona merhamet ederdim" diye

vahyedildi.

Ebû mrân el-Cevnî der ki: “Mûsa'ya (B ieyhisseiOT ): “Bundan sonra yeryüzünü



Âyet: 76-82 • Karun 489

asla kimsenin emri altnda klmayacam” diye vahyedildi .

1

Firyabî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “J$\ ajljjj -o buyruunu

açklarken: “Onu, yerin dibine geçirdik, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in Katâde vastasyla Ebû Meymûne'den bildirdiine göre

Semure b. Cundub: “Karun ve kavmi her gün bir boy yere batmaktadr.

Ancak kyamet gününe kadar yerin dibine ulaamayacaklardr” dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir: Bize ulatna göre

Karun ve kavmi her gün bir boy yere batmaktadr. Ancak kyamet gününe

kadar yerin içinde çalkalanacaklar ve dibine ulaamayacaklardr.

4

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’ten aynsn bildirir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “Allah, yeryüzüne bir saat

boyunca Musa'ya (ateytseiam) itaat etmesini emretti” dedi .

5

Abd b. Humeyd'in Mâlik b. Dinar'dan bildirdiine göre Karun yerin içine

günde bir boy batmaktadr.

Abd b. Humeyd, krime’den bildirir: Karun yerin içine batarken Musa

(BBytmeBm) ona yakn bir yerdeydi. Karun: “Ey Musa! Rabbine dua et te bize

merhamet etsin" diyordu. Karun, tümden yere batana kadar Musa (BeyhissaM

ona hiç cevap vermedi. Bunun üzerine Yüce Allah: “O, senden yardm istedi,

ama sen ona yardm etmedin. zzetime ve Celâlime yemin olsun ki, eer. “Ya

Rab!” demi olsayd ona merhamet ederdim” diye vahyetti.

Ahmed Zühd'âe Ömer b. Abdilaziz'in Filistin yönetiminde görevlendirdii

Abdullah b. Avf el-Kâri’den bildirdiine göre ona öyle haber verilmiti: “Yüce

Allah, yeryüzüne Karun'u yutmas konusunda Musa'ya (aieyhisssM itaat etmesini

emretti. Musa (Bieyhuniam), Karun ile karlanca yeryüzüne: “Bana itaat et” dedi

ve yer onu dizlerine kadar içine ald. Sonra bir daha: “Bana itaat et” deyince

1

Tahricu'l-Keâf ta (3/33, 34) geçtii üzere Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim (9/3019,

3020).
2
Kasas Sur. 81

1 bn Ebî Hâtim (9/3020).

< bn Ebî Hâtim (9/3020).

5 bn Ebî Hâtim (9/3020).
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yer onu beline kadar içine ald. Ancak Karun durmadan kendisinden yardm

istiyordu. Musa (aieyhsseiam) bir daha: “Bana itaat et" deyince onu tümden içine

ald. Sonra Allah, Musa'ya (Bieyhisselam): “Ey Musa! Ne kadar katsn! zzetime ve

Celâlime yemin olsunki, eer o benden yardm istemi olsayd ona yardm

ederdim" diye vahyetti. Bunun üzerine Musa(aiertisseian): “Ey Rabbim! Ben bunu

senin gazabnla yaptm" dedi.

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...Allah'a kar ona yardm edebilecek kimsesi de yoktu; kendini

kurtarabilecek kimselerden de deildi*

1

buyruunu açklarken: “Onun,

Allah'a kar kendisine yardm edecek askeri veya yere batmasn

engelleyecek bir eyi de yoktu" dedi.*

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "l jfcj
"3 buyruunu açklarken: “Rzk Allah'n

genilettiini bilmiyor musun?” dedi. "...Demek ki inkarclar baarya

eremezler..."4 buyruu hakknda ise: "Kafirleri kurtulua erdirmeyeceini

bilmiyor musun?" dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "l jfoj
"6

buyruunu açklarken: “Rzk Allah'n genilettiini görmüyor musun?" dedi,

"...inkarclar baarya eremezler ..."7 buyruu hakknda ise: “Allah'n kafirleri

kurtulua erdirmediini görmüyor musun?" dedi .

8

ISLJ Hj j IjU oAJ, H jjjb î^'l jlill âl;

Os&Û^Ulj

1

Kasas Sur. 81

2 bn Ebî Hatim (9/3020).

? Kasas Sur. 82
4 Kasas Sur. 82
5 Abdurrezzâk (2/94) ve bn Ebî Hatim (9/3021, 3022).

6 Kasas Sur. 82
7 Kasas Sur. 82
8 bn Ebî Hâtim (9/3022).
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“te ahiret yurdu. Biz , onu yeryüzünde büyüklük

taslamayan ve bozgunculuk çkarmayanlara has klanz.

Sonuç, Allah'a kar gelmekten saknanlarndr."
(Kanm Sur. 83)

Mehâmilî ve Deylemî’nin Müsnedu'l-Firdevs'te Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah Msiiahu aleyhi veseiiem): "te ahiret yurdu. Biz, onu

yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çkarmayanlara has

klarz ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada, yeryüzünde zorbalk yapmayan ve

haksz yere mal elde etmeyen kiiler kastedilmektedir
1 ' buyurmutur .

2

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Müslim el-Batîn: "...Yeryüzünde büyüklük taslamayan ve

bozgunculuk çkarmayanlara has klarz ..."

3

buyruunu açklarken: “Uluvv

ifadesi yeryüzünde haksz yere büyüklenmek, mânâsndadr. Fesad ifadesi ise

haksz yere mal elde etmek, demektir" dedi/

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "...Yeryüzünde büyüklük taslamayan ..."3 buyruunu açklarken:

"Yeryüzünde azgnlk etmeyen mânâsndadr" dedi .

6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Yeryüzünde büyüklük

taslamayan ve bozgunculuk çkarmayanlara has klarz ..."7 buyruunu

açklarken: "Burada yeryüzünde büyüklenip zorbalk etmeyenler ve masiyet

ilemeyenler kastedilmektedir’’ dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "te ahiret

yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk

çkarmayanlara has klarz. Sonuç, Allah'a kar gelmekten

saknanlarndr"
8

âyetini açklarken öyle dedi: "Biz ahiret yurdunu yani

1 Kasas Sur. 83
1 Mehâmilî (218, 219)

3 Kasas Sur. 83

4 bn Ebî Hatim (9/3022, 3023).

5 Kasas Sur. 83
6 bn Ebî Hatim (9/3022).

7 Kasas Sur. 83

* Kasas Sur. 83
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Cenneti büyüklük taslamayan, idarecilerin ve krallann yannda mertebe ve

makam istemeyen, Allah’a kar masiyet ilemeyen ve haksz yere mal

almayanlara has klanz."
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Yeryüzünde

büyüklük taslamayan ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada, idarecilerin

yannda mertebe ve üstünlük istemeyen kiiler kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Muâviye el-Esved: "...Yeryüzünde

büyüklük taslamayan ..."3 buyruunu açklarken: “Burada dünya malyla

bakalaryla yanmayan ve yoksulluk halinde szlanmayan ki

kastedilmektedir" dedi .

4

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ali b. Ebî

Tâlib’den bildirir. üphesiz ki, kii ayakkab bann bile arkadann ayakkab

bandan daha güzel olmasn ister. te böylesi kiiler: "te ahiret yurdu.

Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çkarmayanlara

has klarz ..."5 âyetinin hükmü içine girenlerdir .

6

bn Merdûye ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib halife iken

çarlarda tek bana yürür, yolu kaybedenlere yolu gösterir ve zayflara

yardm ederdi. Bakkal ve satclarla karlat zaman Kuriân' açp: "te

ahiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk

çkarmayanlara has klarz..."7 âyetini okurdu. Sonra: “Bu âyet, adalet ve

tevazu sahibi olan idareci ve makam sahibi kiiler hakknda inmitir" derdi .

8

bn Merdûye, bn Abbâs'tan aynsn bildirir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Adiy b. Hâtim, Hz. Peygamberin (sai»«fnj

aleyhi vesedem) yanna girince, Hz. Peygamber (siyiaim aleyh. ««M onun için bir yastk

koydu ve kendisi yere oturdu. Bunun üzerine Adiy b. Hâtim: “Ben senin

’ bn Ebî Hâtim (9/3022, 3023).

1 Kasas Sur. 83
3 Kasas Sur. 83
3 bn Ebî Hâtim (9/3023).

5 Kasas Sur. 83
6 bn Cerir (18/344) ve bn Ebî Hâtim (9/3023).

7 Kasas Sur. 83
8 bn Asâkir (42/498).
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yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çkarmayan bir kii

olduuna ahitlik ederim" dedi ve Müslüman oldu.

u- & fid£ ji Ji âiijj ûT>& iu* >> ^il l\

"Kur'ân' sana farz klan Allah, üphesiz seni dönülecek bir

yere döndürecektir. «Rabbim hidayetle geleni ve apaçk bir

sapklk içinde olan daha iyi bilir» de." (Kanaj Sur. 85)

bn Ebî Hâtim, Dahhâk'tan bildirir: Hz. Peygamber (saüaiiahu aleyhi «allem)

Mekke'den çkp Cuhfe’ye geldii zaman Mekke'ye kar bir özlem duymutu.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Kur'ân' sana farz klan Allah, üphesiz seni

dönülecek bir yere döndürecektir..."’ âyetini indirdi. Burada dönülecek

yerle Mekke kastedilmektedir.
1

bn Merdûye, Ali b. el-Hüseyn b. Vâkd'dan bildirir: "Kur'ân' sana farz

klan Allah, üphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir ..."3 âyeti

dnda bütün Kuriân Mekke’de ve Medine’de inmitir. Bu âyet Resûlullah'a

(ssüBiiehu aleyhi mailem) Mekke'den Medine'ye hicret ederken Cuheyfe'de inmitir.

Yani ne Mekki'dir, ne de Medeni’dir. Mekke veya baka ehirde hicretten

önce inen her âyet Mekki'dir. Medine veya baka ehirde hicretten sonra

inen her âyet te Medeni'dir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, bn Merdûye ve DelâiVde Beyhakî'nin deiik kanallarla

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dönülecek bir yere döndürecektir ..."4

buyruunu açklarken: “Burada Mekke kastedilmektedir" dedi. 5

ibn Merdûye: “Seni oradan çkard gibi" ifadesini de eklemitir.

'

Kasas Sur. 85
1 bn Ebî Hâlim (9/3026).

3 Kasas Sur. 85
4 Kasas Sur. 85
5 Buhâri (4773), Nesâî, S. el-Kübrâ (11386), bn Cerîr (18/350), bn Ebî Hâtim (9/3026)

ve Beyhakî (2/520, 521).
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Firyabî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Dönülecek bir

yere döndürecektir..."

1

buyruunu açklarken: "Allah, seni doduun yer

Mekke'ye geri döndürecektir" dedi.

Abd b. Humeyd, Dahhâk'tan aynsn bildirir.

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dönülecek bir yere döndürecektir..."
3

buyruunu açklarken: "Burada ölüm kastedilmektedir" dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî:

"...Dönülecek bir yere döndürecektir ..."4 buyruunu açklarken: "Burada

ölüm kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Merdûye, Ebû Va’la ve bn Cerir'in bildirdiine göre

Ebû Saîd el-Hudrî: "...Dönülecek bir yere döndürecektir ..."5 buyruunu

açklarken: "Burada ahiret kastedilmektedir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dönülecek bir yere

döndürecektir ..."7 buyruunu açklarken: "Seni kyamet gününe

döndürecektir, mânâsmdadr" dedi .

8

Abd b. Humeyd, krime'den aynsn bildirir.

Firyabî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Kuriân' sana farz klan Allah, üphesiz seni dönülecek bir

1

Kasas Sur. 85
1 Kasas Sur. 85

3 bn Ebî Hâtim (9/3025) ve Taberânî (12268). Heyserrû, Mecmau'z-Zevâd'de (7/88) der

ki: "Ravileri Sahîh'm ravileridir."

4 Kasas Sur. 85
s Kasas Sur. 85
6 Ebû Ya'la (1131), bn Cerîr (18/346, 347). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/88) der ki:

"Ravileri güvenilir kiilerdir."

7 Kasas Sur. 85
8 bn Ebî Hâtim (9/3026).
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yere döndürecektir..."’ buyruunu açklarken: “Allah, seni kyamet gününde

tekrar diriltecektir, mânâsndadr” dedi .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Dönülecek bir yere

döndürecektir ..."3 buyruunu açklarken: “Muhammed'in (sallaiUu aleyhi veseiiem)

dönecek bir yeri vardr. Allah, onu kyamet gününde diriltecek ve Cennnete

sokacaktr" dedi.

Târih'te Hâkim ve Deylemî'nin Hz. Ali’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (««Halisim aleyhi vnellam): "...Dönülecek bir yere döndürecektir ..."4

buyruunu açklarken: "Burada Cennet kastedilmektedir

"

buyurdu.

bn Ebt eybe, Târih'te Buhârî, Ebû Ya'la ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine

göre Ebû Saîd el-Hudrî: "...Dönülecek bir yere döndürecektir ..."5

buyruunu açklarken: “Döndürülecek yeri Cennettir” dedi. Baka bir lafzda

ise: “Döndürülecek yeri âhiretidir” eklindedir.

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dönülecek bir yere döndürecektir ..."
6

buyruunu açklarken: “Cennetteki yerine döndürülecektir” dedi .

7

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Kur’ân' sana farz klan Allah, üphesiz seni

dönülecek bir yere döndürecektir ..."
8
buyruunu açklarken: “Seni Cennete

döndürecek ve sonra sana Kur'ân’ soracam, mânâsndadr” dedi .

9

1

Kasas Sur. 85

* bn Ebî Hâtûn (9/3026).

1 Kasas Sur. 85
4 Kasas Sur. 85
5 Kasas Sur. 85
6
Kasas Sur. 85

7 bn Ebî Hatim (9/3026).
8 Kasas Sur. 85

9 bn Ccrir /18/346), bn Ebî Hâtim (9/3025) ve Taberânî (12032). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid'de (7/88) der ki: "Güvenilir olup ta zayf olan Husayf dndaki ravileri Sahîh’in

ravileridir."
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Firyabî’nin bildirdiine göre Ebû Salih: "...Dönülecek bir yere

döndürecektir ..."

1

buyruunu açklarken: “Cennete döndürülecektir” dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde: "...Dönülecek bir yere döndürecektir ..."
1

buyruunu açklarken: “Bu, bn Abbâs’n gizli tuttuu bir eydi" dedi .
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Nuaym el-Kârî: "...Dönülecek bir yere

döndürecektir..."4 buyruunu açklarken: “Beytü'l-Makdis'e

döndürülecektir" dedi .

5

*

"Sen Allah ile beraber baka bir ilâha ibadet etme. O'ndan
baka hiçbir ilâh yoktur. O'nun zatndan baka her ey yok

olacaktr. Hüküm yalnzca O'nundur ve kesinlikle O'na

döndürüleceksiniz." (Ku*a* Sur. ss)

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'ten bildirir: "Yer üzerinde bulunan her canl

yok olacaktr"
6
âyeti indii zaman melekler: “Yeryüzü yok oldu" dediler. "Her

canl ölümü tadacaktr..."

7

âyeti indii zaman da: “Her nefis yok oldu"

dediler. "...O'nun zatndan baka her ey yok olacaktr..." âyeti inince de:

"Yeryüzü ve gökyüzü ahalisi yok oldu” dediler.

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: "Her canl ölümü tadacaktr...'9 âyeti

indii zaman: “Yâ Resûlallah! Melekler ne olacak?” denildi. Bunun üzerine:

"...O'nun zatndan baka her ey yok olacaktr ..."
10

âyeti indi. Allah bu

1

Kasas Sur. 85

’ Kasas Sur. 85
3 Abdurrezzâk
A Kasas Sur. 85

(2/94) ve bn Ebî Hatim (9/3027).

5 bn Ebî Hatim (9/3026).

6 Rahman Sur. 26
7 Âli mrân Sur. 185, Ankebût Sur. 57
8
Kasas Sur. 88

9 Âli mrân Sur. 185, Ankebût Sur. 57

Kasas Sur. 88
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âyetle, meleklerin, insanlann, cinlerin, yaratm olduu hayvanlann, kularn,

vahi hayvanlann, aslanlann, develerin ve her canlnn ölüp yok olacan

bildirmitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...O'nun zatndan baka her

ey yok olacaktr ..."
1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Gökyüzündeki ve

yeryüzündeki bütün hayvanlar ve melekler yok olduktan sonra gökyüzü ve

yeryüzü yok olacaktr. Cennet, Cehennem ve içindekiler, Ar ve Kürsi yok

olmayacaktr.” 1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...O'nun zatndan baka

her ey yok olacaktr ..." 3 buyruunu açklarken: "Kendisi ile sadece Allah'n

nzas dilenen ameller yok olmayacaktr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...O'nun zatndan baka her

ey yok olacaktr..."4 buyruunu açklarken: "Kendisi ile sadece Allah’n

nzas dilenen ameller yok olmayacaktr” dedi. s

Beyhakî'nin uabu'l-mân 'da bildirdiine göre Süfyân: "...O'nun zatndan

baka her ey yok olacaktr ..."
6 buyruunu açklarken: "Kendisi ile sadece

Allah'n rzas dilenen salih ameller yok olmayacaktr” dedi .

7

bn Ebi'd-Dünyâ'nm et-Tefekkür de bildirdiine göre bn Ömer kalbi ile

ahidlemek istedii zaman bir harabeye gidip kapsnda durarak hüzünlü bir

sesle: "Senin ahalin nerededir?” derdi. Sonra kendi nefsine döner ve:

".
. .O'nun zatndan baka her ey yok olacaktr. .

."8 derdi .
9

’ Kasas Sur. 88
3 bn Ebî Hatim (9/3028).

3 Kasas Sur. 88
4 Kasas Sur. 88

5 bn Ebî Hatim (9/3028).
6
Kasas Sur. 88

7 Beyhakî (6894).
8
Kasas Sur. 88

9 bn Kesîr, Tefsîr'de (6/272) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünyâ.
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Ahmed Zühd'de Sâbit'ten bildirin Musa b. mrân vefat ettii zaman

melekler gökyüzünde dolaarak: “Musa öldü. Hangi nefis ölmeyecektir ki!”

demeye baladlar .

1

’ Ahmed (sh. 74).



ANKEBÛT SÛRES
bnu’d-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin DelâVde bildirdiine

göre bn Abbâs: "Ankebût Sûresi, Mekke'de inmitir" dedi.’

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. Zübeyr: "Ankebût Sûresi,

Mekke'de inmitir" dedi.

Dârakutnî’nin Sünen 'de Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiianu aleyh

vesellem) Güne ve Ay tutulmasnda dört rekat namaz klar ve dört secde ederdi.

Birinci rekatta Ankebût veya Rûm Suresi'ni, ikinci rekatta da Yâsin Sûresi'ni

okurdu .

1

iSâ lal} î Ij3
.
jk ol i ol * ^Jl

"Elif Lâm Mîm. nsanlar, «nandk» demekle imtihan

edilmeden braklacaklann m zannederler. Andolsun ki biz

onlardan öncekileri de imtihandan geçirmitedir. Elbette

Allah dorular ortaya çkaracak, yalanclar da mutlaka

ortaya koyacaktr/' (Anketûi Sur. - 3)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre a'bî: "Elif Lâm Mîm. insanlar, «nandk» demekle imtihan edilmeden

braklacaklarn m zannederler
"3 âyetlerini açklarken öyle dedi: "Bu

âyetler Mekke'de slamiyeti kabul eden baz kiiler hakknda inmitir. Hicret

âyeti indii zaman Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi nsrikm) ashab, bu kiilere: "Hicret

etmediiniz müddetçe ikrar etmeniz ve Müslüman olmanz kabul

edilmeyecektir" diye bir mektup yazd. Bunun üzerine onlar Medine’ye

doru yola çkt. Fakat mürikler arkalarndan gitti ve onlar yollarndan geri

’ bnu'd-Durays (sh. 33- 35), Nehhâs (sh. 611) ve Beyhakî (7/143, 144).

1 Dârakutnî (2/64).

3 Ankebût Sur. 1, 2
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çevirdi. Onlar hakknda bu âyet inince onlara: “Sizin hakknzda filan filan

âyeti indi" diye yazdlar. Bu kiiler: “Yola çkalm arkamzdan gelenle de

savaalm” dediler ve yola çktlar. Mürikler arkalanndan gelip onlarla

savat. Bunlardan bir ksm öldürüldü, bir ksm da kurtuldu. Bunun üzerine

Yüce Allah haklarnda: “Sonra üphesiz ki Rabbin, eziyete uratldktan

sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin

yanndadr. üphesiz Rabbin bundan sonra da çok balayandr, çok

merhamet edendir
"1

âyetini indirdi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Elif Lâm Mîm. nsanlar,

«nandk» demekle imtihan edilmeden braklacaklarn m zannederler"3

âyetlerini açklarken öyle dedi: “Bu âyetler Medine'ye hicret etmek isteyip

de müriklerin yollarna çkmas üzerine geri dönen Mekke ahalisinden baz

kiiler hakknda indirilmitir. Medine'deki Müslüman kardeleri onlara

Kurîân'da haklarnda inen âyeti yazp bildirince, Medine'ye doru yola

çkmlard. Mürikler yollanna çknca da onlardan bir ksm öldürülmü bir

ksm da kurtulmutu. te o zaman: "Bizim urumuzda cihad edenler var

ya, biz onlar mutlaka yollarmza ileteceiz ..."4 âyeti indi .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Katâde'den bildirir: Bu âyetler

Medine'ye hicret etmek isteyip de mürikler tarafndan engellenen ve tekrar

Mekke’ye döndürülen bir topluluk hakknda indirilmitir. Bu sûrenin ilk on

âyeti Medeni, dier âyetleri ise Mekki'dir .

6

bn Sa'd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir, Abdullah b. Ubeyd b.

Umeyrîden bildirir: "Elif Lâm Mîm. nsanlar, «inandk» demekle imtihan

edilmeden braklacaklannm zannederler"7
âyetleri, Allah yolunda

ikencelere maruz kalm Ammâr b. Yâsir hakknda indirilmitir.

8

1

Nahl Sur. 110
J bn Cerîr (18/358, 359) ve bn Ebî Hâtim (9/3031).

3 Ankebût Sur. 1, 2
* Ankebût Sur. 69
5 bn Ebî Hâtim ((9/3031).
6 bn Cerîr (18/3666, 367).

7 Ankebût Sur. 1,

2

8 bn Sa'd (3/250), bn Cerîr (18/358), bn Ebî Hâtim (9/3032) ve bn Asâkir (43/375,

376).



A

Ayet: 1 501

bnu'I-Münzirîin, bn Cüreyc'den bildirdiine göre bn Ömer ve bakalan

öyle demitir: Ebû Cehil, Ammâr b. Yâsir'e yaz scanda demirden zrh

giydirip, annesinin de fercini mzraklayarak ikence etmiti. Bu olay üzerine:

"Elif Lâm Mim. nsanlar, «inandk» demekle imtihan edilmeden

braklacaklarnm zannederler*

1

âyetleri indi.

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...mtihan edilmeden ..."
3 buyruunu

açklarken: “Burada mallaryla ve canlanyla imtihan edilmeleri

kastedilmektedir” dedi. ^ j^Jj"
3 buyruu hakknda ise: "Biz

onlardan öncekileri de imtihandan geçirmiizdir, mânâsndadr" dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

" âjU' lus IJ3 y p-2’3 luî I3J3J J jî JvtJI

l^slö
"5

âyetlerini açklarken öyle dedi: “nsanlar imtihan edilmeden

braklacaklann m zannederler? Biz onlardan Öncekileri de imtihandan

geçirmiizdir, mânâsndadr. Allah dorulan, yalanclar, itaat edenleri ve asi

olanlar ortaya çkaracaktr. Altnn atele denendii gibi mümin kiinin de

skntlarla imtihan edilecei söylenirdi. Yine imtihann insan için, körün ald,

gören kiinin de almad sahte dirhem gibi olduu söylenirdi."
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz. Ali bu âyeti:
“

I39 JJo ^JJI >u)l
[jÂbfab

kiiSJ JiUuJS" eklinde okuyup: “Allah dorulan ve yalanclan insanlar

arasnda belli edecektir" derdi .
7

bn Merdûye ve Hilye 'de Ebû Nuaym'n bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti açklarken öyle dedi: “Allah, ümmetine bir peygamber gönderir ve bu

peygamber vefat edene kadar ümmetinin arasnda kalrd. Vefat ettikten

sonra da ümmeti veya Allah'n diledii kiiler: «Bizim için peygamberin açk

yolu vardr» derler. Sonra da Allah belalar gönderir. Peygamberin açk yolu

1

Ankebût Sur. 1, 2
1 Ankebût Sur. 2

5 Ankebût Sur. 3
4 bn Cerir (18/359) ve bn Ebî Hatim (9/3032).

5 Ankebût Sur. 2, 3
6 bn Cerîr (18/356, 359) ve bn Ebî Hatim (9/3033).

7 bn Ebî Hatim (9/3032).
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üzerinde sebat eden kii doru olan, sebat etmeyip deien kii ise yalanc

olandr." 1

bn Mâce ve bn Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildirir: Müslüman olduunu ilk

açklayanlar yedi kii idi. Bunlar, Resûlullah (saiiailahu aleyhi vesalM, Ebû Bekr,

Sümeyye Ümmü Ammâr, Ammâr, Suheyb, Bilal ve Mikdâd'dr. Allah,

Resûlullah' (uiiaiiahu aleyhi veseiiem), amcas Ebû Tâlib'in himayesi ile Ebû Bekrii de

kavmi ile müriklerden korumutu. Ancak dier kiiler mürikler tarafndan

yakalanm ve demir zrhlar giydirilerek güne altnda tutulmutu. Bilal

dndakilerin hepsi, müriklerin dediklerini kabul etmiti. Bilal, cann Allah

yolunda feda etmeyi kolay bir ey sanmt. Kavmi de onu öldürmenin kolay

bir ey olduunu düününce onu Mekke çocuklanna teslim ettiler ve

çocuklar onu Mekke tepelerinde dolatrmaya (sürüklemeye) baladlar. Bilal

sürekli: "Allah birdir, birdir" diyordu .

2

* j t '

b u üjLii ö\ 6,jJLuî jju 4^- ;!

"Yoksa kötülük yapanlar, bizden kaçp kurtulacaklann m
sandlar. Ne kötü hükmediyorlar!" (AnkeU sur.4)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Yoksa kötülük

yapanlar ..."3 buyruunu açklarken: "Burada kötülükten kast irktir" dedi .

4

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Kurtulacaklarn m sandlar ..."5 buyruunu

açklarken: “Allah’ aciz brakacaklann m sandlar, mânâsndadr" dedi .

6

(Oii oV 4)1 âjî 4)1 »ÜJ oisr Ji

' Ebû Nuaym (1/326).
1 bn Mâce (150). Sahih hadistir (Bakn: Elbâni, Sahü Sünen bn Mâce, 122).

i Ankebût Sur. 4
4 bn Cerir (18/360).

5 Ankebût Sur. 4
6 bn Cerir (18/360).
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"Her kim Allah'a kavumay umarsa, bilsin ki Allah'n tayin

ettii o vakit elbette gelecektir O, hakkyla iitendir,

hakkyla bilendir." (Anltebûl Sur. 5)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Her kim Allah'a

kavumay umarsa..."' buyruunu açklarken: "Allah'a kavumay ummak

âhirette tekrar dirilince hesaba çekilme korkusunu tamaktr" dedi .

2

jjj* 4j JU Jj U ^ Û ÜLUU- ö\j OLJ^I ili£jj

üjJua»
j

zS Uj U

"Biz, insana, ana babasna iyilik etmesini emrettik. âyet
onlar seni, hakknda hiçbir bilgin olmayan eyi bana ortak

koman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme.

Dönüünüz ancak bana olacaktr ve ben yapmakta
olduklarnz size haber vereceim." (Ankebût Sur. s)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan

bildirir: Annem: "Muhammed'i inkar edinceye kadar bir ey yemeyecek, bir

ey içmeyeceim" dedi ve kendini yemekten, içmekten imtina etti. Sonunda

onun azn sopayla açp yemek yedirmeye balamlard. Bunun üzerine

"Biz, insana, ana babasna iyilik etmesini emrettik. âyet onlar seni,

hakknda hiçbir bilgin olmayan eyi bana ortak koman için zorlarlarsa, bu

takdirde onlara itaat etme. Dönüünüz ancak bana olacaktr ve ben

yapmakta olduklarnz size haber vereceim" 1 âyeti indirildi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Biz, insana, ana babasna iyilik etmesini emrettik. âyet onlar seni,

hakknda hiçbir bilgin olmayan eyi bana ortak koman için zorlarlarsa, bu

takdirde onlara itaat etme ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu âyet

hicret ettii zaman Sa'd b. Mâlik hakknda indirilmitir. Annesi: "Vallahi, o

1

Ankebût Sur. 5
J bn Ebî Hatim (9/3034).

5 Ankebût Sur. 8

4 bn Ebî Hâtin (9/3036).

5 Ankebût Sur. 8
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geri dönünceye kadar hiçbir gölgelikte gölgelenmeyeceim" demiti. Bunun

üzerine Yüce Allah, onlara ihsanda bulunarak kendilerine irkte itaat

etmemesi için bu âyeti indirdi .

1

Üii J^r & lliT JjÂj Ijaj
/ • m * *

J u< flÂi il j&i VST ÛJ^ ilp ^ >iî .U- jdj l

OtiillJl IjîiT j*J3l l -rdjjj * â-JUl jjAj,

"nsanlardan öyleleri vardr ki: «Allah'a inandk» derler.

Ama Allah urunda bir eziyete uratlnca, insanlardan

gördükleri bask ve ikenceyi Allah'n azab gibi tutar.

Andolsun, Rabbinden bir yardm gelecek olsa mutlaka: «Biz

de sizinle beraberdik» derler. Allah, herkesin kalbinde olan
en iyi bilen deil midir? Allah, elbette kendisine iman

edenleri de bilir ve elbette münafklan da bilir."

(Ankckût Sur. 10, l)

Firyabî ve bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn

Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "nsanlardan öyleleri vardr ki:

"Allah'a inandk" derler. Ama Allah urunda bir eziyete uratlnca,

insanlardan gördükleri bask ve ikenceyi Allah'n azab gibi tutar.

Andolsun, Rabbinden bir yardm gelecek olsa mutlaka: «Biz de sizinle

beraberdik» derler. Allah, herkesin kalbinde olan en iyi bilen deil midir?

Allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafklar da

bilir
"2

âyetlerini açklarken öyle dedi: "Bu âyet sadece dilleriyle iman eden

baz kiiler hakknda inmitir. Bunlara insanlar tarafndan bir eziyet, canlanna

veya mallarna bir musibet gelecek olursa, fitneye düerek bu azab Allah'n

âhiretteki azab gibi sayarlard .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "nsanlardan öyleleri vardr ki:

«Allah'a inandk» derler. Ama Allah urunda bir eziyete uratlnca,

insanlardan gördükleri bask ve ikenceyi Allah'n azab gibi tutar.

1

ibn Cerîr (18/363) ve bn Ebî Hâlim (9/3036).

1 Ankebût Sur. 10, 11

3 bn Cerîr (18/365) ve bn Ebî Hatim (9/3037, 3038).
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Andolsun, Rabbinden bir yardm gelecek olsa mutlaka: «Biz de sizinle

beraberdik» derler. Allah, herkesin kalbinde olan en iyi bilen deil midir?"'

âyetini açklarken öyle dedi: “Baz kiiler iman ederek hicret etmiti. Ebû

Süfyân bu kiilerin arakasndan giderek bir ksmn Mekke’ye döndürdü ve

onlara ikence etti. Onlar da böylece imtihana düünce, Allah bu âyeti

indirdi.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: "...Ama Allah urunda

bir eziyete uratlnca, insanlardan gördükleri bask ve ikenceyi Allah'n

azab gibi tutar. Andolsun, Rabbinden bir yardm gelecek olsa mutlaka;

«Biz de sizinle beraberdik» derler. Allah, herkesin kalbinde olan en iyi

bilen deil midir?"3 buyruunu açklarken: “Onlar Allah yolunda iken insanlar

tarafndan kendilerine bir azap gelecek olsa onu Allah'n azabyla e
tutarlard” dedi .

4

ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ama Allah

urunda bir eziyete uratlnca, insanlardan gördükleri bask ve ikenceyi

Allah'n azab gibi tutar. Andolsun, Rabbinden bir yardm gelecek olsa

mutlaka: «Biz de sizinle beraberdik» derler. Allah, herkesin kalbinde olan

en iyi bilen deil midir?" buyruunu açklarken: “Onlar, Allah yolunda bir

eziyete maruz kaldklar zaman dinlerinden dönerlerdi” dedi .

5

Ahmed, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî bn Mâce, Ebû Ya’la, bn
Hibbân, Ebû Nuaym, Beyhakî uabu'l-mân'da ve Diyâ’nn Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Allah için hiç kimsenin

çekmedii kadar eziyet çektim. Allah için hiç kimsenin korkutulmad kadar

korkutuldum. Bir de, Bilal'n koltuk altnda getirdikleri dnda bir canlnn

yiyebilecei bir ey olmakszn yemeksiz olarak üç gün geçirdim
"

buyurmutur .

6

’ Ankebût Sur. 10
1 bn Ebî Hatim (9/3037).

3 Ankebût Sur. 10
4 bn Ebî Hatim (9/3037, 3038).

s bn Ccrîr (18/364) ve bn Ebî Hatim (9/3038).
6 Ahmed 19/245, 21/443 (12212, 14055), bn Ebî eybe (11/464, 14/300), Abd b.

Humeyd, Muntehab (1315), Tirmizî (2472, "sahih"), bn Mâce (151), Ebû Ya la (3423), bn
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "nsanlardan öyleleri vardr ki:

«Allah'a inandk» derler. Ama Allah urunda bir eziyete uratlnca,

insanlardan gördükleri bask ve ikenceyi Allah'n azab gibi tutar.

Andolsun, Rabbinden bir yardm gelecek olsa mutlaka: «Biz de sizinle

beraberdik» derler. Allah, herkesin kalbinde olan en iyi bilen deil midir?"
1

âyetini açklarken öyle dedi: Mekke'de münafklardan baz kiiler iman

etmiti. Bunlar müriklerden eziyet görüp musibetlere maruz kald zaman

eziyet edenlerin korkusuyla küfre ve irke geri dönerlerdi. nsanlann

kendilerine dünyada ettikleri azab da Allah’n azab gibi sayarlard ." 3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: nsanlardan öyleleri vardr ki:

«Allah'a inandk» derler. Ama Allah urunda bir eziyete uratlnca,

insanlardan gördükleri bask ve ikenceyi Allah'n azab gibi tutar.

Andolsun, Rabbinden bir yardm gelecek olsa mutlaka: «Biz de sizinle

beraberdik» derler. Allah, herkesin kalbinde olan en iyi bilen deil midir?

Allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafklar da

bilir
" 3 âyetlerini açklarken: "Bu âyetler hicret etmek isteyip de mürikler

tarafndan engellenen müminler hakknda indirilmitir. Bu on âyet

Medeni’dir" dedi .

4

pi U
j
(ûriiiU juJj \j^\ ijiiT oiJJü Jij

VUÎÎj (4JU1 * ÛJIS tji & fitte üt Ut^t

byjk ljîlS tu ikil
f.
jî ^îLdj £

"Kâfirler, iman edenlere: «Bizim yolumuza uyun, sizin

günahlarnz biz yüklenelim» derler. Hâlbuki onlarn hiçbir

günahn yüklenecek deillerdir. Gerçekte onlar, kesinlikle

yalan söylemektedirler. Onlar kendi arlklarn, kendi

arlktan yannda daha nice arlktan yüklenecekler ve

Hibbân (6560), Ebû Nuaym (1/150, 6/252), Beyhakî (1632) ve Diyâ (1633). Sahih hadistir

(Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce. 123).

’ Ankebût Sur. 10
J bn Cerîr (18/365).

J Ankebût Sur. 10, 11

4 bn Cerîr (18/365).



Âyet: 12, 13 507

uydurup durduklar eylerden kyamet günü sorguya

çekileceklerdir/' (Ankebût Sur. 12, 1 3)

Firyabî, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Kâfirler, iman edenlere: «Bizim

yolumuza uyun, sizin günahlarnz biz yüklenelim» derler ..."
1 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Kureyli kafirler Mekke'de iman etmi kiilere: «Ne

biz, ne de siz öldükten sonra dirilmeyeceiz. Siz bize tabi olun. Sizin için bir

günah varsa onu biz yükleniriz» demekteydi ." 2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Kâfirler, iman

edenlere: «Bizim yolumuza uyun...» derler
"3 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Kafirler ifadesiyle kafirlerin ileri gelenleri, iman edenlerle de

Muhammed’e (saiialiahu aleyhi veselM tabi olanlar kastedilmektedir. Kafirlerin ileri

gelenleri iman edenlere: «Siz, bizim dinimize uyun ve Muhammed'in dinini

brakn» derlerdi."
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "...Onlarn hiçbir günahn yüklenecek deillerdir ..."5

buyruunu açklarken: "Onlar öyle bir ey yapacak deillerdir" dedi. "Onlar

kendi arlklarn, kendi arlklar yannda daha nice arlklar

yüklenecekler ..."
6 buyruu hakknda ise: "Onlar kendi günahlann ve

sapkla düürdükleri kiilerin günahlarn tayacaklardr” dedi .

7

bn Ebî eybe Musannefte ve bnu’l-Münzir, bnü'l-Hanefiyye’den bildirir:

Ebû Cehil ve Kurey’in ileri gelenleri Muhammed'e (ullaüahu aleyhi «seiiem) gidip de

Müslüman olmak isteyenlerin yoluna çkp: “O, içkiyi, zinay ve Araplann

yapt eyleri haram klmaktadr. Siz geri dönün, biz sizin günahlarnz

1

Ankebût Sur. 12
J bn Cerîr (18/368) ve bn Ebî Hatim (9/3039).

i Ankebût Sur. 12
4 bn Cerîr (18/369) ve bn Ebî Hatim (9/3039, 3040).

J Ankebût Sur. 12
6 Ankebût Sur. 13

7 bn Cerîr (18/369) vc bn Ebî Hatim (9/3039, 3040).



508 -3 Ankebût Sûresi &

yükleniriz" derlerdi. Bunun üzerine: "Onlar kendi arlklarn, kendi

arlklar yannda daha nice arlklar yüklenecekler..."
1

âyeti indi .

2

Firyabî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar kendi

arlklarn, kendi arlklar yannda daha nice arlklar

yüklenecekler ..."3 âyeti, "Böylece kyamet gününde kendi günahlarn tam

olarak, bilgisizce saptrdklar kimselerin günahlarnn da bir ksmn
yüklenirler ..."4 âyeti gibidir" dedi.

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar kendi arlklarn,

kendi arlklar yannda daha nice arlklar yüklenecekler..."5 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Onlann yükü kendi günahlan ve kendilerine itaat

edenlerin günahlandr. Ancak onlann bu ekilde günah yüklenmesi

kendilerine itaat edenlerin azaplanndan hiçbir ey eksiltmez."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiyahu aieytu «senem) öyle buyurmutur: "Kim, hidayete davet eder

de kendisine uyulursa
,
bu kii kendisine uyanlarn sevaplar kadar sevap alr ve

kendisine uyanlarn sevabndan bir ey eksiltilmez. Kim de dalâlete davet eder

de, kendisine uyulursa, bu kii kendisine uyanlarn günahlan kadar günan

kazanr ve kendisine uyanlann günahndan bir ey eksiltilmez." Avn: "Haan

bu hadisin üzerine: "Onlar kendi arlklarn, kendi arlklar yannda daha

nice arlklar yüklenecekler ve uydurup durduklar eylerden kyamet

günü sorguya çekileceklerdir
"6

âyetini okuyanlardan idi" dedi.

bn Ebî Hâtim'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (sbimmiu aleyhi

vBseiiem) öyle buyurmutur: "«Zulmetmekten saknn. üphesiz ki Yüce Allah

kyamet günü: zzetime yemin olsun ki, bugün hiç bir zulüm beni geçemeyecek»

buyuracaktr. Sonra bir münadi: «Filan olu filan nerededir?» diye nida

edecektir. O, peinde dalar gibi sevaplarla gelecek ve Rahman'n huzurunda

durana kadar insanlar gözlerini onun dalar gibi olan sevaplarna dikecekti''.

Sonra Allah’n emri üzerine münadi : «Kimin filan olu filanda b:r

’ Ankebût Sur. 13
J bn Ebî eybe (14/301).

3 Ankebût Sur. 13
4 Nahl Sur. 25
s Ankebût Sur. 13
6 Ankebût Sur. 13
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zulmedilmilii veya alaca varsa gelsin » diye nida edecektir. Bunun üzerine

bu kiiler gelip Rahman'm huzurunda toplanp durunca, Allah, meleklere:

«Kulumdan onlarn haklarn aln» buyuracaktr. Melekler: «Nasl alacaz?»

diye sorunca: «Onun sevaplarndan aln ve hak sahiplerine verin»

buyuracaktr. Onun hiçbir sevab kalmayana kadar sevaplarndan alnacaktr.

Geriye kalan hak sahipleri için: «Kulumdan onlarn haklarn aln» buyurunca,

melekler: «Hiçbir sevab kalmad » diyecektir. Bunun üzerine: «Alacakllarn

günahlarndan alp üzerine yükleyin» buyur ;< aktr." Sonra Hz. Peygamber

(saiBiahu aleyhi veseiiem) buna delil olarak da: "Onlar kendi arlklarn, kendi

arlklar yannda daha nice arlklar yüklenecekler ve uydurup

durduklar eylerden kyamet günü sorguya çekileceklerdir
"1

âyetini

okudu .

2

Ahmed, Huzeyfe'den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiihu aleyhi yasallm) zamannda

bir kii dilenmi ve kavimden hiç kimse kendisine bir ey vermemiti. Ancak

bir kii ona bir eyler verince dierleri de verdi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiam) öyle buyurdu: "Kim, hayrl bir ey iler ve

kendisine uyulursa, bu kii kendisine uyanlarn sevaplar kadar sevap alr ve

kendisine uyanlarn sevabndan bir ey eksiltilmez. Kim de kötü bir davranta

bulunur ve kendisine uyulursa, bu kii kendisine uyanlarn günahlar kadar

günah kazanr ve kendisine uyanlarn günahndan bir ey eksiltilmez ."3

Tirmizî ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre ve Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine

göre Resûlullah (niiaiiahu aleyhi veseiiam):
"
Yürüyün, Muferridun ilerledi" buyurunca,

ashab: “Yâ Resûlallah! Muferridun kimlerdir?" diye sordu. Bunun üzerine

Resûlullah (sBÜaiiahu aleyhi veseiien):
"
Allah' çokça zikredenlerdir ki, bu zikir günahlarn

üzerlerinden atar ve kyamet gününde (günahlarndan arnm bir ekilde) hafif

olarak gelirler" buyurdu .

4

1

Ankebût Sur. 13

1 bn Ebî Hatim (9/3039, 3040). bn Kesîr: "Bu hadisin baka bir kanalla Sahîh'tc

ahitleri vardr" demitir.
3 Ahmed 38/235 (23289). Muhakkik: "Sahih liayrihi ve isnad hasendir" demitir.
A Tirmizî (3596, "hasen"). Zayf hadistir (Bakn: Klhân” ^

:!/ Siou’> et-Tirrtizî, 726)



510 3 Ankebût Sûresi &

UU p-fc? ^-4* <fj* <Jl liLijl Jj
/ 1 / / «"

Uli^j j-.j.tll ou^iij ilikti * j_^JUi 0liJjl ^Ü-Ü

"And olsun kî, Nuh'u milletine gönderdik; aralarnda bin

seneden elli yl e^sk kald. Sonunda onlar hakszlk
yaparken, tufaronU yakalayverdi. Ama Biz, Nuh'u ve

gemide bulunanlar kurtardk ve bunu dünyalara bir ibret

kildik." (.Ankebût Sur. 14, 15)

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh,

Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Allah, Nuh’u (üieriisseiam) krk

yanda iken peygamber olarak gönderdi ve dokuz yüz elli yl boyunca kavm

arasnda kalp onlar Allah'a davet etti. Tufandan sonra da altm yl yaad

Bu zaman zarfnda da insanlar çoalp yeryüzünde dalmt.’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: “Nuh (rieyhiaiam) kavmine

gönderilmeden önce ve sonra bin yedi yüz yl yaamtr" dedi.

Saîd b. Mansûr Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim.

Mücâhid'den bildirir: bn Ömer bana: “Nuh (aieyhisseiam) kavmi arasnda kaç yl

kald?" diye sordu. Ona: “Dokuz yüz elli yl kald" deyince: “üphesiz ki,

sizden öncekiler en uzun ömürlüler idi. Sonra da bu güne kadar insanlar,

ahlâk, ömür, emel ve cüsselerinde sürekli olarak eksilme içindedirler"

karln verdi .

2

bn Cerîr, Avn b. Ebî eddâd'dan bildirir: Allah, Nuh'u (Bieyhuseiam) üç yüz elli

yanda iken Peygamber olarak gönderdi ve dokuz yüz elli yl boyunca kavmi

arasnda kald. Tufandan sonra da üç yüz elli yl yaad .

3

bn Ebi’d-Dünyâ Zemmü'd-Dünyâ'öa Enes b. Mâlik'ten bildirin Ölüm

melei Nuh’a (aieyhfsseiam) gelip: “Ey en uzun ömürlü peygamber! Dünyay ve

’ bn Ebî eybe (13/60, 61), bn Ebî Hatim (9/2041) ve Hâkim merfû olarak (2/545, 54t,

"sahîh").

‘bn Ebî Hatim (9/3041).

3 bn Cerîr (18/370).
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lezzetini nasl buldun?" diye sordu. Nuh (Beyhsuiam): "Kiinin iki kapl bir eve bir

kapsndan girip içinde ksa bir zaman dinlendikten sonra dier kapsndan

çkmas gibi" karln verdi.'

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine

göre Katâde: "ol3*kj! buyruunu açklarken: "Burada üzerlerine

gönderilen su kastedilmektedir" dedi. 3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "jIî^Lji” ifadesi, gark olmak

mânâsndadtr" dedi .
4

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "Nuh'u ve

gemide bulunanlar kurtardk ..."5 buyruunu açklarken: "Burada Nuh

(BB/hiESBiam), çocuklan ve çocuklannn eleri kastedilmektedir" dedi.
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "...Bunu dünyalara bir ibret kldk" 7 buyruunu açklarken:

"Allah gemiyi ibret olarak brakmtr. O da Cudi dandadr" dedi.
8

*
öl fi y- fSjî ij£\j il ijiiii yjâJ JÜ l

o

j

î y>, üjpil o\ ISjJ öj&Cj ÛÜJÎ l 0ji j* öjâii: UJ

^ jj^ i jj y '

Vj J_^i_jJl JU UJ pCLû ^ p\ OT Jui Op *0

iyi 01 Jjirfi p jLü il Ü45 ^ji * o^
l (U jUji ta Jçs ij_jLii ^jSi ^ p>- ji * il

1 bn Ebi'd-Dünyâ (229).

1 Ankebût Sur. 14
3 Abdurrezzâk (2/100) ve bn Cerîr (18/371).

4 bn Cerîr (18/371).

5 Ankebût Sur. 15
6 Abdurrezzâk (2/99).

1 Ankebût Sur. 15
8 bn Cerîr (18/372) ve bn Ebî Hâtim (9/3043).
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ir* îy* j* ûj

Uj *U-LI! Vj yjSf! ^ yjj^JL^ p-iil Uj * 5^J *Lj

<3UJj 4)1 olilj \j}*S JiÜ\j * j-A Nj ^ ^ Oji *>• (J3

Ol> ûlST U *^ 4«U* ^ ^dij &iy &
pîJ oi5 im j 01 jiü y i iujli iyy. jt ijiâ yü ol y\

*

5li>*Jl »Sy Ulijî l üj^ 1-i^l juj
*

^Ijlij uii; Cr^dJ fji (^

M t/j <Jl >r^ ^ 6^ * 6trf^ j&*

5>r^' £i3^ c»!
]^**rj V_y*ü ^ ^4*Jj * jij*^ >*

^>JUJ1 yj iytf ^ ^ «y *>î

'brahim'i de gönderdik. 0 kavmine öyle demiti: «Allah'a

kulluk edin. O'na kar gelmekten saknn. Eer bilmi
olsanz bu sizin için daha hayrldr. Siz Allah' brakp
birtakm putlara tapyor, aslsz sözler uyduruyorsunuz.»

Bilmelisiniz ki, Allah' brakp da taptklarnz, size nzk
veremezler. 0 halde rzk Allah katnda arayn. O'na kulluk

edin ve O'na ükredin. Ancak O'na döndürüleceksiniz. Eer
(size tebli edileni) yalan sayarsanz, bilin ki sizden önceki

birçok milletler de (kendilerine tebli edileni) yalan

saymlardr. Peygamber'e düen, yalnz açk bir teblidir

Allah'n, yaratlan ilk batan nasl yarattn, (ölümden)

sonra bunu(nasl) tekrarladn görmediler mi? üphesiz
bu, Allah'a göre kolaydr. De ki: Yeryüzünde gezip dolan
da, Allah ilk batan nasl yaratm bir bakn. te Allah

bundan sonra (ayn ekilde) ahiret hayatn da yaratacaktr.

Gerçekten Allah her eye kadirdir. O, dilediine azabeder,

dilediini esirger. Ancak O'na döndürüleceksiniz. Siz ne

yeryüzünde ne de gökte (Allah') âciz brakamazsnz.
Allah'tan baka bir dost ve yardmc da bulamazsnz.
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Allah'n âyetlerini ve O'na kavumay inkâr edenler 'ite

onlar- benim rahmetimden ümitlerini kesmilerdir ve onlar

için ackl bir azap vardr.

Kavminin (brahim'e) cevab ise: «Onu öldürün yahut

yakn!» demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateten
kurtard. Dorusu bunda, iman eden bir kavim için ibretler

vardr. (brahim onlara) dedi ki: «Siz, srf aranzdaki dünya
hayatna has muhabbet uruna Allah' brakp birtakm

putlar edindiniz. Sonra kyamet günü (gelip çattnda ise)

birbirinizi tanmazlktan gelecek ve birbirinize lânet

okuyacaksnz. Varacanz yer cehennemdir ve hiç

yardmcnz da yoktur.»

Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (brahim): «Dorusu
ben Rabbim'e(emrettii yere) hicret ediyorum. üphesiz O,

mutlak güç ve hikmet sahibidir» dedi. Ona shak ve

Ya'kub'u baladk. Peygamberlii ve kitaplan, onun
soyundan gelenlere verdik. Ona dünyada mükâfatn verdik.

üphesiz o, ahirette de sâlihler (zümresin)dendir."
(Ankebût Sur. l(i- 27)

• * ^
Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: " «M j5 c> 0* 03^ U|

iSjj ijlSjl"
1 buyruunu açklarken: “Siz Allah' brakp sadece bir takm

putlara tapyor ve putlar yapyorsunuz, mânâsndadr” dedi.
2

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):
"

&["3 buyruunu açklarken: “Putlar yontuyorsunuz, mânâsndadr" dedi.
4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"l£ij buyruunu açklarken: “Yalanlar uyduruyorsunuz,

mânâsndadr" dedi.
1

’ AnkebutSur. 17
1 bn Cerîr (18/373, 374).

5 Arkebut Sur. 17

4 Abdurrezzâk (2/96).

5 Ankebût Sur. 17
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Firyabî ve bn Cerîr, Mücâhid'den aynsn bildirir .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: ^UJi & \s& JûS
-" 3 buyruunu açklarken: “Yuîdu

ifadesiyle tekrar diriltmek kastedilmektedir" dedi. "...Allah ilk batan nasl

yaratm bir bakn. te Allah ayn ekilde ahiret yaratmasn da

yapacaktr ..."4 buyruu hakknda ise: "Burada da Allah'n gökyüzünü ve

yeryüzünü yaratmas, ahiret yaratmasyla da ölümden sonraki dirili

kastedilmektedir" dedi. "...Kavminin cevab sadece: «Onu öldürün yahut

yakn» demek oldu. Ama Allah onu ateten kurtard ..."5 buyruunu

açklarken: "Burada brahim'in (aieyhuseiam) kavmi kastedilmektedir. Ka'bul-

Ahbâr bu konuda: "Ate sadece brâhîm'in (aleyteiBm) balanm olduu ipleri

yakt" demitir" dedi. "brâhîm, onlara dedi ki: "Srf aranzda dünya

hayâtna mahsus bir sevgi (ve çkar) uruna Allah' brakp birtakm putlar

edindiniz. Sonra kyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr edip

tanmayacak; kiminiz kiminize lanet edecektir..."
6 buyruu hakknda ise:

"Dünyalk eyler kazanmak üzere putlar edindiler. Ancak kyamet gününde

saknanlann dostluu dndaki bütün dostluklar dümanla dönüecektir"

dedi. "Bunun üzerine Lut ona inand ve brâhîm: «Dorusu ben Rabbimin

diledii yere hicret ediyorum...» dedi
"7 buyruunu açklarken: “Lut (aleyhimi..™)

onu tasdik etti ve brâhîm (aMitaJam) kavmiyle beraber Kûfe'nin bir kasabas

olan Kusa'dan, am'a hicret etti" dedi. "Ayrca ona dünyada mükâfatn da

verdik
"8 buyruu hakknda ise: "Burada mükafatla kendilerine afiyet, salih

amel ve güzel övgüler verilmesi kastedilmektedir. Hiçbir millette Ibrâhîm’e

(aieyhisseiam) raz olup onu önder olarak kabul etmeyen birini bulamazsn" dedi .
9

’ îbn Cerîr (18/373) ve bn Ebî Hatim (9/3044).
J bn Cerîr (18/374).

3 Ankebût Sur. 19

* Ankebût Sur. 20
5 Ankebût Sur. 24
6 Ankebût Sur. 25
7 Ankebût Sur. 26
8 Ankebût Sur. 27
9 bn Cerîr (18/377, 381, 383, 384, 387) ve bn Ebî Hatun (9/3045- 3048, 3050, 3052).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim b. Ebi'n-Necûd bu âyeti:
"

\&f' eklinde eddesiz olarak okumutur, ifadesini de ötre ve

tenvin ile okumutur. ifadesini ise nasbederek okumutur.

bn Ebî eybe, Cebele b. Suhaym'dan bildirir: bn Ömer'e hastann asaya

yaslanarak namaz klmasn sorduumda: “Allah'dan baka eylere tapmak

için putlar edinmenizi emretmem. Eer gücün yeterse namazn ayakta kl.

Buna güç yetiremezsen oturarak kl. Buna da güç yetiremezsen yatarak

namazn kl” karln verdi .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "ite Allah ayn ekilde ahiret

yaratmasn da yapacaktr..."3 buyruunu açklarken: “Burada ölümden

sonraki dirili kastedilmektedir. Bu da kyamet günündedir” dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Lut ona inand ..."5 buyruunu açklarken: "Lut (aieyhisseiam), brahim'i (aieyhissei«m)

tasdik etti, mânâsndadr” dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "Dorusu ben Rabbimin diledii

yere hicret ediyorum
"7 diyen kii, brâhîm'dir (Bieyhisseiam)” dedi .

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka'b: "Dorusu ben Rabbimin diledii

yere hicret ediyorum.. ."dedi "9 buyruunu açklarken: “brahim (BieyhisMiem)

Harran'a hicret etti” dedi .

10

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'ten aynsn bildirir .

11

1

AnkebûtSur. 17
J bn Ebî eybe (1/273).

3 Ankebût Sur. 20
4 bn Cerîr (18/378).

5 Ankebût Sur. 26
6 bn Cerîr (18/384) ve bn Ebî Hatim (9/3050).

7 Ankebût Sur. 26
8 bn Cerîr (18/385).

9 Ankebût Sur. 26

’° bn Ebî Hatim (9/3050).

” bn Cerîr (18/385).
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bn Asâkir'in bildirdiine göre Katâde: "Dorusu ben Rabbimin diledii

yere hicret ediyorum... dedi
"1 buyruunu açklarken: "brâhîm (aMineM

am'a hicret etti" dedi .

2

bn Asâkir'in bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uMu aleyhi

reseM: "Yeryüzünün hayrllar bir hicretten sonra brahim'in (aByhr*setan) hicret

ettii yere hicret edecektir

"

buyurmutur.

3

Ebû Ya'la ve bn Merdûye, Enes'ten bildirir Müslümanlardan ailesiyle

beraber Habeistan'a hicret eden ilk kii Osman b. Affân’dr. Hz. Peygamber

(sailallahu aleyhi veseliem): "Allah onlara dostluk etti. Zira Lut'tan sonra Allah için

ailesiyle hicret eden ilk kii Osman'dr" buyurdu .

4

bn Mende ve bn Asâkir, Ebû Bekr'in kz Esmâ'dan bildirir: Hz. Osman

Habeistan'a hicret edince, Resûlullah {sailaUshu aleyh' «»im: "Osman, brâhîm ve

Lut'tan sonra hicret eden ilk kiidir" buyurmutur.
5

bn Asâkir, Taberânî ve Hâkim'in Kunâ'da Zeyd b. Sâbit'ten bildirdiine

göre Resûlullah (safieiiehu aleyh, »««ailem): "Osman ve Rukîye ile Lut'un arasnda hicret

eden hiç kimse yoktur" buyurmutur .

6

bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Lut'un (aieytooeiem), brahim'in

(aleyhisselam) yanna hicret ettii gibi Resûlullah’n («UaMu aleyhi veseiM yanna hicret

eden ilk kii Osman b. Affân'dr" dedi .

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"brahim'e Ishak' ve Yakub'u bahettik... Ona dünyada mükâfatn

verdik..."® buyruunu açklarken öyle dedi: "Bunlar brâhîm'in {aleyhinim)

’ Ankebûl Sur. 26
1 bn Asâkir (1/163).

* bn Asâkir (1/163).

A
el-Metâlibu'I-Âliye'de (4336) geçtii üzere Ebû Yala ve Taberânî (143). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (9/80, 81) der ki: "snadnda tanmadm Haan b. Ziyâd el-

öurcumî bulunmaktadr. Dier ravileri ise güvenilir kiilerdir."

5 el-sâbe 'de (649) geçtii üzere bn Mende ve bn Asâkir (3/150, 39/30, 319. Haliz:

"snad zayftr" demitir.
6 bn Asâkir (39/31, 50/308) ve Taberânî (4881). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (9/81)

der ki: "snadnda metruk olan Osman b. Hâlid el-Osmânî bulunmaktadr."
7 bn Asâkir (39/30. 50/308).
8 Ankebt Sur. 27
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çocuklardr. Allah din ahalisine brahim'in (sieyhisseiam) dinine uymalarn emretti.

Hiçbir din ahalisi yoktur ki onu önder olarak kabul etmeyip ondan raz

olmasn." 1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ona dünyada mükâfatn verdik..."
2 buyruunu açklarken: "Burada

brahim'in (aleyhissebm) iyi bir ekilde anlmas kastedilmektedir" dedi .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ona dünyada

mükâfatn verdik..."
4 buyruunu açklarken: “Onun güzel bir ekilde

övülmesini saladk, mânâsndadr" dedi .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ona dünyada mükâfatn

verdik..."
6 buyruunu açklarken: "Ona salih evlatlar verilmesi ve güzel bir

ekilde övülmesi kastedilmektedir" dedi .
7

S^ S ^ ^ öjtâ Si& Jlî
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Ija cJlff viAjljil Vj JjÜÂJ lî[ V I
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' bn Cerîr (18/386) ve bn Ebî Hatim (9/3052).
1 Ankebût Sur. 27
3 bn Cerîr (18/387) ve bn Ebî Hatim (9/3052).

4 Ankebût Sur. 27
5 bn Cerîr (18/386).
6 Ankebût Sur. 27
7 bn Cerîr (18/387).
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ÂjT I4L. LS'jJ j-ilj
*

"Lût'u da (gönderdik). O, kavmine demiti ki: «Gerçekten

siz, daha önce hiçbir milletin yapmad bir hayâszl
yapyorsunuz! (Bu lâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de
erkeklere yaklaacak, yol kesecek ve toplantlarnzda

edepsizlikler yapacak msnz!» Kavminin cevab ise, öyle
demelerinden ibaret oldu: «(Yaptklarmzn kötülüü ve

azaba urayacamz konusunda) doru söyleyenlerden

isen, Allah'n azabn getir bize!» (Lût:) «u fesatçlar

güruhuna kar bana yardm eyle Rabbim!» dedi. Elçilerimiz

brahim'e (iki oul ihsan edeceimize dair) müjdeyi

getirdiklerinde öyle dediler: «Biz bu memleket halkn
helâk edeceiz, çünkü orann halk zalim kimselerdir.»

(brahim) dedi ki: «Ama orada Lût var!» öyle cevap
verdiler: «Biz orada kimlerin bulunduunu çok iyi biliyoruz.

Onu ve ailesini elbette kurtaracaz. Yalnz kars müstesna;

o, (azapta) kalacaklar arasndadr.» Elçilerimiz Lût'a

gelince, Lût onlar hakknda tasaland ve (onlar korumak
için) ne yapacan bilemedi. Ona: «Korkma, tasalanma!

Çünkü biz seni de aileni de kurtaracaz. Yalnz, (azapta)

kalacaklar arasnda bulunan karn müstesna» dediler. «Biz,

üphesiz, bu memleket halknn üzerine, yoldan

çkmalarna karlk gökten (feri) bir azap
indireceiz.»Ando!sun ki, biz, akln kullanacak bir kavim

için oradan apaçk bir ibret niânesi brakmzdr."
(Ankebût Sur. 28- 35)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Yol kesiyor..."
1

buyruunu açklarken: “Onlar yol kenannda oturuyor ve yoldan geçen

yolcular tutup o kötü eyi (homoseksüel ilikiyi) yapyorlard” dedi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Toplantlarnzda hayâszlk m yapacaksnz?"' buyruunu açklarken:

“Oturduunuz meclislerde hayâszlk m yapacaksnz? mânâsndadr" dedi .

1

’ Ankebût Sur. 29
J bn Cerîr (18/388) ve bn Ebî Hâtim (9/3054).
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Firyabî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Ebi'd-Dünyâ es-Samt'ta, bn

Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, e-âî Müsned'de, Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye, Beyhakî uabu'l-mân'da ve bn Asâkir, Ebû Tâlib'in kz Ümmü
Hânî’den bildirin ReSÛlullah’a (sallallahu al*yh »esellem): 'Toplantlarnzda hayâszlk

m yapacaksnz?" 3 buyruunun açklamasn sorduumda:
"
Onlar yolda

oturur ve yoldan geçen yolcular talayp onlarla alay ederlerdi" buyurdu.4

bn Merdûye’nin Câbir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi

vBseiiEfn) talamay yasaklamtr. Allah’n: "3ÜJI i ösfe"
5 buyruu da bunu

ifade etmektedir.

bn Merduye’nin bildirdiine göre bn Ömer: "...Toplantlarnzda

hayâszlk m yapacaksnz..."
6 buyruunu açklarken: "Yaptktan hayâszlk

oturduktan yerden geçenlere ufak talar atmalandr” dedi. Bir kii: "Ben de

bu ekilde mecazlarla konusam ne olur?" diye sorunca, bn Ömer bir avuç

çakl ta alarak adamn yüzüne att ve: ''Resûlullah'n (saiiaiiaSu eieYh »eseiiem) sözlerini

mecazi olarakm deerlendireceksin!" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Toplantlarnzda

hayâszlk m yapacaksnz..."7 buyruunu açklarken: "Burada talamak

kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre krime:

"...Toplantlarnzda hayâszlk m yapacaksnz..."
8 buyruunu açklarken:

"Onlar insanlar talyorlard" dedi.9

’ Ankebût Sur. 29
1 bn Cerîr (18/392) ve bn Ebî Hatim (9/3054).

5 Ankebût Sur. 29
4 Ahmed 44/459, 45/381 (26891, 27383), Tirmizî (3190, "hasen"), bn Ebi'd-Dünyâ

(282), bn Cerîr (18/389, 390), bn Ebî Hâtim (9/3054), Taberânî 24/411, 412 (1000- 1002),

Hâkim (2/409, 4/283, "sahîh"), Beyhakî (6755) ve bn Asâkir (5/323). Zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, DaîfSünen et-Tirmiz, 623).

s Ankebût Sur. 29
6 Ankebût Sur. 29
7 Ankebût Sur. 29
8 Ankebût Sur. 29
9 bn Cerîr (18/390).
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Firyabî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Harâitî’nin Mesâviu'l-Ahlâk'ta bildirdiine göre Mücâhid:

'Toplantlarnzda hayâszlk m yapacaksnz"
1

buyruunu açklarken:

“Onlar meclislerde birbirleriyle cinsi münasebette bulunurlard" dedi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"...Toplantlarnzda hayâszlk m yapacaksnz ...” 3 buyruunu açklarken:

“Onlar meclislerinde cinsi münasebette bulunurlard” dedi .
4

Buhârî Târih'te, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Hz. Âie: 'Toplantlarnzda hayâszlk m yapacaksnz..."5

buyruunu açklarken: “Burada (meclislerinde otururken çekinmeden)

yellenmeleri kastedilmektedir” dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Kâsm b. Muhammed

b. Ebî Bekr es-Sddîk'e: "...Toplantlarnzda hayâszlk m yapacaksnz ..."7

buyruunun açklamas sorulup: “Yaptklar hayâszlk nedir?” denilince:

“Onlar toplantlarnda iken birbirlerine kar yellenirlerdi. Nâdî ifadesi de

toplant yeri mânâsndadr” dedi .

8

bn Ebî Hâtim'inm bildirdiine göre Mücâhid: "...Toplantlarnzda

hayâszlk m yapacaksnz ..."9 buyruunu açklarken: “Burada slk çalmak,

güvercinlerle oynamak, yuvarlak hale getirilmi çamuru birbiri üstüne atarak

oynamak ve elbiselerinin dümelerini çözmek kastedilmektedir” dedi .

10

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

bn AsâkVin bildirdiine göre Katâde: "Ibrâhîm: «Ama Lut oradadr» dedi.

Elçiler: "Biz orada olanlar daha iyi biliriz... dediler
" 11

âyetini açklarken:

’ Ankebût Sur. 29
1 bn Cerîr (18/391, 392), bn Ebî Hâtim (9/3055) ve Harâiti (447).

* Ankebût Sur. 29
4 bn Cerîr (18/392).

s Ankebût Sur. 29
6 Buhârî (6/196), bn Cerîr (18/389) ve bn Ebî Hâtim (9/3054).

7 Ankebût Sur. 29
B bn Ebî Hâtim (9/3054, 3055).

9 Ankebût Sur. 29
10 bn Ebî Hâtim (9/3055).

" Ankebût Sur. 32
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“Müminin mümine kar mutlaka merhametli olduunu ve nerede olursa

olsun onu koruyup gözettiini görürsün, mânâsndadr” dedi. “...Onu ve

geride kalanlardan olacak kars dnda ailesini kurtaracaz" 1 buyruunu

açklarken: “Kans Allah’n azabna terk edilenler arasnda idi" dedi.

"Elçilerimiz Lût'a gelince, Lût onlar hakknda tasaland ve ne yapacan
bilemedi ..."

3 buyruu hakknda ise: “Elçiler yanna geldii zaman Lût

(aieyhsttiam), kavminin errini bildiinden dolay elçilere kötülük etmelerinden

korkarak ne yapacan bilememiti" dedi. "üphe yok ki bu ehir halknn

üstüne, buyruktan çkarak yapa geldikleri iler yüzünden, gökten bir azap

indireceiz
"9 âyetini açklarken: “Burada Riczen ifadesiyle gökyüzünden

gelecek bir azap kastedilmektedir" dedi. "Andolsun biz... o memleketten

ibret alnacak apaçk bir delil braktk"4 buyruu hakknda ise: “Allah’n

üzerlerine yadrm olduu talarn kalmas kastedilmektedir" dedi .
5

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: ST tâ} jJUj
"6 buyruunu açklarlen: “bret

alnacak bir delil braktk, mânâsndadr" dedi .

7
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' Ankebût Sur. 32
2 Ankebût Sur. 33
3 Ankebût Sur. 34
1 Ankebût Sur. 35
5 Abdurrezzâk (2/97, 98), bn Cerîr (18/395- 397), bn Ebî Hatim (9/3056, 3056) ve bn

Asakir (50/310).
6 Ankebût Sur. 35
7 bn Cerîr (18/397) ve bn Ebî Hatim (9/3058).
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"Medyen'e de Kardeleri uayb' gönderdik ve uayb: «Ey

kavnm! Allah'a kulluk edin, ahiret gününe umut balayn,
yeryüzünde bozgunculuk yaparak karklk çkarmayn!»

dedi. Fakat onu yalanclkla itham ettiler. Derken,

kendilerini bir sarsnt yakalayverdi ve yurtlarnda diz üstü

çöke kaldlar. Âd ve Semûd'u da (helak ettik). Sizin için,

(onlarn bana nelerin geldii) oturduktan yerlerden

apaçk anlalmaktadr. eytan onlara yaptktan ileri güzel

gösterip onlar doru yoldan çkard. Oysa bakp görebilecek

durumdaydlar. Karun'u, Firavun'u ve Hâmân' da (helâk

ettik). Andolsun ki, Musa onlara apaçk deliller getirmiti de

onlar yeryüzünde büyüklük taslamlard. Halbuki

(azabmz ap) geçebilecek deillerdi. Nitekim, onlardan

her birini günah sebebiyle cezalandrdk. Kiminin üzerine

talar savuran rüzgârlar gönderdik, kimini korkunç bir ses

yakalad, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda

boduk. Allah onlara zulmetmiyor, asl onlar kendilerine

zulmediyorlard."
(Ankebût Sur. 36- 40)

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bunun üzerine kendilerini o malum

sarsnt yakalad..."’ buyruunu açklarken: "Burada korkunç ses

kastedilmektedir" dedi. "...Hâlbuki onlar gözü açk kimselerdi
" 2 buyruu

hakknda ise: "Onlar sapklkta gözü açk kimselerdi" dedi.

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde: "jjilp. <Ujl3 buyruunu açklarken: "Onlar

ölü olarak sabahladlar, mânâsndadr" dedi. "...Hâlbuki onlar gözü açk

1 Ankebût Sur. 37
2 Ankebût Sur. 38
J bn Cerîr (10/302, 303, 18/399) ve bn Ebî Hatim (5/1516, 9/3059, 3060).

4 Ankebût Sur. 37
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kimselerdi"' buyruu hakknda ise: “Onlar sapklklaryla böbürleniyordu,

mânâsndadr" dedi. "Onlardan ta yamuruna tuttuklarmz var. Onlardan

o korkunç sesin yakalad kimseler var. Onlardan yerin dibine

geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boduklarmz var ..."
2 buyruunu

açklarken: “Ta yamuruna tutulanlarla Lût'un (aieyhsseiam) kavmi, korkunç sesin

yakalad kiilerle Salih'in Caieyhsseiam) ve uayb’n (atcyhisseiam) kavmi, yerin dibine

geçirilenle Karun, suda boulanlarla da Nuh'un (aieyn.sseiam) kavmi ile Firavun ve

kavmi kastedilmektedir" dedi. 3

bn Cerîr ve bu’l-Münzir’in bildirdiine göre br Abbâs: "...Onlardan ta

yamuruna tuttuklarmz var. Onlardan o korkunç sesin yakalad
kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda

boduklarmz var..."
4 buyruu hakknda: “Ta yamuruna tutulanlarla

Lût’un (aieyhsselam) kavmi, korkunç sesin yakalad kiilerle Semûd kavmi, yerin

dibine geçirilenle Karun, suda boulanlarla da Nuh’un (aieyhsselam) kavmi

kastedilmektedir" dedi. 5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "ileli, d1 HLJ"
6 buyruunu

açklarken: “Onlan ta yamuruna tuttuk, mânâsndadr" dedi.
7
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"Allat'dan bakalarn dost edinenlerin durumu, kendine
bir ev edinen örümcein durumu gibidir. Evlerin en

dayanksz ise üphesiz örümcek evidir. Keke bilselerdi!

’ Ankebût Sur. 38
1 Ankebût Sur. 40
3 Abdurrezzâk (2/97), bn Cerîr (18/398, 399, 401- 403) ve bn Ebî Hatim (9/3060, 3062).
4 Ankebût Sur. 40
5 bn Cerîr (18/401- 403).
6 Ankebût Sur. 40
7 bn Ebî Hatim (9/3061).
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Dorusu Allah, kendini brakp da yalvardktan eyi bilir. O
güçlûdûr, Hakim dir, ite bu temsilleri biz insanlar için

getiriyoruz. Onlan ancak bilginler döûnûp anlarlar."

(Ankebût Sur. 41- 43)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’m

bildirdiine göre Katâde: "Allah'dan bakalarn dost edinenlerin durumu,

kendine bir ev edinen örümcein durumu gibidir ..."
1 buyruunu

açklarken: "Bu, Allah'n, mürikler için vermi olduu bir misaldir. Örümcek

evinin zayf olduu gibi onlarn taptklan ilah, zayflndan ve

korumaszlndan dolay onlara bir fayda salayamayacaktr" dedi .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'dan bakalarn dost

edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümcein durumu gibidir.

Evlerin en dayanksz se üphesiz örümcek evidir. Keke bilselerdi !*3

âyetini açklarken: "Bu, Allah'n, kendisinden baka ilahlara tapan kii iç n

vermi olduu bir misaldir. Onun durumu kendine ev edinen örümcen

durumu gibidir" dedi .

4

Ebû Davud'un MerâsiVde Yezîd b. Mersed'den bildirdiine göre

Resûlullah (aaiiaiiahu Bieyt mdam): “Örümcek, Allah'n sûrete büründürdüü bir

eytandr. Onu gören kii öldürsün" buyurmutur .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezîd b. Meysere: "Örümcek bir

eytandr" demitir.

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Örümcek iki defa an örmütür.

Bir defa Dâvud (eieyhsseiBm) için, bir defa da Hz. Peygamber Maiiehu aleyhi meltem)

içindir" dedi .

7

1

Ankebût Sur. 41
1 Abdurrezzâk (2/97). bn Cerir (18/404) ve bn Ebî Hatim (9/3062).

’ Ankebût Sur. 41
4 bn Cerîr (18/404).

5 Ebû Dâvud (sh. 240). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (151) hadisin uydurma

olduunu söylemitir.
6 bn Ebî Hatim (9/3063).

7 bn Ebî Hatim (9/3063).
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Hatîb’in Hz. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah (seiiaiiahu aleyh, »«ailem):
"
Ben ve

Ebû Bekr maaraya girdiimizde örümcekler toplanp maarann kapsn

ördüler. Onlar öldürmeyin

"

buyurmutur .

1

bn Ebî Hatim, Amr b. Murre’den bildirir: Allah'n Kitâb’nda anlamadm
bir âyeti okuduum zaman mutlaka üzülmüümdür. Zira Allah’n: "...Onlar

ancak bilginler düünüp anlarlar
" 1 buyurduunu iittim .

3

liiül Jp Î'JÜJI ö[ s^ÜJl piîj «->1331
ly» ikil U jil

**

5 u pjû û\j .il jirjjj jScJij

"Kitap tan sana vahyolunan oku; namaz kl; muhakkak ki

namaz hayâszlktan ve fenalktan alkoyar. Allah' anmak
en büyük eydir! Allah yaptklarnz bilir/

7

(Ankekût Sur. 45)

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Muhakkak ki namaz hayâszlktan ve fenalktan alkoyar../4 buyruunu

açklarken: “Namazda, Allah'a kar masiyetleri yasaklama ve azarlama

vardr” dedi .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "Muhakkak ki namaz

hayâszlktan ve fenalktan alkoyar...
*b buyruunu açklarken öyle dedi:

“Namazda üç haslet vardr. Bunlardan biri ihlâs biri Allah korkusu ve biri

Allah’ zikretmektir. Eer bir namazda bu üç hasletten biri yoksa o namaz

namaz deildir. hlâs iyilii emreder, Allah korkusu da kötülükten alkoyar.

Allah'n zikri olan Kurîân okumak ta, iyilii emreder ve kötülüü yasaklar.”

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Rabî b. Enes bu âyeti:

"
öiLâji j” eklinde okurdu.

’ Hatb (10/101).
1 Ankebût Sur. 43
J bn Ebî Hâtûn (9/3064).

4 Ankebût Sur. 45
5 bn Cerîr (18/408) ve bn Ebî Hâtûn (9/3066).
4 Ankebût Sur. 45
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bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, mrân b. Husayn'dan bildirin Hz.

Peygamber'e (saUsHahu aleyh vesellem): 'Muhakkak ki namaz hayâszlktan ve

fenalktan alkoyan .."
1 buyruunu açklamas sorulunca: "Kimin namaz

kendisini hayâszlktan ve fenalktan alkoymuyorsa o namaz namaz deildir"

buyurdu .

2

bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (sailaliahu aleyhi vesellem): "Kimin namaz kendisini hayâszlktan ve

fenalktan alkoymuyorsa o namaz onu ancak Allah'dan uzaklatrr

”

buyurmutur.3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da Hasan(-

Basrî)’den bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu tyh veseHem): "Kimin namaz

kendisini hayâszlktan ve fenalktan alkoymuyorsa o namaz namaz deildir"

buyurmutur. Baka bir lafzda ise: “O namaz onu ancak Allah'dan

uzaklatrr
"
eklindedir .

4

Hatîb'in Ruvât- Mâlik'te bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (ullaiihu

aleyhi vesellem): "Kimin namaz kendisine iyilii emredip kötülükten alkoymuyorsa o

namaz onu ancak Allah'dan uzaklatrr" buyurmutur .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin zayf bir senetle bn

Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (uiiakhu aleyh, ««ten): "Namaza itaat

etmeyenin namaz yoktur. Namaza itaat ise, namazn hayâszlktan ve

fenalktan alkoymasdr" buyurmutur .

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd'a: “Filan kii namaz uzatyor"

denilince: “Namaz ancak kendisine itaat edene fayda salar" dedi ve:

’ Ankebût Sur. 45
1 bn Ebî Hâtim (9/3065, 3066). Elbânî, es-Silsiletud-Da’îfe'de (985) hadisin münker

olduunu söylemitir.

5 bn Ebî Hâtim (9/3066), Taberânî (11025) ve Tahncu'l-Keâfte (3/44) geçtii üzere

bn Merdûye. Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (2463) hadisin batl olduunu söylemitir.

4 bn Cerîr (18/409, 410) ve Beyhakî (3262).

5 Mizan el-'tidâl'de (sh. 130, 131) geçtii üzere Hatb. Dârakutnî hadisin uydurma

olduunu söylemitir.
6 bn Cerîr (18/409).
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"...Muhakkak ki namaz hayâszlktan ve fenalktan alkoyar ..."
1 buyruunu

okudu .

2

Saîd b. Mansûr, Ahmed Zühd'öe bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Taberânî ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Kimin namaz kendisine iyilii

emredip kötülükten alkoymuyorsa o namaz onu ancak Allah'dan

uzaklatnr" dedi .

3

Ahmed, bn Hibbân ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildirir: "Bir kii Hz.

Peygamber'e (seiiaiiahu aleyhi vaseiierr.) gelip: “Filan kii gece namaz klyor ve gündüz

vakti hrszlk ediyor" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi vesellem):

"Namaz onu dediin eyden alkoyacaktr

"

buyurdu .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Ey Âdemolu! Namaz

dediin, kiiyi hayâszlktan ve fenalktan alkoyar. Eer namazn seni

hayâszlktan ve fenalktan alkoymuyorsa namaz klmyorsun demektir"

dedi.

bn Cerîr'in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah Mlaiiahu aleyhi vesellem):

"Kim namaz klar da namaz kendisini hayâszlktan ve fenalktan alkoymazsa

o namaz onu ancak Allah'dan uzaklatnr" buyurmutur.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Avn el-Ensârî:

"...Muhakkak ki namaz hayâszlktan ve fenalktan alkoyar. Allah' anmak

en büyük eydir! Allah yaptklarnz bilir
"6 buyruunu açklarken: “Eer

namazda isen iyilik üzeresin demektir. Zira namaz seni hayâszlktan ve

fenalktan alkoyar. çinde bulunduun Allah'n zikri ise en büyüktür” dedi .

7

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Hammâd b. Ebî Süleyman: "...Muhakkak ki namaz hayâszlktan ve

1 AnkebûtSur. 45
1 bn Ebî eybe (13/298), bn Cerîr (18/408, 409), bn Ebî Hatim (9/3066) ve Beyhakî,

uab (3263).

3 Ahmed (sh. 159), bn Cerîr (18/409), Taberânî (85439 ve Beyhakî (3264).

4 Ahmed (sh. 159), bn Cerîr (18/409), Taberânî (8543) ve Beyhakî (3264).

5 bn Cerîr (18/409, 410).
6 Ankebût Sur. 45
7 bn Cerîr (18/410, 417) ve bn Ebî Hatim (9/3066).
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fenalktan alkoyan .."
1 buyruunu açklarken: “Namazda olduun sürece

seni bunlardan alkoyar" dedi .

2

bn CenVin bildirdiine göre bn Ömer: "...Muhakkak k namaz

hayâszlktan ve fenalktan alkoyar ..." 3 buyruunu açklarken: “Burada

mescidlerde okunan Kur'ân kastedilmektedir” dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah' anmak en büyük eydir..."5 buyruunu açklarken: “Allah'n,

kendisini anan kullann anmas, onlarn kendisini anmasndan daha yücedir"

dedi .

6

Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve

Beyhakî uabu'l-mân'öa Abdullah b. Rabî'a’dan bildirir: ibn Abbâs bana:

"...Allah' anmak en büyük eydir ..."7 buyruunun açklamasn sorunca:

“Allah' zikretmek tebih, tehlil ve tekbirle olur" dedim. O: “Hayr, Allah'n

sizi zikretmesi sizin onu zikretmenizden daha büyüktür" dedi ve: "...Beni

ann ki ben de sizi anaym ..."
8
âyetini okudu .

9

bn Ebî eybe, Abdullah b. Ahmed'in Zühd'e zevaid olarak ve ibn Cerîrin

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Allah’ anmak en büyük eydir..."
10

buyruunu açklarken: “Allah'n kulu zikretmesi, kulun onu zikretmenizden

daha büyüktür" dedi .

11

bnu's-Sünnî, bn Merdûye ve Deylemrnin bn Ömer'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (ssIIbHbKu aleyh. «seiM: "...Allah' anmak en büyük eydir ..."
12

1 Ankebût Sur. 45
1 bn Ebî Hatim (9/3066, 3067).

3 Ankebût Sur. 45
4 bn Cerîr (18/408).

s Ankebût Sur. 45
6 bn Cerîr (18/412- 414) ve bn Ebî Hâtim (9/3067).

7 Ankebût Sur. 45
g
Bakara Sur. 152

9 bn Cerîr (18/411, 412), bn Ebî Hâtim (9/3067), Hâkim (2/409, “sahih") ve Beyhakî

(674).

’° Ankebût Sur. 45
11 bn Ebî eybe (13/298), Abdullah b. Ahmod (sh. 218) ve bn Cerîr (18/414).

w Ankebût Sur. 45
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buyruunu açklarken:
"
Allah'n sizi zikretmesi sizin onu zikretmenizden daha

büyüktür" buyurdu.'

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Atiyye: "...Allah' anmak

en büyük eydir..."* buyruunu açklarken: “Bu âyet: "...Beni ann ki ben de

sizi anaym ..."3 âyeti mânâsndadr. Allah'n sizi zikretmesi, sizin onu

zikretmenizden daha büyük bir durumdur" dedi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Allah' anmak en büyük eydir ..."5 buyruunu açklarken:

“Namazda olsun baka eyde olsun, Allah'n kulu zikretmesi, kulun Rabbini

zikretmenizden daha büyüktür" dedi .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Allah' anmak en

büyük eydir ..."7 buyruunu açklarken: “Eer siz Allah' zikrederseniz,

Allah'n sizi zikretmesi sizin kendisini zikretmenizden daha büyüktür” dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Câbir'den bildirir: Ebû Kurre'ye: "...Allah'

anmak en büyük eydir..."
8 buyruunun açklamasn sorduumda: “Allah'n

sizi zikretmesi, sizin onu zikretmenizden daha büyük bir durumdur" dedi .

9

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah’ anmak en büyük eydir ..."
10
buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu

âyette iki vecih vardn Allah' zikretmek her eyden daha büyüktür. Baka bir

lafzda ise: “Allah'n haram kld bir eyde Allah' anmak (ve haram terk

etmek) en büyüktür. Allah'n sizi anmas da, sizin onu anmanzdan daha

büyüktür." 11

’ Deylemî (7178).

1 Ankebût Sur. 45
} Bakara Sur. 152
4 Beyhakî (673).

5 Ankebût Sur. 45
6 bn Cerîr (18/413) ve bn Ebî Hâtim (9/3068).

7 Ankebût Sur. 45
8 Ankebût Sur. 45

’ bn Cerîr (18/414).

Ankebût Sur. 45
’’ bn Cerîr (18/416) ve bn Ebî Hâtin (9/3068).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Allah'

anmak en büyük eydir ..."
1 buyruunu açklarken: "Allah'n namazdaki

kulunu zikretmesi, (kulun kld) namazdan daha büyüktür" dedi.
J

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah’ anmak

en büyük eydir..." 3 buyruunu açklarken: "Hiçbir ey Allah'n zikrinden

daha büyük deildir" dedi .*1

Zühd'âe Ahmed ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Muâz b. Cebel:

"nsan Allah'n azabndan kurtulmak için Allah' zikretmekten daha güzel bir

ey yapmamtr" dedi. Bunun üzerine kendisine: "Allah yolunda yaplan

cihadda m?" diye sorulunca: "Ölünceye kadar klç vursa bile, zîra Allah

kitabnda: "...Allah’ anmak en büyük eydir..." 5 buyurmaktadr" karln
verdi .

6

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'I-Münzir, Hâkim Kunâ'da Beyhakî

uabu'l-mân 'da Antere'den bildirir: bn Abbâs'a "En üstün amel hangisidir?"

dediimde öyle dedi: "Allah’ anmak en büyük eydir. Bir grup Allah'n

kitabn örenip onu tedris etmek için Allah’n evlerinden bir evde oturursa

mutlaka onlar melekler kanatlaryla gölgelendirir. Bu hâlde olduklan

müddetçe Allah'n misafirleridirler. Baka bir konuya geçene kadar bu hep

böyle devam eder. Kii ilim örenmek için bir yola çkt zaman mutlaka

Allah ona Cennete giden yolu kolaylatnr."7

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Ebu'd-Derdâ'dan bildirir: Dikkat edin!

Amellerinizin en hayrlsn, Allah katnda en deerlisini, derecenizi yükselten,

dümanla savamanzdan, onlarn boyunlarnz vurmasndan ve sizin onlann

boyunlann vurmanzdan, sadaka olarak altn ve gümü vermenizden daha

hayrl olan bir eyi size haber vereyim mi?" dediinde: "Nedir o ey Ebu'd-

’ Ankebût Sur. 45
1 bn Cerîr (18/416).

i Ankebût Sur. 45

« bn Cerîr (18/415).

s Ankebût Sur. 45
6 Ahmed (sh. 184).

7 bn Ebî eybe (10/564, 565, 13/370) ve Beyhakî (671, 672, 2030).
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Derdâ!" dediler. Bunun üzerine Ebu'd-Derdâ: “Allah' zikretmektir. "Allah'

anmak en büyük eydir"
1

dedi .

2

bn Cerîr ve Beyhakî, Ümmü'd-Derdâ’dan bildirir: "...Allah’ anmak en

büyük eydir ..."3 Namaz klman, oruç tutman ve yaptn her hayrl ey
Allah' anmaktr. Sakndn her kötü eyde Allah' anmaktr. Bunlardan en

üstünü de Allah' tebih etmektir.

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Selmân'a: “En üstün amel nedir?" diye

sorulduunda: “Sen Kur'ân'da: "...Allah’ anmak en büyük eydir ..."5

buyruunu okumadn m? Allah' anmaktan daha büyük bir ey yoktur"

karln verdi .

6

büfe ^1 # Jk j*l IjLljJ Nj
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ûj^j v iîL Uj * &>: & Ajt&
"çlerinden zulmedenler hariç. Kitap ehli ile ancak en güzel

bir yolla mücadele edin ve (onlara) öyle deyin: «Biz. bize

indirilene de, size indirilene de inandk. Bizim ilâhmz ve

sizin ilâhnz birdir (ayn ilâhtr). Biz sadece ona teslim

olmu kimseleriz.» te böylece biz sana kitab indirdik.

Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanrlar. unlar (Kitap

ehlinden çadan olanlardan da ona inananlar vardr.

Bizim âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr ederler."

(Ankebût Sur. 40, 47)

’ Ankebût Sur. 45
1 bn Eb eybe (13/308), bn Cerîr (18/413, 414), Ahmed 36/33, 45/515 (21702, 27525),

Tirmizî (3377) ve bn Mâce (3790). Müsned 'in muhakkikleri: "snad sahihtir" demitir.

* Ankebût Sur. 45
A bn Cerîr (18/415) ve Beyhakî (686).

5 Ankebût Sur. 45
6 bn Cerîr (18/415).
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Firyabî ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "çlerinden zulmedenler

hariç. Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ..."
1 buyruunu

açklarken: "Burada Allah’dan baka ilah vardr veya onun çocuu vardr veya

onun orta vardr veya Allah'n eli skdr veya Allah fakir biz zenginiz"

diyenler ve Muhammed'e iaiiaiiahu aleyhi meltem) eziyet edenler kastedilmektedir.

Bunlar da Ehl-i Kitab’dr" dedi. "...Ve (onlara) öyle deyin: "Biz, bize

indirilene de, size indirilene de inandk. Bizim ilâhmz ve sizin ilâhnz

birdir (ayn ilâhtr)..." buyruu hakknda ise: "Burada da Allah'dan baka ilah

vardr veya onun çocuu vardr veya onun orta vardr veya Allah'n eli

skdr veya Allah fakir biz zenginiz demeyenler ve Muhammed’e (sahllahu Beyh

meltem) eziyet etmeyenler kastedilmektedir” dedi .

2

Firyabî ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "çlerinden zulmedenler

hariç. Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ..."3 buyruunu

açklarken: "Onlar size kötü söylese de siz onlara hayrl eyler söyley n.

Ancak zulmedenlerden intikam aln” dedi .

4

Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "çlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir

yolla mücadele edin ..."5 buyruunu açklarken: "Sadece sîzlerle savaanlarla

ve cizye vermeyenlerle savan. Ancak cizye verenlere iyi eyler söyleyin

mânâsndadr” dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kitap ehli ile ancak en

güzel bir yolla mücadele edin ..."7 buyruunu açklarken: "Onlarla Lâ ilâhe

illallah kelimesi ile mücadele edin” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân b. Hüseyn bu âyeti açklarken

öyle dedi: "Güzel bir yolla mücadele etmek, onlara: "Biz, bize indirilene de,

size indirilene de inandk. Bizim ilâhmz ve sizin ilâhnz birdir (ayn ilâhtr).

1

Ankebût Sur. 46
z bn Cerîr (18/418, 419, 423).

3 Ankebût Sur. 46
4 bn Cerîr (18/418).

5 Ankebût Sur. 46
6 bn Cerîr (18/418) ve bn Ebî Hâtim (9/3069).

7 Ankebût Sur. 46
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Biz sadece O'na teslim olmu kimseleriz
”1

demenizdir. Bu da en iyi

mücadeledir.”
2

Ebû Dâvud Nâsih'te, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve ibnu'l-

Enbârî'nin Mesâhifte bildirdiine göre Katâde: "Kitap ehli ile ancak en güzel

bir yolla mücadele edin ...”3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Allah, bu

âyetle onlarla mücadeleyi yasaklad. Sonra bunu neshederek: "Kendilerine

kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'n ve

Resulünün haram kldn haram saymayan ve hak din Islâm' din

edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eerek) kendi elleriyle cizyeyi

verinceye kadar savan"4 buyurdu. Klçtan daha iddetli bir mücadele de

yoktur.” 5

Buhârî, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî uabu'l-

mân'

d

a Ebû Hureyre’den bildirir: Ehli kitap Tevrat’ brânice okur ve onu

slam ahalisine Arapça tefsir ederlerdi. Bunun üzerine Resûlullah (seUlahu aleyhi

manan): "Ehl-i kitab tasdik etmeyin. Ayn zamanda onlar tekzip de etmeyin.

Onlara: «Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandk. Bizim ilâhmz ve

sizin ilâhnz birdir (ayn ilâhtr). Biz sadece O'na teslim olmu
kimseleriz...»

6
deyin" buyurdu .

7

Abdurrezzâk, Firyabî ve bn Cerîr, Atâ b. Yesârîdan bildirir Yahudiler Hz.

Peygamberin (taiidiahu aleyhi meiiem) ashâb ile sohbet eder ve Müslümanlar

anlatlanlar beeniyormu gibi “Sübhanallah” derlerdi. Bunun üzerine

Resûlullah (safiaiiahu aleyhi »esaiiem): "Onlar tasdik etmeyin. Ayn zaman da tekzip de

etmeyin. Onlara: «Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandk. Bizim

ilâhmz ve sizin ilâhnz birdir (ayn ilâhtr). Biz sadece O'na teslim olmu
kimseleriz...»* deyin " buyurdu .

1

’ Ankebût Sur. 46
J bn Ebî Hâtim (9/3069).

5 Ankebût Sur. 46
4 Tevbe Sur. 29
5 bn Cerîr (18/420) ve bn Ebî Hâtûn (9/3068).
6 Ankebût Sur. 46
7 Buhârî (4485, 7362, 7542), Nesâî, S. el-Kübrâ (11387), bn Cerîr (18/422), bn Ebî

Hâtim (9/3070) ve Beyhakî (5207) es-Sünen (10/163).

* Ankebût Sur. 46
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Musannefte Abdunrezzâk, bn Sa’d, Ahmed ve Sünen'de Beyhakî'nin Ebû

Nemle el-Ensârî'den bildirdiine göre Yahudi biri bir cenaze için: "Ben onun

u anda konutuuna ahidim" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sayiahu 3 irh

»esEier): “Ell- Kitâb'dan bin konutuu zaman onu tasdik etmeyin. Ayn
zamanda tekzip de etmeyin. Onlara: «Biz Allah'a, kitaplanna ve

peygamberlerine iman ettik» deyin. Böyle demekle onlann söyledii hak .se

onlar yalanlamam olursunuz. Eer batl bir ey ise de tasdik etmemi

olursunuz" buyurdu .

2

Beyhakî Sünen'de, uab'da Deylemî ve Ebû Nasr es-Siczî'nin eUtbâne'de

Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiatu ^ meiiem) öyle

buyurmutur:
"
Ehli kitaba bir ey sormayn. Onlar sapklk içindeyken sizi

hidayete erdiremezler. Aksi takdirde batl olan bir eye inanacak veya hak olan

bir eyi tekzip edeceksiniz. Vallahi, eer Musa aranzda yayor olsayd, ona,

bana tabi olmaktan baka bir ey helal olmazd .” 1

Abdunrezzâk, Zeyd b. Eslem’den bildirir: Bana bildirdiine göre Resûlullah

(saiiBiiahu aleyhi vasBilem): "Ehli kitaba bir ey sormayn. Onlar kendi nefislerini sapkla

düürmü iken sizi hidayete erdiremezler" buyurmutur/

Abdunrezzâk ve bn Cerîr, bn Mes'ûd'dan bildirir: Ehli kitaba bir ey

sormayn. Onlar sapklk içindeyken sizi hidayete erdiremezler. Aksi takdirde

batl olan bir eye inanacak veya hak olan bir eyi tekzip edeceksiniz. Eer

mutlaka soracaksanz Allah'n Kitab'na uyan aln ve uymayan da brakn .

5

1 Abdurrezzâk (19211, 10161) ve bn Cerîr (18/422).

1 Abdurrezzâk (10160, 19214, 20059), Ahmed 28/460- 462 (18225, 17226) ve Beyhakî

(2/10), uab (5206). Müsned 'in muhakkikleri: "snâd hasendir" demitir.

3 Beyhakî (2/10, 11), uab (179), Deylemî (7469) ve Ahmed 22/468 (14631). Muhakkik:

"snad zayftr" demitir.
4 Abdurrezzâk (10158, 19209).

5 Abdurrezzâk (19212) ve bn Cerîr (18/423).
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"Sen bundan önce ne bir yaz okur, ne de elinle onu

yazardn. Öyle olsayd, bâtla uyanlar kuku duyarlard.

Hayr, o, kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçk
âyetlerdir. Bizim âyetlerimizi ancak zalimler inkâr eder."

(Akckûl Sur. 48, 4î>)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Sen bundan önce ne bir yaz okur, ne de elinle onu

yazardn..."
1 buyruunu açklarken: "Ehli kitap, kitaplannda Muhammed'i

(saiiaiiafu aleyh veseiiem) yazmayan ve okumayan biri olarak bulmaktayd. Bunun

üzerine: "Sen bundan önce ne bir yaz okur, ne de elinle onu yazardn. Öyle

olsayd, bâtla uyanlar kuku duyarlard"
2
âyeti indi. Kuku duyacaklarla da

Kurey kastedilmektedir" dedi .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve el-smâirî'nin Mu'cem'de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Sen bundan önce ne bir yaz okur, ne de elinle

onu yazardn..."1 buyruunu açklarken: "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

okumayan ve yazmayan ümmî biriydi” dedi. "Hayr, o, kendilerine ilim

verilenlerin kalplerindeki apaçk âyetlerdir..."
3 buyruu hakknda ise öyle

dedi: "Allah, Muhammed'in durumunu Tevrat ve ncil'de bildirip bunu ilim

ehline öretmi ve bunu onlar için bir delil klmt. Allah, Tevrat'ta ve

incil'de: "Peygamberliin alameti, peygamber olarak gönderildii zaman

okumayan ve yazmayan biri olarak gönderilecektir" buyurmutur. Allah'n

âyeti de ite budur.”
6

1

Ankebût Sur. 48
1 Ankebût Sur. 48

J bn Cerîr (18/425) ve bn Ebî Hatim (9/3071).

* Ankebût Sur. 48

5 Ankebût Sur. 49
6 bn Cerîr (18/424- 426), bn Ebî Hatim (9/3071) ve el-smâilî (3/750).
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Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Sen bundan önce ne bir yaz okur, ne de elinle onu yazardn..."
1

buyruunu açklarken: "Hz. Peygamber (sallallshu aleyhi vesellem) daha önce ne bir yaz

okuyan, ne de yaz yazan ümmî biriydi” dedi. "Hayr, o, kendilerine ilim

verilenlerin kalplerindeki apaçk âyetlerdir..."
2 buyruu hakknda ise:

"Burada açk âyetle Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi vesellem), ilim verilenlerle de Ehl-i

Kitab kastedilmektedir" dedi. Haan: "Kurîân, ilim sahiplerinin yani

müminlerin kalplerinde açk âyettir” dedi .
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildirdiine göre Dahhâk bu âyet hakknda: "Hz.

Peygamber {safaiiahu aleyhi vesellem) okumayan ve yazmayan biri idi. Tevrat'ta ve

ncil'de okumayan ve yazmayan ümmî biri olarak vasfedilmitir. Açk âyet te

ite budur” dedi. "...Bizim âyetlerimizi ancak zalimler inkâr eder"4 buyruu

hakknda ise: "Burada âyetten kast, Allah'n Tevrat’ta ve ncil’ce

Muhammed’i (akyhsseiam), Ehli kitaba vasfetmesidir. Onlar, Muhammed’i (aiiaiiiiu

Bieyh vesellem) bu vasflarla bilirler” dedi .

5

Sünen'de Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Sen bundan önce ne

bir yaz okur, ne de elinle onu yazardn. Öyle olsayd, bâtla uyanlar kuku

duyarlard" 6
âyetini açklarken: "Resûlullah (ssiuiBhu aleyhi vesellem) okumayan ve

yazmayan biri idi” dedi .

7

illi j, 01 J 4-iid Hp öjîl lîl (djî

"Kendilerine okunan kitab sana indirmi olmamz onlara

yetmedi mi? üphesiz bunda inanan bir topluluk için bir

rahmet ve bir öüt vardr." (Ankebût Sur. 51)

’ Ankebût Sur. 48
1 Ankebût Sur. 49
5 Abdurrezzâk (2/99), bn Cerîr (18/425, 427) ve bn Ebî Hâtûn (9/3071).

4 Ankebût Sur. 49

* bn Cerîr (18/426, 427) ve bn Ebî Hâtim (9/3072).

b Ankebût Sur. 48
7 Beyhakî (7/42).
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Firyabî, Dârimî, Merâsil'de, Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim, Yahya b. Ca'de'den bildirir: Müslümanlardan baz kiiler Yahudi'lerden

iitmi olduklar baz kutsal metinlerle Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi vseiiem)

geldiler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Peygamberlerinin

kendilerine getirdiinden yüz çevirip de bakasnn baka kiilere getirdii bir

kitaba yönelmek bir toplulua sapklk olarak yeter" buyurunca: "Kendilerine

okunan kitab sana indirmi olmamz onlara yetmedi mi? üphesiz bunda

inanan bir topluluk için bir rahmet ve bir öüt vardr" 1

âyeti indi .

2

Mu'cerr 'de el-smâilî ve bn Merdûye, Yahya b. Ca’de vastasyla Ebû

Hureyre’den bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh veseiM ashabndan baz kiiler

Tevrat'tan yazlar yazarlard. Bunu Resûlullah’a (saiieiiahu aleyhi veseM

bildirdiklerinde: "Peygamberlerinin kendilerine getirdiinden yüz çevirip de

baka peygamberin getirdiklerine ya da baka bir ümmetin kitabna yönelmek

ahmakln ve sapkln önde gelenidir

"

buyurdu. Sonra Yüce Allah:

"Kendilerine okunan kitab sana indirmi olmamz onlara yetmedi mi?

üphesiz bunda inanan bir topluluk için bir rahmet ve bir öüt vardr"3

âyetini indirdi .

4

Musannefte Abdurrezzâk ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da Zührî’den

bildirdiine göre Hafsa, üzerine Yusufun (afEyhunbn) kssalarndan bir kssa yazl

olan bir omuz kemiiyle Hz. Peygamberim {saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yanna gelip

okumaya balad. Bunun üzerine Hz. Peygamberim (sallaiiahu aleyhi »esellem) yüzünün

rengi deiip:
"Canm elinde olana yemin olsun ki, ben aranzda iken Yusuf

gelse ve siz beni brakp da ona tabi olsanz sapkla dümü olursunuz

"

buyurdu. s

Abdurrezzâk, bn Sa'd, bnu'd-Durays, Hâkim Kunâ'da ve Beyhakî uabu'l-

mân'da Abdullah b. Sâbit b. el-Hâris el-Ens'arî’den bildirir: Ömer b. el-Hattâb

üzerinde Tevrat'tan meseller olan bir kitapla Hz. Peygamberim (sallallahu aleyhi

1 Ankebût Sur. 51
1 Dârimî (1/124), Ebû Dâvud (sh. 223), bn Cerir (18/429) ve bn Ebî Hatim (9/3072,

3073).

3 Ankebût Sur. 51
4 el-smâilî (3/772).

5 Abdurrezzâk (10165) ve Beyhakî (5205). Elbânî: "Ravileri güvenilir kiilerdir. Ancak

munkab' bir hadistir" dedi.
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vESBiiem) yanna girip: “Bunu ehli kitaptan bir kiide buldum ve bunu sana

arzetmek istedim" dedi. Bunun üzerine Resûlullah'n yüzü daha önce hiç

görmediim bir ekilde deiti. Ömer’e: “Resûlullah’n (sailaiishu aleyh veuiiem) yüzünü

görmüyor musun?” dediimde, Ömer: “Rab olarak Allah', din olarak slam'

ve peygamber olarak Muhammed'i (sahMu aleyhi veseiiem) kabul ettim" dedi.

Resûlullah (suiiBiahu aleyhi veseiM rahatlad ve:
“Eer Musa gelse ve siz ona tubi

olsanz sapkla dümü olursunuz. Peygamberlerden sizin paynz benim.

Ümmetlerden de benim paym ise sîzsiniz" buyurdu.’

Abdurrezzâk ve Beyhakî'nin Ebû Klâbe’den bildirdiine göre Ömer b. el-

Hattâb (kutsal) kitap okuyan biriyle karlat ve bir saat boyunca onu dinledi.

Sonra ona: “Bana bu kitaptan bir tane yaz" dedi. Adam da: "Tamam”

karln verdi. Ömer tabaklanm bir deri ald ve adamn yanna geldi. Adam

derinin önüne ve arkasna bu kutsal metni yazd. Ömer, Hz. Peygamber'in

yanna gelip bu kitab okumaya balad. Resûlullah’n MeHahu aleyhi «ssiM yüzünün

rengi deimiti. Ensâridan bir kii eliyle kitaba vurarak: “Annen seni

kaybetsin ey Hattâb'n olu! Kitab okumaya baladndan beri Resûlullah'n

Meiiata aleyhi meiiem) yüzüne bakmyor musun?” dedi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber [saiiaiirfu aleyhi vressUsm):
"
Ben hem, ilk hem son peygamber olark

gönderildim. Bana Allah kelâmnn tamam ve sonuncusu verildi. Bana söz

sadeletirildi ve ksaltlarak verildi. Her ie dalp da aranlar sizi helake

sürüklemesin" buyurdu .

2

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb der ki: Resûlullah’a (mWWhj

aieyti «Kûm) Tevrat' örenmenin hükmünü sorduumda:
"Onu örenme; ama

ona iman et. Siz, size indirileni örenin ve ona iman edin" buyurdu .

3

Ibnu'd-Durays'n Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâo:

“Yâ Resûlallah! Ehli kitap bize öyle eyler anlatyor ki anlattklan kalplerimize

iledi. Onlann anlattklarn yazmak istedik" dedi. Bunun üzerine Resûlullah

(saHaiiahu aleyhi vstiim): "Ey Hattâb'n olu! Siz de Yahudiler ve Hristiyanlar gibi

aknla m dütünüz? Muhammed'in can elinde olana yemin olsun ki, ben

1 Abdurrezzâk (10164, 19213), bnu'd-Durays (90), Beyhakî (5201) ve Ahmed 25/198,

30/280 (15864, 18335). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
1 Abdurrezzâk (10163) ve Beyhakî (5202). Elbânî: "Munkat' bir hadistir" demitir.

3 Beyhakî (5203, "zayf").
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size temiz ve ak bir dinle geldim. Bana Allah kelâmnn tamam verildi. Bana

söz sadeletirildi ve ksaltlarak verildi

"

buyurdu.’

bn Asâkir, bn Ebî Muleyke’den bildirir: Abdullah b. Âmir b. Kerîz Hz.

Âie’ye bir hediye vermiti. Hz. Âie hediyeyi verenin Abdullah b. Amr

olduunu zannetti ve hediyeyi reddederek: “Allah: "Kendilerine okunan

kitab sana indirmi olmamz onlara yetmedi mi ..."
2
buyururken o, baka

kitaplar(kutsal)n peinde kouyor" dedi. Ona: “Hediyeyi veren Abdullah b.

Âmir’dir" denilince onu kabul etti .

3

p_^j
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"Senden azabn çabucak gelmesini istiyorlar. Eer süre

belirtilmi olmasayd azap onlara hemen gelirdi. Ama yine

de onlar farkna varmadan balarna anszn gelecektir.

Senden azabn çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa
cehennem, kâfirleri çepeçevre kuatmtr. O günde azap,

onlar hem üstlerinden, hem ayaklarnn altndan saracak

ve Allah: «Yaptklarnzn cezasn tadn!» diyecektir."

(Ankckûl Sur. 53- 55)

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Senden azabn çabucak gelmesini

istiyorlar ..."
4 buyruunu açklarken: “Bu ümmetten baz cahil kiiler:

"Allahmz! Eer bu Kitap, gerçekten Senin katndan ise bize gökten ta

yadr veya can yakc bir azab ver"5 demiti" dedi .

6

' bnu'd-Durays (89).

1 Ankebût Sur. 51

3 bn Asâkir (52/169, 170).

* Ankebût Sur. 53
5 Enfâl Sur. 32
6 bn Cerîr (18/431).



540 & Ankebût Sûresi

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Ama yine de onlar

farkna varmadan balarna anszn gelecektir"' buyruunu açklarken:

“Burada Bedir sava kastedilmektedir" dedi.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Oysa cehennem, kâfirleri

çepeçevre kuatmtr"2 buyruunu açklarken: "Cehennem, bu yeil

denizdir. Yldzlar içinde saçlp dalacak ve Güne ile Ay onda olacaktr.

Sonra yaklacak ve böylece cehennem olacaktr" dedi .

3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krirre:

"...Oysa cehennem, kâfirleri çepeçevre kuatmtr"4 buyruunu açklarken:

"Burada deniz kastedilmektedir" dedi .
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: ' O

günde azap, onlar hem üstlerinden, hem ayaklarnn altndan saracak ..."
6

buyruunu açklarken: "Onlar, ate saracaktr” dedi .

7

"Ey iman eden kullarm üphesiz ki benim arzm genitir.

O hâlde, ancak bana kulluk edin." (Ankebût Sur. 5 e)

Firyabî, bn Cerîr ve Beyhakî’nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr: "Ey iman eden kullarm! üphesiz ki benim arzm genitir..."
8

buyruunu açklarken: "Bir yerde masiyetler ilenecek olursa oradan çkp

gidin" dedi .

9

’ Ankebût Sur. 53
1 Ankebût Sur. 54

1 bn Ebî Hatim (9/3075).

* Ankebût Sur. 54
s bn Cerîr (18/431, 432) ve bn Ebî Hatim (9/3075).

6 Ankebût Sur. 55
7 bn Cerîr (18/432) ve bn Ebî Hatim (9/3075).

& Ankebût Sur. 56

9 bn Cerîr (18/433) ve Beyhakî (7187).
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bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Ey man eden

kullarm! üphesiz ki benim arzm genitir ..."
1 buyruunu açklarken:

"Masiyetle emrolunan kii kaçsn, mânâsndadr” dedi .

2

Firyabî ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "Ey iman eden kullarm!

üphesiz ki benim arzm genitir. O hâlde, ancak bana kulluk edin"3 âyetini

açklarken: "Hicret edip Allah yolunda cihad edin, mânâsndadr” dedi .

4

bn Ebi'd-Dünyâ el-Uzle'de ve bn Cerîr’ii bildirdiine göre Atâ bu âyet

hakknda: “Masiyetle (günaha girmekle) emrolunursanz kaçtn. Zira arzm

genitir, mânâsndadr” dedi .

5

Ahmed'in Zübeyr b. el-Awâm'dan bildirdiine göre Resûlullah (sailafahu aleyhi

veseiiem): "ehirler Allah'n ehirleri ve kullar Allah’n kullandr. Nerede hayra

ularsan orada ikamet et" buyurmutur.

6

Taberânî, Kudâî, el-Elkâb'da îrâzî Hatîb, bnu'n-Neccâr ve BeyhakFnin bn

Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (ssUatiehu aleyhi vesettem}: "Sefere çkn, shhat ve

nzk bulursunuz" buyurmutur.

7

"Her can ölümü tadacaktr. Sonra bize döndürüleceksiniz."
(Ankebût Sur. 57)

bn Merdûye'nin Ali b. EbîTâlib'den bildirdiine göre: "Muhakkak sen de
Q

öleceksin, onlar da ölecekler" âyeti indii zaman, Resûlullah (sailailahu aleyhi «Kilem):

"Ey Rabbimi Bütün yaratklar ölecek te sadece peygamberler mi kalacak?”

1 Ankebût Sur. 56
1 bn Ebî eybe (13/540).

3 Ankebût Sur. 56
4 bn Cerîr (18/434).

s bn Cerîr (18/434).
6 Ahmed 3/37 (1420). Muhakkik: "Senedi zayftr" demitir.
7 Taberânî, M. el-Evsat (7400), Kudâî (622), Hatîb (10/387) ve Beyhakî, Siinen (7/102).

Elbânî, es-Silsiletu'd Da'î/r'de (255) hadisin miinker olduunu söylemitir.
8 Zümer Sur. 30
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deyince: "Her can ölümü tadacaktr. Sonra bize döndürüleceksiniz*

1

âyeti

nâzii oldu.

* (UiJt &\ I4jj y tfb y* y}Sj
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"Nice canl var ki, rzkn (yannda) tamyor. Onlara da
size de nzk veren Allah’tr. 0, her eyi iitir ve bilir. And
olsun ki onlara: «Gökleri ve yeri yaratan, Güne'i, Ay

buyruu altnda tutan kimdir?» diye sorarsan, üphesiz:

«Allah tr» derler. Öyleyse niçin döndürülüyorlar?"
(Ankebût Sur. 60, 62)

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Beyhakî ve bn Asâkir, bn
Ömer’den bildirir: Resûlullah (ssileiiahu elertû veseilem) ile beraber yola çktk. Resûlullah

(saiiaiiühu aleyhi »eseiiem) Medine'nin bahçelerinden birine girdi ve hurmalardan

toplayp yemeye balad. Bana: "Ey fim Ömer! Niçin yemiyorsun ?" deyince:

"Yâ Resûlallah! tahm yoktur” cevabn verdim. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «aeiim):

"Fakat benim canm çekiyor, bu yemek yemediim ve bulamadm dördüncü

sabahtr. Eer dilemi olsaydm Rabbime dua ederdim de, Kayser ve Kisrâ'ya

verdii gibi bana da verirdi. Ey bn Ömer! Bir yllk nzklann saklayan ve

yakinleri (inançlar) zayf olan bir kavim içinde kalm olsaydn ne yapardn ?"

buyurdu. Vallahi, biz daha oradan ayrlmamken "Nice canl var ki, rzkn
(yannda) tamyor. Onlara da, size de nzk veren Allah’tr. O, her eyi iitir

ve bilir
" 1

âyeti nâzil oldu. Bunun üzerine Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi ven-iem): "üphesiz

ki, Allah bana dünya maln biriktirmeyi ve ehvetlerin peinden gitmryi

emretmedi. Bilmi ol ki, ben ne bir dirhem (gümü) ne de bir dinar (altn)

biriktirmem ve yarn için bir nzk saklamam

"

buyurdu .

3

1 Ankebût Sur. 57
J Ankebût Sur. 60
5 bn Hbî Hâlim (9/3078, 3079) ve bn Asâkir (4/127, 128, "zayf"). bn Kesir: "Bu rrîb

bir hadistir ve Hbu'l-Atûf zayf biridir" demitir. Kurtubî: "Bu zayf bir hadistir. B nu

zayf klan ey ise Resûlullah'n (sallallahu aleyhi rtstUem) ailesine bir yllk nzklam
saklamasyd" demitir.
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Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Nice canl var ki, rzkn (yannda) tamyor ..."
1 buyruunu

açklarken: "Burada kular ve hayvanlar kastedilmektedir” dedi .

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Ali b. el-Akmar: "Nice canl var ki, rzkn (yannda) tamyor ..." 3

buyruunu açklarken: “Yanna bir rzk saklamyor, mânâsndadr” dedi .

4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir*in bildirdiine göre Ebû Miclez bu âyet

hakknda: “Burada dier gün için bir rzk saklayamayan hayvanlar

kastedilmektedir. Onlar ölene kadar, Allah günlük olarak nzkiann verir”

dedi .
5

bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "...Öyleyse niçin

döndürülüyorlar?"
6 buyruunu açklarken: “Niçin baka eyleri Allah'la eit

tutuyorlar, mânâsndadr” dedi .

7

5jJju

"Bu dünya hayat ancak bir elence ve oyundan ibarettir.

Ahiret yurduna gelince, ite gerçek hayat odur. Keke
bilselerdi!" (Ankebût Sur. 64)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Ahiret yurduna gelince, ite gerçek hayat odur..."
8 buyruunu

açklarken: “Kalc hayat odur, mânâsndadr” dedi .
9

’ Ankebût Sur. 60
1
îbn Cerîr (18/437) ve bn Ebî Hâlim (9/3079).

} Ankebût Sur. 60
4 bn Cerîr (18/43) ve bn Ebî Hatim (9/3079).

s bn Cerîr (18/438).

6 Ankebût Sur. 61

7 bn Cerîr (18/438).
8 Ankebût Sur. 64

9 bn Cerîr (18/440) ve bn Ebî Hatim (9/3081).
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Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Gerçek hayat odur..."’ buyruunu açklarken:

"Ölümsüz hayat odur, mânâsndadr" dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Gerçek hayat odur ..."3

buyruunu açklarken: "Sürekli olan hayat odur, mânâsndadr" dedi .

4

bn Ebi’d-Diinyâ ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da Ebû Ca’fer'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Ebedi olan ahirete inand

halde, zamanm aldatc olan dünyalk için harcayanlara olabildiince

aarm" buyurmutur.

5

ISIy I Jl jUUJU OiJJl Û M düb ^ ty

"Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has klarak ona dua
ederler. Onlar kurtarp karaya çkard zaman ise bir de

bakarsn ki, Allah'a ortak kouyorlar. Kendilerine

verdiimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir sûre daha
faydalansnlar bakalm! leride bilecekler."

(Ankebût Sur. 65. 66)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has klarak O'na dua ederler.

Onlar kurtarp karaya çkard zaman ise bir de bakarsn ki, Allah'a ortak

kouyorlar"6 âyetini açklarken: "Bütün yaratlmlar gemiye bindikleri zaman

Allah'n Rableri olduunu söylerler. Karaya çktklar zaman da irk koarlar"

dedi .
7

’ Ankebût Sur. 64

* bn Cerîr (18/440) ve bn Ebî Hatim (9/3081).

* Ankebût Sur. 64
4 bn Ebî Hatim (9/3081).

5 bn Ebi'd-Dünyâ Zemmü'd-Dünyâ (14) ve Beyhakî (10539). Elbânî, es-Silsiletu'd-

Da'îfe'de (1078) hadisin uydurma olduunu söylemitir.
6 Ankebût Sur. 65
7 bn Ebî Hatim (9/3082).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bir süre daha faydalann

bakalm! Yaknda bileceksiniz!"
1

buyruunu açklarken: “Dünyada olanlan

göreceksiniz. Ahirette olanlar da (âhirette) önünüze çkacaktr” dedi .

2

JÜaLZj \L\ LU^ Ü Ijjj |Jjl

“Çevrelerindeki insanlar kaplp götürülürken, bizim,

onlarn yurtlarn saygn ve güvenlikli bir yer kldmz
görmediler mi? Onlar hâlâ batla inanyorlar da Allah'n

nimetini inkârm ediyorlar?" (Ankebût Sur. 67)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuN-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Çevrelerindeki insanlar kaplp götürülürken, bizim, onlarn

yurtlarn saygn ve güvenlikli bir yer kldmz görmediler mi? Onlar hâlâ

batla inanyorlar da Allah'n nimetini inkâr m ediyorlar ?"3 âyetini

açklarken: “Onlar (Kurey mürikleri) için bu konuda bir delil vard. nsanlar

savap kendini korumaya çalrken onlar güvenlik içindeydi. Onlar buna

ramen batla inanp irk kouyor ve Allah'n nimetine kar nankörlük

ediyorlar” dedi .

4

Cuveybir'in bildirdiine göre Dahhâk ve bn Abbâs: “Ey Muhammedi Bizi

senin dinine geçmekten alkoyan azlmzdan dolay insanlann bizi

yakalamas korkusudur. Araplar sayca bizden daha çoktur. Bizim senin

dinine geçtiimizi örendikleri zaman bizi yakalayp öldürürler” dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Çevrelerindeki insanlar kaplp götürülürken,

bizim, onlarn yurtlarn saygn ve güvenlikli bir yer kldmz görmediler

mi? Onlar hâlâ batla inanyorlar da Allah'n nimetini inkâr m ediyorlar?"5

âyetini indirdi.

1 Nahl Sur. 55
1 bn Ebî Hatim (9/3082).

J Ankebût Sur. 67
4 bn Cerir (18/443) ve bn Ebî Hâtim (9/3083).

5 Ankebût Sur. 67



RÛM SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve 8eyhakî'nin Delâil'de deik

kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: "Rûm Sûresi, Mekke'de inmitir”

dedi.’

bn Merdûye, bnu'z-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Abdurrezzâk ve Ahmed'in sahabeden bir kiiden bildirdiine göre

Resûlullah(sB»aiiahu aleyhi vEseiiem) Rûm Sûresi ile onlara sabah namazn kldrmtr. 2

Bezzâr'n el-Earru'l-Müzenî’den bildirdiine göre Resûlullah Maiishu aleyhi

resBiiam) sabah namaznda Rûm Sûresi'ni okumutur. 3

Abdurrezzâk'n Ma'meriden ve Abdulmelik b. Umeyriden bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiidiahu aiayh vneiien) cuma günü sabah namaznda Rûm

Sûresi'ni okumutur.4

bn Ebî eybe Musannefte, Ahmed ve bn Kâni', Abdulmelik b. Umeyr

vastasyla Ebû Ravh'tan bildirir. Resûlullah (raflafcfa aleyhi mdien) sabah namazn

kld ve Rûm Sûresi’ni okurken birkaç yerde takld. Namaz bitirdiinde de:

"Namazda bizi üpheye düüren aramzda temizlenmeden namaza duranlardr.

Bizimle namaz klcak olan kii hakkyla temizlensin'' buyurdu.5

’ bnu'd-Durays (17), Nehhâs (sh. 611) ve Beyhakî (7/143, 144).

' Abdurrezzâk (2725) ve Ahmed 25/209, 38/ 169, 205 (15873, 23072, 23125, "hasen").

Muhakkik: "Hasen hadistir" demitir.
J Bezzâr, Kefu l-Estdr (477). Heysem, Mecmau'z-Zevâd'de (2/119) der ki: "snâdnda

güvenilirlii az olan Müemmel b. smail bulunmaktadr" dedi.

* Abdurrezzâk (2730).

5 bn Ebî eybe (1/5), Ahmed 25/208, 210 (15872, 15873) ve bn Kâni' (l/T-46).

Miisned 'in muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
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"Elif, Lâm, Mim. Rumlar yenildi" (Rûm Sur. , 2)

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî M. el

-

Kebr'de, Hâkim, bn Merdûye, Beyhakî Delâil'de ve Diyâ'nn bildirdiine göre

bn Abbâs: "Elif, Lâm, Mîm. Rumlar yenildi
" 1

âyetlerini açklarken öyle dedi:

"Rumlar yendi ve yenildi. Mürikler, Perslerin kendileri gibi puta tapanlar

olduklar için Rumlar yenmelerini isterlerdi. Müslümanlar da Rumlarn ehli

kitap olmasndan dolay Persleri yenmelerini isterdi. Mürikler bunu Ebû

Bekr'e, Ebû Bekr de Hz. Peygamber'e (saiialiahu aleyhi veselbr) söyledi. Bunun üzerine

Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiiem): "Muhakkak ki, Rumlar galip gelecektir" buyurdu.

Ebû Bekr bunu müriklere bildirince, mürikler: "Sen aramzda bir zaman

tayin et. Eer biz kazanrsak u ve u bizim olacaktr. Eer siz kazanrsanz u
ve u sizin olacaktr" dediler. Ebû Bekr be yllk bir süre tayin etti. Fakat

Rumlar bu süre zarfnda galip gelememiti. Ebû Bekr bu durumu Resûlullah'a

(saiialiahu aleyhi vesellem) bildirince, Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem) bu süreyi On yla kadar

uzatsaydn" buyurdu. Sonra Rumlar galip geldiler. Bu sebeple Allah: "Elif,

Lâm, Mîm. Rumlar yenildi
"2

buyurmutur. Rumlar yenildi ve sonra yendi.

Yüce Allah: "Bundan önce de, bundan sonrada emir Allah'ndr. Ve o gün

müminler sevineceklerdir. Allah'n yardmyla ..."3 buyurmaktadr. Süfyan:

"Rumlann, Bedir sava srasnda Perslere kar zafer kazandn iittim"

dedi.
4

bn Cerîr, bn Mes’ûd'dan bildirir: Persler Rumlar (BizanslIlar) yenmiti.

Mürikler Perslerin Rumlan yenmesini istiyordu. Müslümanlar ise Rumlarn

Persleri yenmesini istiyordu. Çünkü onlar Ehl-i Kitab'dand ve dinlerine daha

yaknlard. "Elif, Lâm, Mîm. Rumlar yenildi. Yakn bir yerde. Ama onlar, bu

yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir. Birkaç yl içinde ..."5 âyetleri

1 Rûm Sur. 1, 2
1 Rûm Sur. 1, 2

3 Rûm Sur. 4, 5
4 Ahmed 4/296, 490 (2495, 2769), Tirmizî (3193, "hasen"), Nesâî, 5. el-Kübrâ (11389),

bn Kesîr, Tefsîfde (6/304) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberânî (12377), Hâkim (2/410,

"sahih"), Tahricu'l-thyâ'da (2/1077) geçtii üzere bn Merdûye, Beyhakî (2/33Ü, 331) ve

Diyâ 10/144, 145 (144). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2551).

5 Rûm Sur. 1-4
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inince, mürikler “Ey Ebû Bekr! Arkadan birkaç yl içinde Rumlann, Perslere

galip geleceini söylemektedir” dediler. Ebû Bekr: “Doru söyledi” karln
verince: “Bu konuda bizimle kumar oynar msn?” dediler ve yedi yla kadar

yenilirlerse dört genç deve vermek üzere anlatlar. Yedi yl geçmesine

ramen Rumlar, Persleri yenememiti. Mürikler bu duruma sevinmi,

Müslümanlar ise üzülmütü. Bu durum Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «ueiian) zikredilince,

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aieytu «ailem): "Birkaç yl dediiniz sizce ne kadar bir

süredir?" diye sordu. “On yldan aa (üç ile dokuz yl aras) bir süredir”

dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saMiahu aleyhi mdiem): "O zaman git ve süreyi iki

yl daha uzat" buyurdu. îki yl geçmemiti ki, atllar, Rumlann Perslere galip

geldii haberiyle geldi. Müslümanlar bu duruma sevinmiti. Bunun üzerine

Yüce Allah: “Elif, Lâm, Mîm... Allah'n vaadidir; Allah vaadinden caymaz...
”

âyetlerini indirdi .

1

Ebû Ya'Ia, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve bn Asâkir, Berâ' b. Âzib'den

bildirin “Elif, Lâm, Mîm. Rumlar yenildi
"3 âyetleri indii zaman, Mürikler Ebû

Bekrie: “Arkadann ne dediini görüyor musun? Rumlann Persleri

yeneceini iddia etmektedir” dedi. Ebû Bekr: “Arkadam doru söyledi”

deyince: “Bizimle bahse girer misin?” dediler. Bunun üzerine Ebû Bekr

aralannda bir zaman tayin etti. Ancak Rumlar Persleri yenmeden tayin edilen

süre dolmutu. Bu durum Resûlullah’a (saUBiiahu aleyhi «seiiem) haber verilince bundan

holanmad ve Ebû Bekr’e: "Seni bu ie götüren nedir?" diye sordu. Ebû Bekr:

“Allah’ ve Peygamberini tasdik etmek maksadyla böyle bir ey yaptm”

cevabn verdi. Resûlullah (uüaiiahu aleyhi nallan): "Onlara git ve bahsi büyüterek

birkaç yl daha süreyi uzat" buyurdu. Ebû Bekr, müriklere giderek: “Yeniden

bahse girer misiniz? Bahsi yenilemek güzel bir eydir” dedi. Mürikler:

“Tamam” diyerek yeniden bahse girmeyi kabul ettiler. Tayin ettikleri süre

dolmadan Rumlar, Perslere galip geldiler. Medain ehrinde atlann baladlar

ve Rumiyye ehrini na ettiler. Ebû Bekr, bahsi kazanmt. Bahiste

kazandn Resûlullah’a (salBlahu aleyhi nseliem) getirince, Resûlullah (saUalahu ahyh nallar):

1 Rûm Sur. 1- 6
1 bn Cerîr (18/455, 456).

1 Rûm Sur. 1, 2
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"Bu haramdr. Bunu sadaka olarak dat" buyurdu .

1

Tirmizî, DârakutnîeZ-j/rai'da Taberânî, bn Merdûye, Ebu Nuaym Delâil'de

ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da bildirdiine göre Niyâr b. Mukrim el-Eslemî:

"Elif, Lâm, Mim. Rumlar yenildi
" 2

âyeti indii zaman öyle dedi: "Bu âyet

indii zaman Persler Rumlara kar savata daha üstün idi. Müslümanlar,

Rumlarn ehli kitap olmasndan dolay Persleri yenmelerini isterdi. Bu konuda

Yüce Allah: "...Ve o gün müminler sevineceklerdir. Allah'n yardmyla ..."3

buyurmaktadr. Kureyli mürikler ise Perslerin galip gelmesini isterdi. Çünkü

Kureylller de Perslerda Ehl-i Kitab’dan deildi. Ayn zamanda ahiret gününe

de iman etmezlerdi.

Allah bu âyeti indirdii zaman Ebû Bekr, Mekke'nin çevresinde: "Elif, Lâm,

Mîm. Rumlar yenildi. Yakn bir yerde. Ama onlar, bu yenilgilerinden sonra

galib geleceklerdir. Birkaç yl içinde ..."

4

diye nida etmeye balad.

Kurey'ten baz kiiler Ebû Bekrie: "O zaman bu sizinle bizim aramzda bir

anlama olsun. Arkadan birkaç yla kadar Rumlarn Perslere galip geleceini

iddia etmektedir. Bizde sizinle bu konuda bahse girelim" dediler. Ebû Bekr:

"Tamam" dedi ve bahsi kabul etti. Bu bahsin haram klnmasndan önce

oluyordu. Bu üzere Ebû Bekr ve mürikler bahse tututu. Mürikler: "Niye ki

süreyi üç ile dokuz yl arasnda tayin ediyorsun? Bu süreyi ikisinin aras olarak

alt yl tayin edelim” dediler. Bunun üzerine Ebû Bekr alt yllk bir süre tayin

etti. Alt yl geçmi ve Rumlar galip gelmemiti. Bu sebeple mürikler bahsi

kazanm söz konusu mal Ebû Bekriden almt. Ancak yedinci ylda Rumlar

Perslere galip gelmiti. Müslümanlar alt yllk bir süre tayin etmesinden

dolay Ebû Bekrii ayplamt. Bu sebeple Allah: "Birkaç yl içinde.

buyurmutur. O zaman çok kii Müslüman olmutu .

6

1

el-Metâlibu'l-Âliye’de (4061) geçtii üzere Ebû Ya’la, bn Kesir, Tefsîr'de (6/305, 306)

geçtii üzere bn Ebî Hatim, Tahricu'l-hyâ’da (2/1076) geçtii üzere bn Merdûye ve bn
Asâkir (1/373).

2 Rûm Sur. 1, 2

3 Rûm Sur. 4, 5
4 Rûm Sur. 1- 4
5 Rûm Sur. 4
6
Tirmizî (3194, "sahîh"), Tahricu'l-hyâ’da (2/1077) geçtii üzere Dârakutrû, Taberânî

M. el-Evsat'la (7266), Tahricu'l-hyâ'da (2/1077) geçtii üzere bn Merdûye. Hasen hadistir

(Bakm: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2552).
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Tirmizî, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre: "Elif,

Lâm, Mîm. Rumlar yenildi
" 1 buyruu hakknda Ebû Beklin müriklerle bahse

girmesi konusunda Hz. Peygamber (ufafehu ^ *s*M: "Ey Ebû Bekri Datu

ihtiyatl davransaydn ya? Zira bd', üç yldan dokuz yla kadar olan bir

süredir" buyurdu .

2

Buhârî'nin Târih'te bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (uJiaiiBtu

aleyhi »eseiiem): "Elif, Lâm, Mîm. Rumlar yenildi
"3 buyruu indii zaman: "Si:

mutlaka galip geleceksiniz. Zira bd' üç yldan dokuz yla kadar olan bir

süredir" buyurdu .
4

Futûh Msr'da bn Abdilhakem, bn Ebî Hatim, bn Merdûye, Beyhakî

Delâil'de ve bn Asâkir, bn ihâb'dan bildirir: Bize ulatna göre

Müslümanlar Mekke'de iken mürikler kendileriyle mücadele edip: "Rumlar

ehli kitap olduu halde Persler onlar yendi. Oysa siz Peygamberinize inen

kitapla Rumlarn yeneceini iddia ediyorsunuz. Perslerin Rumlan yenmesi

gibi biz de sizi yeneceiz" diyordu. Bunun üzerine Allah: "Elif, Lâm, Mîm.

Rumlar yenildi
" 3 buyruunu indirdi.

bn ihâb der ki: "Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe b. Mes'ûd'un bildirdiine

göre Rum Sûresinin ilk iki âyeti nâzil olduu zaman ve bahis haram

klnmadan önce Ebû Bekr müriklerden baz kiilerle yedi ylda Rumlar

Perslere kar galip gelecektir diye bahse tutumutu. Resûlullah (ufiaRahu rfeyu

veseflem): "Niçin öyle yaptn? Bd' üç yldan dokuz yla kadar olan bir süredir
"

buyurdu. Dokuz yl boyunca Persler Rumlara kar galip gelmiti. Sonra

Rumlar Hudeybiye zamannda Perslere kar galip geldi. Müslümanlar ehli

kitabn galip gelmesiyle sevinmiti."
6

Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ebû Saîd'den bildirir:

Bedir sava zamannda Rumlar Perslere kar galip gelmiti. Bu durum da

müminlerin houna gitmiti. Bunun üzerine od* .fi" buyruu ile üç ve

’ Rûm Sur. 1, 2
1
Tirmizî (3191, "hasen") ve bn Cerîr (19/449). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Da'f

Sürten et-Tirmizî, 624).

* Rûm Sur. 1, 2

4 Buhârî (2/322).

5 Rûm Sur. 1, 2

6 bn Abdilhakim (sh. 34), Beyhakî (2/332, 333) ve bn Asâkir (1/378).
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dördüncü âyetler nazil oldu. Müminler, Rumlarn Perslere kar galip

gelmelerinden dolay sevinmiti."
1

Tirmizî: "Ebû Saîd: "ulibet" ifadesini

"cd*" eklinde okudu" dedi.

bn Cerîr, Ibn Merdûye, Beyhakî DelâiYde ve bn Asâkir’in Atiyye el-Avfî

vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Elif, tâm, Mîm. Rumlar

yenildi"
2buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu, geçmite Rumlar ve Persler

arasnda olan bir olaydr. Ancak Persler Rumlara kar galip gelmiti. Sonrada

Rumlar Perslere kar galip geldi. Resûlullah (salloBahu aleyhi vesellem) Arap

mürikleriyle. Kumlarda Perslerle savat. Allah, Peygamberini ve

beraberindeki Müslümanlar arap müriklerine kar galip kld. Ayn zamanda

ehli kitab da Acem müriklerine kar galip kld. Allah'n, ehli kitab

müriklere kar galip klmasndan dolay müminler sevinmiti." Atiyye der ki:

"Ebû Saîd el-Hudrî’ye bunu sorduumda öyle dedi: "Biz Resûlullah Mailahu aleyhi

vesellem) ile beraber müriklere kar, Rumlar da Perslere kar savat. Biz Arap

müriklerine kar galip gelirken ehli kitap ta Mecusilere kar galip geldi.

Bizim müriklere, ehli kitabn da Mecusilere kar galip gelmesinden dolay

sevinmitik. "...Ve o gün müminler sevineceklerdir. Allah'n yardmyla ..."3

buyruu da bunu ifade etmektedir." 1

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Katâde: "Elif,

Lâm, Mîm. Rumlar yenildi. Yakn bir yerde ..."5 buyruunu açklarken:

"Persler Rumlan am'a yakn bir yerde yenmiti" dedi. "...Ama onlar, bu

yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir
" 6 buyruu hakknda ise öyle dedi:

"Allah bu âyetleri indirdii zaman Müslümanlar Rablerine inanm ve

Rumlann Perslere kar galip geleceini bilmiti. Müslümanlarla mürikler

beer genç deve rehin koyarak bu konuda bahse tutumu ve be yllk bir

süre tayin etmilerdi. Müslümanlarn sorumlusu Ebû Bekr, müriklerin

sorumlusu da Ubey b. Halef olmutu. Bu, bahsin haram klnmasndan önce

' Tirmizî (2935, 3192, "hasen"), bn Cerîr (18/457, 458) ve bn Kesîr, Tefsîr (6/310)

geçtii üzere bn Ebî Hatim. Sahîh hadistir (Bakn: Elbârû, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2338,

2550).

J Rûm Sur. 1,

2

3 Rûm Sur. 4, 5
4 bn Cerîr (18/449), Beyhakî (2/331, 332) ve bn Asâkir (1/371).

5 Rûm Sur. 1- 3
6 Rûm Sur. 3
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vâki oluyordu. Tayin ettikleri süre dolmu ve Rumlar Perslere kar galip

gelememiti. Mürikler sözkonusu mallarn isteyince, ashab durumu Hz.

Peygamber'efuiiaiahii aleyhi «senem) bildirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (uiUiahu »ley»

vearfcm): "Bu süreyi dokuz yla kadar uzatma hakknz vardr. Zira bd', üç yldan

dokuz yla kadar olan bir süredir. Siz bahsi büyütüp süreyi uzatn

"

buyurdu.

Ashab da öyle yapp süreyi uzatt. Sonra ilk tayin edilen süreden itibarer,

Allah yedinci yln banda Rumlan Perslere kar galip kld. Bu da Alah’n

kendisiyle Müslümanlan güçlü kld Hudeybîye'den dönüldüü zamanda

gerçekleti. “...Ve o gün müminler sevineceklerdir. Allah'n yardmyla ..."
1

buyruu da bunu ifade etmektedir.

2

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Zübeyr el-Kilâbî'den bildirir: Perslerin Rumlara

kar galip geldiini gördüm. Sonra da Rumlarn Perslere kar galip geldiini

gördüm. Sonra da Müslümanlarn, Perslere, Rumlara, am'a ve Irak'a kar

galip geldiini gördüm. Bütün bunlar on be yl zaman zarfnda gerçekleti .

3

Hâkim, Ebu'd-Derdâ’dan bildirir: Öyle kavimler gelecek ki bu âyeti: "
,fi

cjIc" eklinde okuyacaktr. Oysa: eklindedir.

5

bn Merdûye, Abdurrahman b. anm'dan bildirir: Muâz b. Cebel’e bu

âyetin: "fjji c-u* ,fi

"6 eklinde midir, yoksa: "cdî" eklinde midir?" diye

sorduumda: "Resûlullah (sMu aleyh nuOem) bunu bana: cji* .fi

"7 eklinde

okuttu" karln verdi.

bn Abdilhakem Futûh Msr'da, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "Elif, Lâm, Mîm. Rumlar yenildi
"8 buyruunu açklarken:

"Önce Persler Rumlan yendi. Sonra da Rumlar Persleri yendi" dedi. "Yakn

bir yerde ..."9 buyruu hakknda ise: "Burada am topraklannn kysnda bir

1 Rûm Sur. 4,

5

1 bn Cerîr (18/454, 455) ve Beyhakî (2/333).

3 bn Kesir, Tefsir (6/311) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (2/334).

4 Rûm Sur. 2

5 Hâkim (2/410, "sahîh").

6 Rûm Sur. 1, 2
7 Rûm Sur. 1, 2

8 Rûm Sur. 1, 2

9 Rûm Sur. 3
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yer kastedilmektedir" dedi .

1

Taberânî’nin M. el-Evsat'ta bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(saüailsfu siayhi vaseiiem): “Bd’, yedi ile on yl arasnda olan bir süredir" buyurmutur .

2

Taberânî M. el-Evsat'ta ve bn Merdûye'nin Niyâr b. Mukrim’den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): “Bd', üç yldan dokuz yla kadar

olan bir süredir" buyurmutur .

3

bn Abdiihakem’in Futûh Msr'da, brâhîm b. Sa’d vastasyla Ebu'l-

Huveyris'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiBiiahu Bieyh vBseiiem): “Bd', be yldan

yedi yla kadar olan bir süredir" buyurmutur .

4

bn Abdilhakîm'in, Kelbî vastasyla Ebû Salih’ten bildirdiine göre bn

Abbâs: "Bd', yedi yllk bir süredir" demitir.

5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "Elif, Lâm, Mîm. Rumlar yenildi...

Bu, Allah’n vaadidir; Allah verdii sözden caymaz, fakat insanlarn çou
bilmezler

"6
âyetlerini açklarken: "Allah, Perslerin Rumlara kar galip

geldiklerini, sonra da Rumlarn Perslere kar galip geldiini ve müminlerin,

ehli kitabn putlara tapan Perslere kar galip gelmesine sevindiini

zikretmitir" dedi .

7

bn Cerîr, krime'den bildirir: Rumlar ve Persler yeryüzünün en engin bir

yerinde savatlar. O yer de am taraflarnda bir yerdi. Rumlar ve Persler

orada karlat ve Rumlar hezimete urad. Bu durum Mekke’deki Hz.

Peygamber’e (aaiiaHaha aleyhi veseifem) ve ashabna bildirilmiti. Bu da kendilerine ar
gelmiti. Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyhi vesellem) Mecusilerden olan ümmilerin ehli

kitap olan Rumlara kar galip gelmesini istemiyordu. Mekke’deki kafirler bu

’ bn Abdilhakîm (sh. 44) ve bn Cerîr (449, 458).
1

Taberânî (9146). Heysemî, Mecmau'z-Zevâd'dc (7/89) der ki: "snadnda Abdullah b.

Abdilazîz el-Leysî bulunmaktadr. Saîd b. Mansûr: "Mâlik onun rivayetlerini kabul

ederdi. O güvenilir bir kiiydi. Çounluk ise onu zayf bulmutur" dedi
3 Taberânî (7266). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/89) der ki: "snadnda metruk olan

brâhîm b. Abdillah b. Hâlid el-Massîsî bulunmaktadr."
4 bn Abdilhakîm (sh. 44).

5 bn Abdilhakîm (sh. 44).

6 Rûm Sur. 1- 6

7 bn Cerîr (18/450).
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duruma sevinmi ve Hz. Peygamberin (saiiailahu aleyhi vssellem) ashabna gidip: ‘'Siz de

Hristiyanlar da ehli kitap olanlardansnz. Biz ise ümmîleriz. Ancak Iran

kardelerimiz ehli kitap olan kardelerinize galip gelmitir. Eer sizde bizimle

savaacak olursanz biz de size kar galip geleceiz" dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Elif, Lâm, Mîm. Rumlar yenildi. Yakn bir yerde. Ama onlar, bu

yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir. Birkaç yl içinde ..."
1

âyetlerin*

indirdi. Ebû Bekr es-Sddîk kafirlerin yanna giderek: "Kardelerinizin

kardelerimize galip gelmesine mi seviniyorsunuz? Sevinmeyin, Allah

gözünüzü aydn klmayacaktr. Vallahi, Rumlar Perslere kar galip gelecektir.

Bunu bize Hz. Peygamber (ssiiaiishu aleyhi vsseiiem) haber verdi" dedi. Ubey b. Halet

kalkarak: "Yalan söyledin" dedi. Bunun üzerine Ebû Bekr: "Sen daha

yalancsn ey Allah'n düman!” karln verdi. Ubey b. Halef: "Benden or

genç deve, senden de on genç deve koyalm ve bahse girelim. Üç yla kada -

Rumlar Perslere kar galip gelirse bahsi ben kaybedeceim, Persler galip

gelirse bahsi sen kaybedeceksin" dedi. Sonra Ebû Bekr Hz. Peygamber’e

(sallallahu aleyhi vesellem) gelip durumu haber verdi. ResÛlullah (sallaUahu aleyhi vesellem): "Bu

dediin gibi deildir. Bd' üç yldan dokuz yla kadar olan bir süredir. Bahse

girdiiniz eyleri arttr ve süreyi uzat

"

buyurdu. Ebû Bekr çkp gitti ve Ubey

ile karlat. Ubey: "Sanrm piman oldun" deyince: “Hayr, gel bahse;

girdiimiz eyi arttralm ve süreyi uzatalm. Bahsi yüz genç deve senden, yüz

genç deve benden olacak ekilde arttr ve süreyi dokuz yl kl" dedi. Ubey de

"Tamam kabul ettim" karln verdi .

2

bn Cerîr, Salît'ten bildirir: bn Ömer'in bu âyeti: “^Jl c/Âi. ,^Ll" eklinde

okuduunu iittim. Ona: "Ey Ebû Abdirrahman! Rumlar neye galip geldi?'

diye sorulunca: "am etrafndaki köylere galip geldi" karln verdi .

3

bn CerîHin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Emir Allah'a aittir..."'

buyruunu açklarken: "Önce Persler Rumlara kar galip geldi. Sonra da

Rumlar Perslere kar galip geldi" dedi .
5

1 Rûm Sur. 1-4
1 bn Cerîr (18/450, 451).

5 bn Cerîr (18/446).

4 Rûm Sur. 4
5 bn Cerîr (18/459).



Âyet: 7-12 555

jdjî *öM r» fij £i« *s*j« 6?

j^k VI U4^ Uj ^jSiij &\ Jli u jb^
V» 'j>* fijt

* ûjjmSJ ^ûl û? ^>ü^ <M>

4
(
4L. üt ijîis’^ ^ *#$ au ûisr Jr ijjfcâ ^jSi

Ui oU^Jb p-jJ-ij Ujb»* Uj> bj^îj

jjjl ÎU 015 ,Û
* 5

(

;«..-.î;î Ij>\s jÜj
(

4*lk) ili 015
> ' *

Îj^j iü)l * l)jJ^i*1j L$j Iy'SJ 4I oüL JlS* jî j-l ijjL^Î
I» f /

Ü^^Î^JI pUJI çyG
fjjj

* Oj^prji A^l p 6*J p jU^\

"Onlar, dünya hayatnn görünen yüzünü bilirler. Ahiretten

ise, onlar tamamen gafildirler. Kendi kendilerine, Allah'n,

gökleri, yeri ve ikisinin arasnda bulunanlar ancak hak
olarak ve muayyen bir süre için yarattn hiç

düünmediler mi? nsanlarn birçou, Rablerine kavumay
gerçekten inkâr, etmektedirler. Onlar, yeryüzünde gezip de

kendilerinden öncekilerin âkbetlerinin nice olduuna
bakmadlar m? Ki onlar, kendilerinden daha güçlü idiler;

yeryüzünü kazp altüst etmiler, onu bunlarn imar

ettiklerinden daha çok imar etmilerdi. Peygamberleri,

onlara da nice açk deliller getirmilerdi. Zaten Allah onlara

zulmedecek deildi; fakat onlar kendi kendilerine

zulmetmekteydiler. Sonunda, Allah'n âyetlerini yalan

sayarak ve onlar alaya alarak kötülük yapanlarn âkbetleri

pek fena oldu. Allah, ilkin mahlûkunu yaratr, (ölümden)

sonra da bunu (yaratmay), tekrarlar. Sonunda hep O'na

döndürüleceksiniz. Kyametin kopaca gün, günahkârlar

(ümitsizlik içinde) susacaklardr." (Rûm Sur. 7- 12)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar dünya

hayatnn ancak d yönünü bilirler ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada

1 Rûm Sur. 7
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maietleri gerei ne zaman aaç dikeceklerini, ne zaman ekin ekeceklerini ve

ne zaman biçeceklerini bilirler, mânâsndadr" dedi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs:

"Onlar dünya hayatnn ancakd yönünü bilirler..."
2 buyruunu açklarken:

“Burada dünyalk ileri bilip de din hususunda cahil kalan kafirle'

kastedilmektedir" dedi .

3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Onlar dünya hayatnn ancak d yönünü bilirler ..."

4

buyruunu

açklarken: "Burada ticareti, sanat ve sat yapmay bilmeleri

kastedilmektedir" dedi.*

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine?

göre krime: "Onlar dünya hayatnn ancak d yönünü bilirler .
..
""

buyruunu açklarken: “Burada maietlerini salamay ve kendileri içir

faydal olan eyleri bilmeleri kastedilmektedir" dedi .

7

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hasan(-

Basrî) bu âyeti açklarken: “Onlardan dünyal için öyle usta olanlar vardr k

dirhemi trna üzerinde çevirir de sana arln bildirir. Oysa o namazn bile

güzel bir ekilde klamaz" dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amn "...Onlar

kendilerinden daha güçlü idiler ..."
8 buyruunu açklarken: “Sizden öncek:

kiilerin iki omuz aras bir millik bir mesafeydi" dedi.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: latife
*1 buyruunu açklarken: “Yeri sürdüler,

mânâsndadr" dedi .

2

1 bn Cerîr (18/461).
1 Rûm Sur. 7

3 bn Cerîr (18/462).

4 Rûm Sur. 7
5 Abdurrezzâk (2/102) ve bn Cerîr (18/462, 463).

6 Rûm Sur. 7
7 Abdurrezzâk (2/102) ve bn Cerîr (18/462, 463).

8 Rûm Sur. 9
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "...Yeryüzünü sürüp ilemiler

ve oray kendilerinin imar ettiinden daha çok imar etmilerdi ..."3

buyruunu açklarken: "Onlar yeryüzünün bahçelerini sürüp, nehirlerini

kullanabilecekleri bir duruma getirmi ve ekinlerini ekmilerdir. Onlar sizin

yeryüzünde yaayacanzdan daha fazla yaadlar" dedi.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Sonra, Allah'n âyetlerini yalanladklar ve onlarla alay etmekte olduklar

için, kötülük ileyenin sonu daha da kötü oldu"4
âyetini açklarken:

"Küfredenlerin cezas azaptr" dedi .

5

Firyabî ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid: "jî^Ji
"6

ifadesini

açklarken: “sâe kötülerin cezasdr" dedi .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini açklarken:

“Ümidini keser, mânâsndadr" dedi.

Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: ifadesini açklarken: "Üzülürler, mânâsndadr” dedi .

10

Firyabî, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: “el-blâs ifadesi rezillik mânâsndadr” dedi.

1 Rûm Sur. 9
2 bn Cerîr (18/462).

3 Rûm Sur. 9
4 Rûm Sur. 10
5 bn Cerîr (18/467).
6 Rûm Sur. 10
7 Fethu'l-Bâri'de (8/512) geçtii üzere Firyabî.
8 Rûm Sur. 12

9 Rûm Sur. 12
10 bn Cerîr (18/468).
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"Kyametin kopaca gün, ite o gün müminler ve kâfirler

birbirinden ayrlacaklardr. man edip iyi iler yapanlara

gelince, onlar. Cennette nimetlere ve sevince mazhar
olacaklardr." (Rûm Sur. i4. s)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Kyametin kopaca gün, ite o gün mü'minler ve kâfirler

birbirinden ayrlacaklardr
"1

âyetini açklarken: “Bir daha toplanmamak

üzere ayrlrlar, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...te o gün mü'minler

ve kâfirler birbirinden ayrlacaklardr"
2 buyruunu açklarken: "Kimis

lliyyin’e, kimisi de Esfel-i Sâfilîn’e gidecektir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: j
" 5

ifadesini açklarken

"Burada Cennet bahçeleri kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Onlar, cennette nimetlere

ve sevince mazhar olacaklardr
"4 buyruunu açklarken: "Onlara Cennette

(nimetler) ikram edilecektir, mânâsndadr” dedi.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sevince

mazhar olacaklardr"5 buyruunu açklarken: "Onlara Cennette (nimetler)

ikram edilecektir, mânâsndadr” dedi .

6

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Sevince mazhar olacaklardr
"1

buyruunu

açklarken: "Onlar Cennette nimetlendirilecektir, mânâsndadr” dedi .

1

’ Rûm Sur. 14
1 Rûm Sur. 14
3 Rûm Sur. 15
A Rûm Sur. 15

5 Rûm Sur. 15
6 bn Cerîr (18/471).
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Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Hennâd b. es-Serî, Abd b. Humeyd, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Beyhakî Ba's'ta ve Hatîb'in Târih 'te

bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesîr: "...Onlar, cennette nimetlere ve sevince

mazhar olacaklardr
" 3 buyruunu açklarken: “Cennette güzel eyler

iiteceklerdir, mânâsndadr" dedi .

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesîr: f^3j

buyruunu açklarken öyle dedi: “Ashab: “Yâ Resûlallah! Yuhberûne ifadesi

ne demektir?" diye sorunca: "Lezzet ve kulaa ho gelen eyler demektir"

buyurdu.

bn Asâ kircin bildirdiine göre Evzaî: "...Onlar, cennette nimetlere ve

sevince mazhar olacaklardr"
6 buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada

kulaa ho gelen sesler kastedilmektedir. Cennet ahalisi güzel eyler

dinlemek istedii zaman Allah, Hefâf denilen rüzgârlara emreder ve bu

rüzgârlar inciden kamlarn arasna girerek onlan sallayp birbirine dedirir.

Bunun üzerine o kamlardan Cennet ahalisi için güzel sesler çkar. Bu ses

çkt zamanda Cennetteki bütün aaçlar çiçeklerini açar .

7

bn Ebî eybe, Hennâd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin Ba's'ta bildirdiine göre

Mücâhid’e: “Cennette kulaa ho gelen eyler var mdr?" diye sorulunca:

“Cennette Kayd denilen bir aaç vardr. Onda daha önce hiç kimsenin

iitmedii güzel sesler vardr” karln verdi .

8

bn Ebi'd-Dünyâ Zemmü'l-Melâhi’öe ve el-lsbehânî et-Terîb’de

Muhammed b. el-Münkedir’den bildirir: Kyamet gününde bir münadi:

“Dünyada iken kendilerini elence ve eytann çalglarndan uzak tutanlar

nerededir? Onlan misk bahçelerine yerletirin" der. Sonra Allah, meleklere:

1 Rûm Sur. 15
1 Taliku 't-TaTk

1

te (279) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (18/471, 472).

3 Rûm Sur. 15
* bn Ebî eybe (13/122), Hennâd (4), bn Cerîr (18/472, 473), Beyhakî (419) ve Hatîb

(7/149).

* Rûm Sur. 15
6 Rûm Sur. 15
1 bn Asâkir (41/34, 35, 70/55, 56).

8 bn Ebî eybe (13/103), Hennâd (7), bn Cerîr (20/646, lafz kendisinindir) ve

Beyhakî (423).
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"Onlara benim takdirimi ve övgümü duyurun, kendileri için artk ne korku, ne

de üzüntünün olmadn haber verin” buyurur.

1

Dîneaverî Mecâlis 'te Mücâhid'den bildirir: Kyamet gününde bir münadi:

"Dünyada iken seslerini, kulaklarn elence ve eytann çalglanndan uzak

tutanlar nerededir?” diyecektir. Sonra Allah onlar Cennette misk kokulu

bahçelere koyacak ve meleklere: "Kullanma benim övgümü, izzetim-

duyurun ve kendileri için artk ne korku, ne de üzüntünün olmadn haber

verin” buyuracaktr.

Deylemî’nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (uUaiiahu aleyhi «seiism) öyle*

buyurmutun "Kyamet gününde Yüce Allah: «Dünyada iken gözlerini

kulaklarn elence ve eytann çalglarndan uzak tutanlar nerededir? Onlar

ayrn» buyurur. Melekler onlar misk ve amber tepeleri üzerine toplarlar

Sonra, Allah, meleklere: «Onlara tebihimi, hamdm ve tehlilimi duyurun >

buyurur. Bunun üzerine daha önce hiç kimsenin iitmedii seslerle tebih

edilir."

bn Ebi'd-Dünyâ Sfatu'l-Cenne'de ve Diyâ el-Makdisî, Sfatu'l-Cenne'de

bn Abbâs'tan bildirir: Cennette bir gövde üzerinde duran öyle bir aaç vardr

ki, güzel bir binici onun gölgesini yüz ylda geçemez. Cennet ahalisi, uret

ahalisi ve bakalar çkp bu aacn gölgesinde oturup muhabbet eder

Kimisinin aklna dünya elencesi gelince de, Allah Cennetten bir rüzgâr

gönderir ve bu aac sallar. Bunun üzerine aaç dünyadaki tüm elenceler

ortaya çkanr .

2

bn Ebî eybe, bn Sâbt'tan bildirir: Cennette öyle bir aaç vardr ki, Allah

ne kadar güzel ses yaratmsa hepsi de onun içinde vardr. O, altnda

oturanlara zevk ve nimetler verir.

3

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûlda Ebû Hureyre'den bildirin Bir kii: "Yâ

Resûlallah! Ben güzel sesi seven biriyim. Cennette de güzel ses var mdr?'

diye sorunca: "Evet, vardr, nefsim elinde olana yemin olsun ki, Allah
,

Cennette bir aaca, dünyada iken bana ibadet etmekle ve zikrimle megul olan

1 bn Ebi'd-Dünyâ (72).

1 bn Ebi'd-Dünyâ (266).

3 bn Ebî eybe (14/649.
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kullanma zuma ve ud sesi dinlet diye vahyedecektir. Bunun üzerine aaç daha

önce kimsenin iitmedii bir ekilde tebih ve takdis sesleri çkaracaktr"

buyurdu.

Hakim et-TirmizPnin Ebû Musa el-E'arî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiifliiahu aleyhi veseliem): "Dünyada iken ark dinleyen kiiye âhirette ruhanilerin sesini

dinlemesine izin verilmeyecektir" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Ruhâniler

kimlerdir?" diye sorunca, Resûlullah (ahllahu aleyhi vesM: "Cennet ahalisinin

kurulandr (hafzland r)" buyurdu.
1

Hatîb el-Muttefik ve'l-Muftcrik'te Saîd b. Ebî Saîd el-Hârisî’den bildirir:

Cennette yapraklar inciden olan altndan sazlklar vardr. Cennet ahalisi

güzel bir ses dinlemek istedii zaman Allah o sazlklara bir rüzgâr gönderir ve

onlarn arzulad her sesi kendilerine dinletir.
2
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"O halde akama girdiiniz zaman da sabaha girdiiniz

zaman da Allah' tebih edin/' (Rûm Sur. 17)

Firyabî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Kuriân'da tebih

diye geçen her ifade namaz mânâsndadr" dedi.

Firyabî ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Zamann en ksas

sabah ve akam arasdr" dedi ve: "O halde akama girdiiniz zaman da

sabaha girdiiniz zaman da Allah' tebih edin
" 3 âyetini okudu.

Abdurrezzâk, Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve

Hâkim, Ebû Rezîn’den bildirir: Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a gelerek: “Be
vakit namaz Kuriân'da buluyor musun?" diye sordu. bn Abbâs: “Evet,

buluyorum” dedi ve: "O halde akama girdiiniz zaman da sabaha

girdiiniz zaman da Allah' tebih edin. Göklerde ve yerde hamd O'na

mahsustur. Gündüzün sonunda ve Öle vaktine girdiinizde Allah' tebih

edin"4 âyetleri ile: "...Yatsdan sonra ..."
1 buyruunu okudu. Burada, akama

1 Hakim et- Tirmiz (2/87).

1 Hatîb (2/1051).

3 Rûm Sur. 17

1 Rûm Sur. 17, 18
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girdiiniz zaman ile akam namaz, sabaha girdiiniz zaman ile sabah namaz,

gündüzün sonunda ifadesi ile ikindi namaz, öle vaktine girdiinizde ifadesi

ile öle namaz ve yatsdan sonra ifadesi ile yats namaz kastedilmektedir.
2

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirir: "O halde

akama girdiiniz zaman da sabaha girdiiniz zaman da Allah' tebih edin.

Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öle

vaktine girdiinizde Allah' tebih edin
"3

âyetleri namaz vakitlerini

bildirmektedir. Burada, akama girdiiniz zaman ile akam ile yats namaz,

sabaha girdiiniz zaman ile sabah namaz, gündüzün sonunda ifadesi ile

ikindi namaz ve öle vaktine girdiinizde ifadesi ile öle namaz

kastedilmektedir. 4

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Mücâhid'den aynsn bildirir.

5

Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bnu's-Sünnî.AmeJw7-/ew

ve'l-leyle’de Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî’nin ed-Davât'da Muâz b

Enes'ten bildirdiine göre Resulullah Mallahu aleyhi «seUam) öyle buyurmutur:

"Allah'n ahdine vefa gösteren brahim'i dostum diye adlandrmasnn sebebin

i

size haber vereyim mi? Çünkü o, her sabahlad ve her akamlad zaman: «O

halde akama girdiiniz zaman da sabaha girdiinizzaman da, Allah’ tebih

edin. Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öle

vaktine girdiinizde Allah' tebih edin»* derdi."7

Ebû Dâvud, Taberânî, bnu’s-Sünnî ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseNem) öyle buyurmutur: "Her kim

sabahlad zaman: «O halde akama girdiiniz zaman da sabaha girdiiniz

zaman da Allah’ tebih edin. Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur.

1 Nûr Sur. 58
3 Abdurrezzâk (1772), bn Cerîr (18/474), bnu'l-Münzir, el-Evsat (2/321 (932)

Taberânî (10596) ve Hâkim (2/410, 411, "sahih").

1 Rûm Sur. 17, 18
4 bn Cerîr (18/474, 475) ve bnu'l-Münzir 2/322 (933).

s bn Cerîr (18/475).
6 Rûm Sur. 17, 18
7 Ahmed 24/388 (15624), bn Cerîr (2/507, 22/77, 78), Tahrîcu'l-Keâfta (3/385) geçt

üzere bn Ebî Hâlim, bnu's-Sünnî (78), Taberânî (20/192 (427, 428) ve Tahrîcu ’l-Keâfli

(3/385) geçtii üzere bn Merdûye. Müsned'in muhakkikleri: "snâd zayftr'

demilerdir.
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Gündüzün sonunda ve öle vaktine girdiinizde Allah' tebih edin O,

ölüden diri çkarr, diriden ölü çkarr; yeryüzünü ölümünden sonra O

canlandrr. Ey insanlar! ite siz de böylece diriltileceksiniz» derse, o gün

kaçrm olduu eyleri telafi etmi olur. Kim de bunu akamlad zaman

söylerse o gece kaçrm olduu eyleri telafi etmi olur.'
n

bn Merdûye, Harâitî’nin Mekârimu'l-Ahlâk'ta bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (saUaliahu aieytu veseiiem): "Kim sabahlad zaman bin defa:

«Sübhanallahi ve bihamdihi (=Hamd ile Allah' bütün eksikliklerden tenzih

ederim)» derse nefsini Allah'dan saln alm olur ve günün sonunda ateten

azad edilmi olur."

bn Mâce, Tefsir'de bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir:

Ömer: "Hamd etmenin ne olduunu bildik. Yaratklar birbirlerini överler. Lâ

ilâhe illallah demenin de ne olduunu bildik. Allah'tan baka ilahlara da

tapld. Allahu ekber ise namaz klann getirdii tekbirdir. Ya Sübhânallah ne

demektir?" deyince bir kii: "Allah daha iyi bilir" dedi. Ömer: "Ömer, Allah’n

daha iyi bileceini bilmeyecek olursa bedbaht bir durumdadr, demektir"

dedi. Ali: "Ey müminlerin emiri! Kiinin bu ismi takmas yasaklanmtr. Zira

bütün yaratklar bu isme snr. Allah’n kendisi için en fazla denilmesini

sevdii kelime de budur" dedi. Bunun üzerine Ömer: "Doru söyledin”

karln verdi."

Ahmed, Hâkim ve Diyâ’nm Ebû Saîd el-Hudrî ve Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiailahu aleyhi «esa^m) öyle buyurmutur:
"
Allah

sözlerden dört söz seçmitir. Bunlar: «Sünhanalldh (Allah bütün eksikliklerden

münezzehtir), Elhamdülillah (Hamd Allah'adr), LÂ ilâhe illallah (Alah’tan

baka ilah yoktur) ve Allahu ekber’dir (Allah en büyüktür). Kim:

«Sünhanallah » derse ona yirmi sevap yazlr ve yirmi günah silinir. Kim:

«Allahu ekber» derse, yine ayn ekildedir. Kim: «Lâ ilâhe illallah» derse, yine

ayn ekildedir. Kim de içinden gelerek «Hamd âlemlerin Rabbi Allah'adr»

derse ona otuz sevap yazlr ve otuz günah silinir/'
2

1 Ebû Dâvud (5076), Taberânî (12991), bnu's-Sünnî (56, 79). Çok zayf hadistir (Bakn:

Elbânî, Daîf Sünen Ebî Dâvud, 1081).

1 Ahmed 13/387, 457, 17/405, 406, 428 (8012, 8093, 11304, 11327) ve Hâkim (1/512).

Müsned 'in muhakkikleri: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.
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bn Asâkir'in bildirdiine göre Haan el-Basrî: “Kim: "O halde akama

girdiiniz zaman da sabaha girdiiniz zaman da Allah' tebih edin

Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve ök
vaktine girdiinizde Allah' tebih edin

" 1

âyetlerini okursa: “O gündüzünde

ve o gecesinde kaçrm olduu eyleri telafi etmi olur" demitir .

1

* *

ûî y* fi ty p y ^ ^
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6>;u *1 js ^jVij yijujüi ^ ^
"Sîzi topraktan yaratmas, O'nun (varlnn)

delillerindendir. Sonra siz, (her tarafa) yaylan insanlar

oluverdiniz. Kaynamanz için size kendi (cinsi)nizden eler

yaratp aranzda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun

(varlnn) delillerindendir. Dorusu bunda, iyi düünen
bir kavim için ibretler vardr. O'nun delillerinden biri de,

gökleri ve yeri yaratmas, lisanlarnzn ve renklerinizin

deiik olmasdr. üphesiz bunda bilenler için (alnacak)

dersler vardr. Gece olsun gündüz olsun, uyumanz ve

Allah'n lütfundan (nasibinizi) aramanz da O'nun

(varlnn) delillerindendir. Gerçekten bunda, iiten bir

kavim için ibretler vardr. Yine O'nun delillerindendir ki.

’ RÛm Sur. 17, 18
J bn Asâkir (45/401).
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size Korku ve ümit vermek üzere imei gösteriyor, gökten

su indirip ölümünün ardndan arz onunla diriltiyor.

Dorusu bunda, akln kullanan bir kavim için (alnacak)

dersler vardr. Göün ve yerin O'nun buyruu ile durmas da

O'nn (varlnn) delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir

çard m hemen (kabirlerinizden) çkverirsiniz. Göklerde

ve yerde olanlar hep O'nundur. Hepsi O'na boyun emitir./'
(Kûm Sur. 20. 26)

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Onun varlnn
delillerindendir

"1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Kuriân'daki her ey
delildir. Siz ancak bu delillerle Allah' tanrsnz. Allah' göremezsiniz ki, onu

görerek bilesiniz. Fakat Allah’ delilleri ve yaratklar ile tanrsnz" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Sizi topraktan yaratmas Onun varlnn delillerindendir.

Sonra hemen birer insan olup yeryüzüne yaylrsnz" 2

âyetini açklarken:

"Allah, Âdem'i (aiyhisseiam) topraktan yaratm ve zürriyeti yeryüzünde

yaylmtr" dedi. "Kendileriyle rahatlayp huzur bulasnz diye sizin için

türünüzden eler yaratmas ../

3

buyruu hakknda ise: "Burada Hz. Havva

kastedilmektedir. Allah onu Âdem’in (afeyhissaHam) kaburga kemiinden

yaratmtr" dedi/

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Aranzda muhabbet ve rahmet var etmesi. buyruunu açklarken:

"Muhabbet ifadesi ile cinsel iliki, rahmet ifadesi ile de evlat

kastedilmektedir" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Göün ve yerin Onun buyruu ile ayakta durmas Onun

varlnn delillerindendir. Sonra sizi kabirlerinizden bir çard m hemen

çkverirsiniz
"6

âyetini açklarken: "Gökyüzü, Allah'n emri ile direksiz olarak

1 Rûm Sur. 20
1 Rûm Sur. 20
3 Rûm Sur. 21

4 bn Cerîr (18/478).

5 Rûm Sur. 21
6 Rûm Sur. 25
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durmutur. Kyamet gününde Allah gökyüzünden, insanlan çard zaman

insanlar yeryüzünden çkacaktr"' dedi.’

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Hemen çkverirsiniz
" 3

buyruunu açklarken: “Mezarlarnzdan hemen çkarsnz, mânâsndadr"

dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ezher b. Abdillah el-Herâzî: “Musibete

uram bir kiiye: "Göün ve yerin Onun buyruu ile ayakta durmas Onun

varlnn delillerindendir. Sonra sizi kabirlerinizden bir çard m hemen

çkverirsiniz
"3 âyeti okunur" dedi.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Hepsi Ona boyun emitir"4

buyruunu açklarken: "Yaamalannda, ölmelerinde ve diriltilmelerinde

itaatkârdlar. Bunun dnda olan ibadetlerde ise asidirler" dedi .

5

r^' Jt>j ü*j% o'JUJJi

“Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten odur. Bu,

onun için pek kolaydr. Göklerde ve yerde olan en üstün

sfatlar onundur. O, güçlüdür. Hakim dir/' (Kûm Sur. 27)

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bnu'l-Enbârî

Mesâhifte krime'den bildirir: Kafirler Allah'n ölüleri diriltmesine arnca:

"Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten Odur. Bu, Onun için pek

kolaydr ..."
6
âyeti nazil oldu. Zira Allah'n yaratklar diriltmesi kendisi için

onlan yoktan var etmesinden daha kolaydr .

7

Âdem b. Ebî yâs, Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bnu'l-Enbârî ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve’s-Sfat ' ta bildirdiine göre

’ bn Cerîr (18/482).
5 Rûm Sur. 25
3 Rûm Sur. 25
4 Rûm Sur. 26
5 bn Cerir (18/483).

6 Rûm Sur. 27
7 bn Cerîr (18/486, 487).
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Mücâhid: "...Bu, Onun için pek kolaydr ..."
1 buyruunu açklarken: "Allah'n

yaratklar diriltmesi kendisi için onlar yoktan var etmesinden daha kolaydr.

Ayn zamanda kendisi için onlar yoktan var etmek te kolaydr" dedi .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Bu, Onun için pek kolaydr ..."

3

buyruunu açklarken: "Allah’n yaratklar

diriltmesi kendisi için ontan yoktan var etmesinden daha kolaydr" dedi/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken: "Sizin

anlaynza göre önce olan bir eyi tekrar yapmak yoktan var etmekten daha

kolaydr" dedi.

bnu’l-Enbârî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bu, Onun için pek

kolaydr ..."5 buyruunu açklarken: "Yaratlm için önceden var olan bir eyi

var etmek daha kolaydr. Allah kyamet gününde: "Ol!" buyuracak ve her ey
oluverecektir. Yeniden yaratmas ise, önce nutfe sonra alaka ve sonra muda
olmas eklindedir" dedi.

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Hepsi Allah için

kolaydr" demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...En üstün sfatlar Onundur ..."
6 buyruunu açklarken: "Onun hiçbir

benzeri yoktur" dedi .

7

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...En üstün

sfatlar Onundur..." buyruunu açklarken: "En üstün sfat, Lâ ilâhe illallah

demektir" dedi .

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...En üstün sfatlar

1 Rûm Sur. 27
J Âdem, Tefsir Mücâhid (sh. 538), ibn Ccrir (18/486) ve Beyhakî (1056).

3 Rûm Sur. 27
* bn Cerîr (18/486) ve el-tkân 'da (2/36) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
s Rûm Sur. 27
6 Rûm Sur. 27
7 nce (18/488, 489).

8 Rûm Sur. 27
9 Abdurrezzâk (1/357).
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Onundur ..."

1 buyruunu açklarken: “En üstün sfat, Lâ ilâhe illallah

demektir. Ondan baka mâbud da yoktur” dedi/

ÜJ5T >\jj, ^uijj u ^

"Allah, size kendinizden öyle bir örnek getirdi:

Kölelerinizden, verdiimiz rzklarda sizinle eit haklara

sahip olan ve birbirinizden çekindiiniz gibi kendilerinden

çekindiiniz ortaklarnz var m? Düünen bir topluluk için

âyetleri böyle ayn ayr açklyoruz." (Rûm Sur. 28 )

Taberânî ve bn Merdûye, Ibn Abbâs'tan bildirir: irk ahalisi: “Buyur,

Rabbimiz buyur. Senin bir kii (Hubel) dnda, hiçbir ortan yoktur ki, o da

mal da enindir” eklinde telbiye ederdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah,

size kendinizden öyle bir örnek getirdi: Kölelerinizden, verdiimiz

rzklarda sizinle eit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiiniz gibi

kendilerinden çekindiiniz ortaklarnz var m? Düünen bir topluluk için

âyetleri böyle ayr ayr açklyoruz"3 âyetini indirdi/

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, size kendinizden öyle bir

örnek getirdi: Kölelerinizden, verdiimiz rzklarda sizinle eit haklara

sahip olan ve birbirinizden çekindiiniz gibi kendilerinden çekindiiniz

ortaklarnz var m? Düünen bir topluluk için âyetleri böyle ayr ayr

açklyoruz"3 âyetini açklarken: “Bu âyet ilahlar hakkndadr. Allah:

“Birbirinize varis olmanz gibi kölelerinizin size varis olmalarndan m
korkuyorsunuz?” buyurmaktadr” dedi .

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

1 Rûm Sur. 27
1 bn Cerir (18/489).

3 Rûm Sur. 28
4 Taberânî (12348).

5 Rûm Sur. 28
6 bn Cerir (18/490).
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Katâde: "Allah, size kendinizden öyle bir örnek getirdi: Kölelerinizden,

verdiimiz rzklarda sizinle eit haklara sahip olan ve birbirinizden

çekindiiniz gibi kendilerinden çekindiiniz ortaklarnz var m? Düünen

bir topluluk için âyetleri böyle ayr ayr açklyoruz"

1

âyetini açklarken öyle

dedi: "Bu, Allah'n irk koanlar için vermi olduu bir misaldir. Allah: "Sizden

biriniz sahib olduu kölesini malnda, cannda, yatanda ve einde ortak klar

m? Allah da yaratklarndan birinin kendisine eit tutulmasna raz olmaz"

buyurmaktadr .

1

jLü jri 'i J\ k '->M lL^ jriu (ûü
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"Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'n

insanlar üzerinde yaratt ftrata smsk tutun. Allah'n

yaratmasnda hiçbir deitirme yoktur. te bu dosdoru
dindir. Fakat insanlarn çou bilmezler." (Rûm Sur. 30)

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Allah'n insanlar üzerinde yaratt ftrata smsk tutun.

Allah'n yaratmasnda hiçbir deitirme yoktur ..." 3 buyruunu açklarken:

"Burada ftrat ile slam dini, bu dinde de hiçbir deiikliin olmad
kastedilmektedir" dedi .

4

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre krime:

"...Allah'n insanlar üzerinde yaratt ftrat ..."5 buyruunu açklarken:

"Burada slam dini kastedilmektedir” dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'n insanlar üzerinde

yaratt ftrat ..."7 buyruunu açklarken: "Burada Allah'n, insanlar kendisi

için yaratm olduu din kastedilmektedir" dedi.

1 Rûm Sur. 28
1 Abdurrezzâk (2/102) ve bn Cerîr (18/489, 490).

3 Rûm Sur. 30
4 bn Cerîr (18/493- 495).

5 Rûm Sur. 30
6 bn Cerîr (18/494).

7 Rûm Sur. 30



Rûm Sûresi B-

Hakim et-Tirmizî'nin Nevâdiru'l-Usûl'da bildirdiine göre Mekhûl: "Ftrat

Allah' bilmektir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'n yaratmasnda

hiçbir deitirme yoktur. te bu dosdoru dindir..."’ buyruunu açklarken:

"Burada Allah'n dosdoru olan dini ve hükmü kastedilmektedir" dedi.

bn Merdûye, Hammâd b. Ömer es-Saffâri'den bildirir: Katâde'ye:

"Allah'n insanlar üzerinde yaratt ftrat
" 2 buyruunun açklamasn

sorduumda öyle dedi: "Enes b. Mâlik’in bana bildirdiine göre Resûlullah

(saliaiiahu aiyti vasdiem): "Allah'n insanlar üzerinde yaratt ftrat
"3 buyruunu

okumu ve:
"
Burada Allah'n dini kastedilmektedir" buyurmutur.

bn Cerîriin bildirdiine göre Hz. Ömer, Muâz b. Cebel’e: "Bu ümmeti

ayakta tutan direkler nedir?" diye sordu. Muâz: "nsanlan kurtulua erdiren

üç eydir. Biri ihlas ki, o da "Allah'n insanlan üzerinde yaratt ftrat
*4

tr.

Biri namazdr ki o da millettir. Biri de itaattir ki o da masumluktur" dedi.

Bunun üzerine Ömer: "Doru söyledin" karln verdi .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Allah'n yaratmasnda

hiçbir deitirme yoktur ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada Allah'n dini

kastedilmektedir" dedi .

7

bn Cerîr, krime, Katâde, Dahhâk, brahim ve bn Zeyd'den aynsn

bildirir.

8

Buhârî, Müslim, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, EbC

Hureyre’den bildirir: "Resûlullah Milahu aleyhi veseiiem):
"Doan her çocuk mutlaka

slam ftrat üzere doar. Sonra anne babas onu Yahudi veya Hristiyan veya

Mecusi yapar. Tpk bir hayvann
,

yavrusunu uzuvlaryla tam olarak

dourduu gibi. Siz onda bir kusur görür müsünüz?" buyurmutur. Ee--

’ Rûm Sur. 30
: Rûm Sur. 30
3 Rûm Sur. 30
4 Rûm Sur. 30
5 bn Cerîr (18/493. 494).

6 Rûm Sur. 30
7 bn Cerîr (18/495).
8 bn Cerîr (18/494- 496).
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isterseniz: "...Allah'n insanlar üzerinde yaratt ftrata smsk tutun.

Allah'n yaratmasnda hiçbir deitirme yoktur. te bu dosdoru dindir...”

buyruunu okuyun .

1

Mâlik, Ebû Dâvud ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem):
"
Her çocuk slam fitrah üzere doar. Sonra anne

babas onu Yahudi veya Hristiyan yapar. Tpk bir hayvann yavrusunu

uzuvca tam olarak dourduu gibi. Siz onda bir kusur görür müsünüz?"

buyurdu. Ashab: "Yâ Resûlallah! Küçük iken ölenler hakknda ne dersiniz?"

diye sorunca, Resûlullah (aJalldhu «kyhi ««eiimn):
"
Allah (büyüdükleri takdirde) onlarn

ne yapacan en iyi bilendir" karln verdi/

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye'nin

Esved b. Serî’den bildirdiine göre Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi mailem) Hayber'e bir

grup göndermi ve müriklerle savamlard. Onlar çocuklanna kadar

öldürmülerdi. Geri dönüp durumu Resûlullah'a (saiMaim aleyhi veseiM bildirdiler.

Resûlullah MlAhu aleyh, vesaiiem): "Çocuklar öldürmenize sebep nedir?" buyurunca:

“Yâ Resûlallah! Onlar müriklerin çocuklardr" dediler. Bunun üzerine

Resûlullah (saHaftahu aleyh' veseHem): “Sizin de en hayrl olanlarnz müriklerin

çocuklar deiller mi? Canm elinde olana yemin olsun ki, her doan, çocuk

slâm ftrat üzerine doar ve onun dili onun ne olduunu bildirinceye kadar

öyle kalr" buyurdu .

3

cr.
*
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Buhârî (1358, 1359, 1385, 4775, 6599) ve Müslim (2658).
1
Mâlik (1/241) ve Ebû Dâvud (4714). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 3945).

5 Abdurrezzâk (20090), bn Ebî eybe (12/386), Ahmed 24/354, 357, 26/227, 231 (15588,

15589, 16299, 16303) Nesâî. S. el-Kübrâ (8616) ve Hâkim (2/123, "sahih"). Müsned’in

muhakkikleri: "Ravileri Buhari ile Müslim'in ravileridir ve güvenilir kiilerdir. Ancak

Haan el-Basri, Esved b. Serî'dcn hadis iitmemitir" demilerdir.
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"Hepiniz O'na yönelerek O'na kar gelmekten saknn,
namaz kln; müriklerden olmayn. Dinlerini parçalayan ve

bölük bölük olanlardan (olmayn. Bunlardan) her frka,

kendilerinde olan ile böbürlenmektedir. nsanlarn bana
bir sknt gelince, Rablerine yönelerek O'na yalvarrlar.

Sonra Allah, katndan onlara bir rahmet (nimet ve bolluk)

tattrnca, bakarsnz ki onlardan bir gurup yine Rablerine

ortak kouyorlar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük

etsinler bakalm! Haydi sefa sürün; ama yaknda
bileceksiniz! Yoksa onlara bir kesin delil indirdik de, o delil,

mürik olmalarn m söylüyor? nsanlara bir rahmet
tattrdmzda ona sevinirler. ayet yaptklarndan ötürü

balanna bir fenalk gelse hemen ümitsizlie düüverirler.

Görmediler mi ki Allah, rzk dilediine bol bol vermekte,

dilediininkini de daraltmaktadr, üphesiz imanl bir

kavim için bunda ibretler vardr. O halde sen, akrabaya,

yoksula, yolda kalma hakkn ver. Allah'n rzasn
isteyenler için bu, en iyisidir. te onlar kurtulua

erenlerdir. nsanlarn mallarnda art olsun diye verdiiniz

herhangi bir faiz, Allah katnda artmaz. Allah'n rzasn
isteyerek verdiiniz zekâta gelince, ite zekât veren o

kimseler, evet onlar (sevaplarn ve mallarn) kat kat

arttranlardr.." (Rûm Sur. 31 -30)



Âyet; 31-39 573

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Ona yönelerek ..."
1

buyruunu açklarken: “Ona tövbe ederek mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan ..."
2 buyruunu açklarken:

“Burada Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmektedir" dedi. "Yoksa onlara

ortak komalarn söyleyen bir delil mi indirdik 5 âyeti hakknda ise: “Onlara

ortak komalann söyleyen bir kitapm indirdi' nânâsndadr" dedi .

4

bn Ebî Hâtim, Dahhâk’tan aynsn bildirir.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Öyle ise

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkn ver..."5 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Bu ekilde yaplmas Allah nzasn kazanmak isteyen kii için daha

hayrldr. Böyle yapanlar sevaplar katlananlardr. Allah, yoksula ve yolcuya

verilenin sevabn da on kat ve daha fazlas arttrr."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "nsanlarn mallar içinde

artsn diye verdiiniz her hangi bir faiz Allah katnda artmaz. Fakat Allah'n

rzasn dileyerek verdiiniz herhangi bir sadaka (zekat) böyle deildir. te
onlar sevablarn kat kat artranlardr"

6
âyetini açklarken: “ki çeit faiz

vardr. Biri helal, biri de haramdr. Helal olan faiz, daha fazlasn ümid ederek

kiinin birine bir hediye vermesidir" dedi.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "nsanlarn mallar içinde artsn

diye verdiiniz her hangi bir faiz Allah katnda artmaz. Fakat Allah'n

rzasn dileyerek verdiiniz herhangi bir sadaka (zekat) böyle deildir. te
onlar sevablarn kat kat artranlardr"7

âyetini açklarken: “Burada

insanlarn birbirlerine bir eyler vermesi kastedilmektedir. Yani kiinin kiiye

belki bana daha fazlasn verir düüncesiyle bir ey vermesidir” dedi.

Firyabî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

' Rûm Sur. 31

’ Rûm Sur. 32
3 Rûm Sur. 35
4 bn Cerîr (18/498, 500).

5 Rûm Sur. 38
6 Rûm Sur. 39
1 Rûm Sur. 39
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Mücâhid: "nsanlarn mallar içinde artsn diye verdiiniz her hangi bir

faiz ..."

1

buyruunu açklarken: “Burada hediye kastedilmektedir" dedi.

1

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre

Mücâhid: "insanlarn mallar içinde artsn diye verdiiniz her hangi bir

faiz ..."

3

buyruunu açklarken: “Burada kiinin daha fazlasn ümid ederek

maln vermesi kastedilmekt ?dir" dedi/

bn Cerîr ve bnu’l-Münzi' . bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "insanlarn

mallan içinde artsn diye /erdiiniz her hangi bir faiz Allah katnda

artmaz ..."5 buyruunu açklarîcen: “Dünyada bir karlk bekleyerek

verdiiniz bir eyin sevab yoktur" dedi .

6

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Dahhâk: "nsanlarn mallar içinde artsn diye verdiiniz

her hangi bir faiz Allah katnda artmaz. Fakat Allah'n rzasn dileyerek

verdiiniz herhangi bir sadaka (zekat) böyle deildir. te onlar sevablarn

kat kat artranlardr"7
âyetini açklarken: “Bu, helal olan faizdir. Daha

fazlasn ümid ederek verdiin bir eyde ne sevap, ne de günah vardr. Allah

bunu Resûlullah'a (nMshu aleyhi mailem) has olarak yasaklam ve: "Yaptn iyilii

çok görerek baa kakma " 8 buyurmutur .
9

Beyhakî Sünen 'de bn Abbâs'tan aymm bildirir .

10

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî:

"nsanlarn mallar içinde artsn diye verdiiniz her hangi bir faiz Allah

katnda artmaz. Fakat Allah'n rzasn dileyerek verdiiniz herhangi bir

sadaka (zekat) böyle deildir. te onlar sevablarn kat kat artranlardr
"11

1 Rûm Sur. 39
1 bn Cerîr (18/504).

3 Rûm Sur. 39
4 bn Cerîr (18/504).

3 Rûm Sur. 39
6 bn Cerîr (18/503, 504).

7 Rûm Sur. 39
8 Müddesir Sur. 6
9 bn Cerîr (18/505).
,0
Beyhakî (7/51).

” Rûm Sur. 39



575Ayet: 41

âyetini açklarken: "Bir karlk bekleyerek ve daha fazlasn ümid ederek

verdiiniz faiz Allah katnda arttrlmaz. Ancak Allah rzasn gözeterek ve

dünyalk olarak bir karlk beklemeden verdiiniz faiz Allah katnda arttrlr"

dedi.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Verdiiniz her hangi bir faiz..."' buyruunu açklarken: "Burada sadaka

kastedilmektedir" dedi.
2

4^ (4ki* 4$ *4^ ^ ^^^

"nsanlarn elleriyle iledikleri yüzünden karada ve denizde

fesat çkt. Allah da belki dönerler diye yaptklarnn bir

ksmn böylece kendilerine tattrr." (Rûm Sur. 4 l)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Karada ve denizde fesat

çkt ..." 3 buyruunu açklarken: "Kara ile, yannda rmaklar bulunmayan

yerler kastedilmektedir. Deniz ile rmak kenarlannda bulunan ehirler ve

köyler kastedilmektedir" dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "nsanlarn

elleriyle iledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çkt. Allah da belki

dönerler diye yaptklarnn bir ksmn böylece kendilerine tattrr
"4 âyetini

açklarken: "Burada insanlar tövbe etsinler diye amelleri dolaysyla bereketin

eksilmesi kastedilmektedir" dedi.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre krime: "...Karada ve denizde fesat

çkt ..."5 buyruunu açklarken: "Burada yamurun yamamas
kastedilmektedir" dedi. Kendisine: "Yamurun yamamas denize bir zarar

vermez” denilince: "Yamur azald zaman denize (av için) dalmakta azalr"

karln verdi.

1 Rûm Sur. 39
2 Abdurrezzâk (2/103, 104) ve bn Cerir (18/507, 508).

} Rûm Sur. 41

1 Rûm Sur. 41
5 Rûm Sur. 41
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atiyye'ye bu âyet hakknda: “Bu karadr,

peki denizdeki fesat nedir?" denilince: “Yamur azald zaman denize (av

için) dalmak ta azalr" karln verdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Râfi': "...Karada ve denizde

fesat çkt ..."

1

buyruunu açklarken: “Burada yamurun kesilmesi

kastedilmektedir"' dedi. Kendisine: “Ya denizdeki fesat nedir?” denilince:

"Yamuryamad zaman deniz yaratklar kör olur" cevabn verdi .

1

Firyabî'nin bildirdiine göre krime: "...Karada ve denizde fesat çkt ..." 3

buyruunu açklarken: “Kara ile kendisinde hiçbir ey bulunmayan geni

çöller, deniz ile yerleim yerleri kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime'ye:

"...Karada ve denizde fesat çkt ..."4 buyruunu sorup: “Karay anladk ta,

denizle ne kastedilmektedir?" denilince: “Araplar büyük ehirleri deniz diye

adlandrr" dedi .

5

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Karada ve denizde fesat çkt ..."
6 buyruunu

açklarken: “Karada fesat çkmas Âdemolunun kardeini öldürmesidir.

Denizde fesat çkmas ise kraln zorla gemilere el koymasdr” dedi .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Karada ve

denizde fesat çkt ..."
8 buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu fesatn çkmas,

Allah’n, Muhammed’i (saiiaiiahu deyhi «salM peygamber olarak göndermeden

önceki zamanda idi. Yeryüzü zulüm ve sapklkla dolmutu. Allah,

peygamberi Muhammed’i (saiiaiiahu aleyhi vesellem) gönderince bir ksm insanlar fesat

çkarmay ve zulmetmeyi brakt." 9

1 Rûm Sur. 41

1 bn Kesir, Tefsîr (6/325) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Rûm Sur. 41

* Rûm Sur. 41

s bn Cerîr (18/510).
6 Rûm Sur. 41

7 bn Ebî eybe (9/364) ve bn Cerîr (18/511, 512).
8 Rûm Sur. 41

9 bn Cerîr (18/510,511).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Karada ve denizde fesat

çkt ..."
1 buyruunu açklarken: "Kara ile Mekke ve Medine gibi denizden

uzak olan ehirler, deniz ile Küfe, Basra ve am gibi denize yakn olan ehirler

kastedilmektedir" dedi, "insanlarn elleriyle iledikleri yüzünden ..."
2

buyruu hakknda ise: "Burada da insanlann ilediklerinden kast

günahlardr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ bu âyeti açklarken: "Deniz

ifadesiyle adalar kastedilmektedir" dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "...Belki dönerler ..."3 buyruunu açklarken: "Belki tövbe ederler

mânâsndadr" dedi/

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Belki dönerler ..."5

buyruunu açklarken: "Belki günah ilemekten vazgeçerler, mânâsndadr"

dedi.

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "nsanlarn

elleriyle iledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çkt ..."
6 buyruunu

açklarken: "Yüce Allah, belki günah ilemekten vazgeçerler diye kötü

amellerinden dolay onlan karada ve denizde günahlanyla bozguna uratt"

dedi. "...Belki dönerler ..."7 buyruu hakknda ise: “Burada kendilerinden

sonra gelenler kastedilmektedir" dedi .

8

' Rûm Sur. 41
1 Rûm Sur. 41

5 Rûm Sur. 41
4 bn Cerîr (18/513).

s Rûm Sur. 41
6 Rûm Sur. 41
7 Rûm Sur. 41
8 bn Ebî eybe (13/502) ve bn Cerîr (18/511, 514).
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“Allah tarafndan, geri çevrilmesi olmayan bir gûn
gelmeden önce yüzünü dosdoru dine çevir. O gün insanlar

bölük bölük ayrlacaklardr. Kim inkar ederse, inkan kendi

aleyhine olur. Yararl i ileyen kimseler, kendileri için

rahat bir yer hazrlam olurlar. Rüzgârlar müjdeciler

olarak göndermesi, size rahmetini tattrmas, buyruu ile

gemilerin yürümesi, lütfundan rzk istemeniz, onun
varlnn delillerindendir. Belki ükredersiniz/'

(Rûm Sur. 43-46)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Allah tarafndan, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden

önce yüzünü dosdoru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük

ayrlacaklardr"' âyetini açklarken: "nsanlarn kyamet gününde, kimisinin

Cennete, kimisinin de Cehenneme gitme zaman gelmeden yüzünü dosdoru

olan slam dinine çevir, mânâsndadr" dedi/

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

jC-.ls
* ifadesini açklarken: "(Kyamet gününde) insanlarn bölük

bölük ayrlacaklan bildirilmektedir" dedi/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: âi*"5

ifadesini açklarken: "(Kyamet gününde) insanlarn bölük bölük aynlacaklan

bildirilmektedir” dedi. Sonra: "man edip iyi iler yapanlara gelince, onlar,

cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardr. nkâr edip âyetlerimizi

’ Rûm Sur. 43
1 bn Cerîr (18/515).

5 Rûm Sur. 43
4 bn Cerîr (18/515) ve Talîku’t-Ta'lîk'te (4/279) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5 Rûm Sur. 43



Âyet: 47 579

ve ahirete kavumay yalanlayanlara gelince, ite onlar azabn içine

atlacaklardr"
1

âyetlerini okuyup: “te bu, insanlarn Cennet ve Cehenneme

gitmek için bölük bölük ayrlacaklar zamandr" dedi .

1

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebû Nuaym

Hilye'öe ve Beyhakî’nin Azâbu’l-Kabr'öa bildirdiine göre Mücâhid:

"...Kendileri için rahat bir yer hazrlam olurlar" buyruunu açklarken:

“Mezarda yatacaklar yeri iyiletirirler, mânâsndadr" dedi .

3

Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: “Rüzgarlar müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetini

tattrmas, buyruu ile gemilerin yürümesi, lütfundan rzk istemeniz,

O'nun varlnn delillerindendir ..."4 buyruunu açklarken: “Allah'n,

yamurlann yaacan müjdeleyen rüzgarlan göndermesi, size rahmeti olan

yamuru tattrmas ve gemilerde yolculuk edip ticaret yaparak lutfundan

rzk kazanmanz kastedilmektedir" dedi .

5

lyt
eda* obJ ^jjuJ J düJ ^ uL; Juîj

^ Up ili- j[Sj Iyjir\ jj}\

"Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi

kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçk
mucizeler getirdiler. Biz de suç ileyenlerden intikam aldk.

Müminlere yardm etmek ise üzerimizde bir haktr."
(Rûn Sur. 47)

bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine

göre Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesellem): "Müslüman kardeinin erefini koruyan her

müslüman kyamet gününde Cehennem ateinden korumak Allah’n üzerine

bir haktr" buyurdu ve: "...Mü'minlere yardm etmek ise üzerimizde bir

’ Rûm Sur. 15. 16
J bn Cerîr (18/515).

3 Talîku 't-Ta'lîk
1

te (4/279) geçtii üzere Firyabî, bn Cerîr (18/516), Ebû Nuaym
(3/297) ve Beyhakî (155).

* Rûm Sur. 46

5 bn Cerîr (18/518).



580 ^ Rûm Sûresi Sr

haktr"

1

buyruunu okudu.
J

»lL; j iL^i ;u-i >j& ^JJi ât

'M (rf^ â* £ ^ (rf £>4 <^ 1 ^.r* ^L*?

6î4^ ^ r# J>; ot js * »jiiSr op *0j>i£jj

“Allah Odur kî, rüzgârlar gönderir, bunlar da bulutu

kaldrr. Derken, Allah onu gökte diledii gibi yayar ve
parça parça eder; nihayet arasndan yamurun çktn
görürsün. Allah diledii kullarna yamuru nasip edince,

onlar seviniverirler. Oysa onlar daha önce kendilerine

yamur yadrlmadan evvel kesin bir ümitsizlie

kaplmlard." (Rûm Sur. 48, 49)

Ebu'-eyh el-Azame 'de Süddî'den bildirir: Allah rüzgârlar gönderir ve

rüzgarlar gökyüzü ve yeryüzü arasnda bulutlar ile karlar. Buluunca da

rüzgâr bulutlan Allah'n diledii ekilde yayar. Sular bulutlara gelir ve

bulutlardan yamur oluur.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Allah rüzgân gönderir ve

bulutlardaki sulan tayp devenin sütünü aktmas gibi ve tulumun azndan

dökülür gibi aktr. Ancak onu damlacklar halinde indirir" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Allah onu gökte

diledii gibi yayar ve parça parça eder ..."4 buyruunu açklarken: “Allah

bulutlan bazen toplar, bazen de parça parça aynr" dedi .

5

Ebû Ya’Ia ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah onu

gökte diledii gibi yayar ve parça parça eder; nihayet arasndan yamurun

çktn görürsün ..."
6 buyruunu açklarken: “Allah bulutlan parça parça üst

1 Rûm Sur. 47
1 bn Kesir, Tefsir 'de (6/328) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve âyet olmakszn Ahmed

45/523, 524 (27536). Muhakkik: "Hasen liayrihi" demitir.
3 Ebu'-eyh (831).

4 Rûm Sur. 48
5 bn Cerîr (18/520).
6 Rûm Sur. 48



Âyet: 52 581

üste yar. Sonra da yamurun onlarn aralanndan çktn görürsün” dedi .

1

Firyabî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "^ây gfs"
1

ifadesini açklarken:

“Vedak ifadesiyle yamur kastedilmektedir"' dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Parça parça eder..."
4

buyruunu açklarken: “Tabaka tabaka alt alta klar, mânâsndadr” dedi.

"^.r.iî”5 ifadesi hakknda ise: “Ümitlerini kesmilerdi, mânâsndadr” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

“^UlL”6
ifadesi hakknda ise: "Ümitlerini kesmilerdi, mânâsndadr” dedi .

7

vh '»} ^ N^
“üphesiz, sen ölülere iittiremezsin. Dönüp gittikleri

zaman çary sarlara da iittiremezsin/' (Rûm sur . 52)

Müslim ve bn Merdûye’nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saliaiiahu aleyhi veseiiem) Bediride öldürülenleri üç gün boyunca kokular çkana kadar

brakmt. Sonra yanlanna gelerek: "Ey Jmeyye b. Halef. Ey Ebû Cehil b.

Hiâm! Ey Utbe b. Rabîa! Ey eybe b. Rabîa! Rabbirizin vaad etmi olduu

eyin hak olduunu gördünüz mü?" buyurdu. Resûlullah'm MsUahu aleyhi mailem)

sesini iiten Ömer gelip: “Yâ Resûlallah! Onlan ölümlerinden üç gün sonra

konuturuyorsun, onlar seni iitir mi? Zira Allah: "üphesiz, sen ölülere

iittiremezsin../
8 buyurmaktadr” deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mellem):

"Canm elinde olana yemin olsun ki, siz onlardan daha fazla iitir deilsiniz.

Fakat onlar cevap verememektedir" buyurdu .

9

Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Ömer'den

’ Ebû Ya la (2665).
1 Rûm Sur. 48
3 Talîku't-Ta'lîk'te (4/279) geçtii üzere Firyabî.

4 Rûm Sur. 48
5 Rûm Sur. 49
6 Rûm Sur. 49
7 bn Cerîr (18/521)
8 Rûm Sur. 52

’ Müslim (2874).
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bildirir: Hz. Peygamber (sayiahu aleyh «»ifen) Bedir kuyusunun yannda durup

(ölülere): “Rabbinizin vaad etmi olduu eyin hak olduunu gördünüz mü?"

buyurdu. Sonra da ashaba:
"
Onlar imdi dediklerimi iitmektedir" buyurdu.

Bu durum Hz. Âie’ye zikredilince: “Hz. Peygamber (»yyu aieyhi vradiem): «Onlar

imdi kendilerine dediklerimin hak olduunu bilmekteler» buyurdu" dedi ve:

"üphesiz, sen ölülere iittiremezsin..."’ âyetini sonuna kadar okudu .

1

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî, Katâde vastasyla

bildirir: Bize, Enes b. Mâlik'in Ebû Talha'dan bildirdiine göre Bedir savanda

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiayh vaseiiam) Kurey'in ileri gelenlerinden yirmi dört kiinin.

Bedir kuyularndan suyu pis olan bir kuyuya atlmalarn emretti. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bir kavmi yendii zaman o topraklarda üç gün kalrd.

Resûlullah (silallahu aleyhi veseifem) Bedir savandan üç gün sonra bineinin

hazrlanmasn istedi. Binei hazrlannca da yola çkt. Ashab arkasndan

gidip: “O bir ihtiyacndan dolay bir yere gitmektedir" dedi. Resûlullah (saiidlshu

aleyhi «seiM kuyunun yanna gelince, onlan kendi ve atalannn isimleriyle

çararak: "Ey filan olu filan! Ey filan olu filan! (Gördüklerinizden sonra)

Allah'a ve Peygamberine itaat etmi olmak sizi mutlu eder mi? Biz Rabbimizin

vaad ettiinin hak olduunu gördük. Sizde Rabbinizin vaad ettiinin hak

olduunu gördünüz mü ?” buyurdu. Bunun üzerine Ömer: “Yâ Resûlallah!

Ruhlan olmayan cesetlerle ne diye konuursun?" deyince, Hz. Peygamber

(ssiisilahu aleyhi «seiiem):
"Muhammed'in cam elinde olana yemin olsun ki, siz

dediklerimi onlardan daha fazla iitiryor deilsiniz" buyurdu. Katâde: "Allah,

onlar diriltmi ve Hz. Peygamber'in (saUsiiahu aleyh «ailem) dediklerini bir azarlama,

küçültme, öç alma ve üzülüp piman olma eklinde onlara iittirmitir" dedi .
3

bn Merdûye'nin Kelbî vastasyla Ebû Salih’ten bildirdiine göre bn
Abbâs: "üphesiz, sen ölülere iittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çary
sarlara da iittiremezsin

"4
âyeti, Hz. Peygamber'in (uMain aleyhi «sanem), Bedir

savanda ölüleri konuturmas üzerine inmitir" dedi.

1 Rûm Sur. 52
1 Buhârî (3979- 3981), Müslim (932) ve Nesâî (2078).

3 Ahmed 26/275, 276, 279 (16356, 16359), Buhârî (3065, 3976), Müslim (2875), Ebû

Dâvud (2695), Tirmizî (1551) ve Nesâî (8657).

* Rûm Sur. 52
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Ayet: 54 583

p^LaJI j>j »LLj L* l^L>»j <4/j Ll^j» 33i

“Sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlükten sonra kuvvetli

klan, sonra da kuvvetliliin ardndan güçsüz klan ve bir

saç akl veren Allah'tr. O, dilediini yaratr; bilendir.

Kadir olandr/' (Rûm Sur. 54)

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, bnu'I-Münzir, Taberânî, îrâzî

el-Elkâb'da, Dârakutnî el-îfrâd'd a, bn Adiy, Hâkim, Ebû Nuaym Hilye'de, bn

Merdûye, Hatîb Talî et-Talhîs'te bn Ömer'den bildirir: “Ben Hz.

Peygamberin Mallak Biayhi vBMilem) önünde: 0* f&iîp-
â”' eklinde

okuduumda: "Evladm!: "v_âio eklindedir
” buyurdu."

2

Hatîb'in bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uIIiIMki aleyhi metan) bu

âyeti: ^ (JJU- âl" eklinde ötre ile okumutur.

bn Merdûye’nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUaiiahu aleyhi

veseltem) bu ayeti: la»v) ö^s Aju 039 Jju Jju>- v_agJ? ç^SLûL»-

eklinde okumutur.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Sizi güçsüz olarak

yaratan... sonra da kuvvetliliin ardndan güçsüz klan... Allah'tr..."3

buyruunu açklarken: “Güçsüz olarak yaratmakla Allah'n sizi nutfeden

yaratmas, güçsüz klmakla da ihtiyarlatmas kastedilmektedir" dedi. "Sz&î”4

ifadesi hakknda ise: “Burada saçlara ak dümesi kastedilmektedir” dedi. 5

1j\s JJüJkir âpU£ ijîJ u oy i Uuji (i

^

1 Rûm Sur. 54
1 Ahmed 9/185 (5227), Ebû Dâvud (3978), Tirmizî (2936, "hasen"), Taberânî M. el-

Evsal (9370), M. es-Sair (2/128), bn Adiy (3/1157), Hâkim (2/247), Tahncu'l-Keâfta

(3/62) geçtii üzere bn Merdûye vc Hatîb (15). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sütun Ebî Dâvud, 3365).

3 Rûm Sur. 54
4 Rûm Sur. 54
5 bn Cerîr (18/526).
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''Kyamet Koptuu gün, günahkârlar, (dünyada) ancak pek
ksa bir süre kaldklarna yemin ederler. te onlar,

(dünyada da haktan) böyle döndürülüyorlard. Kendilerine

ilim ve iman verilenler öyle derler: Andolsun ki siz, Allah'n

yazsnda (hükmedildii gibi) yeniden dirilme gününe
kadar kaldnz. te bugün yeniden dirilme günüdür; fakat

siz onu tanmyordunuz. Artk o gün, zulmedenlerin (beyan

edecekleri) mazeretleri fayda vermeyecei gibi, onlardan

Allah' honut etmeye çalmalar da istenmez. Andolsun ki

biz, bu Kur'an'da insanlar için her çeit misale yer

vermiizdir. ayet onlara bir mucize getirsen inkarclar

kesinlikle öyle diyeceklerdir: Siz ancak bâtl eyler ortaya

atmaktasnz. te bilmeyenlerin (hakk tanmayanlarn)
kalplerini Allah böylece mühürler. (Resûlüm!) Sen imdi

sabret Bil ki Allah'n vaadi gerçektir. (Buna) iyice

inanmam olanlar, sakn seni geveklie sevk etmesin!."

(Kûm Sur. 55*60)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Kyamet koptuu gün suçlular sadece çok ksa bir müddet

kalm olduklarna yemin ederler. Böylece onlar dünyada da aldatlp

haktan döndürülüyorlard ...."
1 buyruunu açklarken: “Suçlular kyameti

gördükleri zaman dünyada çok ksa bir müddet kaldklarn söylerler. Onlar

dünyada da böyle yalan söylerdi, mânâsndadr" dedi. "Kendilerine ilim ve

1 Rûm Sur. 55



Âyet: 55-60 585

iman verilenler: «And olsun ki, siz Allah'n yazsnda mevcut yeniden

dirilme gününe kadar kaldnz. te bu yeniden dirilme günüdür, fakat

sizler anlamyordunuz» derler
7” âyeti hakknda ise öyle dedi: “Burada

takdim ve teVil olduu bildirilmitir. Yani kendilerine Allah'n Kitab hakknda

bilgi verilip te iman etmi olanlar: «Andolsun ki siz dirili gününe kadar

kaldnz» diyecektir.”
2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: "...And olsun ki, siz

Allah'n yazsnda mevcut yeniden dirilme gününe kadar kaldnz. te bu

yeniden dirilme günüdür, fakat sizler anlamyordunuz, derler
"3 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Onlar Allah'n ilminde kyamet gününe kadar berzah

aleminde kaldlar. Zira kyametin ne zaman kopacan Allah'dan baka kimse

bilemez. Yüce Allah bu konuda: "...Bir de Allah'n katnda takdir edilen bir

ecel kyamet vakti vardr ..."4 buyruunu indirmitir.”

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Sünen 'de

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Ali sabah namaznda iken Haricilerden bir

kii ona: "Sana ve senden öncekilere: «Eer irk koarsan yaptklarn boa
gider ve hüsrana urayanlardan olursun" diye vahyolunmutur»

5 diye

bard. Ali de namazda iken ona: "Sabret ki, Allah'n sözü üphesiz

gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasnlar"6 diye cevap

verdi .

7

' Rûm Sur. 56
1 bn Cerîr (18/527).

J Rûm Sur. 56
4 En'âm Sur. 2
5 Zümer Sur. 65

* Rûm Sur. 60
7 bn Ebî eybe (15/307), bn Cerîr (18/529, 530), bn Kesîr, Tefsîr'de (6/332) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim (3/146) ve Beyhakl (2/245).



LOKMAN SÛRES
bnu'd-Durays, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil'âe bildirdiine göre bn

Abbâs: “Lokman Sûresi, Mekke'de inmitir” dedi .

1

Nehhâs'n Nâsih’te bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Lokman Sûresi

"Eer yeryüzündeki aaçlar kalem olsa... Allah’n, yaptklarnzdan

haberdar olduunu bilmez misin ?" 1

âyetleri Medine'de dier ksm ise

Mekke’de inmitir.”3

Nesâî ve bn Mâce’nin bildirdiine göre Berâ’: “Hz. Peygamber’in (saiiaiiahu

aleyhi vpseiiem) arkasnda öle namazn kldmz zaman onun Lokman ve Zâriyat

Sûrelerinden baz âyetler okuduunu iitirdik” dedi .

4

F** (5-y 'jj*

“nsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmi delile

dayanmadan Allah yolundan saptrmak ve sonra da onunla

alay etmek için bo laf satn alr. te onlar için aalayn
bir azap vardr." (ukm&n Sur. 6)

Beyhakî’nin uabu'I-mân'da bildirdiine göre bn Abbâs: "insanlardan

öylesi var ki... bo laf satn alr ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi

“Burada yalan sözleri satn alr denilmektedir. Bu kii de Nadr b. el-Hâris b

Alkame’dir. O, kendi zamanlarnda Hîre, am ve Acemlerin hikayeleri ile

haberlerini yazarak onlarla Kur’ân’ yalanlard. Ancak herkes ondan yüz

1

bnu'd-Durays (sh. 33- 35).

1 Lokman Sur. 27- 29
3 Nehhâs (sh. 619).

4 Nesâî (970) ve bn Mâce (830). Zayf hadistir (Bakn: ElbânJ, Daîf Sünen bn Mâct,

176).

5 Lokmân Sur. 6



çevirir ve kimse ona inanmazd.” 1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "nsanlardan öylesi

var ki... bo laf satn alr ..."
2 buyruunu açklarken: "Burada satn almaktan

kast, kiinin öylesi eyleri sevmesidir. Kiinin batl sözleri hak sözlere kar

tercih etmesi sapklk olarak ona yeter” dedi. "...Allah yolunu alaya alanlar

vardr ..."3 buyruu hakknda ise: "Hak sözlerle alay ederek hakk yalanlamak

kastedilmektedir” dedi .

4

Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: buyruunu açklarken: "Burada Allah yolu

kastedilmektedir. Onlar Allah yolunu alaya alrlard” dedi .

6

Firyabî, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"insanlardan öylesi var ki... bo laf satn alr ..."7 buyruunu açklarken:

"Burada yalan sözler kastedilmektedir. Bu da ark söylemek ve buna benzer

eylerdir” dedi. "...Allah yolundan saptrmak için ..."
8 buyruu hakknda ise:

"Burada da insanlar Kur'ân okumaktan ve Allah’n zikrinden alkoymak

kastedilmektedir. Bu âyet arkc cariye satn alan Kureyli biri hakknda

inmitir” dedi .

9

Cuveybirîin bildirdiine göre bn Abbâs: "nsanlardan öylesi var ki... bo
laf satn alr ..."

10 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu âyet arkc bir cariye

satn alan Nadr b. el-Hâris hakknda inmitir. Bu kii kimin müslüman olmak

istediini duysa mutlaka onu alp arkc cariyesinin yanna götürür ve

cariyesine: "Ona yedir içir ve ark söyle” derdi. Sonra da götürdüü kiiye:

"Bu eyler Muhammed’in seni kendisine davet ettii namaz, oruç ve yannda

savamaktan daha hayrldr” derdi. Bunun üzerine bu âyet nâzil oldu.

1

Beyhakî (5194).
1 Lokmân Sur. 6

5 Lokmân Sur. 6
4 bn Cerîr (18/533, 534, 541).

5 Lokmân Sur. 6
6 bn Cerîr (18/540).

7 Lokmân Sur. 6
8 Lokmân Sur. 6

9 bn Cerîr (18/536, 639, 540).

,0 Lokmân Sur. 6
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Saîd b. Mansûr, Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebi'd-Dünyâ Zemmü'l-

Melâhi’öe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (nHafahu Beyh resellem):

"arkta cariyeleri satmayn, satn almayn ve bu ii onlara öretmeyin.

Onlarn ticaretinde hayr yoktur. Onlarn karlnda alnacak para da

haramdr" buyurmutur. te buna benzer eyler hakknda: "nsanlardan

öylesi var ki, herhangi bir lmî delile dayanmadan Allah yolundan

saptrmak ve sonra da onunla alay etmek için bo laf satn alr. te onlar

için aalayc bir azap vardr"1

âyeti indirilmitir.

2

bn Ebi'd-Dünyâ Zemmü ’l-Melâhi 'de ve bn Merdûye'nin Hz. Âie'den

bildirdiine göre Resûlullah (»iafiahu aleyhi veseiiem): "Allah, arkn cariye edinmeyi,

onu satmay, onun karlnda alnan paray, ona bu ii öretmeyi ve onu

dinlemeyi haram klmtr" buyurdu ve: "nsanlardan öylesi var ki... bo laf

satn alr..."3 âyetini okudu .

4

Buhârî el-Edebu'l-Müfred'öe bn Ebi'd-Dünyâ, bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, bn

Merdûye ve Sünen'de Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "nsanlardan

öylesi var ki... bo laf satn alr..."5 buyruunu açklarken: “Burada ark

söylemek ve buna benzer eyler kastedilmektedir" dedi .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs:

"nsanlardan öylesi var ki... bo laf satn alr ..."7 buyruunu açklarken:

“Burada arkc cariye satn almak kastedilmektedir" dedi .

8

bn Asâkirîin bildirdiine göre Mekhûl: "nsanlar arasnda, bir bilgisi

’ Lokman Sur. 6
J Ahmed 36/502, 503, 611, 612 (22169, 22280), Tirmizî (1282, 3195), bn Mâce (2168)

bn Ebi'd-Dünyâ (24), bn Cerîr (18/532, 533), bn Kesîr, Tefsîr'de (6/334) geçtii üzere br.

Ebî Hâtim, Taberânî (7805, 7861, 7862), Tahricu'l-Keâfta (3/68, 70) geçtii üzere br
Merdûye ve Beyhakî (6/14, 15). Hasen hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce,

1761).

i Lokman Sur. 6

4 bn Ebi'd-Dünyâ (25). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
5 Lokmân Sur. 6

6 Buhârî (786, 1265), bn Ebi'd-Dünyâ (27), bn Cerîr (18/535, 536) ve Beyhakî (10/223;

.

snâd hasendir (Buhârî Sahih Edebi'l-Müfred, 603, 955).

7 Lokmân Sur. 6
8 bn Cerîr (18/536).
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olmad halde gerçei bo sözlerle deienler... vardr ..."
1 buyruunu

açklarken: “Burada çalg çalan cariyeler kastedilmektedir" dedi .

1

bn Ebî eybe, bn Ebi’d-Dünyâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî

uabu'l-îmân da Ebu's-Sehbâ’dan bildirir: Abdullah b. Mes’ûd'a:

"nsanlardan öylesi var ki... bo laf satn alr ..." 3 buyruunun açklamasn

sorduumda: “Vallahi, bu ark söylemektir" karln verdi .

4

bn Ebi'd-Dünyâ ve bn Cerîr'in bildirdiine göre uayb b. Yesâr, krime'ye

bu konuyu sorduunda, krime: “Bu, ark söylemektir" dedi .

5

Firyabî, Saîd b. Mansûr, bn Ebi’d-Dünyâ, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin

bildirdiine göre Mücâhid: "nsanlardan öylesi var ki... bo laf satn alr ..."
6

buyruunu açklarken: “Burada ark söylemek kastedilmektedir. Her oyun

da oyalayc eylerdendir" dedi .

7

ibn Ebi'd-Dünyâ'nn Habîb b. Ebî Sâbit vastasyla bildirdiine göre

brâhîm(-i Nehaî): "nsanlardan öylesi var ki... bo laf satn alr..."
8

buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada ark söylemek kastedilmektedir.

Mücâhid bu konuda: “Burada oyalayc bo sözler kastedilmektedir"

demitir."9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: "nsanlardan öylesi var

ki... bo laf satn alr ..."
10 buyruunu açklarken: "Bu âyet ark söylemek ve

yalan sözler hakknda inmitir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "nsanlardan öylesi var

1 Lokman Sur. 6
2 bn Asâkir (18/146).

3 Lokman Sur. 6
4 bn Ebî eybe (6/309), bn Ebi'd-Dünyâ (26), bn Cerîr (18/535), Hâkim (2/411,

"sahih") ve Beyhakî (5096).

5 ibn Ebi'd-Dünyâ (27) ve bn Cerîr (18/538). bn Ebi'd-Dünyâ'nn muhakkiki: "snâd
zayftr" demitir.

6 Lokman Sur. 6
7 bn Ebi'd-Dünyâ (32), bn Cerîr (18/537). bn Ebi'd-Dünyâ'run muhakkiki: "snad

sahihtir" demitir.
8 Lokman Sur. 6
9 bn Ebi'd-Dünyâ (29). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
,0 Lokmân Sur. 6
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ki... bo laf satn alr...'” buyruunu açklarken: "Bu âyet, ark söylemek ve

çalg aletleri çalmak hakknda inmitir" dedi.

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî’nin Sünen'de bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"Suyun otu yeertmesi gibi müzik te kalpte nifa yeertir. Yine suyun otu

yeertmesi gibi zikir de kalpte iman yeertir” dedi .

1

bn Ebi'd-Dünyâ'nn brahim’den bildirdiine göre: "Müzik kalpte nifa

yeertir" derlerdi .
3

bn Ebi’d-Dünyâ ve Sünen "de Beyhakî’nin bn Mes’ûd’dan bildirdiine

göre Resûlullah (sabUahu aleyhi veseiiem): "Suyun otu yeertmesi gibi müzik te kalpte

nifa yeertir" buyurmutur.

4

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî uab'âa bn Mes'ûd'dan bildirir: "Kii bineine

Besmele çekmeden binerse eytan da bineinin terkisine biner. Sonra ona:

"ark söyle" der. Eer o kii ark söyleyemezse ona: «O zaman ark
dinlemeyi arzula» der.”5

bn Ebi'd-Dünyâ ve bn Merdûye'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah isaiiaiiahu aleyhi vesellem): "Kii yüksek sesle ark söyledii zaman Allah ona

mutlaka iki eytan gönderir ve her biri bir omzuna oturur. Bu kii susuncaya

kadar da ayaklaryla gösüne vururlar

"

buyurmutur.

6

bn Ebi’d-Dünyâ'nn bildirdiine göre Kâsm b. Muhammed'e ark

hakknda sorulunca: "Onu sana yasaklar ve dinlemeni istemem" cevabm

verdi. Soran kii: "(ark söylemek veya dinlemek) Haram mdr?” deyince:

"Bak ey yeenim! Allah hakk batldan ayracak olsa arky hangisinde klar?"

’ Lokman Sur. 6

* bn Ebi'd-Dünyâ (30, 31) ve Beyhakî (10/223). bn Ebi'd-Dünyâ'nn muhakkiki:

"snad zayftr" demitir.
5 bn Ebi'd-Dünyâ (37). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
A bn Ebi'd-Dünyâ (41) ve Beyhakî (10/223). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe’de (2430)

hadisin zayf olduunu söylemitir.
5 îbn Ebi'd-Dünyâ (42) ve Beyhakî (5101). bn Ebi'd-Dünyâ'nn muhakkiki: "snad

sahihtir" demitir.
6 bn Ebi'd-Dünyâ (43) ve Tahrîcu'l-Keâfte (3/69, 70) geçtii üzere bn Merduye.

Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'î/e'de (931) hadisin zayf olduunu söylemitir.



karln verdi.’

bn Ebi'd-Dünyâ ve Sünen 'de Beyhakî’nin bildirdiine göre a’bî: “ark

söyleyen de dinleyen de lanetlenmitir” dedi .

2

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Fudayl b. yâd: “ark,

zinann tevikçisidir” dedi .

3

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî’nin, Ebû Osman el-Leysî’den bildirdiine göre

Yezîd b. el-Velîd en-Nâks öyle demitir: “Ey Ümeyye oullan! arklardan

saknn. Zira arklar hayây azaltr ve ehveti çoaltr. Mürüvveti ykar ve içki

yerine geçer. Sarhoun yapt kötü eyleri yaptrr. Eer mutlaka ark
isteini duyuyorsanz kadnlar ondan uzaklatrnz, çünkü ark, zinaya

davetçidir” dedi .
4

bn Ebi'd'Dünyâ’nn, Ebû Hafs el-Umevî Ömer b. Abdillah’tan bildirdiine

göre Ömer b. Abdilaziz çocuuna terbiye veren kiiye öyle bir mektup yazd:

Müminlerin emîri, Allah'n kulu Ömer'den azatls Sehl'e. Derim ki: “Ben seni

bilerek çocuklanma terbiye verici olarak seçtim. Onlar, azatllarmn içinden

baka birine veya bana daha yakn olan birine göndermeyip sana gönderdim.

Onlara kar sert ol. Bu onlarn daha düzenli çalmalar, sana kar laubali

olmamalan ve az gülmeleri için daha uygundur. Çünkü bu eyler gaflete

sebep olur. Çok gülmek te kalbi öldürür. Senden örenecekleri ilk ey
balangc eytandan olan sonunda da Rahman'n gazab bulunan eylere

buzetmeleridir. lim ehlinden güvenilir kiilerden bana ulatna göre

elence ve çalgl yerlerde bulunmak, suyun otu yeertmesi gibi kalpte nifag

yeertir. Hayatma yemin olsun ki, böyle yerleri terk etmekle bundan

saknmak akl sahibi kii için kalbinde münafklk üzere sebat etmesinden

daha kolaydr. Kii öyle yerlerden saknd zaman kula kendisine fayda

verecek eylere kar kapal kalmaz. Çocuklardan her biri cüzünü açp düzgün

bir ekilde okusun. Derslerini bitirdikleri zaman oklarn ve ok sepetlerini alp

yalnayak bir ekilde at talimine çksnlar. Yedier ok attktan sonra da

’ bn Ebi'd-Dünyâ (46). Muhakkik: "snadnda bir beis yoktur" demitir.
J bn Ebi'd-Dünyâ (48) ve Beyhak (5105). bn Ebi'd-Dünyâ'nn muhakkiki: "snâd

zayftr" demitir.

3 bn Ebi'd-Dünyâ (57) ve Beyhakî (5108). bn Ebi'd-Dünyâ'nn muhakkiki: "snad
zayftr" demitir.

4 bn Ebi'd-Dünyâ (52) ve Beyhakî (5108).
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dinlensinler. Çünkü bn Mes'ûd: «Evladm! Dinlenin, çünkü eytan dinlenmez»

derdi. Vesselam." 1

bn Ebi'd-Dünyâ, Râfi’ b. Hafs el-Medenî'den bildirir: “Dört kadn vardr ki,

Allah kyamet gününde onlara rahmet bakyla bakmayacaktr. Bunlar:

“Sihirbaz kadn, at yakan, arkc olan kadn ve kadnla beraber olan

kadndr. O zamana yetien kiinin çok üzülmesi evladr."
2

bn Ebi’d-Dünyâ’nn bildirdiine göre Ali b. Hüseyn: “Çalg aletleri kullanan

hiçbir ümmet mukaddes klnmamtr" dedi .
3

bn Ebi'd-Dünyâ’nn Abdurrahman b. Avftan bildirdiine göre Resûlullah

(sailaftflhu Biayhi «suflem) öyle buyurmutur.
"
Ben ahmak ve günahkar iki sesi

yasakladm. Bunlardan biri oynama ve oyalanma srasndaki ses ve eytann

çalglardr. Dieri ise bir musibet annda bararak yüzü trmalamak, elbise

ceplerini yrtmak ve eytanlar gibi haykrmaktr."*

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “ki ses vardr ki

lanetlenmitir. Bunlar name esnasnda çalg sesi ile musibet annda

barmaktr*' dedi .

5

bn Ebi’d-Dünyâ’nn bildirdiine göre Enes b. Mâlik: “En pis kazanç çalg

aletleri ile kazanlan kazançtr" dedi .

6

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî Nâfi’den bildirin Abdullah b. Ömer ile beraber

yolda gidiyorduk. Ömer bir çobann kaval sesini duyunca parmaklan ile

kulaklann tkayp yoldan çkt. Sürekli olarak: “Ey Nâfi’! Hâlâ sesi duyuyor

musun?" diyordu. “Hayr, duymuyorum" deyince parmaklann kulaklanndan

çekip: “Resûlullah'n (uUaflat* aleyhi «allem) böyle yaptn gördüm" dedi .

7

’ bn Ebi'd-Dünyâ (51). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
1 bn Ebi'd-Dünyâ (59). Muhakkik: "isnâd sahihtir" demitir.
3 bn Ebi'd-Dünyâ (60).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (64). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
5 bn Ebi'd-Dünyâ (65). Muhakkik: "snâd zayftr" demitir.
6 bn Ebi'd-Dünyâ (69).

7 bn Ebi'd-Dünyâ (68) ve Beyhakî (10/222) uab (5120).
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bn Merdûye'nin Abdullah b. Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(taiiaiiahu aleyh, veseiiem): "nsanlardan öylesi var ki... bo laf satn alr../'
1 buyruunu

açklarken: "Burada kiinin (gerçee kar) oyalayc ve batl eyleri satn

almas kastedilmektedir" buyurdu.

Hâkim'in Kunâ'da bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: "nsanlardan öylesi

var ki... bo laf satn alr..."
2

âyeti, ark söyleyenler ve davul zurna çalanlar

hakknda inmitir" dedi.

Âdem, bn Cerîr ve Sünen'de Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid:

"nsanlardan öylesi var ki... bo laf satn alr..."* buyruunu açklarken:

"Burada çok malla kadn, erkek arkclar almak, bu arkclan ve buna benzer

batl eyleri dinlemek kastedilmektedir" dedi .

4

Beyhakî'nin uab'da bildirdiine göre bn Mes’ûd: "nsanlardan öylesi var

ki... bo laf satn alr..."5 buyruunu açklarken: "Burada kiinin arkc bir

cariye almas ve gece veya gündüz kendisine ark söylemesi

kastedilmektedir" dedi .

6

\-)j <Î J ûUr I+JUJJ fi o'lsr Jj liM a*. ip

"Âyetlerimiz sapk kimseye okunduu zaman sanki

kulaklannda arlk var da iitmiyormu gibi büyüklenerek

srt çevirir. te ona can yakc azab müjde et."

(Lokman Sur. 7)

bn Ebi'd-Dünyâ’nn bildirdiine göre Katâde: "Ayetlerimiz sapk kimseye

okunduu zaman... büyüklenerek srt çevirir"7 buyruunu açklarken:

"Yalanlayarak srt çevirir, mânâsndadr" dedi.

’ Lokman Sur. 6
1 Lokman Sur. 6

3 Lokman Sur. 6

1 Âdem b. Ebî yâs, Tefsir Mücâhid (sh. 541), bn Cerîr (18/537) ve Beyhakî (10/225).

s Lokman Sur. 6
6
Beyhakî (5104).

7 Lokman Sur. 7
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini açklarken: “Vakren

ifadesinden kast arlktr” dedi .

2

p-AJi ol^ oUJUJl IjLj>j Ip\ ^jjl 61

man edip de sâlih ameller ileyenlere Naln cennetleri

Yardir. (Ix>kmnn Sur. h)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mâlik b. Dînar: Naîm Cenneti, Firdevs

Cenneti ile Adn Cenneti arasndadr. Onda Cennet güllerinden yaratlm

hurîler vardr” deyince, kendisine: “Onlarda kim kalacaktr?” denildi. Bunun

üzerine o: “Masiyet ilemeye karar veren ve azametimi hatrlattklannda ise

beni görüyormu gibi masiyetten vazgeçip cinsel organlann koruyanlar

kalacaktr” karln verdi.

^ 6yJO
Jj J ISU ^jjjÜ 4I Ji Ia

'te bunlar Allah’n yarattktandr. imdi (ey kâfirler!)

ondan bakasnn ne yarattn bana gösterin! Hayr
(gösteremezler)! Zalimler açk bir sapklk içindedirler."

(I>olunân Sur. l)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: “te bunlar

Allah'n yarattklardr ..."

3

buyruunu açklarken: “Burada Allah'n zikretmi

olduu göklerde ve yerde yarattklar, üzerinde yayd hayvanlar ve her

faydal bitkiden çift çift yaratmas kastedilmektedir” dedi. "...Ondan

bakasnn ne yarattn bana gösterin..." buyruu hakknda ise: “Burada

da putlar kastedilmektedir” dedi/

jÂj jSCtî jâj jfCl ö\ idcJl ûUJ UrT jlJj

1 Lokman Sur. 7
1 bn Cerîr (18/541).

3 Lokman Sur. 11

4 bn Cerir (18/545).
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^ l ty y6

“And olsun ki, Lokman'a, Allah'a ükretmesi için hikmet

verdik. ükreden kimse ancak kendisi için ükretmi olur.

Nankörlük eden ise, bilsin ki, Allah her eyden müstanidir,

övülmee layk olandr." (Utman Sur. 12)

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Msi^u aleyhi

vesellem):
"
Lokmân't nereli olduunu biliyor musunuz?” buyurunca, ashab:

“Allah ve Resûlu daha iyi bilir" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vasBiiem): "O, Habeiydi" buyurdu.

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd'öe, bn Ebi’d-Dünyâ el-Memlûkîn'de bn Cerîr,

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Lokmân

(aieyhsseiam) Habe’li marangoz bir köleydi" dedi .

1

bn Ebî Hatim, Abdullah b. Zübeyr'den bildirir: Câbir b. Abdillah'a:

"Lokmân (aieyhsseiam) hakknda size ulaan nedir?" dediim de: "Ksa boylu, yass

burunlu Nûbiya’l birisiydi" cevabn verdi.

Taberânî, ed-Duafa'da bn Hibbân ve bn Asâkir'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiem):
"
Siyah tenlileri dost edininiz.

üphesiz onlardan üçü Cennetin efendisidir. Bunlar, Lokmân Hekim, Necâî ve

müezzin Bilal'dr" buyurmutur. Taberânî: "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «eseiM burada

Habeistan' kasdetmitir" dedi.

bn Asâkir'in Abdirrahman b. Yezîd b. Câbir’den bildirdiine göre

Resûlullah (sailailahu aleyhi vesellem): "Siyah tenlilerin efendisi dört kiidir. Bunlar,

Habeli Lokmân, Necâî, Bilal ve Mihca'dr" buyurmutur .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Saîd b. el-Müseyyeb'den

bildirdiine göre Lokmân (Biyhiueiam) Msr'l olup siyah tenli ve iri dudakl biri idi.

Allah ona hikmet vermi, ama peygamberlik vermemitir .

3

’ bn Cerîr (18/547).
1 bn Asâkir (10/462). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalfu'l-Câmi’, 3201).
3 bn Cerîr (18/547).
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bn Cerîr, Abdurrahman b. Harmele'den bildirir: Siyah tenli biri Saîd b. el-

Müseyyeb’e bir ey sormak için gelmiti. Saîd, ona: “Siyah tenli olduun için

üzülme. Zira insanlarn en hayrllar üç siyah tenli kii idi. Bunlar, Bilal, Ömer

b. el-Hattâb'n azatls Mihca' ve iri dudakl, siyah tenli olan Nûbiye'Ii Lokmân

Hekim'dir” dedi.’

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Lokmân

(aierhsseiam) siyah tenli bir köle idi" dedi.

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd'öe bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: “Lokmân (aleyhisselem) iri dudakl, yass ayakl, srâil

oullan arasnda hâkimlik yapan Habe'li bir köle idi” demitir .

1

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd'öe ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Saîd

b. el-Müseyyeb: “Lokmân (afeyhiittlam) terzi biri idi” demitir.
3

bnu'l-Münzir, krime'den bildirir Lokmân (aleyhimi»») efendisine kar en çok

itaatkâr olan bir köle idi. Onun ilk olarak hikmetinin görülmesi öyleydî. O

efendisiyle beraber iken efendisi tuvalete girdi ve uzun süre tuvalette kald.

Bunun üzerine Lokmân (aieyhisseism): “Tuvalette fazla kalmak cierlere zararldr.

Bu durumda kii basur olabilir ve harareti baa vurabilir. Bu sebeple tuvalete

girdiinde ksa bir süre kal ve çk” diye seslendi. Bunun üzerine efendisi

tuvaletten çkt ve lokmân’n (aByhsselsm) bu hikmetini tuvaletin kapsna yazd.

Efendisi sarho olmu ve bir grupla gölün bütün suyunu içebileceine dair

bahse girmiti. Ancak kendine geldiinde dütüü hatay anlayp Lokmân’

(aieyhisseiam) çard ve: “Seni bu durum için yanmda tutmaktaydm” dedi.

Lokmân (afeyhisseiam) efendisine o grubu toplamasn istedi. Grup toplannca da,

onlara: “Efendim ile ne üzere bahse tututunuz?” diye sordu. Onlar: “Bu

gölün bütün suyunu içmesi üzerine" deyince: “Ona akan nehirler vardr. O

nehirleri kapatn da suyu öyle içsin” dedi. Grup: “Nehirleri nasl kapatabiliriz

ki?” deyince: “O zaman içine nehirler akarken onu nasl içecek ki?” karln
verdi.

1

ibn Cerîr (18/547, 548).

1 bn Ebî eybe (13/213), Ahmed (sh. 48) ve bn Cerîr (18/547).

3 Ahmed (sh. 49).



Âyet: 12 • Hz. Lokman'n Hikmetli Sözleri 597

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "And olsun ki, Lokman'a...

hikmet verdik ..."
1 buyruunu açklarken: “Peygamberlik olmakszn ona akl,

anlay ve ustalk verdik, mânâsndadr” dedi.

Hâkim et-Tirmizî'nin Nevâdiru'l-Usûl'da Ebû Müslim el-Havlânî'den

bildirdiine göre Resûlullah (uiUMu aleyh «senem) öyle buyurmutur: "Lokman çok

tefekkür eden ve yakîni olan çok suskun biri idi. O, Allah' sevmi, Allah da

kendisini sevmiti. Bu bakmdan Allah ona hikmeti vermiti. Onu, Dâvud'dan

önce halife kld ve kendisine: «Ey Lokmân! Allah'n seni yeryüzünde insanlar

arasnda hak ile hükmeden bir halife klmasn ister misin?» denildi. Lokmân:

«Eer Rabbim beni buna mecbur edecekse kabul ediyorum. Biliyorum ki beni

halife klarsa bana yardm edecek öretecek ve koruyacaktr. Eer muhayyer

brakyor ise ben esenlik içinde kalmay tercih ederim ve bela istemem » dedi.

Melekler: «Niçin kabul etmedin ey Lokman !» deyince, Lokmân öyle dedi:

«Çünkü idareci olan kimse en zorlu ve en bulank bir konumdadr. Ona her

yerden zulüm gelir. O, ya terk edilir ya da kendisine yardm edilir. Eer

hükmünde isabetli olursa muhakkak ki kurtulur. Fakat hata edecek olursa,

cennet yolunu kaybetmi olur. Kiinin dünyada zelil olmas kendini kaybetmi

erefli bir kiiden daha hayrldr. Dünyay ahiretine tercih eden bir kimse

dünyaya yetiemez. Bu kii ahiretten de bir pay alamaz.» Melekler onun bu

güzel mantndan dolay armt. Lokmân bir uykuya dald ve o anda ona

hikmet verildi. O, uyandktan sonra artk bu hikmet ile konumaya balamt.

Ondan sonra Davud'a halifelik için nida edildi. Dâvud bu teklifi kabul etti ve

Lokman'n komu olduu artlan komad. O bakmdan Dâvud birden çok hata

yapm ve Allah bu hatalann affetmiti. Lokmân hikmetiyle ve ilmiyle Davud’a

vezirlik yapyordu. Dâvud: «Ne mutlu sana ey Lokmân ! Sana hikmet verildi ve

bela senden uzaklatnld» dedi. Davud'a ise halifelik verilmi, ama belalarla ve

fitnelerle imtihan edilmiti."
1

Firyabî, Ahmed Zühd’öe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "And olsun ki, Lokman'a... hikmet verdik..."3 buyruunu

' Lokmân Sur. 12
3 Hâkim (1/373).

J Lokmân Sur. 12
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açklarken: “Peygamberlik olmakszn ona akl, fkh ve doru sözlülük verdik,

mânâsndadr” dedi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "And olsun ki,

Lokman’a... hikmet verdik ..."
2 buyruunu açklarken: “Ona slam'da fakihlik

verdik, mânâsndadr. O, ne peygamberdi, ne de kendisine vahiy gelmitir"

dedi .

3

bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirir: Allah, Lokmân' (aieyhsseiam) peygamberlik

ve hikmet arasnda muhayyer brakt ve Lokmân (aieyhsseiam) peygamberlik yerine

hikmeti tercih etti. Lokmân (aieytisseiam) uykuda iken Cibril kendisine gelip hikmeti

üzerine serpti. Bunun üzerine Lokmân (aleyhsselam) hikmetle konumaya balad.

Kendisine: “Rabbin seni muhayyer klm iken nasl oldu da hikmeti

peygamberlie tercih ettin?” denilince öyle dedi: “Eer Rabbim bana kesin

olarak peygamberlik göndermi olsayd kendisinden bana yardmc olmasn

ve onu hakkyla yapmam isterdim. Rabbim beni muhayyer braknca

peygamberlikte zayf kalmaktan korktum. Bu sebeple de hikmeti istedim.”4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih'e: “Lokmân (aieyhisseism;

peygamber miydi?” diye sorulunca: “Hayr, deildi. Ona vahiy de gelmiyordu,

o hikmet sahibi bir kiiydi” karln verdi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "Lokmân [aferhisseiam

peygamber idi” dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Leys: “Lokmân'n {aleyhi»!»") hikmet

peygamberlik idi” dedi.

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “Lokmân (aieytusriam) salih bir kii idi.

peygamber deildi” dedi .

6

’ Ahmed (sh. 48, 49) ve bn Cerîr (18/546).

1 Lokmân Sur. 12

5 bn Cerîr (18/546) ve bn Kesîr, Tefsir'de (6/338) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
4 bn Kesîr, Tefsîr'de (6/337, 338) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

5 bn Cerîr (18/549) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (6/337) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. bn
Kesîr: "Câbir, zayf olan bn Zeyd el-Cu'fî'dir. Alah daha iyi bilir" demitir.

6 bn Cerîr (18/546).
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Taberânî ve Râmehurmuzî'nin el-Emsâl'de Ebû Umâme’den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi reseiiem) öyle buyurmutur: "Lokman oluna:

«Evladm ! Sürekli olarak âlimlerin meclislerinde otur ve hikmet sahiplerinin

sözünü dinle. Zira Allah, ölü topra yamurla diriltmesi gibi ölü kalbi hikmet

sahibi kiinin nuru ile diriltir» demitir."'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ, Lokmân Hekimi zikrederek

öyle dedi: "Bakalanna verilmi olan evlat, mal, soy ve huylar kendisine

verilmemiti. Fakat o azimli, çok susan, uzun uzun tefekkür eden, derin

bakl bir kiiydi. Gündüzleri asla uyumazd. Onun tükürdüünü,

sümkürdüünü, küçük abdest ve büyük abdest bozduunu, guslettiini, bo
eylerle megul olduunu ve güldüünü hiç kimse görmemitir. O,

konutuu hikmetli sözler dnda hiçbir sözü tekrar etmezdi. O, evlenmi ve

çocuklar olmutur. Çocuklar ölmü, ama onlara alamamtr. O, bakp

düünerek ibret almak için sultan ve hâkimlere giderdi. te bu yüzden ona

verilen verilmitir.”
1

bn Ebi'd-Dünyâ es-Samt'da ve bn Cerîr, Amr b. Kays'tan bildirir:

Lokmân'n (afeytmsiam) yanmada bir topluluk varken bir kii geldi ve: “Sen filan

oullannn kölesi deilmisin?” dedi. Lokmân (aiEyhssdam): “Evet kölesiyim” dedi.

Adam: “Sen filan filan dan yannda hayvanlan otlatan kii deil misin?”

deyince, yine: "Evet o kii benim” dedi. Adam: “Peki seni bu gördüüm

duruma getiren nedir?" diye sorunca, Lokmân (aieyhuseM: “Allah korkusu,

doru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve beni ilgilendirmeyen eylere

kar suskun kalmaktr” cevabn verdi .

3

Ahmed Zühd'de Muhammed b. Cuhâde'den aynsn bildirir.

Ahmed, Hâkim et-Tirmizî, Hâkim Kunâ'da ve Beyhakî’nin uabu'l-mân'da

ibn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiehu aleyhi vaseiiem) öyle

’ Taberânî (7810) ve Râmahurmuzî (sh. 90). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/125) der

ki: "snadnda Abdullah b. Zahr ve Ali b. Yezîd bulunmaktadr, ikisinde de zayflk

vardr."
2 bn Kesîr, Tefsîr'de (6/337) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 bn Ebi'd-Dünyâ (116, 675) ve bn Cerir (18/548).
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buyurmutur:
"
Hikmet sahibi Lokman: «üphesiz ki Allah bir eyi emanet

ettii zaman onu korur» derdi.'*

bn Ebi'd-Dünyâ Na'tü'l-Hâifîn'öe bildirdiine göre Fadl er-Rekkâî:

“Lokman (aJeyhne^) olunun ödü patlayp ölene kadar ona hep nasihatta

bulundu" dedi.

bn Ebi'd-Dünyâ ve bn Ebî Hatim, Hafs b. Ömer el-Kindî'den bildirir:

Lokmân (steyhisnian) içinde hardal tohumu olan bir torbay çtkanp yanna koydu

ve oluna nasihatta bulunmaya balad. Her nasihatta torbadan bir hardal

tanesi çkanp atyordu. Hardal taneleri bitince: “Evladm! Sana o kadar

nasihatta bulundum ki eer bu nasihatlan daa verecek olsaydm da
yanlrd" dedi ve olu yarld (öldü).

2

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in Ebû Mûsa el-E’arî'den bildirdiine göre

Resûlullah (sMahu aleyhi veseiicm) öyle buyurmutur "Lokman oluna nasihat ederek:

«Yüzünü sarmaktan sakn. O gece vakti korku, gündüz ise zillettir» dedi."*

el-Emsâl'de el-Askerî Hâkim ve uabul-mân'da Beyhakî*nin Enes'ten

bildirdiine göre Dâvud (eieyhisseM zrh yaparken Lokmân (eieytsseiam} yanndayd.

O, eliyle zrh öyle bükmeye balad. Lokmân (aiayteseiam)arm ve ne yaptn
sormak istemiti. Ama hikmeti kendisini bunu sormaktan alkoyuyordu.

Dâvud (Bsyhisjeim) zrh bitirip giyince: “Ne güzel sava zrhdr" dedi. Bunun

üzerine Lokmân (aieyNsseiam): “Sükût etmek hikmettendir, ama bunu çok az kii

yapar. Sana ne yaptn sormak istedim, ama sustum. Sonunda cevab

kendin verdin” dedi .

4

Ahmed ve Beyhakî uabu'l-mân'öa Avn b. Abdillah'tan bildirin Lokmân

(aM'Baiam) oluna: “Evladm! Ümid et, ama Allah'n azabndan emin olma.

Allah'dan kork, ama rahmetinden ümidini kesme" dedi. Olu: “Ey babacm!

Benim bir kalbim varken bunu nasl yapacam?” deyince, Lokmân Beyhissüiam):

’ Ahmed 9/430, 431 (5605, 5606) ve Beyhakî (3344). Müsned 'in muhakkikleri: "snâd

sahihtir" demilerdir.
J bn Kesîr, Tefsir 'de (6/343) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
) bn Kesîr, Tefsir'de (6/343) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
4 Hâkim (2/422, 423) ve Beyhakî (5026).
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“Müminin biriyle ümid ettii, biriyle de korktuu iki kalbi vardr
1
' karln

verdi .

1

Beyhakî, Süleyman et-Teymî'den bildirir: Lokman (aleyhisselam) oluna:

“Evladm! Çokça: «Ey Rabbim! Beni bala» diye dua et. Zira Allah'n dualan

red etmeyecei bir saat vardr" demitir.'

Beyhakî ve es-Sâbûnî el-Mieteyride mrân b. Süleym'den bildirir: Bana

ulatna göre Lokmân (aleyhisselam) oluna: “Evladm! Ben ta, demir ve ar
eyler tadm. Ancak kötü komudan daha ar bir ey görmedim. Evladm!

Ben acy tattm, ama fakirlikten daha ac bir ey tatmadm" demitir .

3

bn Ebi'd-Dünyâ el-Yakîn'de Hasan(- Basrî)'den bildirir: Lokmân (aleyhisselam)

oluna öyle dedi: “Evladm! Amel ancak yakîn ile yaplr. Yakîni azalan kiinin

ameli de azalr. Evladm! eytan sana üpheli bir eyle gelirse onu yakin ve

ihlas ile yen. Eer sana tembellik ve usanmak ile gelirse onu kabir ve kyamet

zikriyle yen. Eer sana tevik ve korkutma ile gelirse ona dünyann terk edilip

gidileceini haber ver."4

bn Ebi'd-Dünyâ'nn et-Takva'da Vehb'den bildirdiine göre Lokmân

(nieyhisseBm) oluna: “Evladm! Allah korkusunu ticaret edin. Sermaye olmadan

Allah sana kânn verecektir" demitir.

bn Ebi’d-Dünyâ er-Ridâ'da Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: Lokmân

(aieyhissüiBm) oluna: “Evladm! Bana istediin veya istemediin bir ey geldii

zaman mutlaka bunun senin için hayrl olduunu bil" deyince, olu: “Dediin

eyi yaamadktan sonra bunun böyle olduunu kabul edemem" karln
verdi. Lokmân (aieyhisssiam): “Evladm! Allah bir peygamber gönderdi. Gidip onu

tasdik edelim" deyince de: “Gidelim ey babacm" karln verdi. Bunun

üzerine Lokmân (attyhiuiam) ve olu yol için gerekli eyleri alp her biri bir eee
binerek yola çktlar. Günlerce yolculuk ettiler ve susuz geni bir çöle geldiler.

Bu çölü geçebilmek için gerekli hazrlklan yaptlar ve çöle girdiler. Bir zaman

yol aldktan sonra gün aarm ve scaklar artmaya balamt. Yiyecek ve

içecekleri tükenmi merkepleri yavalamt. Bu sebeple merkeplerinden inip

’ Ahmed Zühd (sh. 106, 107) ve Beyhakî (1046).
1

Beyhakî (11/61).

5 Beyhakî (9555).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (30).
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onlar yularlanndan çekmeye baladlar. Bu ekilde yola devam ederken

Lokman (aieyhisseiam) karya bakt ve bir karart ile duman gördü. Kendi kendine:

"Karart aaç, duman da baz kiilerin bulunduunun iaretidir"' dedi.

Onlar bu ekilde yola devam ederken Lokmân'n (aleyhsselvn) olu yol

kenarnda bir le kemiine bast ve yere yld. Lokman (aleyhisselam) oluna

atlarak onu gösüne bast ve dileriyle olunun ayana batan kemii

çkard. Sonra oluna bakarak gözleri yaard. Olu: "Ey baba! Sen alyor ve:

«Bu benim için hayrldr» diyorsun. Yiyeceimiz ve içeceimiz bitmi iken bu

benim için nasl hayr olacaktr? kimiz bu ssz çöllerde kaldk. Eer sen gidip

te beni kendi halimde brakacak olursan burada kalmamdan dolay üzüntü ve

keder içinde gideceksin. Eer benimle kalacak olursan ikimiz de ölürüz" dedi.

Bunun üzerine Lokman (lcyhiBeten): "Evladm! Alamam, anne babann evladna

olan merhametinden dolaydr. Bana: “Bu benim için nasl hayr olacaktr?"

demene gelince, belki de maruz kalm olduundan daha kötü bir ey,

üzerinden def edilmitir. Belki de maruz kalm olduun ey üzerinden def

edilenden daha ardr” dedi.

Sonra Lokman hfeytesdam) karya baktnda o karart ve duman yok

olmutu. Ancak alacal bir at üzerinde beyaz elbiseli, beyaz sarkl birinin,

rüzgâr yararak geldiini gördü. Bu kii yanlanna yetiene kadar Lokman

(aleyhisselam) hep ona bakyordu. Sonra yanna gelip: "Sen Lokmân msn?" diye

seslenince: "Evet ben Lokmân'm" dedi. "Hikmet sahibi olan sen misin?"

deyince de: "Öyle derler" karln verdi. "Olun sana ne dedi?” diye

sorunca: "Lokmân (ajeytosseivn): "Ey Allah'n kulu! Sesini iitiyor, ama yüzünü

görmüyorum, sen kimsin?" dedi. Bu kii: "Ben Cibril’im, Rabbim bana bu

ehri ve içindekileri yere batrmam emretti. Sizin de bu ehre gelmek

istediinizi örendim. Bu sebeple Rabbimden sizi bir müddet tutmasn

istedim. Rabbim sizi olunun maruz kald eyle burada tuttu. Eer öyle

olmasayd o ehir halkyla beraber yere batardnz" dedi.

Sonra Cibril elini çocuun ayana sürünce çocuk ayaa kalkt. Yemek

bulunan kaba elini sürünce, kab yemekle doldu. Su kabna elini sürünce o da

su ile doldu. Sonra onlar merkepleriyle ald ve ku gibi gitmeye balad.

Günler önce çkm olduklar eve tekrar geldiler.’

Ibn Ebi'd-Dünyâ (29).
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bn Ebî Hâtim’in Ali b. Rabâh el-Lahmî'den bildirdiine göre Lokman

(aieytüsMiBm) oluna nasihat ettii zaman: "lediin ey, bir hardal tanesi

arlnca olsa da, bir kayann içinde veya göklerde yahut yerin

derinliklerinde bulunsa, Allah onu getirip meydana koyar. Dorusu Allah

Latiftir, haberdardr"
1

dedi ve bir hardal tanesi alarak Yermûk'e giderek onu

yere brakt. Orada bir müddet kaldktan sonra hardal tanesini and ve elini

uzatt. Sinekler onu alp getirdi ve avucu içine brakt.

Beyhakî'nin uabu'l-mân'da Mâlik'ten bildirdiine göre Lokman (aieyhisseian)

oluna: "Shhat gibi zenginlik, gönül holuu gibi de nimet yoktur” demitir .

2

Beyhakî'nin uabu’l-mân'da Vehb b. Münebbih'ten bildirdiine göre

Lokmân (aieyfosseiarr) oluna: "Yalan söyleyen kiinin yüzünün suyu dökülür.

Ahlak kötü olann da üzüntüsü artar. Kayalar yerinden tamak anlamayan

kiiye laf anlatmaktan daha kolaydr" demitir.

3

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd'de ve Beyhakî, Hasan(- Basrî)'den bildirir:

Lokmân (aieybusdam) oluna öyle demitir: "Büyük talar, demirler ve ar olan

her eyi tadm. Fakat kötü komudan daha ar bir ey tamadm. Her türlü

acy da tattm. Fakat fakirlikten daha ac bir ey tatmadm. Evladm! Cahil

birini elçin olarak gönderme. Eer hikmet sahibi birini bulamazsan sen kendi

kendine elçi ol. Evladm! Yalandan sakn. Çünkü yalan, ku eti gibi itah

açcdr. Ancak o yakn bir zamanda sahibini kzartr. Cenazelerde bulun,

düünlerde bulunma. Zira cenazeler sana ahireti hatrlatr, düünler ise

dünya ehvetini arttrr. Evladm! Tok iken bir daha tokluk için yeme. kinci

tokluk için yiyeceini bir köpee atman onu yemenden daha hayrldr.

Evladm! Tatl olma yutulursun, ac da olma atlrsn."4

Beyhakî'nin Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Lokmân (aieyhisseism) oluna:

"Evladm! Sen seher vaktinde yatanda yatarak o vakitte öten u horozdan

daha aciz biri olma" demitir .

5

1 Lokmân Sur. 1

6

1 Beyhakî (46/17).

3 Beyhakî (48/14).

4 bn Ebî eybe (13/215) Ahmed (sh. 105) ve Beyhakî (4891).

5 Beyhakî (5698).



604 8 Lokman Sûresi ¥r

Abdullah b. Ahmed zühd'ün Zevâd olarak ve Beyhakî’nin Osman b.

Zâide’den bildirdiine göre Lokmân (aieyhaseBm) oluna: “Evladm! Tövbeyi

geciktirme. Zira ölüm anszn gelir” demitir.

1

bn Ebî eybe, Ahmed ve Beyhakî, Seyyâr Ebû'l-Hakem'den bildirir:

Lokmân'a (uleyhijMam): “Senin hikmetin nedir?" diye sorulunca: “Bana yetenden

fazlasn istemem ve beni ilgilendirmeyen eylere karmam” karln
verdi .

2

Ahmed'in Zühd'öe Basra ahalisinden olan Ebû Osman el-Ca’dî’den

bildirdiine göre Lokmân (aieyhmaM oluna: “Evladm! Cahilin sohbetini isteme,

yoksa kendi yaptklann senin ho karladn sanr. Hikmet sahibi kiinin de

azarlamasn hafife alma. Aksi takdirde sana bir deer vermez” demitir .

3

Abdurrezzâk'n Musannefte krime’den bildirdiine göre Lokmân

(akytissetam): “Bakasnn cariyesi ile evlenme. Aksi takdirde çocuklarna miras

olarak uzun bir üzüntü brakrsn” demitir.

4

bn Ebî eybe ve Ahmed Zühd'öe Muhammed b. Vâsi'den bildirir: Lokman

(eieytsseiam) oluna: “Evladm! Allah'dan hakkyla kork. Kalbin bozuk olduu

halde bakalarnn sana sayg göstermesi için takva sahibi olduunu

göstermeye çalma” demitir.
5

bn Ebî eybe, Ahmed ve bn Cerîr, Hâlid er-Rebaî'den bildirir: Lokmân

(aleyhsseiam) Habe'li, marangoz bir köleydi. Efendisi ona: “Bana bir koyun kes ve

onun en temiz iki parçasn getir” dedi. Lokmân (BeyhissBiam) öyle yapp efendisine

koyunun dili ile kalbini getirdi. Efendisi: “Bunlardan daha temiz bir ey yok

muydu?” deyince, Lokmân (deyMam): “Hayr yoktu" karln verdi. Efendisi

bir müddet suskun kaldktan sonra: “Bana bir koyun kes ve en pis iki

parçasn getir” dedi. Lokmân (deyhmeian) yine dil ile kalbi getirmiti. Efendisi:

“Sana en iyi iki parçay getirmeni istediimde dil ile kalbi getirdin. En pis i<i

parçay getirmeni istediimde de bu iki parçay getirdin” deyince, Lokmân

’ Beyhakî (7198).
1 bn Ebî eybe (13/214, 215), Ahmed (sh. 106) ve Beyhakî (5025).

) Ahmed (sh. 107).

4 Abdurrezzâk (13105).

5 bn Ebî eybe (13/214) ve Ahmed (sh. 49, 105).
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(aiyhisalam): “Bunlar iyi olduklan zaman bunlardan daha temizi yoktur. Kötü

olduklarnda da bunlardan daha pisi yoktur" karln verdi .

1

Abdullah, Zühd'ün Zevâidi olarak Abdullah b. Zeyd’den bildirir: Lokmân

(aieytisseian): "Bilmi olunuz ki, Allah'n eli hikmet sahibi kiilerin azndadr. Onlar

ancak Allah'n diledii ekilde konuurlar" demitir .

2

Abdullah, Süfyan’dan bildirir: Lokmân (aieyhisseiBm) oluna: "Evladm!

Susmaktan dolay asla pimanlk duymadm, ’ a konumak gümü ise sükût

altndr" demitir .

3

Ahmed'in Katâde'den bildirdiine göre Lokmân (steytosseierr) oluna: "Evladm!

Kötülükten uzak dur ki, o da senden uzak dursun. Zira kötülük, kötü kiiler

için yaratlmtr" demitir .

4

Ahmed, Hiâm b. Urve'den o da babasndan bildirir: Lokmân’n (Bieyhisseiam)

hikmetinde öyle yazldr: "Evladm! Arzu ve (tutkulu) isteklerden uzak dur.

Çünkü arzu ve istekler yaknda olan eyleri uzaklatnp neeyi yok etmesi gibi

hikmeti de yok eder. Evladm! iddetli öfkelenmekten sakn. Zira iddetli

öfkelenmek, hikmet sahibi kiinin kalbini öldürür." 5

bn Ebî eybe, Ahmed ve Abd b. Humeyd, Ubeyd b. Umeyr'den bildirir:

Lokmân (aieyhisseiBm) oluna nasihat ederken öyle demitir: “Evladm!

Oturacan meclisleri dikkat ederek seç. Bir mecliste Yüce Allah'n

zikredildiini görürsen sen de onlarla otur. Eer âlim isen ilmin sana fayda

verir. Eer bilgisiz isen onlar sana öretirler. Eer Allah onlara rahmet ile

bakacak olursa sen de bu rahmetten payn alrsn. Evladm! Allah'n

zikredilmedii meclislerde oturma. Eer âlim isen ilmin sana bir fayda

vermez. Eer bilgisiz isen daha da bilgisiz olursun. Bundan sonra Allah onlara

gazap ile bakarsa sen de o gazaptan payn alrsn. Evladm! Müminlerin

1 bn Ebî eybe (13/214), Ahmed (sh. 49) ve bn Cerîr (18/548).
2
el-Bidâye ve't-Nihâye'dv (3/18) geçtii üzere Abdullah b. Ahmed.

5 Abdullah b. Ahmed (sh. 49).

4 Ahmed (49).

5 el-Bdâye ven-hhâye'de (3/19) geçtii üzere Ahrv- ->
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kann aktan kimseye öfkelenme. Çünkü Allah katnda onu öldürecek olan

ölümsüz bir katil vardr/'
1

Abdullah Zühd'ü n Zevâidi olarak Ebû Saîd'den bildirir: Lokmân (aiayhisseiam}

oluna: “Evladm! Yemeini ancak takva sahipleri yesin. Bir ey istiare

edecein zaman da âlim kiilerle istiare et" demitir.

2

Ahmed, Hiâm b. Urve'ddn, o da babasndan bildirin Lokmân’n (Bicyhiss^iam)

hikmetinde: “Konutuun t

’
; ne tatl, yüzün güleç olsun ki, insanlar seni

kendilerine bir eyler yererlerden daha fazla sevsinler” yazldr. Yine

hikmette veya Tevrat'ta: "Y.jmuak huyluluk hikmetin badr” yazldr.

Terat'ta: “Bakasna merhamet ettiiniz gibi size merhamet edilir” yazldr.

Hikmette: “Ektiinizi biçersiniz” yazldr. Yine hikmette: “Dostunu ve

babann dostunu sev” yazldr.
3

Ahmed, Ebû Klâbe'den bildirin Lokmân'a (Bieytosseim): “nsanlann hangisi

sabrldr?” denilince: “Sabnyla bakalanna eziyet etmeyendir” dedi,

insanlann hangisi âlimdir?” denilince: “nsanlann ilminden ilmine ilim ekleyen

kiidir” dedi. nsanlann hangisi hayrldr?” denilince: “Zengin kiidir” dedi.

“Zenginlikle mal m kasdetmektesin?” denilince: “Hayr, zengin kii, yannda

hayr aradnda bulduun kiidir. Aksi takdirde bu kii kendi nefsini

insanlardan müstani klar” dedi .

4

Ahmed'in Süfyân’dan bildirdiine göre Lokmân'a (dcyhudan): “nsanlann

hangisi kötüdür?” denilince: “nsanlann kendisini kötü görmesine aldn

etmeyendir” karln verdi .

5

Ahmed, Mâlik b. Dînâr’dan bildirir: Hikmetin bir bölümünde: "Allah,

insanlarn hevasna göre konuan kiilerin kemiklerini törpüler” diye yazl

olduunu gördüm. Yine hikmette: “Kiinin bildiiyle amel etmedii halde

bilmediklerini örenmesinde hayr yoktur. Bu kii bir kucak odun toplayp ta

1

îbn Ebî eybe (13/213, 214).

* el-Bidâye ve’n-Nihâye de (3/21) geçtii üzere Abdullah.
5 Ahmed, Zühd (sh. 49, 50).

« Ahmed (105).

5 Ahmed (Ahmed. 50).
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onu tayamayan, ancak tayamad halde halen bu ban üzerine odun

ekleyen kiiye benzer” yazl olduunu gördüm.’

Ahmed'in Muhammed b. Cuhâde’den bildirdiine göre Lokman uieytasdam):

"nsanlara öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda hikmet sahibi kiilerin gözü

aydn olmayacaktr” demitir.

2

Ahmed, Süfyân'dan, onun da kendisine haber veren birinden bildirdiine

göre Lokman (aieyhisseiam) oluna öyle demitir: "Evladm! Dünya derin bir

denizdir ve onda birçok insan boulmutur. Sen de bu denizdeki gemini Allah

korkusu klp içini imanla doldur. Yelkenlerimde Allah'a tevekkül kl. Böyle

yaparsan umulur ki kurtulursun. Ama ben seni kurtulmu olarak

görmüyorum ."3

Abdullah b. Ahmed'in, Zühd'ü n Zevâidi olarak Avn b. Abdillah'tan

bildirdiine göre Lokman (aleyfasBvn) oluna: "Evladm! Ben talar ve demirler

tadm. Fakat kötü komudan daha ar bir ey tamadm. Her türlü acy da

tattm. Fakat fakirlikten daha ac bir ey tatmadm” demitir.

Ahmed'in urahbîl b. Müslim'den bildirdiine göre Lokmân {atevfisseiam):

"Husumeti uzatmam ve beni ilgilendirmeyen eyler hakknda konumam.

Ortada gülünecek bir ey yoksa gülmem ve bir gaye olmadan yürümem”

demitir.

Ahmed'in bildirdiine göre Ebu'l-Celd der ki: "Hikmette: "Kimin kendi

nefsinde bir öütçüsü varsa onun Allah tarafndan koruyucusu vardr. Kim

kendi nefsine kar olsa bile insanlara kar adil davranrsa Allah onun izzetini

yükseltir. Allah'a itaatte zelil olmak masiyetle izzet sahibi olmaktan daha

üstündür.

4

Ahmed'in Abdullah b. Dinar'dan bildirdiine göre Lokmân (Bcyhissiam) oluna:

"Evladm! Kendini sana ihtiyac olmayan birinin yerine koy. Ama kesinlikle

senin ona ihtiyacn vardr. Evladm! nsanlarn övgüsünü arzu etmeyen ve

’ Ahmed (sh. 5ü).

1 Ahmed (sh. 104).

3 Ahmed, Zühd (sh. 104).

4 Ahmed (sh. 105).
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knamalarm da istemeyen kimse gibi ol ki, o, insanlardan müstani, onlar da

kendisinden rahat edenlerden olurlar.”
1

Ahmed'in Serî b. Yahya'dan bildirdiine göre Lokman (akyhnsim) oluna:

“Evladm! Hikmet, miskinleri krallarn tahtlarna oturtmutur” dedi .

2

Ahmed'in Muâviye b. Kurre'den bildirdiine göre Lokman (aieyhtmiam) oluna

öyle demitir: “Evladm! Allah’n salih kullar ile beraber otur. Onlarn

meclislerinde hayrl eyler kazanrsn. Umulur ki onlann meclislerine bir

rahmet iner ve sen de o rahmetten payn alrsn. Evladm! Kötü kiilerle

beraber oturma. Onlann meclislerinde hayrl eyler kazanamazsn. Umulurki

onlann meclislerine bir gazap iner ve sen de o gazaptan payn alrsn.” 3

Ahmed'in Ebû Necîh'den bildirdiine göre Lokmân (aieyhisseiam): “Sükût

altndr, ama onu yapan azdr” demitir. Tavus: “Ey Ebû Necîh! Allah'dan

korkarak konuan kii, sükût edip te Allah’tan korkan kiiden daha hayrldr ”

dedi .

4

Ahmed'in Avn'dan bildirdiine göre Lokmân (aieyhisseiam) oluna öyle

demitir: “Evladm! Bir kavimle karlatn zaman onlara selam ver ve bir

kenara otur. Eer Allah' zikrederlerse sen de onlarla beraber otur. Baka

konulara geçerlerse onlar terk et ve oradan git.”

Abdullah, Zühd'ün Zevaldi olarak Abdullah b. Dînâr'dan bildirir: Lokmân

(aieyfsseiam) bir seferinden geri dönmü ve yolda olunu görmütü. Oluna:

“Babam ne oldu?” diye sorunca, olu: “Öldü" cevabn verdi. Lokmân

(»leyhuseism): “Allah'a ükürler olsun, artk kendi durumumdan sorumlu oldum”

dedi. Sonra: “Annem ne yapt?” diye sorunca, olu: “Öldü” dedi. Lokmân

(aieyftsseiam): “Kederim gitti” dedi. Sonra: “Eim ne yapt?” deyince, olu: “Öldü"

cevabn verdi. Lokmân (aleyhindim): “Yatam yenilendi” diyerek: “Kz kardeim

ne yapt?” dedi. Olu: “öldü” deyince, Lokmân (aleyhisselam): “Avretimi örttüm”

' Ahmed (sh. 105).

5 Ahmed (sh. 105).

3 Ahmed (sh. 106).

* Ahmed (sh. 106).
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dedi ve: “Kardeim ne yapt?” diye sordu. Olu: “Öldü” deyince de, Lokmân

(aJeytiMeiam): “Belim knld” dedi .

1

Abdullah b. Ahmed, Zühd'ün Zevâidi olarak Abdu'l-Vehhâb b. Buht el-

Mekkî’den bildirdiine göre Lokmân (aieytissslam) oluna: “Evladm! Âlim kiilerle

beraber dizidize otur. Zira Allah'n, ölü topra gökyüzünden inen yamurla

diriltmesi gibi, ölü kalbi hikmet sahibi kiinin nuru ile diriltir” demitir .

2

Abdullah'n Kays'tan bildirdiine göre Lokmân (Beyhisseiam) oluna: “Evladm!

Azndan çkacaklara dikkat et. Sükût ettiin sürece selamettesin. Sana

fayda verecek eylerden baka bir ey söyleme” demitir.

Ahmed'in Muhammed b. Vâsi'den bildirdiine göre Lokmân (aie^sseiam)

oluna: "Evladm! Bildiin eyle amel edinceye kadar bilmediin bir eyi

örenmeye kalkma” demitir.
3

Ahmed'in Bekr el-Muzenî'den bildirdiine göre Lokmân (uieyhisseiBm): “Babann

oula vurmas ekine gübre atmak gibidir” demitir .

4

el-Kâlî Emâli’de el-Utbî'den bildirir: Lokman hekim öyle demitir: “Üç kii

vardr ki ancak üç yerde tannabilir. Yumuak huylu kii öfke annda, cesur kii

sava meydannda ve gerçek dost kendisine ihtiyaç duyulduunda.”5

Vekî’ el-urar'da Hanzala’dan bildirir: Lokmân (aieyhsseiam) oluna: “Evladm!

Bir kiiyle dost olmak istediin zaman önce onu öfkelendir. Bu kii sana öfkeli

annda insafl davranrsa onunla dost ol. Aksi takdirde ondan sakn” demitir.

Dârakutnî, Mâlik b. Enes’ten bildirir: Bana ulatna göre Lokmân (aieyhsseiam)

oluna: “Evladm! Sen dünyaya geldiin zamandan beri ona arka-srt çevirmi

ve ahirete yönelmi durumdasn. Senin gitmekte olduun yer uzaklamakta

olduun yerden daha yakndr” demitir.

bnu'l-Mübârek'in bn Ebî Muleyke’den bildirdiine göre Lokmân (Beybssalem):

“Allahm! Seni zikrettiim zaman bana yardmc olmayacak, seni

1 Abdullah b. Ahmed (sh. 107).
1 Abdullah b. Ahmed (sh. 107).

3 Ahmed (sh. 96).

4 Ahmed (sh. 96).

5 el-Kâlî (2/179).
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unuttuumda hatrlatmayacak, dediklerimi yapmayacak ve sükût ettiimde

bana keder verecek gafil kimseleri dostum klma" derdi .

1

Hakîm et-Tirmizî'nin Mu’temir’den, onun da babasndan bildirdiine göre

Lokman (alevhsselam) oluna: "Evladm! Dilini: "Allahm! Beni bala!" demeye

altr. Zira Allah’n dualar red etmeyecei bir saat vardr" demitir .

2

Hatîb'in Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre Lokmân (eierhisseiam) oluna:

"Evladm! Borçtan sakn. Zira o, gündüz zillet, gece kederdir" demitir.

3

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beylakî’nin uabu'l-mâr'öa Vehb b. Münebbih'ten

bildirdiine göre Lokmân Mrtanim) oluna: "Evladm! Allah'dan ümid et, ama

bu ümit seni masiyete götürmesin. Allah'dan kork, ama bu korku sana

rahmetinden ümit kestirmesin” demitir .
4

Abdurrezzâk, Ömer b. Abdîlaziz'den bildirir: Lokmân (aieyhistim): "ki gözü

çkanlm biri davalamak için yanna gelirse hasm gelmeden bir hükm
verme. Belki hasm gelir ve bu kiinin dört göz çkard ortaya çkar"

demitir .

5

Abdullah b. Ahmed'in Zühd'e zevaid olarak Hasan(- Basrî)'den bildirin

Yüce Allah: "Ey Âdemolu! Seni ben yarattm, ama sen benden bakasna

kulluk etmektesin. Sen bana davet ediyor, ama benden kaçyorsun. Sen beni

hatrlatyor, ama unutuyorsun. Bu, yeryüzünde en büyük zalimliktir"

buyurmutur. Sonra Haan: "...Çünkü ortak komak elbette büyük bir

zulümdür" 6 buyruunu okudu .

7

ÛÎ && J UJ^ lîij Ü üjJIjj ûtü)i

u ^ ÂÂ5 ot J* ilüi* op * js^ü $\ diiâlijb yj jfci

' Ibnu’l-Mübârek, Zühd (359).

3 Hakîm et-Tirmizî (2/294).

3 Hatîb (4/48, 49).

* Beyhakî (1045).

5 Abdurrezzâk (15307).

6 Lokmân Sur. 13
7 Abdullah b. Ahmed (sh. 58).
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"Biz insana, ana-babasma iyi davranmasn tavsiye

etmiizdir Çünkü anas onu nice skntlara katlanarak

tamtr. Sütten ayrlmas da iki yl içinde olur. (te
bunun için) önce bana, sonra da ana-babana ükret diye

tavsiyede bulunmuuzdur. Dönü ancak banadr. Eer onlar

seni, hakknda bilgin olmayan bir eyi (körü körüne) bana
ortak koman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla

dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda
dönüünüz ancak banadr. O zaman size, yapm

olduklarnz haber veririm. (Lokman, öütlerine devamla
öyle demiti:) Yavrucuum! Yaptn i (iyilik veya

kötülük), bir hardal tanesi arlnda bile olsa ve bu, bir

kayann içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde

bulunsa, yine de Allah onu (senin karna) getirir. Dorusu
Allah, en ince ileri görüp bilmektedir ve her eyden
haberdardr. Yavrucuum! Namaz kl, iyilii emret,

kötülükten vazgeçirmeye çal, bana gelenlere sabret.

Dorusu bunlar, azmedilmeye deer ilerdir. Küçümseyerek
insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek

yürüme. Zira Allah, kendini beenmi övünüp duran
kimseleri asla sevmez. Yürüyüünde tabiî ol, sesini alçalt.

Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir!" (i.<>I,».a..

Sur. 14-19)
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Ebû Ya'la, Taberânî bn Merdûye ve bn Asâkir'in Ebû Osman en-

Nehdî’den bildirdiine göre Sa'd b. ebî Vakkâs der ki: "Eer, hakknda hiçbir

bilgi sahibi olmadn bir eyi bana ortak koman için seninle urarlarsa,

onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ..."
1

âyeti benim

hakkmda nazil olmutur. Ben anneme kar iyilik eden bir kii idim. Ancak

müslüman olduum zaman annem: "Bu yaptn da nedir? Ya bu dinini

brakrsn ya da ölene kadar ne yiyip, ne de içeceim. Öldüüm zaman da: «Ey

annesinin katili» denilerek ayplanrsn" dedi. Ona: "Ey anne! Öyle yapma,

ben hiçbir ey için dinimi brakmam" dedim. O, bir gün ve bir geceyi yemek

yemeden geçirerek takattan dümü olarak sabahlad. Ayn ekilde bir

gündüz ve bir gece daha yemek yemeden geçirdi ve daha da zayf bir ekilde

sabahlad. Durumun öyle olduunu gördüümde: "Ey anne! Bilmi ol ki, eer
yüz cann olsa ve bütün canlann bu ekilde birer birer versen yine de

dinimden dönecek deilim. Dilersen ye, dilersen de yeme" dedim. Burun

üzerine annem yemek yedi ve bu âyet nâzil oldu .

2

bn Asâkir'in bildirdiine göre Sa'd: "Enfâl Sûresi'nde bir âyet, "...Fakat

dünyada onlarla iyi geçin ..."3 âyeti, vasiyet ve içki hakkndaki âyetler olmak

üzere dört âyet benim hakkmda nâzil olmutur” dedi .
4

bn Cerîriin bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Eer, hakknda hiçbir bilgi

sahibi olmadn bir eyi bana ortak koman için seninle urarlarsa,

onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin

yoluna uy. Sonra dönüünüz ancak banadr. Ben de size yapmakta

olduunuz eyleri haber vereceim"5
âyeti, Sa’d b. Ebî Vakkâs bakrda

inmitir" dedi .

6

bn Sa'd'n bildirdiine göre Sa’d b. Ebî Vakkâs der ki: Ben ok talimincen

geldiimde insanlar, Müslüman olmu kardeim Âmir ve annem Hamne binti

Süfyân b. Umeyye b. Abdi ems'in etrafnda toplanmt. "nsanlar ne diye

1 Lokman Sur. 15
J Ebû Ya'la (782), bn Kesir, Tefsîr'de (6/339, 340) geçtii üzere Taberânî ve bn Asâkir

(20/331).

3 Lokman Sur. 15

1 bn Asâkir (20/331) ve Müslim, Kitâbu'l-Fedâil (1748/ 43).

s Lokman Sur. 15
6 bn Cerîr (18/553).
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toplanmtr?" dediimde: "Annen, kardein Âmir'in Müslüman olmasndan

dolay, atalannn dinine geri dönene kadar hiçbir gölgede

gölgelenmeyeceine, yemek yemeyeceine ve bir ey içmeyeceine dair

Allah'a yemin etti” dediler. Ben de anneme dönerek: "Ey anneciim! Benim

için de yemin et” dedim. Annem: "Niye ki?" deyince: "Cehennemde

oturacan yeri görene kadar hiçbir gölgede gölgelenmeyeceine, yemek

yemeyeceine ve bir ey içmeyeceine dair yemin et” dedim. Bunun üzerine

annem: "Bana iyiliklerde bulunan olum için de yemin ediyorum" dedi ve

Yüce Allah: "Eer, hakknda hiçbir bilgi sahibi olmadn bir eyi bana ortak

koman için seninle urarlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla

iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüünüz ancak banadr.

Ben de size yapmakta olduunuz eyleri haber vereceim"1

âyetini indirdi .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Annesi, onu her gün biraz

daha zayf düerek karnnda tamtr..."3 buyruunu açklarken:

"Meakkatten sonra zorluk ve bebein anne kamndaki dönemleri

kastedilmektedir" dedi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: "...Annesi, onu her

gün biraz daha zayf düerek karnnda tamtr..."3 buyruunu açklarken:

"Burada annenin zayflk üstüne zayflk çekmesi kastedilmektedir" dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: .Annesi, onu her gün biraz daha zayf düerek

karnnda tamtr ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada çocuun

zayflndan dolay çekilen meakkat kastedilmektedir" dedi.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "CÂj
"7

ifadesini

açklarken: "Burada anne karnndaki çocuun zayf dümesi

1 Lokman Sur. 15
1 bn Sa'd (4/123, 124).

1 Lokman Sur. 14
4 bn Cerir (18/550).

s Lokman Sur. 14
6 Lokman Sur. 14
7 Lokman Sur. 14
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kastedilmektedir” dedi. "^3 Ji-”' ifadesi hakknda ise: “Burada da annenin
s

zayf dümesi kastedilmektedir” dedi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Fakat dünyada

onlarla iyi geçin ..." 5 buyruunu açklarken: “Burada hasta olduklannda

onlar ziyaret etmek, vefat ettiklerine üzerine düen görevi yerine getirmek

ve Allah'n sana vermi olduu nzktan onlara vermek kastedilmektedir”

dedi. ç.ü1 buyruu hakknda ise: “Bu da: «Bana yönelenlerin

yoluna uy» mânâsndadr” dedi .

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Bana yönelenlerin

yoluna uy ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada Muhammed Miaiiehu aleyhi veseilem)

kastedilmektedir” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...üphesiz

yaplan i bir hardal tanesi arlnda olsa ve bir kayann içinde... olsa ..."7

buyruunu açklarken: “Hardal tanesi ile hayr veya er, kaya ifadesi ile de

da kastedilmektedir” dedi .

8

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Yeryüzü baln, balk ta denizin

üzerindedir. Deniz de mavi kaya üzerindedir. Suyun mavilii de o kayadandr.

Bu sebeple Yüce Allah: "...üphesiz yaplan i bir hardal tanesi arlnda
olsa ve bir kayann içinde... olsa ..."9 buyurmaktadr. Kaya dana boynuzu

üzerinde, dana da nemli topran üzerindedir. Nemli toran altnda neler

olduunu Allah'dan baka kimse bilmez. Allah'n: "Göklerdeki, yerdeki bu

ikisi arasndaki ve topran altndaki her ey, yalnzca O'nundur
"10

âyeti de

bunu ifade etmektedir. Göklerde, yerlerde ve ikisi arasnda olanlar

Rahman'n Hareminde toplanacaktr. Kyamet gününde toplanmayan niç

’ Lokman Sur. 14
1 bn Cerîr (18/551).

3 Lokman Sur. 15

4 Lokman Sur. 15

3 bn Cerîr (18/554).

6 Lokman Sur. 15

7 Lokmân Sur. 16
8 bn Cerîr (18/556, 557).

9 Lokmân Sur. 16

Tâhâ Sur. 6
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kimse kalmayacak ve: "...Bugün hükümranlk kimindir?"
1

buyuracaktr.

Bunun üzerine gökyüzünde ve yeryüzündeki her ey sallanacaktr. O zaman

Yüce Allah kendi kendine cevaben: "...Gücü hereye yeten tek Allah'ndr
"2

buyuracaktr.

Firyabî ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Allah onu getirip

meydana koyar ..." 3 buyruunu açklarken: “Allah onu (yaplan büyük küçük

her ameli) bilir, mânâsndadr” dedi.
4

bn Cerîr b. Ebî bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Dorusu

Allah Latiftir, haberdardr"5 buyruunu açklarken: “Allah amelleri ortaya

çkaran ve her eyi yerli yerince bilendir”dedi.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...iyilii emret.

Kötülükten alkoy. Bana gelen musibetlere kar sabrl ol. Çünkü bunlar

kesin olarak emredilmi ilerdendir
"

7

buyruunu açklarken öyle dedi:

“Burada iyilik ile tevhid, kötülük ile irk kastedilmektedir. yilii emredip

kötülükten nehyederken bir eziyet veya iddet görürsen sabret. Bu

eziyetlere sabretmek Allah'n emretmi olduu eyler gereidir.’’

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Bana gelen

musibetlere kar sabrl ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmi

ilerdendir" buyruunu açklarken: “yilii emredip kötülükten nehyederken

bir eziyet veya iddet görürsen sabret. Çünkü bunlar Allah'n kesin olarak

emretmi olduu ilerdendir. Yani bu eziyetlere sabretmek, Allah'n

emretmi olduu eyler gereidir’’ dedi. 9

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd'de, Abd b. Humeyd, bnu’I-Münzir ve Hatîb'in

Tâli't-Talhîs 'te bildirdiine göre Resûlullah’n MoMu aleyhi vesellem) sohbetlerinde

bulunan Ebû Ca'fer el-Hatmî’nin dedesi Umeyr b. Habîb çocuklanna vasiyet

1 Mümin Sur. 16
1 Mümin Sur. 16

3 Lokman Sur. 16

1 bn Cerîr (18/557).

5 Lokman Sur. 16
6 bn Cerîr (18/557, 558).

7 Lokman Sur. 17
8 Lokman Sur. 17

9 bn Cerîr (18/558).
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ederek öyle demitir: "Ey çocuklarm! Sefih kiilerin meclislerinde

oturmaktan saknn. Onlann meclislerinde oturmak bir hastalktr. Sefih kiiye

kar sabrl davranmak onu sevindirir. Onun davetine icabet eden kii ise

piman olur. Sefihin ufak tefek hatalann kabul etmeyen kii, zamanla onun

büyük hatalann kabul eder. Sevmedii bir eye sabreden kii bu sabryla

sevdii eylere eriir. Sizden biri insanlara iyilii emredip kötülükten

nehyetmek isterse kendini eziyetlere altrsn ve sevabn Allah'dan beklesin.

Sevabn Allah'dan bekleyen kii eziyeti hissetmez."

1

Taherânî, bn Adiy ve bn Merdûye'nin Ehû Eyyûb el-Ensâri'den

bildirdiine göre Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Kibirlenip de insanlardan

yüzünü çevirme ..."
1 buyruunun açklamas sorulunca: "Burada yana

bükmek kastedilmektedir" buyurmutur.
3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abb.is:

"Kibirlenip de insanlardan yüzünü çevirme ..."4 buyruunu açklarken:

"Büyüklenerek Allah'n kullann hakir görme ve seni konuturduklar zaman

onlardan yüz çevirme, mânâsndadr" dedi .
5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kibirlenip

de insanlardan yüzünü çevirme ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada,

kendisine selam verildiinde büyüklenerek boynunu büken

kastedilmektedir" dedi.

Firyabî ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Kibirlenip de

insanlardan yüzünü çevirme..."7 buyruunu açklarken: "Burada bir tarafa
Q

dönerek insanlardan yüz çevirmek kastedilmektedir" dedi.

1 bn Ebî eybe (8/400), Ahmed (sh. 186) ve Hatîb (122).

1 Lokman Sur. 18

3 Taberânî (4072) vc bn Adiy (7/2547). Heysemî, Mecmau
'z-Zevâid 'de (10/331) der ki:

"snadnda metruk olan Vâsil b. es-Sâib bulunmaktadr."
* Lokman Sur. 18
3 bn Cerir (18/559) ve el-tkân'da (2/36) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6 Lokman Sur. 18
7 Lokmân Sur. 18
6 bn Cerir (18/520).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Kibirlenip de

insanlardan yüzünü çevirme..."' buyruunu açklarken: "Fakir kiilere kar

büyüklenerek onlardan yüz çevirme, mânâsndadr" dedi.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin uabu'l-mân 'da bildirdiine

göre Rabî’ b. Enes: "Kibirlenip de insanlardan yüzünü çevirme ..."
2

buyruunu açklarken: “Fakir ve zengin kiinin ilim açsndan yannda eit

olmas kastedilmektedir. Zira Hz. Peygamber (sdiaiiahu aleyhi meltem): "Yüzünü asp

çevirdi
"3 diye knanmtr" dedi.

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Yürüyüünde

tabiî ol ..."5 buyruunu açklarken: "Burada tevazu sahibi olmak

kastedilmektedir" dedi.
6

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin

uabu'l-mân 'da bildirdiine göre Yezîd b. Habîb: "Yürüyüünde tabiî ol ..."

7

buyruunu açklarken: “Burada yürüyüün hz kastedilmektedir” dedi.®

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Yürüyüünde tabiî ol.

Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, üphesiz eeklerin sesidir!"9 âyetini

açklarken öyle dedi: “Kibirlenerek yürüme ve bir toplumda iken sesini

alçalt. Çünkü seslerin en çirkini "...Eeklerin sesidir !"

10

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "Yürüyüünde tabiî ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini,

üphesiz eeklerin sesidir!"' 1

âyetini açklarken öyle dedi: “lokmân (aieyh-eU)

oluna kibirlenerek yürümeyi yasaklam ve sesini alçaltmasn emretmitir.

1 Lokman Sur. 18
2 Lokmân Sur. 18
5 Abese Sur. 1

4 Beyhakî (8179).

5 Lokmân Sur. 19
6 bn Cerîr (18/563).

7 Lokmân Sur. 19
8 bn Cerîr (18/563) ve Beyhakî (8168).

9 Lokmân Sur. 19
10 Lokmân Sur. 19
11 Lokmân Sur. 19
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Çünkü seslerin en çirkini "...Eeklerin sesidir !"
1 Eek sesinin ilki zefir (soluu

sonuna kadar içe çekme) ve sonu ehîk (hçkrk) tr .

2

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Çünkü seslerin en çirkini, üphesiz eeklerin sesidir!" 3 buyruunu

açklarken: "Kulaa en çirkin gelen ses, eeklerin sesidir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî: "Eeklerin anrmas

dndaki bütün hayvanlarn barmas tebihtir" dedi.

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Zeyd: "Eer yüksek ses

hayrl olsayd, Allah onu eekte klmazd" dedi .

4

^jSl j uj oijUJJi j u fi m j! \y) ^1

Vj jSi v'j çju 4li j JiU
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i

"Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'n sizin hizmetinize

verdiini ve açkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini

tamamladn görmediniz mi? Yine de insanlar arasnda,
hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydnlatn bir kitab

olmadan Allah hakknda tartp duranlar vardr/'
(Lokman Sur. 20)

Beyhakî uabu'l-mân'da Atâ'dan bildirir: bn Abbâs'a: " lüj

buyruunun açklamasn sorduumda öyle dedi: "Bu ilmimin

hazinelerindendir. Ben bunu Resûlullah'a (salUiahu aleyhi vesellem) sorduumda:

“(Zahiren) Açk olan seni yaratm olmasdr. (Bâtinen) Gizli olanda av'et

yerini örtmesidir. Eer avret yerlerini örtmemi olsayd ailen ve bakalar si ni

sevmezlerdi" buyurdu .

5

1 Lokmân Sur. 19
1 bn Cerîr (18/563, 564).

3 Lokman Sur. 19
4 bn Cerîr (18/565).

3 Beyhakî (4504).
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bn Merdûye, Beyhakî uabu'l-mân'da, Deylemî ve bnu'n-Neccâr'n

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): “ çLj

'jaÛ» IJû” buyruunun açklamasn sorduumda öyle buyurdu:

"(Zahiren) Açk ifadesi ile slam dini, Allah'n seni yaratmas ve rzkn
tamamlamas kastedilmektedir. (Bâtinen) Gizli ifadesi ile kötü amellerini

örtmesi kastedilmektedir. Ey bn Abbâs! Yüce Allah: «Üç eyi müminler için

klmtmdr. Ölümünden sonra mümine klnan namaz, hatalarnn kefaretini

ödemek için malnn üçte biri ve onun kötü amellerini gizli tutup ifa

etmememdir. Eer kiinin kötü amellerini aça çkaracak olsaydm ailesi ve

bakalar onu sevmezlerdi» buyurmaktadr
.'n

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “alLlîs Gû fâs. çilV’

buyruunu açklarken: “Burada açk nimet ile slam, gizli nimet ile de Allah'n,

günahlann, ayplann ve cezalarn gizli tutmas kastedilmektedir” dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: 5>*Ub ilk, eklinde

okumu ve: “Burada “Lâ ilâhe illallah” kelimesi kastedilmektedir” demitir.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti:
u\lk 1 eklinde okumu ve: “Eer: “<û*j”

eklinde olsayd nimetler snf olarak her biri dierinden daha az olurdu”

demitir. 3

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin uabu'l-mân'da

bildirdiine göre Mücâhid: ltlk Jlîs” buyruunu açklarken: “Burada

“Lâ ilâhe illallah” kelimesi kastedilmektedir” dedi. ik"
4

ifadelerini

açklarken: “Zahiren ifadesi dille, Batin ifadesi kalple demektir" dedi.
5

ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mukâtil: ilk"

ifadesini açklarken: “Burada slam kastedilmektedir” dedi, "âiti"
6

ifadesi

’ Beyhakî (4505) ve Deylemî (7167).
1
îbn Cerîr (18/568).

J bn Cerîr (18/567).

* Lokman Sur. 20
5 bn Cerîr (18/567, 568) ve Beyhakî (4502).
6 Lokman Sur. 20
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hakknda ise: "Allah’n masiyetlerinizi aça vurmamas kastedilmektedir"

dedi .

1

Harâitî'nin Mekârimu'l-Ahlâk'ta bildirdiine göre Dahhâk: "...Açkça

yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladn görmediniz mi ..."
2

buyruunu açklarken: "(Zahiren) açk ifadesi ile slam dini ve Kur'ân

kastedilmektedir. (Bâtinen) gizli ifadesi ile Allah’n kötü amelleri örtmesi

kastedilmektedir" dedi .

3

u oûj* ojjü o4j
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"Eer yeryüzündeki aaçlar kalem olsa, denizler mürekkep
olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yazlsa yine de

Allah'n sözleri bitmezdi. Dorusu Allah güçlüdür,

Hakim'dir." (Lokman Sur. 27)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Medine'de, Yahudilerin hahamlar Resûlullah'a (»imu» aleyhi vesaiiem): "...Size pek

az ilim verilmitir"* deyiinle bizi mi yoksa kavmini mi kasdetmektesin?” diye

sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiam):
"
Hepimizi kasdctmekteyim" karln

verdi. Hahamlar: "Sana verilen kitapta, Tevrat'ta bize hereyin açklandn
okumuyor musun?" dediklerinde ise:

"
Bütün bunlar Allah’n ilmi yannda

azdr" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah bu konuda: "Eer yeryüzündeki

aaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte

bulunup yazlsa yine de Allah'n sözleri bitmezdi. Dorusu Allah güçlüdür,

Hakim'dir
"5 âyetini indirdi .

6

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Yahudi'ler bir evde toplanarak Hz.

Peygamber'e (sBiiaiiahu sieyhi veseiiem) yanmza gel diye haber gönderdiler. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi mailem) geldiinde, kendisine recm olayn sordular. Hz. Peygamber

' Beyhakî (4503).

1 Lokman Sur. 20
3 Harâitî (219).

4 srâ Sur. 85
5 Lokman Sur. 27
6 bn Kesîr, Tefsir'de (6/352) geçtii üzere bn shâk ve bn Cerir (18/572, 573).
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(sallellehu aleyhi «sellem): "Aranzdaki en bilgin kiiyi bana söyleyin" buyurunca,

Yahudiler kör olan bn Suriye'yi iaret ettiler. Hz. Peygamber Miiahu aleyhi vesellem):

"Aralarndaki en bilgin kii sen misin?" diye sorunca, bn Suriye: “Onlar öyle

olduumu iddia etmektedir" karln verdi. Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi vesellem):

"Sizden alnan ahidler ve Musa'ya (aleyhimi»!») indirilen Tevrat hakk için

soruyorum. Siz bu konuda Tevrat'ta ne bulmaktasnz?" buyurdu. bn Sûriye:

“Eer bana bu eyler hakknda yemin ettirmeseydin Tevrat'ta bunu recm

olarak bulduumuzu söylemezdim" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber

(saiiaiishu aleyhi vesdiem) aralannda recm ile hüküm kld ve kendisine: "Yanlarnda,

içinde Allah'n hükmü bulunan Tevrat varken nasl oluyor da seni hakem

yapyorlar ..."

1

âyeti indi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi nutem) bu âyeti kendilerine

okuyunca, onlar: “Doru söyledin ey Muhammedi Yanmzda, içinde Allah’n

hükmü bulunan Tevrat vardr" dediler. Daha önce Hz. Peygamber'e (sBiiaiiBhu aleyhi

veseliam) kar hiç üstün gelmemilerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber'e (saUaHahu

deyhi vesellem): "...Size pek az ilim verilmitir
"1

âyeti indi.

Yahudiler yine o evde toplanmt. Reisleri: “Ey Yahudiler topluluu!

Muhammed'e kar üstün geldiniz, ona gelmesi için haber gönderin" dedi.

Hz. Peygamber (saiisiiehu aleyhi vesellem) gelip yanlanna girdi. Onlar “Ey Muhammedi

Sana: "Yanlarnda, içinde Allah'n hükmü bulunan Tevrat varken nasl

oluyor da seni hakem yapyorlar..."3 âyetinin indiini sen bize söylemedin

mi? Yine sana: "...Size pek az ilim verilmitir
"4

âyeti indi. Bunlar birbirine ters

dümektedir” deyince, Hz. Peygamber UaDeiiahu aleyhi malln) sustu ve ne az, ne çok

bir cevap vermedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Eer

yeryüzündeki aaçlar kalem olsa ..."5 âyeti nâzil oldu. Yani bütün aaçlar

kalem, bütün mahlûkat kâtip, bu deniz ve beraberinde yedi deniz daha

mürekkep olsa, bütün kâtipler ölene kadar yazsa, bütün kalemler krlp

tükense ve sekiz deniz de kurusa yine de Allah’n sözleri yazmakla eksilmez

ve olduu gibi kalr. Ancak size içerisinde Allah’n hükmü bulunan Tevrat

verilmitir. Bu da Allah’n hükmü yannda az bir eydir. Hz. Peygamber (saiiaiiahu

1

Mâide Sur. 43
J srâ Sur. 85
3 Mâide Sur. 43
4 srâ Sur. 85
5 Lokman Sur. 27
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aleyhi veseiiem) onlara haber gönderip kendilerine bu âyeti okuyunca ar bir

ekilde yenilmi olarak geri döndüler .

1

bn Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (skiiaiishu aleyhi

«sellem) Allah'n dilediince bir eyler söyledikten sonra, bir kii: “Ey

Muhammedi Sana hikmetin ve Kur'ân'n, bize de Tevrat'n verildiini iddia

etmektesin" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Eer yeryüzündeki aaçlar

kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup

yazlsa yine de Allah'n sözleri bitmezdi ..."
2

âyetini indirdi. Burada Yüce

Allah: “Allah’n ilmi bunlardan daha çoktur. Size vermi olduum ilim size

göre çoktur. Ancak benim için azdr" buyurmaktdr.

bn Cerîr, krime'den bildirir: Ehli kitap, Resûlullah’a (saiiatiahu Beytu vmiM ruh

hakknda sorunca, Allah: "Sana ruh hakknda soru soruyorlar. De ki: "Ruh,

Rabbimin bilecei bir eydir. Size pek az ilim verilmitir
"3 âyetini indirdi.

Bunun üzerine ehli kitap: "Sen, bize ilimden az bir ey verildiini iddia

etmektesin. Oysa bize Tevrat verilmitir ki, o da hikmettir. Kendisine hikmet

verilmi kiiye birçok hayrl eyler verilmi demektir" dediler. Sonra da:

"Eer yeryüzündeki aaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi

misli deniz de yedekte bulunup yazlsa yine de Allah'n sözleri

bitmezdi ..."4 âyeti indi .

5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh û-

Azame'öe ve Ebû Nasr es-Siczî el-bâne'de Katâde'den bildirin Mürikler: "Bu

sözler bitmeye yakn sözlerdir" deyince: "Eer yeryüzündeki aaçlar kalem

olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup

yazlsa yine de Allah'n sözleri bitmezdi. Dorusu Allah güçlüdür,

Hakim'dir
"6

âyetini indi. Yani yeryüzündeki bütün aaçlar kalem, bu denizle

beraber yedi deniz daha mürekkep olsa, Rabbimin acaiplii, hikmeti ve ilmi

bitmeden önce kalemlerin hepsi krlp biter, denizlerin suyu da kururdu .

7

’ Tahricu'l-Keâfta (2/290) geçtii üzere bn Merduye.
1 Lokman Sur. 27
i srâ Sur. 85
4 Lokmân Sur. 27
5 bn Cerîr (15/68, 18/573).
6 Lokmân Sur. 27
7 Abdurrezzâk (2/106), bn Cerîr (18/572) ve Ebu'-eyh (79).
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bnu’l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Huyey b. Ahtab: “Ey Muhammedi

Sana hikmetin verildiini iddia etmektesin. Kendisine hikmet verilmi kiiye

birçok hayrl eyler de verilmi demektir. Birde ilimden az bir ey verildiini

iddia etmektesin. Nasl oluyor da bu iki eyi birden iddia ediyorsun?" deyince:

"Eer yeryüzündeki aaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi

misli deniz de yedekte bulunup yazlsa yine de Allah'n sözleri bitmezdi ..."
1

âyeti ile: "De ki: 'Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve

bir o kadarn da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi
" 2

âyeti indi.

Abdurrezzâk ve Ebû Nasr es-Siczî'nin el-bâne'de bildirdiine göre Ebu’I-

Cevzâ bu âyeti açklarken: “Yeryüzündeki bütün aaçlar kalem, bütün

denizler de mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce kalemlerin

hepsi knlp biter ve denizlerin suyu kururdu" dedi .

3

Hâkim'in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah [sBiaiiahu aleyhi veseiiem) bu

âyeti: "û eklinde ötre ile okumutur.
5

l*JÎ \j - - - ail d[ lJ^\j VJ jd&u Vj U

J* o* pZj

f&yiu Vj LjlJ shJl ^ k\ b\ Isp o*

"Ey insanlar! Sizin yaratlmanz ve tekrar dirilmeniz tek bir

nefsin yaratlmas ve tekrar diriltilmesi gibidir. üphesiz
Allah iitendir, görendir... Ey insanlar! Rabbinize kar

gelmekten saknn. Babann olu, oulun da babas için bir

ey ödeyemeyecei günden korkun. Allahn verdii söz

üphesiz gerçektir. Dünya hayat sakn sizi aldatmasn.
Kandrclar sizi Allah ile aldatmasnlar." (Lokman Sur. 28-33)

1 Lokman Sur. 27
2 Kehf Sur. 109

* Abdurrezzâk (1/413, 414).

* Lokman Sur. 27
5 Hakim (2/238, "sahîh").
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Sizin yaratlmanz ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin

yaratlmas ve tekrar diriltilmesi gibidir ../'

1

buyruunu açklarken: "Allah:

"Ol" buyuracak, az ve çok olan her ey oluverecektir" dedi/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: ""...Sizin yaratlmanz ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin

yaratlmas ve tekrar diriltilmesi gibidir..." 3 buyruunu açklarken: "Allah'n

bütün insanlan yaratp diriltmesi tek bir kiiyi yaratp diriltmesi gibidir" dedi.

Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadr.

Günei ve Ay da buyruu altna almtr. Bunlarn her biri belli bir vâdeye

kadar hareketine devam eder..."4 buyruu hakknda ise: "Burada geceyi

ksaltp gündüze katmas ve sonra gündüzü ksaltp geceye katmas

kastedilmektedir. Bütün bunlarn belirli bir zaman vardr. Bu zaman ne

uzatlr, ne de ksaltlr" dedi. "...üphesiz bunda, çok sabreden, çok

ükreden herkes için ibretler vardr"5 buyruunu açklarken: "Allah katnda

en deerli kullar, kendilerine verildiinde ükreden ve musibetlere maruz

kaldklarnda sabredenlerdir" dedi. "Dalar gibi dalgalar insanlar kuatt
zaman, dini tamamen Allah'a has klarak O'na yalvarrlar... Zaten

âyetlerimizi bilerek ancak hain nankörler inkâr eder
"6 buyruu hakknda

ise: "Burada dalar gibi dalgalarla bulutlar gibi dalgalar kastedilmektecir.

Nankörlerle de ahde vefa göstermeyip Rablerini inkâr eden kiiler

kastedilmektedir" dedi .

7

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...çlerinden bir ksm doru yolda kalr ..."
8

buyruunu açklarken: "Kâfir olduu halde doru yolda kalr, mânâsndadr"

dedi. "Zaten âyetlerimizi bilerek ancak hain nankörler inkâr eder"9 buyruu

1 Lokman Sur. 28
J bn Cerîr (18/575).

3 Lokman Sur. 28
4 Lokman Sur. 29
5 Lokman Sur. 31
6 Lokmân Sur. 32
1 bn Cerîr (18/575, 576, 578, 581).
8 Lokmân Sur. 32
9 Lokmân Sur. 32
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hakknda ise: “Nankör ifadesiyle ahde vefa göstermeyen kâfirler

kastedilmektedir"' dedi .

1

Ibn Cerîriin bildirdiine göre Ibn Abbâs: "jfe
"1

ifadesini açklarken:

“Burada inkarc kii kastedilmektedir" dedi .

3

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: “Bana: " jlîî-

buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: “Hattârin kefûr ifadesi gaddar,

sözünde durmayan, çok zulmeden zalim, nankör ve Allah'n vermi olduu

nimetleri inkar eden kii mânâsndadr” dedi. Nâfi' b. el-Ezrak: "Araplar

böylesi bir ifadeyi bilir mi?" diye sorunca, bn Abbâs: “Evet bilirler, âirin:

"Bizzat kendisi bildi ve inand artk,

Hayat kesip zulmetse de korkmayacana" dediini iitmedin mi?"

karln verdi .

5

bn Ebî eybe ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: j$
w6

buyruunu açklarken: “Hatlar ifadesi ile sözünde durmayan, kefûr ifadesi ile

Rabbini inkâr eden kii kastedilmektedir" dedi .

7

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Kandrclar sizi Allah ile aldatmasnlar"8 buyruunu açklarken: “Burada

kandncdan kast eytandr" dedi .

9

Firyabî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kandrclar sizi Allah ile

1 bn Cerîr (187580,581).
1 Lokman Sur. 32
3 bn Cerîr (18/581).

4 Lokman Sur. 32
5 el-tkân'da (2/99) geçtii üzere Tast.
6 Lokman Sur. 32
7 bn Ebî eybe (12/461) ve bn Cerîr (18/581).
a Lokman Sur. 33
9 el-tkân’da (2/37) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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aldatmasnlar"' buyruunu açklarken: "Burada kandrcdan kast eytandr"

dedi .

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "...Kandrclar sizi Allah ile

aldatmasnlar" 3 buyruunu açklarken: "Burada kandrcdan kast eytandr”

dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katade:

"...Kandrclar sizi Allah ile aldatmasnlar
"4 buyruunu açklarken: "Burada

kandrcdan kast eytandr" dedi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Kandrclar sizi Allah ile aldatmasnlar
"6 buyruunu açklarken: "Burada

kiinin masiyet ileyip te günahlannn balanmasn temenni etmesi

kastedilmektedir" dedi .

7

Uj fU-jV’l J> U pJûj ÛJül jjij SpLÜI (Ûp 4J1 l\

t
x /

I S 9
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"Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yamuru
o indirir, rahimlerde bulunan o bilir, kimse yann ne

kazanacan bilmez ve hiç kimse nerede öleceini bilemez.

Allah üphesiz bilendir, her eyden haberdardr/'
(Lokman Sur, 34)

Firyabî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir: Bedevilerden

ahalisinden biri (Hz. Peygambere) gelerek: "Benim eim hamiledir, onun ne

douracan bana söyle. Memleketimiz kurak bir memlekettir, yamurun ne

zaman yaacan bana haber ver. Ben ne zaman doduumu biliyorum, ne

zaman öleceimi de sen söyle" deyince, Yüce Allah: "Kyamet saatini bilmek

1 Lokman Sur. 33
1 bn Cerir (18/583).

3 Lokman Sur. 33
4 Lokman Sur. 33
5 Abdurrezzâk (2/134) vc bn Cerir (18/583).

6 Lokman Sur. 33
7 bn Cerir (18/583).
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ancak Allah'a mahsustur. Yamuru o indirir, rahimlerde bulunan o bilir,

kimse yarn ne kazanacan bilmez ve hiç kimse nerede öleceini bilemez.

Allah üphesiz bilendir, her eyden haberdardr"
1

âyetini indirdi .

2

bnu'l-Münzir'in krime'den bildirdiine göre Mazin b. Hasafe b. Kays

Aylan oullarndan el-Vâris denilen kii Hz. Peygamber'e (sallsllahu aleyhi veseliem)

gelerek: "Ey Muhammedi Kyamet ne zaman kopacaktr? Memleketimiz

kurak bir memlekettir, ne zaman yamur yaacak? Ben eimi hamile olarak

braktm, doumu ne zaman olacaktr? Bu gün ne kazandm biliyorum, peki

yarn ne kazanacam? Nerede doduumu biliyorum, peki nerede

öleceim?" diye sorunca söz konusu âyet nazil oldu.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Kyamet saatini

bilmek, ancak Allah'a mahsustur. Yamuru o indirir, rahimlerde bulunan o

bilir, kimse yarn ne kazanacan bilmez ve hiç kimse nerede öleceini

bilemez. Allah üphesiz bilendir, her eyden haberdardr"3 âyetini

açklarken öyle dedi: "Allah, gayptan be eyi kendine has klmtr. Bunlara

ne Mukarrebun meleklerinden biri, ne de resûl olan bir peygamber bakamaz.

"Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur ..."4 nsanlardan hiç kimse

kyametin hangi ylda, hangi ayda, hangi gece veya gündüzde kopacan

bilemez. "...Yamuru o indirir ..."
5 Hiç kimse yamurun gece mi gündüz mü

ineceini bilemez. "...Rahimlerde bulunan o bilir..."
6

Hiç kimse rahimde

erkek mi, dii mi, kzl m siyah m bulunmaktadr bilemez. "...Kimse yarn ne

kazanacan bilmez ..."7
Hiç kimse yarn hayrm er mi kazanacaktr

bilemez. "...Hiç kimse nerede öleceini bilemez ..."
8
Hiç kimse mezarnn

yeryüzünün neresinde olacan bilemez. Yani hiç kimse mezarnn denizde

mi, karada m, düzlükte mi veya dadam olacan bilemez ."9

1 Lokman Sur. 34
J bn Cerîr (18/585) ve bn Kesîr, Tefsir'de (6/357) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Lokmân Sur. 34
4 Lokmân Sur. 34
5 Lokmân Sur. 34
6 Lokmân Sur. 34
7 Lokmân Sur. 34
a Lokmân Sur. 34
9 bn Cerîr (18/585).
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Firyabî, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (uMahu aleyh. «selem)

öyle buyurmutur: "Gaybn anahtarlar betir ve bunlan Allah'dan baka

kimse bilemez. Yarn ne olacam, kyametin ne zaman kopacam, rahimlerde

ne olduunu, ne zaman yamur yaacan ve kiinin yeryüzünün neresinde

öleceini Allah'dan baka kimse bilemez."'

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, bn Mâce, bnu’l-Münzir ve bn
Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre bir kii: "Yâ Resûlallah!

Kyamet ne zaman kopacaktr?” diye sorunca, Resûlullah (niw»hu aleyh, veteiem)

öyle buyurdu: "Bu konuda sorulann sorandan daha fazla bir bilgisi yoktur.

Fakat ben size kyametin alametlerini anlataym. Cariyenin kendi efendisini

dourmas kyametin alametlerindendir. Çplak ve yaln ayak kiilerin yönetici

olmas kyametin alametlerindendir. Çobanlarn yüksek binalar ina etmesi

kyametin alametlerindendir. Gayptan be ey vardr ki onlar Allah’dan baka

kimse bilemez." Sonra da: "Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur.

Yamuru o indirir, rahimlerde bulunan o bilir, kimse yarn ne kazanacan

bilmez ve hiç kimse nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz bilendir, her

eyden haberdardr"2
âyetini okudu .

3

Ahmed, Bezzâr, bn Merdûye, Rûyânî ve Diyâ’nn Bureyde'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mefcm): "Be ey vardr ki, onlar Allah’dan baka

kimse bilemez. "Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yamuru o

indirir, rahimlerde bulunan o bilir, kimse yarn ne kazanacan bilmez ve

hiç kimse nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz bilendir, her eyden

haberdardr"4 buyurmutur .

5

bn Cerîr, Ebû Hureyre’den aynsn bildirir.

6

bn Merdûye'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre bedevi biri Bedir günü

Hz. Peygamber'in (aaiiaiiah aleyhi veseiiem) yannda gebe devesiyle durarak: "£y

’ Buhârî (1039, 4697, 7379), bn Cerîr (18/586, 587), bn Ebî Hâtûn 4/1304 (7367).

1 Lokman Sur. 34
3 bn Ebî eybe (15/167, 168), Buhârî (50, 4777), Müslim (9, 10) ve bn Mâce (4044).

4 Lokmân Sur. 34
5 Ahmed 38/90 (22986), Bezzâr, Kefu'l-EstSr (2249). Müsned ’in muhakkikleri: "Sahîh

liayrihi" demilerdir.
6 bn Cerîr (18/587, 588).
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Muhammedi Devemin kamnda ne vardr?” diye sordu. Ensâr'dan bir kii:

“Resûlullah' (siyirtu sieytn yettHem) brak ta yanma gel, ben sana devenin kamnda

ne olduunu haber vereyim. Sen onunla birletin ve onun kamnda senden

bir yavru vardr” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiatishu eteyhr vtseHen) bu kiiye srt

çevirerek: "Allah her haya eden, hogörülü cömert kiileri sever ve sert olup

azarlayarak kötü konuan sevmez" buyurdu. Sonra bedeviye dönerek: "Be

ey vardr ki onlar Allah'dan baka kimse bilemez. "Kyamet saatini bilmek

ancak Allah'a mahsustur. Yamuru o indirir, rahimlerde bulunan o bilir,

kimse yarn ne kazanacan bilmez ve hiç kimse nerede öleceini bilemez.

Allah üphesiz bilendir, her eyden haberdardr"
1

buyurdu.

bn Merdûye, Seleme b. el-Ekva’dan bildirir: Resûlullah (saiiaHahu aleyhi reselim)

krmz bir çadrda iken bir atl gelip kendisine: "Sen kimsin?” deyince,

Resûlullah (saflallahu aleyhi «Kellem): "Ben, Allah'n Resulüyüm" buyurdu. Adam:

"Kyamet ne zaman kopacaktr?” diye sorunca: "Bu gayptr, gayb da

Allah'dan baka kimse bilemez" buyurdu. Adam: "Atmn rahminde ne vardr?”

deyince de: "Bu gayptr, gayb da Allah'dan baka kimse bilemez" buyurdu.

Adam: "Ne zaman yamur yaacaktr?” dediinde ise, Resûlullah (sbIIbUbIiu aleyhi

veseiiem) yine: "Bu gayptr, gayb da Allah'dan baka kimse bilemez" buyurdu.

Ahmed ve Taberân^nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

Maiiahu aleyhi mailem): "u be ey dnda her eyin anahtar bana verildi

.

«Kyamet

saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yamuru o indirir, rahimlerde

bulunan o bilir, kimse yarn ne kazanacan bilmez ve hiç kimse nerede

öleceini bilemez. Allah üphesiz bilendir, her eyden haberdardr»"2

buyurmutur .

3

Ahmed, Ebû Ya'la, bn Cerîr, ibnu'I-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre bn Mes’ûd: Peygamberinize (saiisiishu Biyh meiiem)u be ey dnda her eyin

anahtan verilmitir. "Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur.

Yamuru o indirir, rahimlerde bulunan o bilir, kimse yarn ne kazanacan

1 Lokman Sur. 34
3 Lokman Sur. 34
3 Ahmed 9/412 (5579), Taberânî (13344) ve Sahîh Buhârî (4778).
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bilmez ve hiç kimse nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz bilendir, her

eyden haberdardr"
1

dedi .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib: “Peygamberinize Ma lehu

aleyhi veseiiem) u be ey dnda hiçbir ey gizli kalmamtr. "Kyamet saatini

bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yamuru o indirir, rahimlerde bulunan o

bilir, kimse yarn ne kazanacan bilmez ve hiç kimse nerede öleceini

bilemez. Allah üphesiz bilendir, her eyden haberdardr"3
dedi.

Saîd b. Mansûr, Ahmed ve Edeb'de Buhârî Rb’iy b. Hirâ’tan bildirir: Âmir

oullarndan bir kii: “Yâ Resûlallah! limden örenmediin bir ey kald m?"

diye sorunca, Resûlullah (uiiaiihu aleyhi vasekm):
"
Allah bana hayrl eyler öretti.

Ancak ilimden u be ey vardr ki, bunlar Allah'dan baka kimse bilemez.

«Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yamuru o indirir,

rahimlerde bulunan o bilir, kimse yarn ne kazanacan bilmez ve hiç

kimse nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz bilendir, her eyden

haberdardr»"4 buyurdu .

5

bn Mâce’nin bildirdiine göre Rubeyyi' binti Muavviz der ki: Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gelin olduum sabah yanma girdi. Yanmda bana a-k

söyleyen iki küçük kz vard. Onlar ark sözlerinde: “Aramzda yarn ne

olacan bilen bir peygamber vardr" deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi yadlm):

"Böyle demeyin, yarn ne olacan Allah'dan baka kimse bilemez" buyurdu.
’

Tayâlisî, Ahmed, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, el-Esmâ ve's-

Sfât' ta Ebû Azze el-Huzelî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiBldu aleyhi vesell» m>:

"Allah, kiinin ruhunu bir yerde kabzetmek istedii zaman, kiiye o yerde nir

’ Lokman Sur. 34
1 Ahmed 7/286 (4253), Ebû Ya'la (5153), bn Cerîr (18/587) ve Fethu'l-Bâri'de (8/5 .4)

geçtii üzere bn Merdûye. Müsned 'in muhakkikleri: " Sahîh Liayrihi" demilerdir.

3 Lokman Sur. 34
4 Lokman Sur. 34
5 Ahmed 38/206 (23127) ve Buhârî (1084). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî Sahîh Edebü'l-

Müfred, 826).
6 bn Mâce (1897) ve Sahîh Buhârî (4001, 5147).
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ihtiyaç hasl eder. Kii o yere yetimeden de ölmez" buyurdu. Sonra: “...Hiç

kimse nerede öleceini bilemez. .

.

"

buyruunu okudu .

1

Tirmizî ve bn Merdûye'nin Matar b. Ukâmis’ten bildirdiine göre

Resûlullah (saiieiiahu aieyt Yeseiierr): kiinin ruhunu hr yerde kabzetmek istedii

zaman, kiiye o yerde bir ihtiyaç hasl eder

"

buyurmutur.

2

Ahmed’in, Âmir’den veya Ebû Âmir’den veya Ebû Mâlik’ten bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aieyt. »eseiM ashab ile beraber bir mecliste

otururken, deiik bir suretle Cibrîl geldi ve Resûlullah (saiidiiaiu aleyh* »eseiian) onu

Müslümanlardan bir kii sand. Cibril selam verince Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem)

selamna cevap verdi. Sonra Cibrîl ellerini Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

dizlerine koyarak: "Yâ Resûlallah! slam nedir?” diye sordu. Resûlullah (nhllalu

aleyh, veseilem): "Allah'a teslim olman, Allah'dan baka ilah olmadna,

Muhammed'in elçisi ve Peygamberi olduuna ahitlik etmen, namaz klman ve

zekat vermendir" buyurdu. Cibrîl: "Eer bunlar yapacak olursam Müslüman

olurmuyum?” deyince: "Evet olursun" buyurdu. Cibril: "man nedir?” diye

sorunca: "Allah'a iman etmen, ahiret gününe, meleklerine, kitaplarna,

peygamberlerine, öldükten sonra tekrar dirileceine, Cennete ve Cehenneme,

hesaba ve mîzana, kadere, hayr ve errin Allah'dan olduuna iman etmendir"

buyurdu. Cibrîl "Eer bunlar yapacak olursam iman etmi olur muyum?”

dediinde: "Evet iman etmi olursun" buyurdu. Sonra: "hsan nedir?” diye

sorunca: "Allah' görüyormu gibi ibadet etmendir. Eer sen onu görmüyorsan

o seni görmektedir" buyurdu. Cibrîl: "Eer öyle yaparsan muhsin olur

muyum?” deyince: "Evet olursun" buyurdu. Cibrîl: "Yâ Resûlallah! Kyamet

ne zaman kopacaktr?” deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Allah' bütün

eksikliklerden tenzih ederim. Be ey vardr ki, bunlar Allah'dan baka kimse

bilemez. "Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yamuru o indirir,

rahimlerde bulunan o bilir, kimse yann ne kazanacan bilmez ve hiç kimse

'

Tayâlisî (1422), Ahmed 24/301 (15539), bn Ebî Hatim 4/1303, 1304 (7366) ve Beyhakî

(318). Müsned'm muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
1
Tirmizî (2146). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen el-Tirmizî, 1745).
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nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz bilendir, her eyden haberdardr

*

buyurdu.
2

1 Lokman Sur. 34
2 Ahmed 28/400 (17167). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.



SECDE SÛRES
Ibnu'd-Durays, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Delâil 'de bildirdiine göre bn

Abbâs: "Secde Sûresi, Mekke’de inmitir” dedi.’

bn Merdûye, Abdullah b. ez-Zübeyr'den aynsn bildirir.

Nehhâs, bn Abbâs'tan bildirir: "nanan kimse yoldan çkm kimseye

benzer mi? Bunlar bir olamazlar. nanp yararl i ileyenlere gelince,

onlarn yaptklarna karlk, varacaklar cennet konaklar vardr. Ama

yoldan çkanlarn, ite onlarn varaca yer atetir. Oradan çkmak

isteyilerinin her defasnda geri çevrilirler ve onlara: «Yalanlayp,

durduunuz atein azabn tadn» denir
"

1

âyetleri dnda Secde Sûresinin

tamam Mekke'de inmitir .

3

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiallahu aleyhi veseKem} cuma günü sabah namaznda

Secde Sûresi ile nsan (Dehr) Sûresi’ni okurdu .
4

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin ibn

Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiabu aleyhi reseiiem) cuma günü sabah

namaznda Secde ile nsan (Dehr) Sûresi'ni okurdu .

5

bn Mâce ve Beyhakî Sünen 'de bn Mes'ûd'dan aynsn bildirir .

6

Ukaylî, Hz. Ali'den aynsn bildirir.

1

1 bnu’d-Durays (17) ve Beyhakî (7/143, 144).
1

Secde Sur. 18- 20
3 Nahhâs (sh. 620).

4 bn Ebî eybe, (2/141), Buhârî (891, 1068), Müslim (880), Nesâî (954) ve bn Mâce

(823).

5 bn Ebî eybe (2/140, 141), Müslim (879), Ebû Dâvud (1074, 1075), Tirmizî (520),

Nesâî (955) ve bn Mâce (821).

6 bn Mâce (824) ve Beyhakî (3/201). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahîh Sünen bn

Mâce, 673).
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bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve Hâkim'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî):

Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi veseiiem) öle namazn klarken (tilavet) secde (si)

yapt. Bu sebeple onun Secde Sûresi’ni okuduunu zannettik” dedi .

2

Ebû Ya'la'nn bildirdiine göre Berâ: “Öle namaznda Resûlullah (uiisUahu eyhi

»Kellem) ile beraber (tilavet) secdesi ettiimiz zaman onun Secde Sûresi ni

okuduunu zannettik” dedi .

3

Ebû Ubeyd Fedâil'öe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Dârimî, Tirmizî, Nesâî,

Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbin “Resûlullah (nihiiahu aleyhi nadim)

Secde Sûresi ile Mülk Sûresi’ni okumadan uyumazd” dedi/

bn Nasr, Taberânî ve Beyhak? Sünen 'de bn Abbâs'tan hadisi Resûlullah'a

(seliaJBu aleyhi veseibm) dayandrarak öyle bildirir. "Kim yats namazndan sonra dert

rekat namaz klar ve ilk iki rekatta Kâfirun ve îhlas Sûrelerini, son iki rekatta

da: «Mülk ve Secde Sûrelerini okursa, ona Kadir gecesinde dört rekat namaz

klm gibi sevap yazlr.»"3

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (uüaiahu ffcyh

veseiiem): "Kim akam namaz ile yats namaz arasnda Secde Sûresi ile Mülk

Sûresi'ni okursa Kadir gecesini ibadetle ihya etmi gibi sevap alr"

buyurmutur.

6

bn Merdûye'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saUtetu aleyh meten):

"Kim bir gecede Secde, Yasin, Kamer ve Mülk Sûrelerini okursa bu sûreler

kendileri için nur ve eytandan koruyucu olduklar gibi kyamet gününde de

derecelerini yükseltirler" buyurmutur.

’ Ukaylî, ed-Duafâ (1/55).

1 bn Ebî eybe (2/22), Ebû Dâvud (807) ve Hâkim (1/221, “sahih"). Zayf hadistir

(Bakn: Elbânî, Daîf Sünen Ebî Dâvud, 172).

3 Ebû Ya’la (1671). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (2/116) der ki: "snadnda rivayetleri

munker olan Yahya b. Ukbe b. Ebî Azîz bulunmaktadr."
4 Ebû Ubeyd (136), Ahmed 23/26 (14659), Abd b. Humeyd Muntehab (1038) Dârimî

(2/455), Tirmizî (2892, 3404), Nesâî, S. el-Kübrâ (10542- 10545) ve Hâkim (2/412, "sahih ').

Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2316).

3 Mec’ma 'da (2/230, 231) geçtii üzere Taberânî ve Beyhakî (2/477).

6
Tahrîcu'l-Keâfta (3/88) geçtii üzere bn Merdûye.



Âyet: 1 635

bnu’d-Durays’n Müseyyeb b. Râfi’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiailahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "jjp .^
"1

buyruklar kyamet gününde iki

kanatla gelir ve sahibini gölgelendirerek (ona gelecek bir kötülük için): «Ona

giden yol yoktur, ona giden yol yoktur» der."
2

Dârimî, Hâlid b. Ma'dân'dan bildirir: Kurtarc olan: "jjyz ,<U
"3 buyruunu

okuyunuz. Bana bildirildiine göre hatalar çok olan bir kii bunu okur ve

baka bir ey okumazd. Bu Sûre kanatlarn açarak: “Rabbim! Onu bala. O

beni çokça okurdu” dedi. Bu sebeple Rabbi ona efaat hakk verdi ve: “Onun

her kötülüüne karlk bir iyilik yazn ve makamn bir derece yükseltin"

buyurdu .

4

Dârimî, Hâlid b. Ma'dân'dan bildirir: “Jjyz .fl

"5 buyruu kabirde sahibinin

yerine mücadele eder ve: “Allahm! Eer ben kitabndan isem efaatimi kabul

buyur. Eer kitabndan deilsem beni kitabndan sil” der. Sonra ku gibi olup

kanatlarn sahibinin üzerine açarak ona efaatçi olur. Onu kabir azabndan

korur. Mülk Sûresi de yine böyledir. Hâlid bunlar okumadan gecelemezdi .

6

Dârimî ve bnu'd-Durays, Ka’b'dan bildirir: Kim bir gecede Secde ve Mülk

Sûre’lerini okursa ona yetmi sevap yazlr, yetmi kötülüü silinir ve makam
yetmi derece yükseltilir.

7

Dârimî, Tîrmizî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Tâvus: “Secde ve

Mülk Sûre'leri (onlar okuyan için) Kur'ân'daki her sûreden altm sevap daha

üstündür” dedi .

8

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Tâvus, seferi olsun mukîm olsun hergün

ve her gece yats namaz ile sabah namazlarnda Secde ve Mülk Sûre'lerini

okurdu. O: “Bunlar okuyan kiiye Kur'ân’n dier ayetlerine göre her âyette

1

Secde Sur. 1, 2
2 bnu'd-Durays (215).

3 Secde Sur. 1, 2
4 Dârimî (2/454, 455).

5 Secde Sur. 1, 2
6 Dârimî (2/455).

7 Dârimî (2/455) ve bnu'd-Durays (213).
8
Dârimî (2/455) ve Tîrmizî (2892).
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yetmi sevap daha fazla yazlr, yetmi kötülüü silinir ve makam yetmi

derece yükseltilir"' derdi .

1

bnu’d-Durays’n Yahya b. Ebî Kesîr'den bildirdiine göre Tâvus Secde /e

Mülk Sûre’lerini okumadan uyumaz ve: "Bu sûrelerdeki âyetlerden her biri

sevap olarak Kuriân’daki dier âyetlerden altm âyete eittir" derdi .

2

Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk’ta Hâtim b. Muhammed vastasyla Tâvus’tan

bildirir: Yeryüzünde hiç kimse yoktur ki, bir gecede Secde ve Mülk Sûre’ler ni

okursa mutlaka ona onlar Kadir gecesinde okumu gibi sevap verilir. Hâtim

der ki: "Bunu Atâ’ya zikrettiimde: "Tâvus doru söylemitir. Vallahi bunu

iittiim günden beri hasta olduum zamanlar hariç hiçbir gün brakmadm”

dedi.

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ali: "Kur'ân’da

tilavet secdesi yaplmas farz olan âyetler Secde, Fussilet, Necm ve Alak

sûrelerindedir" dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "Kuriân'da tilavet

secdesi yaplmas farz olan âyetler Secde, Necm ve Alak sûrelerindedir”

dedi .

4

Ahmed, Müslim ve Ebû Ya'la, Ebu Saîd el-Hudrî'den bildirir: Resûlullah'n

[saHaiiahu akyhi meltem) öle namaznn ilk iki rekatnda otuz âyet okuyacak kadar

kyamda durduunu tahmin ettik. Yani Secde Sûresi'ni okuyacak kadar

kyamda durdu” dedi .

5

Abdurrezzâk, Ebu'l-Âliye'den bildirir: Ashab öle namaznda Resûlullah't

(saiiaiiatu aleyhi vesaiiem) gözetti ve birinci rekatta secde Sûresi'ni okuduunu tahmin

etti .

6

1 bnu'd-Durays (233).

1 bnu'd-Durays (233).

3 bn Ebî eybe (2/17).

4 bn Ebî eybe (2/17).

5 Ahmed 17/6 (10986), Müslim (452) ve Ebû Ya la (1126, 1292).

4 Abdurrezzâk (2677).
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jj JjjÂj Oj ja <j C*jj V »—»Uöl pJI

jjo4i ^*UJ illâ jt jt r*^ ^^ ^ âf >
"Elif Lâm Mim. Kendisinde hiçbir üphe bulunmayan bu

Kitab'n indirilii, âlemlerin Rabbi katndandr. Yoksa «Onu
Muhammed uydurdu» mu diyorlar? Hayr, o, kendilerine

senden önce hiçbir uyana gelmemi olan bir kavmi
uyarman için, doru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafndan

indirilmi gerçektir." (Secde Sur. - 3 )

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kendilerine senden

önce hiçbir uyarc gelmemi olan bir kavmi uyarman için... Rabbin

tarafndan indirilmi gerçektir
" 1 buyruunu açklarken: “Burada kavimden

kast Kurey’tir. Ne kendilerine, ne de atalarna Muhammed'den (ssiieiiahu aleyhi

veseiiam) önce bir elçi gönderilmemitir" dedi.

bn Cerlr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Bir kavmi

uyarman için... Rabbin tarafndan indirilmi gerçektir
" 3 buyruunu

açklarken: “Onlar ümmi bir ümmetti. Muhammed'den (»iaiiahu aleyhi «seiiem) önce

onlara bir uyanc gelmemitir" dedi.
3

‘-îii öir ç>; J <ij p ae‘}i\ j\ *ujüi & -ji\ pt

"Gökten yere kadar, olan bütün ileri Allah düzenler, sonra,

iler sizin hesabnza göre bin yl kadar tutan bir gün içinde

ona yükselir." (sccde Sur. 5)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...Bütün ileri Allah düzenler..." buyruunu açklarken öyle dedi:

“lerin gökyüzünden yeryüzüne inmesi ve yeryüzünden tekrar gökyüzüne

’ Secde Sur. 3
1 Secde Sur. 3

1 bn Cerîr (18/590).
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çkmas uzunluu bin yllk bir mesafe kadar olan bir günde gerçekleir. ni
ve çklar be yüzer yllk bir mesafedir/”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Gökten yere kadar, olan bütün

ileri Allah düzenler, sonra iler sizin hesabnza göre bin yl kadar tutan bir

gün içinde ona yükselir
" 1

âyetini açklarken: "ler gökyüzünden yeryüzüne

iner ve tekrar yeryüzünden gökyüzüne çkar. Bu, bir günde gerçekleir. Eer

insanlar bu mesafeyi gidece; olsalard, ancak bin ylda gider gelirlerdi" dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: 'Gökten yere

kadar, olan bütün ileri Allah düzenler, sonra, iler sizin hesabnza göre

bin yl kadar tutan bir gün içinde ona yükselir
"9 âyetini açklarken: "Bu

mesafe dünya için geçerli bir eydir. Melekler bu mesafeyi bin yl

uzunluundaki bir günde çkp inmektedir" dedi .

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: 'Gökten

yere kadar, olan bütün ileri Allah düzenler, sonra, iler sizin hesabnza

göre bin yl kadar tutan bir gün içinde ona yükselir
"5 âyetini açklarken:

"Melekler bu mesafeyi bin yl uzunluundaki bir günde çkp inmektedir"

dedi.

Firyabî, bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Gökten yere kadar, olan bütün ileri Allah düzenler, sonra, iler sizin

hesabnza göre bin yl kadar tutan bir gün içinde ona yükselir
"6

âyetini

açklarken: "Bu bir gün, Allah'n gökleri ve yerleri yaratm olduu alt

günden bir gündür" dedi .

7

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Enbârî

Mesâhifte ve Hâkim, Abdullah b. Ebî Muleyke'den bildirir Ben ve Osman o.

Affân'n azatls Abdullah b. Feyrûz, bn Abbâs'n yanna girdik. Abdullah o.

Feyrûz, bn Abbâs'a:" Ey Ebu'l-Abbâs! "Gökten yere kadar, olan bütün ileri

’ Abdurrezzâk (2/108) ve bn Cerir (18/593).

1 Secde Sur. 5
J Secde Sur. 5

< bn Cerîr (18/594, 595).

* Secde Sur. 5

6
Secde Sur. 5

7 ibn Cerir (18/595) ve Hâkim (2/412, "sahîh ').
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Allah düzenler, sonra, iler sizin hesabnza göre bin yl kadar tutan bir gün

içinde ona yükselir"' öyle mi?" deyince, sanki bn Abbâs'a bir töhmette

bulunmutu. bn Abbâs: "Hangi gün elli bin yl kadardr?" dediinde,

Abdullah b. Feyrûz: "Ben de bunu örenmek için sana sordum" karln
verdi. Bunun üzerine bn Abbâs: "Bunlar Allah'n, Kitab'nda zikretmi olduu

iki gündür. Allah onlan daha iyi bilir. Allah’n, Kitab'ndan bilmediim bir ey
hakknda da konumak istemem" dedi. Bir zaman geçmiti ki, bnu'l-

Müseyyeb’in meclisinde bulundum. Bir kii ona bu soruyu sormu ve bnu'l-

Müseyyeb bir cevap vermemiti. Ona: "Bu konuda bn Abbâs'tan iitmi

olduum eyi sana haber vereyim mi?" dediimde: "Olur, söyle" dedi. Ben de

ona bu konuda ibn Abbâs’tan iitmi olduumu anlattm. Bunun üzerine

bnu'l-Müseyyeb bu soruyu soran kiiye: "bn Abbâs benden daha bilgili

olduu halde bu konuda bir ey söylememitir" dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bin yl kadar tutan bir

gün ..."3 buyruunu açklarken: "O, elli bin yllk günde daha dünya

günlerinden bir günün yars bile olmadan Allah kullarn hesaba çeker ve

Cennetlikler Cennete, Cehennemliklerde Cehenneme gider. Eer bu hesap

iini baka biri yapacak olsayd elli bin ylda bitiremezdi" dedi.

bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "...Bin yl kadar tutan bir gün ..."

4

buyruunu açklarken öyle dedi: "Yani ilerin gökyüzünden yeryüzüne

inmesi ve yeryüzünden gökyüzüne çkmas bir gündür. Bu gün de dünya

günlerinin bin ylna eittir. Zira gökyüzü ile yeryüzü aras, be yüz yllk bir

mesafedir."s

bn Cerir'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: "O günün

uzunluu sizin dünya günlerinden saydnz günlerden bin yl demektir. Be
yüz yl ini, be yüz yl da çktr. Bu da bin yl eder" dedi .

6

1

Secde Sur. 5
1 Abdurrezzâk (2/108) ve Hâkim (4/610, "sahih’').

1 Secde Sur. 5
4 Secde Sur. 5

5 bn Cerîr (18/592).
6 bn Cerîr (18/592).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bir gün içinde ona yükselir
" 1

buyruunu açklarken: "Gökyüzü ve yeryüzü arasndaki mesafe sizin dünya

günlerinizden be yüz yllk bir mesafedir"' dedi .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre krime: "...Sizin hesabnza göre bin yl..
" 3

buyruunu açklarken: "Dünya günlerine göre bin yl" dedi .

4

iL; Jv- ^ * y? y* Ji Ujj UÜ JS"
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"O ki, yaratt her eyi güzel yapt. nsan yaratmaya da
çamurdan balad. Sonra onun zürriyetini, dayanksz bir

suyun özünden üretmitir. Sonra onu ekillendirip ona
ruhundan üfledi. Sizin için iitme, görme ve idrak

duygularn yaratt. Ne kadar az ükrediyorsunuz! Puta

tapanlar: «Topraa karp yok olduktan sonra yeniden mi
yaratlacaz?» derler. Evet; onlar, Rablerine kavumay

inkar edenlerdir." (Secde sur . 710)

bn Ebî eybe, Nevâdiru'l-Usûl 'da Hakîm et-Tirmizî, bn Cerîr ve bnu’l-

Münzir*in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "Üi^ jS’ ^J "5

eklinde okur ve: "üphesiz ki maymunun makad güzel deildir. Ama salam

bir ekilde yaratlmtr" derdi .

6

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (salMahu aMi

veseiM: "...Yaratt her eyi güzel yapt ..."7 buyruunu açklarken: "üphesiz

1

Secde Sur. 5
2 bn Cerîr (18/593).

3 Secde Sur. 5

4 bn Cerîr (18/593).

5 Secde Sur. 7
6 bn Cerîr (18/597, 598).

7 Secde Sur. 7
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ki maymunun makad güzel deildir. Ama salam bir ekilde yaratlmtr"

buyurmutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yaratt her eyi güzel

yapt..."
1 buyruunu açklarken: "Burada güzel ifadesi ile yaratlann sureti

kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yaratt her eyi güzel

yapt..."
1 buyruunu açklarken: "Allah köpei de güzel yaratmtr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “kli*- JS buyruunu

açklarken: "Allah her eyi güzel bir ekilde yaratmtr. Allah, kötüyü, iyiyi,

akrepleri, ylanlar ve yaratt her eyi güzel yaratmtr. Bakas bunlardan

bir ey yaratamaz” dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "ÜU- buyruunu açklarken: "Her eyi

bir düzenle yaratmtr. Mesala insan merkep, merkebi de insan suretinde

yaratmamtr” dedi .

5

Taberânî, Ebû Umâme’den bildirir: Biz Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ile

beraber iken Ömer b. Zarûre elbisesiniaa kadar salm bir ekilde yanmza

ulat. Hz. Peygamber (seliailehu aleyh, veseiiem) elbisenin kenann tutunca, Ömer b.

Zarûre: "Yâ Resûlallah! Benim bacaklanm çok incedir” dedi. Bunun üzerine

Resûlullah (uiUMm aleyhi «senem): "Ey Ömer b. Zarûre! Allah yaratt her eyi güzel

bir ekilde yaratmtr. Ey Ömer b. Zarûre! Allah giysisini aa (topuklarna)

kadar salanlar sezmez" buyurdu .

4

Ahmed ve Taberânî, erîd b. Suveyd'den bildirir: Resûlullah (»iMMu aleyhi vuiiem)

elbiselerini aa (topuklarna) salm birini görünce: "Elbiseni yukar çek"

buyurdu. Bu kii: "Yâ Resûlallah! Ayaklanm içe doru dönük ve dizlerim

’ Secde Sur. 7
1
Secde Sur. 7

3 bn Cerîr (18/598).

4 Taberânî (7909). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (5/124) der ki: 'Taberânî bu hadisi

deiik senetlerle rivayet etmitir. Senetlerinden birinin ravileri güvenilirdir."
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birbirine demektedir" dedi. Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi vesellem):
"
Elbiseni yukar çek,

Allah yaratt her eyi güzel bir ekilde yaratmtr" buyurdu.

1

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre

Mücâhid: "...nsan yaratmaya da çamurdan balad"1 buyruunu

açklarken: "Burada Âdem (aieyhsseiam) kastedilmektedir" dedi. "Sonra onun

zürriyetini, dayanksz bir suyun özünden üretmitir"3 âyeti hakknda ise:

"Burada zürriyet ile Âdem'in (aieyhsseiam) çocuklar kastedilmektedir. Dayanksz

sudan kast ise kiinin menisidir" dedi.
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde: "...nsan yaratmaya da çamurdan balad"5 buyruunu

açklarken: "Burada Âdem (aieyhsseiam) kastedilmektedir" dedi. * d um
*> JSUT

ihLi"
6

âyeti hakknda ise: "Burada Neslehu ifadesi ile Âdem'in

(eieyteebn) züniyeti, Sulâletin ifadesi ile su, Summe sevvehu ifadesi ile Âdem'in

zümyetinin yaratlmas kastedilmektedir" dedi.

7

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'1-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs:

"ibli buyruunu açklarken: "Burada suyun özü kastedilmektedir" dedi.

9

Abdurrezzâk ve bnu'1-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "âbli ö
**'0

buyruunu açklarken: "Burada insandan çkan meni kastedilmektedir" dedi.

.U jJL"
11 buyruu hakknda ise: "Burada da dayanaksz su

kastedilmektedir" dedi.
11

1 Ahmed 32/221, 223 (19472, 19475) ve Taberânî (7240, 7241). Müsntd'in muhakkikle i:

"Müslim'in artna göre isnad sahihtir" demilerdir.
I
Secde Sur. 7

} Secde Sur. 8

* Talîku’l-Ta'lîk'te (4/280) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (18/601).

5 Secde Sur. 7
6 Secde Sur. 8
7 bn Cerîr (18/600, 601).

8
Secde Sur. 8

9 bn Cerîr (18/601).
10
Secde Sur. 8

” Secde Sur. 8
II Abdurrezzâk (2/44).
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Firyabî, bn Ebt eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Topraa karp yok olduktan sonra ..."
1

buyruunu açklarken: “Helak olduktan sonra mânâsndadr" dedi .

2

bnuM-MünzVin, bn Cüreyc'ten ve Atâ b. Ebî Rebâh'tan bildirdiine göre

bn Abbâs: "lîlLâ lît
"3 (=Topraa karp yok olduktan sonra) eklindemidir?

Hayr: “HIi" eklinde ve kokutuktan sonra mânâsndadr. Bana bildirildiine

göre bu âyeti Ubey b. Halef "liU> ijji
"4 eklinde okumutur" dedi.

f&j Ji p Jfi du jJr jî

Onlara: «Sizin için görevlendirilen ölüm melei cannz
alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz» de/'

(Secde Sur. I 1

)

bn Ebi’d-Dünyâ Zikru'l-Mevt'te bn Ebî Hatim, el-Azame’de Ebu’-eyh'in

bildirdiine göre bn Abbâs'a, bir anda, biri douda biri de batda olmak

üzere iki kiinin ölmesi emredilirse ölüm melei bunlara nasl yetiecektir?”

diye soruldu. Bunun üzerine bn Abbâs: "Ölüm meleinin doudakilerle

batdakilere, karanlklardakilerle havada ve denizdekilere olan hükmü, bir

sofrada oturup ta istedii yemek çeidinden yiyen kii gibidir" karln
verdi .

5

bn Ebî Hâtim'in Züheyr b. Muhammed'den bildirdiine göre: "Yâ

Resûlallah! Ölüm melei bir tanedir. Bir anda douda ve batda çarpan

ordularda ölenlere ve bunun dndaki çeitli ölümlere nasl yetimektedir?"

denildi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Allah dünyay ölüm

meleinin önünde sizden birinizin önündeki bir leen gibi klmtr. Öyle

olunca bir yere yetiememe durumu olur mu?" buyurdu.

Cuveybiriin Kelbî’den, onun Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs

öyle demitir: "Ölüm melei bütün canllarn ruhunu almaktadr. Ölüm

’ Secde Sur. 10
3
Talîku't-Ta'lîk'te (4/280) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (18/603).

} Secde Sur. 10

4 Secde Sur. 10

5 Ebu'-eyh (434).
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melei kiinin avucu içine hükmettii gibi yeryüzündeki bütün canllara

hükmetmitir. Beraberinde rahmet ve azap melekleri bulunmaktadr. O,

temiz bir ruhu ald zaman onu rahmet meleine gönderir. Pis bir ruhu ald
zaman da onu azap meleine gönderir.”

bn Ebi'd-Dünyâ’nn Zikru'l-Mevt'te bildirdiine göre bn Mes'ûd ve bn

Abbâs öyle demilerdir. “Yüce Allah brâhim'i (BteyfonHam) dost edindii zaman

ölüm melei bu müjdeyi brahim'e (aiertnuian) haber vermek için Yüce Allah'tan

izin istedi. Yüce Allah da ona zin verdi. Ibrâhîm (aiB^ssBiam): “Ey ölüm melei!

Bana kâfirlerin cann nasl aldn göster” dedi. Ölüm melei: “Buna

tahammülün olmaz” deyince, brâhim (aleyhisseim): “Hayr, olur” karln verci.

Ölüm Melei ona: "Biraz yüzünü çevir” deyince, yüzünü çevirdi. brâhîm

(aJeyhisseBm) tekrar ölüm meleine baknca onun siyah, ba semada olan,

azndan ateler fkran biri olarak gördü. Üzerinde hiç saç yoktu. Sadece

azndan ve kulaklarndan ateler fkran siyah bir adam olarak görüp

bayld. brâhim (aleyhinim) kendine geldiinde ölüm melei eski haline gelmiti.

Bunun üzerine: “Ey ölüm melei! Kâfir kii ölecei zaman cehennem azabn

görmese bile seni görmesi yeterlidir. Bana müminlerin cann nasl aldn
göster” dedi. Ölüm melei ona: “Biraz yüzünü çevir” deyince, yüzünü

çevirdi. brâhîm (aieyt«sei»T») tekrar ölüm meleine baknca onu genç, insanlar

içinde en güzel yüzlü, en güzel kokulu biri olarak beyaz elbiseler içinde

gördü. Ona: “Ey ölüm melei! Mümin kii ölecei zaman mutluluk ve

güzellikler görmese bile seni görmesi yeterlidir” dedi.

Taberânî, M. es-Sahâbe'öe Ebû Nuaym ve es-Sahâbe'de bn Mende

Hazrec'den bildirin Resûlullah Mallahu aleyhi vesallem), ölmekte olan Ensâridan bir

kiinin ba ucunda duran ölüm meleine bakp:
"Ey ölüm melei! Dostuma

kar yumuak ol, zira o mümin bir kiidir

"

dedi. Bunun üzerine ölüm melei

öyle dedi: “Ey Muhammedi Gönlün rahat ve gözün aydn olsun. Bilmi ol ki,

ben bütün müminlere kar yumuak davrannm. Ey Muhammedi unu da bil

ki, ben Âdemolunun cann alacam zaman evdekiler feryad ederse o ruhta

benimle olmak üzere o evden çkanm ve: “Bu feryad da nedir? Vallahi biz ona

zulmetmedik, ecelinden önce ruhunu almadk ve kaderini öne almadk. Onun

cann almakta da bir suçumuz yoktur. Eer Allah'n takdirine raz olursanz

sevabnz alrsnz. Eer raz olacak deilseniz günah ilemi olup cezasn

çekersiniz. Biz bundan sonra da size tekrar tekrar geleceiz, buna hazrlk

olun. Çadrlarda veya ehirlerde, denizde veya karada, ovada veya dalkta
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olsun ne kadar ev halk varsa hepsini de ben günde be defa gözden

geçiririm. Hatta ben onlarn küçüklerini de, büyüklerini de kendilerinden

daha iyi bilirim. Vallahi, eer ben bir sivrisinein bile cann almak istesem,

Allah'n izni olmadan buna güç yetiremem ."
1

bn Ebi’d-Dünyâ ve el-Azame 'de Ebu’-eyh, E’as b. Eslem'den bildirin

ibrâhîm (aieyhisseiam), bir gözü yüzünde dier gözü de arkasnda olan iki gözlü

ölüm melei Azrâil'e: "Ey ölüm melei! Biri douda biri de batda ölecek iki

kii varsa, bir yere veba hastal düerse ve savaan iki ordu olursa ne

yaparsn?” dediinde, ölüm melei; "Ölecek olan ruhlan çannm ve Allah'n

izniyle onlaru iki parmam arasnda olurlar” karln verdi .

1

bn Ebi'd-Dünyâ, Ebu'-eyh ve Hilye 'de Ebû Nuaym, ehr b. Haveb'den

bildirir: Ölüm melei oturmu ve dünya dizleri arasndadr. Ölecek kiilerin de

listesi önündedir. Dier melekler ise önünde ayakta beklemektedir. Gözünü

krpmadan listeyi onlara verir ve bir kulun eceli geldiinde: "Onun ruhunu

aln” der .

3

bn Ebî eybe Musannefte Hayseme’den bildirir: Süleymen ibn Dâvud

dostu olan ölüm meleine: "Ne oluyor ki, baz evlere gidip hepsinin ruhunu

alyorken yanndaki komulanna dokunmuyorsun?” deyince, ölüm melei:

"Ben daha önceden kimin cann alacam bilmem. Ancak ben Ar’n

altndayken bana içinde isimler olan listeler atlr” karln verdi .

4

bn Ebi'd-Dünyâ ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Bize

bildirildiine göre ölüm meleine: «Filan zamanda ve filan günde filan kiinin

ruhunu al» denilir” dedi .
5

Saîd b. Mansûr, Zühd'öe Ahmed ve Ebu'-eyh’ten bildirdiine göre Atâ

b. Yesân "Her ev halk, içlerinden ruhunun alnmas emredilen var mdr diye,

ölüm melei tarafndan mutlaka günde be defa kontrol edilir” dedi.

’ Taberânî (4188), Ebû Nuaym 2/231 (2572), Usdü'l-Câbe’de (2/132) ve el-sâbe ’de

(2/277) geçtii üzere bn Mende. Hafz: "Amr b. imr'in hadisleri metruktür" dedi.
1 Ebu'-eyh (445).

5 Ebu'-eyh (446) ve Ebû Nuaym (6/61).

4 bn Ebî eybe (13/205).

5 Ebu'-eyh (448).
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Cuveybir, Dahhâk’tan o da bn Abbâs'tan bildirir: Ölüm melei Azrâil,

insanoullarnn ruhlann almakla görevlendirilmitir. Yani onlarn ruhlarn

kendisi almaktadr. Baka bir melek cinlerin, baka bir melek eytanlarn,

baka bir melek te kulann, yrtc hayvanlann, balklann ve kanncalann

ruhlarn almak için görevlendirilmitir. Bunlar dört melektir ve birinci sûra

üfürülüte ölüm melei bu dört melein ruhlann alacak ve sonra kendisi

ölecektir. Denizde ehit olanlar bunlann dndadr. Çünkü denizde ehit

olanlann ruhlann bizzat Allah almaktadr. Allah, bu ehitlerin katnda deerli

olmasndan dolay bu görevi ölüm meleine brakmamtr.

bn Mâce’nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaHshu aieyfi vesei^m):

"Allah, ölüm melei Azrail'i ruhlar almakla görevlendirmitir. Fakat deniz

ehitlerinin ruhlar bunun dndadr. Çünkü deniz ehitlerinin ruhlann bizzat

Allah almaktadr" buyurmutur.’

bn Ebi'd-Dünyâ, el-Cenâiz'de Mervezî ve Ebu'-eyh’in Ebu's-a'sâ Câbir

b. Zeyd'den bildirdiine göre ölüm melei ruhlan ac çektirmeden alrd. 3u

sebeple insanlar kendisine sövüp lanetleyince, ölüm melei bu durumu

Rabbine arz etti. Yüce Allah insanlara aclan indirince de ölüm melei

unutuldu/

Ebû Nuaym Hilye'de A'me'ten bildirir: Ölüm melei insanlara görünür ve

kiiye gelerek: “htiyaçlarn gider, ben ruhunu almak istiyorum” derdi. Ölüm

melei bu durumu Rabbine arz etti ve Allah hastal indirerek ölümü gizli

kld.3

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ölüm meleinin adm, dou
ve bat aras kadardr” dedi. 4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebû Câfer Muhammed b. Ali'den bildirir:

Resûlullah (salialiahu aleyhi vesellem), hasta olan Ensâr’dan birini ziyaret etmek için

yanna girince ölüm meleini bu kiinin ba ucunda buldu. Bunun üzerine:

"Ey ölüm melei! Dostuma kar yumuak ol, zira o mümin bir kiidir

"

dedi.

Bunun üzerine ölüm melei öyle dedi: “Müjdeler olsun sana ey Muhammed!

1 bn Mâce (2778). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daîf Sünen bn Mâce

,

611).

1 Ebu'-eyh (439).

3 Ebû Nuaym (5/51).

1 Ebu' eyh (459).
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Ben her mümine kar yumuak davrannm. Ey Muhammedi unu da bil ki,

ben ailesi barmadan Âdemolunun ruhunu almam. Evin bir tarafnda

durup: «Vallahi benim bunda hiçbir suçum yoktur. Biz bundan sonra da size

tekrar tekrar geleceiz, buna hazrlkl olun» derim. Çadrlarda veya

ehirlerde, denizde veya karada, ovada veya dalkta olsun ne kadar ev halk

varsa hepsini de ben günde be defa gözden geçiririm. Hatta ben onlarn

küçüklerini de, büyüklerini de kendilerinden daha iyi tanrm. Vallahi, eer

ben bir sivrisinein bile cann almak istesem, Allah'n izni olmadan buna güç

yetiremem.'”

bn CerîHin bildirdiine göre Katâde’de: "Sizin için görevlendirilen ölüm

melei cannz alacak... de" 2 buyruunu açklarken: “Ölüm melei

yardmclaryla beraber cannz alacaktr, mânâsndadr” dedi .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sizin için görevlendirilen ölüm

melei cannz alacak... de"4 buyruunu açklarken: “Yeryüzü ölüm

meleinin önünde diledii yerine yetiebildii bir leen gibi klnmtr" dedi .
5

*

ÜyjaA \Zj SJ jj

U-j
. y, obuV^ jjii

o Lij J>Jl OJLp Ijijij li| IJL* #-L2J

p-^3 4*^ 4* bj£* jtü\ liîlil UJ1
*

“Suçlulan Rablerinîn huzurunda, balan öne eilmi
olarak: «Rabbimiz! Gördük, dinledik, artk bizi dünyaya geri

çevir de iyi i ileyelim; dorusu kesin olarak inandk»

1 bn Kesîr, Tefsir'de (6/363) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh (475).
2
Secde Sur. 11

3 bn Cerîr (18/604).

4 Secde Sur. 11

5 bn Cerîr (18/604).
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derlerken bir görsen! Eer dileseydik, herkese hidayetini

verirdik. Fakat benim: «Andolsun, cehennemi hem
cinlerden, hem de insanlardan dolduracam» sözüm
gerçekleecektir. «Bugüne kavumay unutmanzn
karln görün; dorusu Biz de sizi unuttuk,

yaptklarnza karlk ebedi azab tadn» deriz. Bizim

âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öüt verildii

zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd
ederek tebih edenler inanrlar." (Secde Sur. 1215)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "Suçlular Rablerinin huzurunda, balar öne eilmi olarak:

«Rabbimiz! Gördük, dinledik»..."
1 buyruunu açklarken: “Onlar görmenin

ve iitmenin kendilerine fayda vermeyecei bir zamanda gördüler ve iittiler"

dedi. "Eer dileseydik, herkese hidayetini verirdik ..."
2 buyruu hakknca

ise: “Eer Allah dileseydi bütün insanlan hidayete erdirirdi. Yine Allah

dileseydi onlara âyetler indirir ve: "...Ona boyun eip kalrlard
"3 dedi.

Hakîm et-Tirmizî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (salialian

aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Allah kyamet gününde Âdem'e (aieyhisseiam) üç
.a

gerekçe gösterip öyle buyuracaktr: «Ey Adem! Eer yalanclar lanetlemi

olmasaydm, yalan ve (yalan yere) yemini buzedip azaplandnr olmasaydn

bu gün bütün zürriyetini balayp vaad etmi olduum azabn iddetinde i

kurtarrdm. Ancak elçilerimi yalanlayp bana kar asi olanlarla Cehennemi

dolduracama dair sözümü gerçekletirmem haktr.

Ey Âdem! Ben ezeli ilmimle bildiim, zürriyetinden dünyaya gönderdiimde

de u anki durumundan daha kötü bir durumla dönecek, kötülüklerden vaz

geçmeyecek ve kendini knamayacak olandan baka hiç kimseyi Cehenneme sok-

mayacam hiç kimseyi Cehenneme sokmayacak ve hiç kimseyi atete

azaplandrmayacam.

Ey Âdem! Bugün seni kendimle zürriyetin arasnda hakem kldm. Mizan 11 1

yannda dur ve zürriyetinin sana sunulacak amellerine bak. Kimin iyilikler

i

1

Secde Sur. 12
2

Secde Sur. 13
3 uarâ Sur. 4
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kötülüklerinden bir zerre miktar bile ar gelirse kendisine Cennet vardr.

unu da bilesin ki zürriyetinden zalimler dnda kimseyi Cehenneme

sokmayacam .»'*

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Bugüne kavumay

unutmanzn karln görün ..."

1

buyruunu açklarken: "Kavuacanz bu

gün için ameller ilemeyi unutmanzn karln görün, mânâsndadr" dedi.

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Dahhâk: "Bugüne kavumay
unutmanzn karln görün ..."

3

buyruunu açklarken: "Sizin emrimi terk

etmeniz gibi bu günde biz sizi Cehenneme terkedeceiz, mânâsndadr"

dedi.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "
l5j

buyruunu açklarken: “Biz de sizi terk ettik, mânâsndadr" dedi. 5

Beyhakî uabu'l-mân da bn Abbâs’tan öyle bildirir: "Bizim âyetlerimize

ancak, kendilerine bu âyetlerle öüt verildii zaman secdeye kapanan,

kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanrlar
"6

âyeti

be vakit namaz hakknda nâzil olmutur. "...Kendilerine bu âyetlerle öüt
verildii zaman secdeye kapanan ..."7 buyruuyla, namaza gelmek:

"...Hamd ..."
8

ifadesiyle, Rablerinin emri üzere namaz klmak ve:

"...Kibirlenmeksizin ..."9 ifadesiyle de be vakit namazda cemaate katlmak

kastedilmektedir.
10

1 Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl (2/260) ve Taberânî, M. es-Sar (2/31).
2 Secde Sur. 14
3 Secde Sur. 14
4 Secde Sur. 14

5 bn Cerîr (18/607) el-lkân'da (2/37) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6 Secde Sur. 15
7 Secde Sur. 15
8 Secde Sur. 15
9 Secde Sur. 15
,0
Beyhakî (2913).
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"Onlar, korkarak ve ûmid ederek Rablerine ibadet etmek
için yataklarndan kalkarlar. Kendilerine nzk olarak

verdiimiz eylerden de Allah için harcarlar." (Secde Sur. i6)

Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Muhammed b. Nasr’n er>-

Salât'te Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre: "Onlar, korkarak ve ümid ederek

Rablerine ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar. Kendilerine rzk

olarak verdiimiz eylerden de Allah için harcarlar"' âyeti, yats namazn

beklemek hakknda nazil olmutur.

2

Firyabî, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes b. Mâlik:

"Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan

kalkarlar ..."3 buyruunu açklarken: “Onlar yats namazn klmadan

uyumazlard" dedi.

Târih 'te Buhârî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes: "Onlar,

korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan

kalkarlar ..."
4 buyruu yats namaz hakknda inmitir" dedi .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Enes: "Yats namazndan önce yataa

girmekten saknrdk" dedi .

6

Muhammed b. Nasr ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Seleme: "Onlar,

korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan

kalkarlar ..."7 buyruu yats namaz hakknda inmitir" dedi .

8

1

Secde Sur. 16
2
Tirmizî (3196, "sahih") ve bn Cerîr (18/611). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmtzî, 2554).

} Secde Sur. 16
4 Secde Sur. 16

5 Buhârî (2/344).

6 bn Ebî eybe (2/334).

7 Secde Sur. 16
8 Muhammed b. Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh. 9) ve bn Cerîr (18/611).



Âyet: 16 651

Musannefte Abdurrezzâk ve bn Merdûye, Enes’ten bildirir Ben

Resûlullah’m (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yats namazndan önce uyuduunu ve yats

namazndan sonra bir konuda konutuunu asla görmedim. "Onlar,

korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan

kalkarlar..."' buyruu da bu konuda inmitir.

2

bn Merdûye, Enes'ten bildirir: Bu âyet biz Ensâr topluluu hakknda

inmitir. Biz akam namazn klar ve yats namazn klana kadar Mescid'de

bekleyip evlerimize gitmezdik. Bunun üzerine "Onlar, korkarak ve ümid

ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar ..."3 buyruu

hakkmzda indi .

4

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için

yataklarndan kalkarlar ..."5 buyruunu açklarken: "Burada yats

namazndan önce uyumayanlar kastedilmektedir

"

buyurmu ve bu kiileri

methetmitir. Bunun üzerine ashâb uyur korkusuyla yatsdan önce yatana

girmez oldu. Bu vakit, küçüklerin uyuma ve büyüklerin tembelleip uyuklama

zaman gelmeden önceki zamandr."

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar, korkarak ve ümid

ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar ..."
6 buyruunu

açklarken: "Bu âyet, yats namaz hakknda inmitir. Resûlullah’n (sBiaiiahu aleyhi

vRsellem) ashâb bu namaz klmadan uyumazd" dedi.

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Muhammed b. Nasr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes:

"Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan

1

Secde Sur. 16
2 Abdurrezzâk (2138).

3 Secde Sur. 16
A Tahrîcu ‘l-Keafta (3/86) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Secde Sur. 16
6
Secde Sur. 16
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kalkarlar..."' buyruunu açklarken: "Onlar akam ile yats namaz arasndaki

vakitte uyumayp namaz klarlard" dedi .

1

Zühd'e zevaid olarak Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, bn Adiy ve bn

Merdûye, Mâlik b. Dinar'dan bildirir: Enes b. Mâlik'e: "Onlar, korkarak ve

ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar ..."3

buyruunun açklamasn sorduumda: "lk Muhâcirlerden olan Resûlullah'n

(saiBiatu Binyto mailem) ashabndan bir grup akam namazn kldktan sonra yatsya

kadar namaz klarlard. Bunun üzerine bu âyet haklannda indi" dedi .

4

Bezzâr ve bn Merdûye, Bilal’den bildirin Bir mecliste otururduk ve

Resûlullah'n <sanaiiBh(jiiieYiiYe»Uerr) ashabndan baz kiiler akam namazn kldktan

sonra yatsya kadar namaz klard. Bunun üzerine bu âyet nâzil oldu .

5

Muhammed b. Nasr ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre bu'l-

Münkedir ve Ebû Hazm: "Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet

etmek için yataklarndan kalkarlar ..."
6 buyruunu açklarken: "Buraca

akam ile yats arasnda Evvâbîn (Rabblerine dönenlerin kld namaz

kastedilmektedir" dediler .

7

Muhammed b. Nasr'n bildirdiine göre Abdullah b. sa der ki: Ensâridan

baz kiiler akam ve yats arasnda namaz klarlard. Bunun üzerine: "Onlar,

korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan

kalkarlar ..."
8
âyeti nâzil oldu .

9

Ahmed, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin Muâz b. Cebel’den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (uiiaiUu «teiiem): "Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine

1

Secde Sur. 16
1 bn Ebî eybe (2/197, 198), Ebû Dâvud (1321, 1322), Muhammed b. Nasr, Kyâmu’l-

Leyi (sh. 9), bn Cerîr (18/609) ve Beyhakî (3/19). Sahih hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 1173).

3 Secde Sur. 16

* bn Adiy (2/612), Tahrîcu'l-Keâfta (3/86) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2250). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/331) der ki: "Bezzâr

bu hadisi zayf olan hocas Abdullah b. ebîb'den rivayet etmitir."
6
Secde Sur. 16

7 Muhammed b. Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh. 9) ve Beyhakî (3/19).
8
Secde Sur. 16

9 Muhammed b. Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh. 9).
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ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar..."’ buyruunu açklarken:

"Burada kiinin gece namazna kalkmas kastedilmektedir'’ buyurmutur .

2

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, es-Salât’te bn Nasr, bn Cerîr, bn Ebî

Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve uabu'l-mân’d a Beyhakî, Muâz b. Cebel'den

bildirin Resûlullah (saiMu aleyhi veseiiem) ile beraber bir seferde idim. Bir gün ona

yakn bir yerde bulunduumu gördüm ve: "Ey Allah'n Peygamberi! Bana,

beni Cennete sokup ta Cehennemden uzaklatracak bir amel öret" dedim.

Resûlullah (saHrfahu aleyhi reseHm): "Sen çok büyük bir ey istedin. Ancak Allah bunu

kime kolaylatnrsa unun için kolay bir ey olur. Sen, Allah'a ibadet et ve hiçbir

eyi ona ortak koma. Farz namazlar kl ve zekatn ver. Ramazan orucunu tut

ve hac vazifesini yerine getir. Dilersen sana hayr kaplarn da göstereyim.

Oruç bir kalkan ve sadaka günahlar yok edendir. Kulun Allah rzasn

gözeterek gece ibadetine kalkmas da ayndr" buyurdu ve: "Onlar, korkarak ve

ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar.

Kendilerine rzk olarak verdiimiz eylerden de Allah için harcarlar.

Yaptklarna karlk olarak, onlar için ne mutluluklar saklandn hiç kimse

bilemez
"3 âyetlerini okudu. Sonra: "Dilersen sana iin ban, direini ve

zirvesini söyleyeyim " buyurdu. Ben: "Söyle, yâ Resûlallah!" deyince: "Her

iin ba slam, direi namaz, zirvesi ise cihaddr. Dilersen sana bunlarn en

önemlisini haber vereyim" buyurdu. Ben: "Söyle yâ Resûlallah!" deyince, dilini

tutarak: "Buna sahip ol" buyurdu. “Her konutuumuz eyden dolay hesaba

çekilecek miyiz?" dediimde: "Annen seni kaybetsin ey Muâz! nsanlar

Cehenneme yüzüstü düürecek ey dillerinin söylemi olduu kötü eylerden

baka bir ey deildir" karln verdi/

bn Cerir, Mücâhid'den bildirir: Resûlullah (ssiisUahu aleyhi me\\m) gece ibadetini

zikredip çokça gözya döktü ve: "Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine

' Secde Sur. 16
1 Ahmed 36/351 (22022), bn Cerîr (18/615) ve Tahricu 'TKeafta (3/84) geçtii üzere

bn Merdûye. Müsned 'in muhakkikleri: "Hadis tarikiyle ve ahitleriyle sahihtir"

demilerdir.

J Secde Sur. 16, 17
4 Ahmed 36/344, 345, 361 (22016, 22032), Tirmizî (2616, “sahih"), Nesâî (2225), bn

Mâce (3973), bn Nasr, Ta'zîm Kadri's-Salât'tz (197, 198) bn Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh. 8, 9),

bn Cerîr (18/614, 615), bn Kesîr, Tefsir'de (6/366) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim

(2/412, 413, "sahih") ve Beyhakî (2806, 3349, 4225). Sahîh hadistir (Bakn: Elbanî, Sahih

Sünen bn Mâce, 3209).
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ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar. Kendilerine rzk olarak

verdiimiz eylerden de Allah için harcarlar
" 1

âyetini okudu .

2

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Bir kii: “Yâ Resûlallah! Bana

Cennet ahalisinin amelini öret deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «niiemi öyle

buyurdu:
"
Sen çok büyük bir ey istedin. Ancak Allah bunu kime

kolaylatnrsa onun için kolay bir ey olur. Sen, Allah'a ibadet et ve hiçbir eyi

ona ortak koma" -Zekat söyleyip söylemediini bilmiyorum- "Dilersen sana

iin ban, direini ve zirvesini söyleyeyim. Her iin ba slam'dr, Müslüman

olan kii selamettedir. Direi namaz, zindesi ise Allah yolunda cihaddr. Oruç

bir kalkan, sadaka günahlar yok edendir. Kulun Allah rzasn gözeterek gece

ibadetine kalkmas da ayndr." Sonra: "Onlar, korkarak ve ümid ederek

Rablerine ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar. Kendilerine rzk

olarak verdiimiz eylerden de Allah için harcarlar
"5 âyetini okudu.

bn Merdüye’nin bildirdiine göre Enes: "Onlar, korkarak ve ümid ederek

Rablerine ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar ..."
4 buyruunu

açklarken: “Onlar hiç bir gece geçmezki mutlaka ondan bir pay alrlard"

dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe, Muhammed b. Nasr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin

bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine

ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar..."5 buyruunu açklarken: “Onlar

gece kalkp namaz klarlard” dedi .

6

bn Nasr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan

kalkarlar..."7 buyruunu açklarken: “Burada gece namaz kastedilmektedir"

dedi .

8

1

Secde Sur. 16
2 bn Cerîr (18/615, 616).

3 Secde Sur. 16

* Secde Sur. 16
5 Secde Sur. 16
6 Muhammed b. Nasr, Ktyâmu'l-Leyl (sh. 9) ve bn Cerîr (18/612).

7 Secde Sur. 16
8 Muhammed b. Nasr, Kyâmu’l-Leyl (sh. 9) ve bn Cerîr (18/612).
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Abdullah b. Ahmed'in Zühd'e zevaid olarak Ebû Abdillah el-Cudelî

vastasyla Ubâde b. es-Sâmit ve Ka'b'dan bildirir: nsanlar harolunduu

zaman bir münadi: “Bu, aynl günüdür. (Gece ibadetlerinden dolay)

yataklarndan uzak kalanlar nerededir? Allah', ayakta, oturarak ve yatarak

zikredenler nerededir?" diyecektir. Sonra Cehennemden bir boyun çkacak

ve: “Ben üç kiiyle emrolundum. Bunlar Allah'a ortak koanlar, inatç

zorbalar ve haddi aanlardr. Ben olu babasndan, babay da çocuundan

daha iyi tanyanm" diyecektir. Sonrada fakir Müslümanlarn Cennete

götürülmesi emredilecek ve orada oturtulacaklardr. Onlar: “Bizi burada

oturttunuz, oysa bizim ne malmz vard, ne de yönetici idik" diyecektir .

1

Muhammed b. Nasr ve bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk: "Onlar,

korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarndan

kalkarlar ..."
3 buyruunu açklarken: “Burada sürekli olarak Yüce Allah'

zikredenler kastedilmektedir. Bunlar namazda olsun, ayakta olsun, oturarak

olsun, uykudan uyandklar zaman olsun sürekli olarak Rablerini

zikredenlerdir" dedi .

3

Beyhakî'nin uabu'l-mân'da Rabîa el-Curaî’den bildirir: Kyamet

gününde Allah, insanlar bir yerde toplayacaktr. Orada Allah'n dilediince

kii bulunacak ve bir münadi: “Burada toplananlar kimin eref ahalisi

olduunu bilecektir. Korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için

yataklanndan kalkan kimseler ayaa kalksn” diye nida edecektir. Bunun

üzerine aznlk bir grup kalkacaktr. Bir müddet sonra münadi tekrar gelerek:

“Burada toplananlar kimin eref ahalisi olduunu bilecektir. Ne ticaret, ne de

alveriten dolay kendilerini Allah' anmaktan alkoymayan kiiler ayaa

kalksn" diyecektir. Bunun üzerine bunlar ilk kalkanlardan daha fazla olarak

kalkacaktr. Yine bir müddet geçtikten sonra münadi tekrar gelerek: "Burada

toplananlar kimin eref ahalisi olduunu bilecektir. Her halükarda Allah'a

hamd eden kiiler ayaa kalksn” diyecektir. Bunlar da kendilerinden önce

kalkanlardan daha fazla bir ekilde kalkacaktr .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar, korkarak ve ümid ederek

1

Abdullah b. Ahmed (sh. 186).

1 Secde Sur. 16
3 Muhammed b. Nasr, Ktyâmu’l-Leyl (sh. 9) ve bn Cerir (18/612).

4 Beyhakî (3245).
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Rablerine ibadet etmek için yataklarndan kalkarlar...'
1 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Burada Allah’ zikretmek için yataklanndan kalkanlar

kastedilmektedir. Bu kiiler uykudan uyandklar zaman Allah’ zikredenlerdir.

Yani bu kiiler namazda iken, ayaktayken, otururken veya yanlan üzerine

yatarken Allah' zikreden kiilerdir."
1

ojL~ \jü Uj
;

4J^ UjZpz'Ü

"Yaptklarna karlk onlar için saklanan müjdeyi kimse

bilmez." (Secde Sur. 17 )

Hâkim ve Ibn Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(sflllallflhu aleyhi vesellem) bu âyeti: ^ ^>' lâ 's
" 1 eklinde

okumutur.

4

Fedâil'öe Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, bn Ebî Hâtim ve el-Mesâhifte

bnu’l-Enbâri’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre bu âyeti: “^ &

cjil eklinde okumutur.

5

Firyabî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Muhammed b. Nasr, bnu’l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Ebu’-eyh, Hâkim ve el-Ba's 'ta Beyhakî, bn Abbâs’tan bildirir:

Allah’n Ar’ su üzerinde bulunuyordu. Allah orada kendine bir Cennet

edindi. Sonra bir Cennet daha edindi ve ikisini de bir inci ile kaplad. Sonra da:

“Bunlardan baka hiçbir yaratn bilmedii iki Cennet vardr” buyurdu. Allah

bu konuda: "Yaptklarna karlk onlar için saklanan müjdeyi kimse

bilmez
"6 buyurmaktadr. Allah bu iki Cennet ahalisine hergün hediyeler

verecektir .
7

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Taberânî ve

Hâkim, bn Mes’ûd’dan bildirir: Tevrat’ta öyle yazldr: “(Gece

' Secde Sur. 16
1 bn Cerîr (18/613).

3 Secde Sur. 17
4 Hâkim (2/247, "sahîh").

5 Ebû Ubeyd (sh. 181).

6
Secde Sur. 17

7 bn Cerîr (18/619, 620), Muhammed b. Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh. 9), Ebu'-eyh (728),

Hâkim (2/475, "sahîh”) ve Beyhakî (234).



Âyet: 17 657

ibadetlerinden dolay) yataklanndan kalkanlar için Allah hiçbir gözün

görmedii hiçbir kulan iitmedii ve hiçbir insann aklna gelmeyecei

eyler hazrlamtr. Bunlar ne mukarreb bir melek, ne de resûl olan bir

peygamber bilmemektedir. Bu, Kuriân’da: "Yaptklarna karlk onlar için

saklanan müjdeyi kimse bilmez"' eklinde geçmektedir.

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd'de Hennâd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn

Mâce, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vasaiiem) öyle buyurmutur: "
Yüce Allah:

«Salih kullarm için hiçbir gözün görmedii hiçbir kulan iitmedii ve hiçbir

insann gönlünden geçmeyen nimetler hazrladm» buyurmutur." Ebû

Hureyre: "Eer isterseniz: «Yaptklarna karlk onlar için saklanan müjdeyi

kimse bilmez»3 âyetini okuyun” dedi .
4

bn Ebî Hâtim, Âmir b. Abdilvâhid'den bildirir: Bize bildirildiine göre

Cennet ahalisinden olan kii yerinde yetmi yl oturur. Sonra bakar ve

yanndakilerden daha güzel bir kadn görür. Kadn: “Senden nasiplenmemizin

zaman gelmitir” deyince: “Sen kimsin?” diye sorar. Kadn: “Ben Mezîd'im

karln verir. Kii onunla da yetmi yl kalr. Yine baktnda yanndakinden

daha güzel bir kadn görür. O da: “Senden nasiplenmemizin zaman

gelmitir"’ deyince: “Sen kimsin?” diye sorar. Kadn: “Ben, Allah'n:

«Yaptklarna karlk onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez»5 diye vaad

ettii kiiyim” der.

6

bn Ebî eybe, bn Ömer’den bildirir: Cennet ahalisinden olan kii gelecek

ve kadnlar yanna getirilecektir. Onlar: “Ey filan olu filan! Brakp ta geldiin

kadn sende bizden daha fazla hak sahibi deildir” diyecektir. Bunun üzerine

1

Secde Sur. 17
J bn Ebî eybe (13/112), bn Cerîr (18/617, 618), Taberânî (9039) ve Hâkim (2/414,

"sahîh"). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/331) der ki: "snâdnda zayf olan Abdullah b.

Muhammed b. Saîd b. Ebî Meryem bulunmaktadr."

* Secde Sur. 17
4 bn Ebî eybe (13/101, 102, 109), Ahmed 13/489, 15/407, 16/71, 72 (8143, 9649, 10017),

Hennâd (1), Buhârî (4780), Müslim (2824), Tirmizî (3292), bn Mâce (4328) ve Felhu'l-

Bâri ’de (8/516) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Secde Sur. 17
6 bn Kesîr, Tefsir 'de (6/369) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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o: "Siz kimsiniz?" diye sorunca: “Biz, Allah'n: «Yaptklarna karlk onlar için

saklanan müjdeyi kimse bilmez»
1

diye vaad ettii kiileriz" derler.
2

bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: (Bu kadnlar Cennet ahalisinin)

yanna dünya günlerinden bir günlük zamanda üç defa gelirler.

Beraberlerinde bahçelerinde bulunmayan Adn cennetlerinden çeitli

hediyeler getirirler. te Allah’n: "Yaptklarna karlk onlar için saklanan

müjdeyi kimse bilmez"3 âyeti de bunu ifade etmektedir.

bn Ebî Hâtim, Ka'b'dan bildirir: Dünyada iken helal isteyen, helal yiyen ve

bu hal üzere ölüp giden kiinin Cennetteki durumunu vasfedeyim. Ona

kyamet gününde çatla ve eki bulunmayan tek parça inciden yaplm
yetmi bin odal bir kök verilecektir. Bu odalann altnda yetmi bin ev

bulunmaktadr. Her evin tavan eki olmayan tek parça altn ve gümü
levhadandr. Eer Allah kiiye o tavana bakma gücü vermeseydi ona

baktnda kör olurdu. Duvann genilii on be, yükseklii ise yetmi mildir.

Her evin yetmi bin kaps vardr. Her eve her kapdan yetmi bin hizmetçi

girecektir. Bir evdekiler dier evdekileri göremeyecektir. Kii kökten çkt
zaman dünyadaki malndaym gibi olacak ve malnn sanda ve solunda

dolaabilecektir. Eleri de yannda olacaktr. Beraberinde baka bir erkek te

bulunmayacaktr. Yine yannda hizmetine verilmi melekler bulunmaktadr.

Eleri arasnda bir perde vardr. Meleklerle de aralarnda bir perde vardr

Onlarn can ne isterse melekler bunu bilirler. Bu kii, eleri ve hizmetçiler

asla ölmezler. Her gün kendilerine verilen nimetleri bitmeden yeni nimetler

verilir. Mutluluklar hiç bitmez ve içlerine hiçbir korku dümez.

bn Ebî Hâtim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah («iaiiahu aleyh

vesBiiem): "Canm elinde olana yemin olsun ki, Cennet ahalisinden bir kii Âdem'i

ve züriyetini misafir edip arlayacak olsa, bu misafirleri yanndan gidene kadar

da onlara yedirip içirse Allah'n kendisine vermi olduu nimetlerden hiç bir

ey eksilmez" buyurmutur.

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, bn Cerîr, es-Salât'ta Muhammed b. Nasr,

Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye, Ebû Sahr vastasyla Ebû Hâzm’dan, o da

1

Secde Sur. 17
1 bn Ebî eybe (13/111, 112).

3 Secde Sur. 17



Ayet: 17 659

Sehl b. Sa'd'dan bildirir: Biz Resûlullah'n (saHaiiahu aleyhi «seiiem) yannda iken Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) bize Cenneti vasfediyordu. En sonunda: "Cennette

hiçbir gözün görmedii, hiçbir kulan iitmedii ve hiç kimsenin aklna

gelmeyecek güzel nimetler vardr" buyurdu ve: "Yaptklarna karlk onlar

için saklanan müjdeyi kimse bilmez. nanan kimse yoldan çkm kimseye

benzer mi? Bunlar bir olamazlar"' âyetlerini okudu. Ebû Sahr der ki: "Bu

hadisi Kurazî'ye zikrettiimde: "Burada gizli olarak (gösteri yapmadan)

amel edenler kastedilmektedir. Allah da onlara sevaplar saklad. Bu kiiler

Allah'a kavutuklar zamanda müjdelendiler” dedi.

1

bn Cerîriin bildirdiine göre Ebu'l-Yemân el-Hevzenî öyle dedi: Cennet

yüz derecedir. Birinci derece gümütendir. Yeri, evleri, kablar gümü,

topra ise misktendir. Dieri ise altndr ve yeri, evleri, kablar altn, topra

ise misktendir. Üçüncüsü ise incidendir. Yeri, evleri, kablar inci, topra ise

misktendir. Bunlardan sonraki doksan yedisinde hiçbir gözün görmedii,

hiçbir kulan iitmedii ve hiç kimsenin aklna gelmeyecek güzel nimetler

vardr.” Sonra: "Yaptklarna karlk onlar için saklanan müjdeyi kimse

bilmez"

3

âyetini okudu/

bn Cerîr, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve uabu'l-mân'öa Beyhakî,

Hakem b. Ebân vastasyla trîf'ten, o Câbir b. Zeyd'den, o bn Abbâs'tan, o

Hz. Peygamberden (saliailahu aleyhi veseiiem), o da Rûhu'l-Emîn'den bildirir: "Kyamet

gününde kulun günahlar ve sevaplar getirilir. Bunlar birbirlerini eksiltmeye

balar. Eer geriye bir tek sevap kalacak olsa bile Allah bu kiiyi Cennetine

sokacaktr." Yezdâd'n yanna gittiimde o da ayn eyleri söyledi. Ona: "Ya

sevaplar biterse” dediimde, o: "te, yaptklarnn iyisini kabul edeceimiz

ve günahlarn balayacamz bu kimseler cennetlikler arasndadrlar.

Bu, onlara öteden beri yaplagelen doru bir vaaddir"5 âyetini okudu. Ona:

"Yaptklarna karlk onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez"
6

âyetini

1

Secde Sur. 17, 18
1 bn Eb! eybe (13/101) Ahmed 37/483 (22826), Müslim (2825), bn Cerîr (18/622),

Muhammed b. Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh. 9), Taberânî (6002, 6003) ve Hâkim (2/413, 414,

"sahih").

i Secde Sur. 17

4 bn Cerîr (18/620).

5 Ahkâf Sur. 16
6 Secde Sur. 17
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gördün mü?” dediimde ise: “Burada gizli amel ileyen ve bu amellerini

insanlara göstermeyen kiiler kastedilmektedir. Bu sebeple Allah, kyamet

gününde onlara müjdeler saklad” karln verdi .

1

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saMUm aiefh

»eseiiem) öyle buyurmutur: "Cennette en az pay olan kavim, Cehennemde

yandktan sonra Allah'n, rahmeti ile oradan çkaracak olduu kavimdi r
.

Allah'n onlar Cehennemden çkarmas kendisine ortak komamalarndan

dolaydr. Onlar çplak olacak ve nebatn bitmesi gibi biteceklerdir. Ruhlar

cesetlerine geri döndüü zaman: «Allah'm! Bizi cehennemden çkarn

ruhlarmz cesetlerimize geri getirdiin gibi yüzümüzü de cehennemden

kurtar» diyeceklerdir. Bunun üzerine yüzleri ate karsndan çekilecektir.

Sonra gölgesi olan bir aaç gördüklerinde: «Ey Rabbim! Bizi cehennemden

çkardn gibi u aacn gölgesine götür» diyeceklerdir. Allah onlar aacn

gölgesine götürünce Cennet kaplarn görecekler. Yine: «Ey Rabbimiz! Bizi

cehennemden çkardn gibi Cennet kaplarnn yanna götür» diyeceklerdir.

Allah onlar Cennet kaplarnn yanma götürdüünde Cennetin içindeki

hayrlar ve bereketi göreceklerdir." -Ebû Hureyre: "Yaptklarna karlk onlar

için saklanan müjdeyi kimse bilmez"* âyetini okudu.- "Bunun üzerine: «Ey

Rabbimiz! Bizi ateten çkardn gibi Cennetine sok» diyeceklerdir. Sonra du

Cennete gireceklerdir. Onlara: «steyin» denilince: «Ey Rabbimiz! Bize ver>

diyeceklerdir. Bu, ta ki: «Ey Rabbimiz! Yeter» diyene kadar devam edecekitir

Bunun üzerine Allah: «Bu ve on kat daha sizindir» buyuracaktr."

bn Ebî eybe, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî, el-Azame'de Ebu'-

eyh, bn Merduye ve el-Esmâ ve's-Sfat' ta Beyhakî’nin bildirdiine göre

Muîre b. u'be, Hz. Peygamber’e (»iaiiahu «*) öyle buyurduunu

nakleden "Hz. Musa, Rabbine sorarak: «Ey Rabbim! Cennet ahalisinin makam

olarak en aada olan kimdir?» dedi. Bunun üzerine Yüce Allah öyle

buyurdu: «Cennet ahalisi Cennete girdikten sonra Cennete girmek için gelen

kiidir.» Ona: «Cennete gir denilecek ve o: "Herkes kendi yerine yerlemi ve

alacan almken ben nereye gireceim?" diyecektir.» Ona: «Dünya

hükümdarlarndan bir hükümdarn mülkü kadar bir mülkün senin olmasna

raz olmaz msn?» denilince: «Tamam ey Rabbim! Raz oldum» diyecektir.

’ bn Cerir (18/621, 622, 21/142), Taberânî (12832), Hâkim (4/252) ve Beyhakî (6920,

69219.
1

Secde Sur. 17
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Bunun üzerine ona: «Bu ve bunun on kat daha enindir» denilince: «Tamam

ey Rabbim! Raz oldum» diyecektir. Yine ona: «Bununla beraber cannn çektii

ve gözüne ho gelen her ey enindir» denilecektir."

Musa: «Ey Rabbim! Cennet ahalisinin makam olarak en üstte olan

kimdir?» deyince, Allah: «Sana onlardan bahsedeyim. Onlarn kerametini kendi

ellerimle diktim ve mühürledim. Onlar için hiçbir gözün görmedii, hiçbir

kulan iitmedii ve hiç kimsenin aklna gelmeyecek güzel nimetler vardr»

buyurdu." Allah'n Kitâb’ndaki: "Yaptklarna karlk onlar için saklanan

müjdeyi kimse bilmez"

1

âyeti de bunu dorulamaktadr/'1

IjL*j Ip\ jiÂ ul * VM öls- JS lL.ji 'ü\S

LStj * jjLij I Uj 'i ^jtül olli- oUJUJI
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"Hiç mümin, fask gibi olur mu? Bunlar elbette eit
olmazlar. nanp yararl i ileyenlere gelince, onlarn

yaptklarna karlk, varacaktan cennet konaklan vardr.

Yoldan çkanlar ise, onlarn varacaktan yer cehennemdir.

Oradan her çkmak istediklerinde geri çevrilirler ve

kendilerine: «Yalandr deyip durduunuz cehennem azabn
tadn!» denir." (Secde Sur. 18-20)

Firyabî, Ebu’l-Ferec el-lsbehânî el-Eânî'de, el-Vâhidî, bn Adiy, bn
Merdûye, Hatîb ve bn Asâkir deiik kanallarla bn Abbâs'tan bildirir: Velîd b.

Ukbe, Ali b. EbîTâlib’e: "Mzram seninkinden daha keskin olduu gibi ben

senden daha iyi konuur ve birliim içinde senden daha faydal biriyim" dedi.

Bunun üzerine Ali: "Sus, çünkü sen fask birisin" deyince: "Hiç mü'min, fask

gibi olur mu? Bunlar elbette eit olmazlar
" 3

âyeti indi. Burada mümin ile Ali,

1

Secde Sur. 17
1 bn Ebî eybc (13/120), Müslim (189), Tirmizî (3198), bn Cerîr (18/619), Taberânî

20/412 (989) ve Beyhakî (690).

3 Secde Sur. 18
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fask ile Ukbe b. Ebî Muayt kastedilmektedir.

1

bn shâk ve bn Cerîr, Atâ b. Yesâr'dan bildirir: Bu âyet, Medine'de Ali b.

Ebî Tâlib ve Velîd b. Ukbe b. Ebî Muayt hakknda nâzil olmutur. Velîd ve Ali

arasnda baz sözler vard. Velîd b. Ukbe: "Ben senden daha iyi konuurum.

Mzram seninkinden daha keskin ve birliim içinde senden daha faydal

biriyim" deyince Ali: "Sus, çünkü sen fask birisin" dedi. Bunun üzerine "Hic

mü'min, fask gibi olur mu? Bunlar elbette eit olmazlar
"2

âyeti indi .

3

bn Ebî Hâtim, Süddî'den aynsn bildirir:

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdunrahman b. Ebî Leylâ: "Hiç mü'min,

fask gibi olur mu? Bunlar elbette eit olmazlar
"4

âyetini açklarken: " Bu

âyet, Ali b. Ebî Tâlib ile Velîd b. Ukbe hakknda nâzil olmutur” dedi.

bn Merdûye, Hatîb ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Hiç

mü'min, fask gibi olur mu ..."5 buyruunu açklarken: "Burada mümin ile Ali

b. Ebî Tâlib, fask ile Ukbe b. Ebî Muayt kastedilmektedir. Allah bu âyeti

onlann aralarnda geçen bir konumadan dolay indirmitir" dedi .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Hiç mü'min, fask gibi olur mu ..."7 buyruunu açklarken: "Ne

dünyada, ne ölüm annda, ne de âhirette bir olmazlar" dedi. "Yoldan

çkanlar..."
8 buyruu hakknda ise: "Burada mürikler kastedilmektedir"

dedi. "...Yalandr deyip durduunuz..." buyruunu açklarken:

"Gördüünüz gibi onlar (mürikler) yalancdr" dedi .
9

'

Ebu'l-Ferec el-Asbahânî(5/140), el-Vahidî (sh. 263), bn Adiy (6/2131), Tahrîcu'l-

Keâfta (3/88) geçtii üzere bn Merdûye, Haüb (13/321) ve bn Asâkir (63/235).
1

Secde Sur. 18
5 bn Cerîr (18/625).

4 Secde Sur. 18
5 Secde Sur. 18
6 bn Asâkir (63/235).

7 Secde Sur. 18

* Secde Sur. 20

• bn Cerîr (18/625, 626).
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"Belki yollanndan dönerler diye and olsun onlara büyük

azabdan önce dünya azabndan tattrrz/' (Secde Sur. 21)

Firyabî, bn Menî', bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî,

Hâkim, bn Merdûye ve Delâil'öe Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd:

“Belki yollarndan dönerler diye and olsun onlara büyük azabdan önce

dünya azabndan tattrrz
" 1

âyetini açklarken: “Burada dünya azab ile Bedir

sava, büyük azap ile kyamet gunu kastedilmektedir. Belki yollanndan

dönerler buyruu da, belki onlardan geriye kalanlar tövbe eder ve bu

yollanndan geri dönerler, mânâsndadr" dedi/

bn Ebî eybe, Nesâî, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Belki yollarndan dönerler diye and olsun

onlara... dünya azabndan tattrrz"3 âyetini açklarken: “Burada yllarca

ktlk çekerek yaamalar kastedilmektedir. Belki tövbe ederler diye Allah

onlara böyle bir ey yaatt" dedi .

4

Müslim, Miisned’e zevaid olarak Abdullah b. Ahmed, Sahîh'te Ebû Avâne

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve uabu'l-mâtt 'da

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ubey b. Ka'b: "Onlara... dünya azabndan

tattrrz"5 buyruunu açklarken: “Burada dünya musibetleri, Rûm, Bata ve

dumann çkmas kastedilmektedir" dedi .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b: "Onlara... dünya azabndan

tattrrz"7 buyruunu açklarken: “Burada Bedir sava kastedilmektedir"

dedi .

8

’ Secde Sur. 21
1 bn Cerir (18/629. 630, 634), Taberânî (9038), Hâkim (2/414, "sahih").

3 Secde Sur. 21

4 Nesâî (11395) ve Hâkim (4/253, "sahih").

5 Secde Sur. 21
6 Müslim (2799), Abdullah b. Ahmed 35/104 (21173), bn Cerir (18/627, 628), Hâkim

(4/427, 428, "sahih") ve Bcyhakî (9821).

7 Secde Sur. 21

“bn Cerir (18/630, 631).
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bn Merdûye, Ebû drîs el-Havlânî'den bildirir: Ubâde b. es-Sâmit'e:

"Onlara büyük azabdan önce dünya azabndan tattrrz"
1 buyruunu

açklamasn sorduumda öyle dedi: "‘Ben bunu Resûlullah'a (uitaJiahu aleyhi reselle n)

sorduumda: "
Burada musibetler, hastalklar ve yorgunkuk kastedilmektedir.

Müsrif kii için âhiretten önce dünya azab vardr" buyurdu. “Yâ Resûlallah!

Bunlar bizim için nedir?" dediimde ise: "Günahlardan temizleyicidir"

karln verdi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlara büyük azabdan önce dünya azabndan tattrrz"2 buyruunu

açklarken: “Burada dünyevi musibetler, hastalklar ve belalar

kastedilmektedir. Alah kullann belki yollanndan dönerler diye bu ekilde

imtihan etmektedir" dedi .

3

bn Ebî eybe ve bn CenVin bildirdiine göre lbrâhîm(-i Nehaî): "Belki

yollanndan dönerler diye and olsun onlara büyük azabdan önce dünya

azabndan tattrrz
"4 âyetini açklarken: “Belki tövbe ederler diye dünyada

maruz kaldklar baz eyler kastedilmektedir" dedi .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "Belki yollarndan dönerler diye and olsun onlara... dünya

azabndan tattrrz"6 buyruunu açklarken: “Dünya azab ile hadler,

dönerler ifadesi ile tövbe etmeleri kastedilmektedir" dedi .

7

Firyabî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Onlara... dünya azabndan tattrrz"8 buyruunu açklarken: “Burada

dünya azab ile kabir azab kastedilmektedir" dedi .
9

Firyabî ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlara... dünya

azabndan tattrrz"1 buyruunu açklarken: “Burada Kureylilerin dünyada

1

Secde Sur. 21
1

Secde Sur. 21

3 bn Cerîr (18/627).

4 Secde Sur. 21

s bn Ebî eybe (13/552- 554) ve bn Cerîr (18/629).

6
Secde Sur. 21

7 bn Cerîr (18/629).

* Secde Sur. 21

9 bn Cerîr (18/631).
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öldürülme ve açlk tatmas kastedilmektedir. Büyük azap ise âhirette kyamet

gürlündedir” dedi .

1

Hennâd'n bildirdiine göre Ubeyda: "...Onlara... dünya azabndan

tattrrz"3 buyruunu açklarken: “Burada kabir azab kastedilmektedir”

dedi .

4

djihJ }1«p»t P j^ CSJ

"Rabbinin âyetleri kendisine hatrlatlp da onlardan yüz

çeviren kimseden daha zalim var mdr? üphesiz
suçlulardan öç alacaz." (Secde Sur. 22)

bn Menî\ bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye’nin Muâz b.

Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur:

"Üç ey vardr ki bunlar yapan kii büyük günah ilemi olur. Kim haksz yere

sancak diker veya anne babasna kar kötü davranr veya yardm etmek için

zalimle beraber yürürse büyük günah ilemi olur. Allah: «üphesiz

suçlulardan öç alacaz»5 buyurmaktadr.
"6

^ ^1* iliL>-j 4SIJ JÂ Âjy ^ Çlffl IJ Hj
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"And olsun ki Mûsaya Kitap verdik. Sakn sen ona
kavuacandan üphe etme. Musa’ya verdiimizi

srailoullarma doruluk rehberi kldk. Sabredip

âyetlerimize kesin olarak inandklar zaman, içlerinden

’ Secde Sur, 21

1 bn Cerîr (18/630, 633).

5 Secde Sur. 21

4 Hennâd (345).

5 Secde Sur. 22
6
el-Metâlibu'l-Âliye’de (4093) geçtii üzere Ahmed b. Meni', bn Cerîr (18/635), bn

Kesir, Tefiir'de (6/371) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Taberânî 20/61 (112). Elbânî, es-

Silsiletu’d-Da’îfc'dc (2463) hadisin zayf olduunu söylemitir.
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emrimizle doru yola ileten önderler çkardk/'
(Secde Sur. 23)

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

bn Merdûye ve Delâil 'de Beyhakî’nin Katâde vastasyla Ebu'l-Âliye'den

onun da bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber {saiiaiiahu aleyhi .estilem): "srâ

(Miraç) gecesi götürüldüüm zaman uzun boylu kvrck saçl Musa b. mrân 't

gördüm. Sanki etûe erkeklerinden (biri gibi) idi. Yine orta boylu beyaz ile

krmz aras düz saçl sa b. Meryem'i gördüm. Yine Cehennem bekçisi Mâlik i

ve Deccâl' gördüm

"

buyurdu. Allah bize bunlan ayetlerinde göstermektedir

Katâde: "...Sakn sen ona kavuacandan üphe etme ..."
1 buyruunu, Hz.

Peygamberin (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), Mûsa (aieyhissciam) ile karlatndan üphe

etmemesi eklinde açklamtr. "...Musa'ya verdiimizi israiloullarna

doruluk rehberi kldk" 2 buyruu hakknda ise: "Yüce Allah, Musa'y srail

oullarna hidayet kld" dedi .

3

Taberânî, bn Merdûye ve el-Muhtâre 'de Diyâ’nn bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (tsUishu atsyti mOm): "...Sakn sen ona

kavuacandan üphe etme. Musa'ya verdiimizi srailoullarna

doruluk rehberi kldk"4 buyruunu açklarken: "Burada Musa'nn, Rabbi ile

bulumasnda üphe etmemem kastedilmektedir. Allah, Müsa'yt srâi!

oullarna hidayet klmtr" buyurdu .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Sakn sen ona

kavuacandan üphe etme " 6 buyruunu açklarken: "Burada Hz

Peygamber’in {»Miahu deyh Mûsa (aieyhuM ile karlamasndan üphe

duymamas kastedilmektedir" dedi. Kendisine: "Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseiiem),

Mûsa (aieytmeM ile karlat m?" denilince: "Evet karlat, Allah’n «Senden

önce gönderdiimiz elçilerimizden sor»7 buyurduunu görmüyor musun?"

karln verdi.

’ Secde Sur. 23
2 Secde Sur. 23

3 bn Cerîr (18/636, 637) ve Beyhakî (2/386).

4 Secde Sur. 23
5 Taberânî (12758) ve Diyâ 10/34, 35 (27- 29).

6
Secde Sur. 23

7 Zuhruf Sur. 45
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Firyabî, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Sakn sen ona kavuacandan üphe etme"
1 buyruunu

açklarken: “Mûsa (aieyhismism) ile karlaacandan üphe etme, mânâsndadr”

dedi.

Hâkim’in bildirdiine göre Mâlik: "Sabredip âyetlerimize kesin olarak

inandklar zaman, içlerinden emrimizle doru yola ileten önderler

çkardk"

2

âyetini okudu ve öyle dedi: "Zührî’nin Atâ b. Yezîd’den, onun da

Ebû Hureyre’den bildirdiine göre, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): «Hiç

kimseye sabrdan daha güzel ve daha geni bir nzk verilmedi» buyurmutur.”^

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Sabredip âyetlerimize kesin

olarak inandklar zaman, içlerinden emrimizle doru yola ileten önderler

çkardk7' 4
âyetini açklarken: “Önderler çkardk ifadesiyle, hayr ilerinde

peygamberlerden baka idareciler klnd kastedilmektedir. Sabrla da

dünya nimetlerini terk etmek kastedilmektedir” dedi.

ü- Ipjj £>»i» ^ ^
tâ (4-^b

"Bizim suyu çorak bir yere sürdüümüzü ve onunla,

hayvanlannn ve kendilerinin yedikleri ekin çkardmz
görmediler mi? Yine de görmüyorlar m?" (Secde Sur. 27)

Firyabî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bizim

suyu çorak bir yere sürdüümüzü... görmediler mi..."5 buyruunu

açklarken: “Çorak yerle, kendisine fayda salamayacak kadar çok az yamur

yaan ve ancak sel sulan ile verimli olan yerler kastedilmektedir” dedi .

6

1 Secde Sur. 23
2
Secde Sur. 24

3 Hâkim (2/144).

4 Secde Sur. 24

5 Secde Sur. 27
6 Talku ’t-Ta'lîk' te (4/280) geçtii üzere Firyabî ve bn Cerîr (18/642).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Çorak bir yer ..."
1

buyruunu açklarken: “Burada

Yemen'de bir yer kastedilmektedir” dedi .

2

Abdunrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Çorak bir yer..."3 buyruunu açklarken: “Burada bitki

vermeyen yerler kastedilmektedir. Buras da (Yemen'de) Ebyan denilen ye r

ve etrafdr” dedi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "...Çorak bir yer..."5 buyruunu

açklarken: “Burada susuz topraklar kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Çorak bir yer ..."
6 buyruunu

açklarken: “Burada ölü topraklar kastedilmektedir” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Çorak bir yer ..."7

buyruunu açklarken: “Burada Yemen ve am arasndaki köyler

kastedilmektedir” dedi.

Ebû Bekr b. Hayyân urar'da Rabî’ b. Sebre'den bildirir: Misaller manadan

daha fazla akla yatkndr. Allah’n: "Bizim suyu çorak bir yere

sürdüümüzü... görmediler mi ..."
8 buyruunu iitmiyor musun? Görmüyor

musun? Görmüyorlar m?

6*û pir o £& » jt o^)>j
* ^

"Bir de: «Eer doru söyleyenler iseniz, u fetih ne

zamanm?» diyorlar. De ki: «Hükmün verilecei gün
inkarclara ne inanmalar fayda verir ve ne de ertelenirler.»

’ Secde Sur. 27
5 bn Cerîr (18/641, 642).

3 Secde Sur. 27
3 Abdurrezzâk (2/110), bn Cerîr (18/642).

5 Secde Sur. 27
6 Secde Sur. 27
7 Secde Sur. 27

* Secde Sur. 27



Âyet: 28-30 669

imdi sen onlardan yüz çevir ve bekle, üphesiz onlar da

bekliyorlar/' (Secde Sur. 28- 30)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Sahabe: “Rahat edip te

nimetleneceimiz o gün yaknd/' deyince mürikler "Eer doru

söylüyorsanz bu fetih ne zamandr?” dediler. Bunun üzerine bu âyet indi .

1

Hâkim ve Beyhakî'nin DelâiVde bildirdiine göre bn Abbâs: “Birde: «Eer

doru söyleyenler iseniz, u fetih ne zamanm?» diyorlar
"2

âyetini

açklarken: “Burada Bedir günü kastedilmektedir. Hz. Peygamber'e (saiiaiiehn aioyhî

veseiiam) fetih nasip oldu, ama bu kafirlere ölümlerinden sonra bir fayda

vermedi” dedi .

3

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: “Hükmün verilecei gün ..."4 buyruunu

açklarken: “Burada kyamet günü kastedilmektedir” dedi .

5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "Hükmün verilecei gün ..."
6 buyruunu açklarken: “Burada hesap

günü kastedilmektedir" dedi. imdi sen onlardan yüz çevir ve bekle.

üphesiz onlar da bekliyorlar
"

7

âyeti hakknda ise: “Burada da kyamet günü

kastedilmektedir” dedi/

1 bn Cerîr (18/644).

5 Secde Sur. 28

* Hâkim (2/414. 415, "sahih").

8 Secde Sur. 29
5 bn Cerîr (18/645).

6 Secde Sur. 29
7 Secde Sur. 30
8 Abdurrezzâk (2/110) ve bn Cerîr (18/646).



AHZÂB SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin DelâiVde deiik

kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs: “Ahzâb Sûresi, Medine'de inmitir"

dedi .

1

bn Merdûye, bn Zübeyr'der aynsn bildirir.

Musannefte Abdurrezzâk, Tayâlisî, Saîd b. Mansûr, Müsned'e zevad

olarak Abdullah b. Ahmed, bn Menî’, Nesâî, bnu'l-Münzir, Mesâhifte bnu'l-

Enbârî, bn Hibbân, el-Lfrad'da Dârakutnî, Hâkim, bn Merdûye, cl-

Muhtâre 'de Diyâ, Ziriden bildirir: Ubey b. Ka'b bana: “Ahzâb Sûresini nasl

okuyorsun?" veya: “Onu kaç âyet olarak sayyorsun?" diye sorunca: “Ben

onu yetmi üç âyet olarak sayyorum" dedim. Bunun üzerine: “Kesin m ?

Çünkü ben onu Bakara Sûresine denk bir sûre olarak veya ondan daha fazla

görüyorum. Biz bu sûrede: “ ÜjI* 4Î3I ^ VlSo 4ifl [j lâ] fc&lj

JLs^" (=Evli erkek ile evli kadn zina ettikleri takdirde kesinlikle ikisinide

recmediniz. Allah'tan, ibret almc bir ceza olmak üzere. Allah Azîz'dir,

Hakim'dir) buyruunu da okurduk. Bu da hükmü kaldrlanlarla birlikte

kaldnld" dedi .

2

Abdurrezzâk, Sevrî'den bildirir: Bize ulatna göre Hz. Peygamber’in

(saiiaiiahu eieyh veseiiem) ashabndan Kur’ân' okuyan baz kiiler vard. Bunlar

’ bnu'd-Durays (sh. 33- 35), Nehhâs (sh. 625) ve Beyhakî (7/144).

' Abdurrezzâk (13363), Tayâlisî (542), Abdullah b. Ahmed 35/133, 134 (21206, 21207),

thaf Bezîlu'l-Metâlib'de (5388) geçtii üzere bn Meni', Nesâî, S. el-Kübrâ (7150), bn
Hibbân (4428, 4429), Hâkim (2/415, 4/359, sahîh"), Tahrîcu'l-Keaf ta (3/94) geçtii üzere

bn Merdûye ve Diyâ (1 164- 1 166). Tayâlisî'nin muhakkiki: "snad hasendir" demitir.
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Museyleme ile sava gününde ehit dütüler ve Kur'ân'dan baz harfler

(onlarla beraber) gitti .

1

Musannefte Abdurrezzâk, bn Abbâs'tan bildirir: Ömer b. el-Hattâb

münadiye cemaat namaz diye nida etmesini emretti ve minbere çkt. Allah'a

hamdü sena ettikten sonra öyle dedi: “Ey insanlar! Recm âyetini gizlemeyin.

O, Allah'n Kitâb'nda inen bir âyetti ve biz onu okuduk. Fakat o, Muhammed

{saJlsUahu aieyt vsseiiem) ile birlikte giden birçok Kur'ân âyeti ile birlikte gitti. Bunun

dclilide Muhammcd'in (»ollaiBhu nieyti reselle*) ve Ebû Bekr'in recmetmesidir. Bende

onlardan sonra recmettim. Daha sonra bu ümmette recmi yalanlayacak bir

kavim gelecektir."
2

Mâlik, Buhârî, Müslim ve bnu’d-Durays’n bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Hz. Ömer (minbere çkp) hamdü sena ettikten sonra öyle dedi: “Derim ki:

Ey insanlar! Allah, Muhammed'i (saiieiiahu aleyhi vesaiiem) hak olarak göndermi ve ona

kitabn indirmitir. ndirmi olduu âyetler arasnda recm âyeti de vard. Biz

onu: “idi üj lij (=Evli erkek ile evli kadn zina ettikleri

takdirde kesinlikle ikisinide recmediniz. Allah'tan, ibret almc bir ceza olmak

üzere) eklinde okuduk ve anladk. Resûlullah (sai^iahu aleyhi veseiiem) recmetti ve biz

de ondan sonra recmettik. Korkanm ki aradan uzun bir zaman geçtikten

sonra biri çkp: “Biz Kuriân'da recm âyetini bulamyoruz" der ve Allah'n farz

kld bir eyi terk ederek delalete düerler."3

Ahmed ve Nesâî'nin Abdunrahman b. Avf'tan bildirdiine göre Ömer b. el-

Hattâb insanlara hutbesinde öyle dedi: “Bilmi olunuz ki baz kiiler Allah'n

Kitâb'nda celd (sopa/ krbaç cezas) geçerken recm olay nereden geldi?"

demektedir. Resûlullah Maiiahu aleyhi «esellem) recmetti ve bizde ondan sonra

' Abdurrezzâk (13363)
1 Abdurrezzâk (13364).

* Mâlik (2/823), Buhâri (6830) ve Müslim (1691).
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recmettik. Eer binleri tarafndan, Ömer Allah'n Kitâb'nda olmayan bir eyi

ona ekledi denmeyecek olsayd bunu inmi olduu gibi Kur'ân’a eklerdim."
1

Nesâî ve Ebû Ya'la, Kesîr b. es-Salt’tan bildirir: Mervân'n yannda idik ve

aramzda Zeyd b. Sâbit bulunmaktayd. Zeyd: "Biz Kuriân'da: " b| £Lji

Sdl U+oI-jl* l5" (=Evli erkek ile evli kadn zina ettikleri takdirde kesinlikle

ikisinid e recmediniz. Allah'tan, ibret almc bir ceza olmak üzere) eklinde

okurduk" dedi. Bunun üzerine Mervân: "Onu niye Kuriân'a yazmadn?" diye

sorunca öyle dedi: "Bunu Ömer’e söylediimizde: "Sizin bu tereddüdünüzü

gidereyim mi?" dedi. Bu nasl olacak?” dediimizde de öyle dedi: "Bir kii Hz.

Peygamber'e(*aiiaiiahu ateyhi »esBiiem) gelerek: "Bana recm âyetini yazdr" deyince, Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "imdi buna gücüm yetmez" karln verdi.
2

bn Merdûye, Huzeyfe'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb: "Ahzâb Sûresini kaç

âyet olarak sayyorsunuz?" diye sorunca: "Yetmi iki veya yetmi üç âyet

olarak sayyoruz” dedim. Bunun üzerine o: "Bu sûre, Bakara Sûresi kadar

veya ondan daha fazla idi. Onda recm âyeti de vard" dedi.

bnu’d-Durays, krime'den bildirir: "Ahzâb Sûresi, Bakara Sûresi kadar

veya ondan daha fazla idi. Onda recm âyeti de vard" dedi.

bn Sa’d’n Saîd el-Müseyyeb'den bildirdiine göre Hz. Ömer öyle dedi:

“Recm âyetini yok saymaktan ve: «Allah’n Kitâb'nda haddi bulmuyoruz»

demekten saknn. Resûlullah (saiianahu aleyhi veuiiem) recmetti ve biz de ondan sonra

recmettik. Vallahi, eer insanlar "Ömer, Allah'n Kitabna bir eyler ekledi"

demeyecek olsa bunu Kur’ân'a yazardm. Biz bunu: " Ü3 bj £dlll

adi (=Evli erkek ile evli kadn zina ettikleri takdirde kesinlikle ikisini

’ Ahmed 1/327, 426 (197, 352), Nesâî, S. el-Kübrâ (7155). Müsned 'in muhakkikleri:

"Müslim ve Buhârî'nin artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.
1

Nesâî, S. el-Kübrâ (7146) ve Ahmed 35/472 (21596). Müsned 'in muhakkikleri:

"Ravileri güvenilir kiilerdir" demilerdir.
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de recmediniz. Allah'tan, ibret almc bir ceza olmak üzere) eklinde

okuduk/' Saîd: "Daha Zilhicce ay bitmeden Ömer'e suikast yapld" dedi .

1

bnu'd-Durays'n Ebû Umame b. Sehl’den bildirdiine göre teyzesi ona:

"Resulullah (ssUsilahu aleyh veseiiem) bize recm âyetini: " U* u jli üj li] iûJlj £lJi

silil (=Evli erkek ile evli kadn zina ettikleri takdirde tattklan lezzetten

dolay kesinlikle ikisini de recmediniz) eklinde okuttu" dedi.

bnu'd-Durays, Hz. Ömer'den bildirir: Recm âyeti indii zaman

Resûlullah'a (niUahu aierhi «s ailem): "Yâ Resûlallah! Bu âyeti yazsan" dedim. Bunun

üzerine Hz. Peygamber (sallallehu aleyhi veseiiam): "Buna gücüm yetmez " karln
verdi.

bnu'd-Durays'n Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb

insanlara hutbe verip: "Recm âyetinde bir üpheye dümeyin. Çünkü o

haktr. Resûlullah (saiiaiiahu aiyhî «uaiiami ve Ebû Bekr recmetti ve ben de recmettim.

Bu âyeti de Kuriân'da yazmak istedim” dedi. Ömer, recm âyetini Ubey b.

Ka'b'a sorduunda, Ubey: "Ben bu âyeti Resûlullah’a (saiiaiishu aleyhi veseiiem) okurken

sen gelip beni gösümden iterek: «Onlar eekler gibi çiftleirken sen recm

âyetini Resûlullah’a m (saHaiiahu aleyhi okuyorsun?» demedin mi?” cevabn

verdi/

Buhârî'nin Târih'te bildirdiine göre Huzeyfe: "Ahzâb Sûresini

Resûlullah'a («luiata BJeyh mailem) okudum. Ancak yetmi âyetini unutmutum"

dedi .

3

FedâiVde Ebû Ubeyd, Mesâhifte bnu'l-Enbârî ve Ibn Merdûye'nin

bildirdiine göre Hz. Âie: "Ahzâb Sûresi Resûlullah (uftsiiahu aleyh vaseihm)

1 bn Sa'd (3/334, 335).
J

Fethu'l-Bâri'de (12/143) geçtii üzere bnu'd-Durays. Hafz: "Ravileri güvenilir

kiilerdir" dedi.

3 Buhâri (4/241).
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zamannda iki yüz âyet olarak okunurdu. Hz. Osman, mushaf yazd zaman

ancak u anda mevcut olann yazabildi" dedi .

1

LL^ uJ-p 015 k 01 j-atiüii S *» *' V? 1

vr
3 ' ^ L

:

“Ey Peygamber! Allah'a kar gelmekten sakn. Kâfirlere ve

münafklara itaat etme. üphesiz Allah hakkyla bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir." (Akzâk Sur. )

Cuveybiriin Dahhâk’tan bildirdiine göre bn Abbâs anlatyor. Aralannda

Velîd b. el-Muîre ve eybe b. Rabîa'nn bulunduu Mekke ahalisinden baz

kiiler Hz. Peygamber'e (»iaiiahu aleyhi vmiiem) sözünden geri dönmesi üzere

kendisine mallarnn yansn vereceklerini söylediler. Medine'deki Münafklar

ve Yahudiler Hz. Peygamber'i (sbIIbsIiu aleyhi veseiiem) sözünden geri dönmemesi

halinde onu öldürmekle korkutmak istediler. Bunun üzerine Yüce Allah: “Ey

Peygamber! Allah'a kar gelmekten sakn. Kâfirlere ve münafklara itaat

etme. üphesiz Allah hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
" 2

âyetini

indirdi.

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Kâfirlere ve münafklara

itaat etme ..."3 buyruunu açklarken: “Burada kâfir ifadesiyle Ubey b. Halef,

münafk ifadesiyle de Ebû Âmir er-Râhib, Abdullah b. Ubey bn Selûl ve Ced

b. Kays kastedilmektedir" dedi.

^ jî j~- j eti fa u

j^ >0 ^I kj (U^ijit

’ Ebû Ubeyd (sh. 190).
1 Ahzâb Sur. 1

3 Ahzâb Sur. 1
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"Allah, bir adamn içinde iki kalp yaratmad gibi, «zhâr»

yaptnz elerinizi de analarnz yerinde tutmad ve

evlâtlklarnz da öz oullarnz olarak tanmad. Bunlar

sizin azlarnza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise

gerçei söyler ve doru yola o eritirir." (Ahz«t sur . 4)

Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim bn

Merduye ve el-Muhtâre'öe Diyâ, bn Abbâs'tan bildirir: Bir gün Resûlullah

{ibHbHbIiu aleyhi meiiem) kalkp namaz kld ve bir ey hatrlad. Beraberinde namaz

klan münafklan “Onun biri sizinle biri de onlarla olan iki kalbi olduunu

görmüyor musun?" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah, bir adamn

içinde iki kalp yaratmad..."' âyetini indirdi .

2

bn Ebî Hâtim'in Husayf vastasyla Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre

Mücâhid ve krime: “Bir kii iki kalpli diye çanlrd. Bunun üzerine Allah:

"Allah, bir adamn içinde iki kalp yaratmad ..."

3

âyetini indirdi" dediler.

bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Kureyli bir kii

zekasndan dolay iki kalpli diye adlandnlmt. Bu âyet te bu kii hakknda

nâzil olmutur" dedi.’’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)'den bildirin Resûlullah (saiiallahu aleyhi

veseiiem) zamannda bir kii iki kalpli diye adlandnlmt. Bu kii: “Biri bana

emreden ve biri yasaklayan iki kalbim vardr" derdi. Allah da iitmi

olduunuz gibi hakknda bu âyeti indirdi .

5

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim,

Mücâhid'den bildirir: Fihr oullanndan bir kii: “Benim içimde iki kalp vardr.

1 Ahzâb Sur. 4
J Ahmed 4/233 (2410), Tirmizî (3199, "kasen"), bn Cerîr (19/7), bn Kesir, Tefsir'de

(6/377, 378) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Hâkim (2/415, “sahih") ve Diyâ 9/539- 541 (528-

531). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Daif Sünen el-Tirmiz î, 625
3 Ahzâb Sur. 4

4 bn Cerîr (19/7).

5 bn Cerîr (19/8).
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Onlardan her birinin Muhammed'in aklndan daha üstün olduunu

hissetmekteyim" dedi. Bunun üzerine bu âyet nâzil oldu .

1

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre bu âyet, Kurey'te Cuma'

oullarndan, Cemil b. Ma'mer isimli bir kii hakknda nâzil olmutur.

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vniiem) namaz

kld ve bir eye dalarak bir kelime söyledi. Bunu iiten münafklar, buna kendi

yanlarndan bir eyler ekleyerek: "Bunun kesinlikle iki kalbi vardr. Onun

namazdaki sözlerini iitmiyor musunuz? Onun biri sizinle, biri de ashabyla

olan iki kalbi vardr" dediler. Bu sebeple: "Ey Peygamber! Allah'a kar

gelmekten sakn. Kâfirlere ve münafklara itaat etme. üphesiz Allah

hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir... Allah, bir adamn içinde iki

kalp yaratmad gibi, «zhâr» yaptnz elerinizi de analarnz yerinde

tutmad ve evlâtlklarnz da öz oullarnz olarak tanmad. Bunlar sizin

azlarnza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçei söyler ve doru

yola o eritirir
" 3

âyetleri nâzil oldu.

Abdurrezzâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Zührî: "Allah, bir adamn

içinde iki kalp yaratmad ..."3 buyruunu açklarken: "Bize bildirildiine göre

bu âyet Zeyd b. Harise hakknda nâzil olmutur. Bu kendisine misal verilerek:

"Bakasnn olu senin olun olmaz" buyrulmutur .
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: Kii hanmna: "Sen

bana annemin srt gibisin" derdi. Yine: "Zeyd, Muhammed'in (sBBÜshu aleyhi «seller.)

oludur" deniliyordu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Zhâr yaptnz elerinizi

de analarnz yerinde tutmad ve evlâtlklarnz da öz oullarnz olarak

tanmad ..."5 buyurdu.

’ bn Cerir (19/8).
3 Ahzâb Sur. 1- 4

3 Ahzâb Sur. 4

* Abdurrezzâk (2/111) ve bn Cerir (19/9).

5 Ahzâb Sur. 4
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Zhâr yaptnz elerinizi de analarnz yerinde tutmad"

1

buyruunu

açklarken: "Allah, zhâr yaptnz elerinizi de analannz yerinde tutmad,

ama buna ceza olarak kefâret ödenmesi gerektiini bildirdi" dedi.

"Evlâtlklarnz da öz oullarnz olarak tanmad"1 buyruu hakknda ise:

"Evlatlklar da öz oul gibi klmad. Kiinin birini evlatlk edinmesiyle o, öz

olu olmaz. Bize bildirildiine göre Hz. Peygamber Mallak aleyhi vuelltm): "Kim

bilerek babasndan bakasnn olu olduunu iddia eden kiiye Allah Cenneti

haram klar" buyurmutur.

3

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre

Mücâhid: "...Evlâtlklarnz da öz oullarnz olarak tanmad ..."4

buyruunu açklarken: "Bu âyet, Zeyd b. Hârise hakknda inmitir" dedi .

5

oj-U; ^ ^
lj> âl ûtfj

"Evlatlklar babalarna nisbet edin, bu Allah katnda en

doru olandr. Eer babalarnn kim olduunu

bilmiyorsanz, bu takdirde onlar din kardei ve dostlarnz

olarak kabul edin. çinizden kasdederek yaptklarnz bir

yana, yanlmalarnzda size bir sorumluluk yoktur. Allah,

balar ve merhamet eder/' (AUr.k Sur. 5)

1 Ahzâb Sur. 4
1 Ahzâb Sur. 4
i bn Cerîr (10/10, 11).

4 Ahzâb Sur. 4
5 bn Cerîr (19/10).
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bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî Sünen'öe bn Ömer'den bildirir: Zeyd b.

Hârise Muhammed'in (»BiiBiiBhu sieyh vBseiiem) azatlsyd. Biz onu Zeyd b. Muhammed

diye çanrdk. "Evlatlklar babalarna nisbet edin, bu Allah katnda en

doru olandr..."
1

âyeti inince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyh, veselM, ona: "Sen

Zeyd b. Hârise b. erâhîl'sin" buyurdu .

2

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir, bn Hibbân, Taberânî ve bn Merdûye’nin H;:.

Âie'den bildirdiine göre Bedir savana katlmt olan Ehû Huzeyfe b. IJtbp

b. Rabîa b. Abdi ems, Sâlim'i evlatlk edinmi ve onu kardei Vefîd b. Utbe t*.

Rabîa'nn kz Hind ile nikahlamt. Sâlim, Ensâridan bir kadnn azatlsyd

.

Ebû Huzeyfe, Hz. Peygamberim (sallallahu aleyhi meüem) evlatlk edinmesi gibi Sâlim'i

evlatlk edinmiti. Cahiliye zamannda kii birini evlatlk edindii zaman

insanlar onu evlatlk edinen kimseye nisbet ederek çanr ve öldüünde

evlatlk ona varis olurdu. Allah bu konuda: "Evlatlklar babalarna nisbet

edin, bu Allah katnda en doru olandr. Eer babalarnn kim olduunu

bilmiyorsanz, bu takdirde onlar din kardei ve dostlarnz olarak kabul

edin ..."3 buyruunu indirince, evlatlk edinilen kiiyi babasna nisbet ederek

çarmaya baladlar. Babasnn kim olduunu bilmeyen kii bir dost ve diri

karde olarak kabul edildi. Sehie binti Süheyl b. Amr Hz. Peygamberie (ebUUu

aleyhi »eseiiem) gelerek: "Sâlim, Ebû Huzeyfe'nin olu diye çarlrd. Allah

kitabnda: "Evlatlklar babalarna nisbet edin ..."4 âyetini indirdi. O, üstüm

açk iken yanma girmekteydi. Biz dar bir evdeyiz" dedi. Bunun üzerine Hz

Peygamber (aaiieiishu Bierhî veseiiem): "Sâlim'i emzir ki ona haram olasn" buyurdu .

5

1 Ahzâb Sur. 5
1 bn Ebî eybe 12/140), Buhârî (4782), Müslim (2425), Tirmizî (3209, 3814), Nesâî, S.

el-Kübrâ (11396, 11397) ve Beyhakî (7/161).

3 Ahzâb Sur. 5

* Ahzâb Sur. 5
5 Abdurrezzâk (10332, 13885- 13887), bn Hibbân (4214, 4215) ve Taberânî (6377),

24/291 (741). bn Hibbân'n muhakkiki: "Buhârî ve Müslim'in artlarna göre isnad

sahihtir" demitir.
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bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Zeyd b. Hârise'nin meselesi öyleydi:

O, Ma’n ve Su'le oullarndan, Tayy kabilesinden olan daylarnn yannda

kalan bir çocuktu. O, Tayy kabilesinden baz çocuklarla beraber esir alnm
ve Ukâz pazanna getirilmiti. Hakîm b. Hizam b. Huveylid Ukâz pazanna

alverie çkmt. Halas Hz. Hatice ona eer olursa kendisine zarif ve temiz

bir çocuk satn almasn istedi. O da pazara varnca Zeyd'in satldn gördü.

Zeyd'in zariflii houna gitti ve onu satn ald. Onu alp halasnn yanna geldi

ve: “Sana zarif ve Arap bir çocuk satn aldm. Eer onu beenirsen al, aksi

takdirde onu bana brak. Çünkü ben onu beendim” dedi. Hz. Hatice çocuu

görünce onu beendi ve ald. Hz. Peygamber (uiiaiahu aleyhi ««Hem) kendisiyle

evlendii zaman Zeyd yanndayd. Zeyd'in zariflii Hz. Peygamberim de (saliallahu

aleyhi resellem) houna gitmi ve onu kendisine hibe etmesini istemiti. Hz. Hatice:

“Onu sana hiba ederim, ama azad edersen velâyeti bana aittir” dedi.

Resûlullah(saiidiahu aleyh. »seiiem) bu durumu kabul etmedi. Bunun üzerine Hz. Hatice

onu kendisini artsz bir ekilde hibe etti. Yani Resûlullah (saliallahu aleyhi vesellem)

dilerse onu azat eder, dilerse de etmez. Zeyd, Hz. Peygamber'in (saUaiiahu aleyh»

vesBiami yannda büyüdü ve genç oldu.

Zeyd, Ebû Tâlib'in bir devesi ile am'a kavminin bulunduu topraklara gitti

ve amcas kendisini tand. Amcas: “Ey genç! Sen kimsin?” dedi. Zeyd: “Ben

Mekke ahalisinden biriyim” cevabn verdi. Amcas: “Aslen oral msn?”

deyince: “Hayr oral deilim” karln verdi. Amcas: “Hür müsün, köle

misin?” deyince de: “Ben köleyim” dedi. Amcas: “Kimin kölesisin?” deyince:

“Muhammed b. Abdillah b. Abdilmuttalib'in kölesiyim” cevabn verdi.

Amcas: “Sen Arap msn, Acem misin?” deyince: “Ben Arabm” dedi. Sen

kimlerdensin?” diye sorunca: “Ben Kelb kabilesindenim” dedi. Kelb

kabilesinden kimlerdensin?” deyince de: “Abdi Vudd oullarndanm” dedi.

Bunun üzerine amcas: “Vay haline! Sen kimin olusun?” diye sorunca: “Ben,

Hârise b. erâhîl'in oluyum” dedi. Nerede esir alndn?” deyince:

“Daylanmn yanndan esir alndm” karln verdi. “Daylarn kimdir?”

deyince de: “Tayy'dir” dedi. Annenin ad nedir?” dediinde ise: “Su’dâ'dr”

dedi. Bunun üzerine amcas onu banna basarak: “bnu'l-Hârise ha!” dedi ve
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babasn çartarak: “Ey Hârise! Bu senin olundur" dedi. Hârise gelip

kendisine baknca olunu tand. Ona: “Efendin sana nasl davranmaktadr?"

diye sordu. Zeyd: “Beni ailesine ve çocuklanna kar tercih eder. O beni çek

sevmektedir ve ben dilediimi yapyorum" dedi.

Bunun üzerine babas, amcas ve kardei kendisiyle beraber Mekke’ye

geldiler. Resûlullah’n (mUMui aleyhi veseiiem) yanna geldiklerinde, Hârise: “Ey

Muhammedi Siz Allah’n hareminde, evinde bulunan ve zor durumda

olanlara yardm edip esirlere yemekler yediren kiilersiniz. Olum yannda

esir bulunmaktadr. Bize bir iyilikte bulun ve onun fidyesini ödemekte bize

kolaylk sala. Sen onun kavminin efendilerinin olusun. Sana istediin kadar

fidye vereceiz” dedi. Bunun üzerine Resûlullahissiy^uaicy+imeiiHn): "Size bundan

daha hayrlsn vereceim" buyurdu. Onlar: “Ne vereceksin?” diye sorunca:

"Onu muhayyer brakacam. Eer sizi tercih ederse fidye ödemeden onu alr.

Eer beni tercih ederse onu rahat brakn" buyurdu. Onlar da: “Allah seni

hayrla mükâfatlandrsn, iyi yaptn” dediler.

Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem), Zeyd’i çarp: "Ey Zeyd! Bunlar tanyor

musun?" diye sorunca, Zeyd: “Evet, tanyorum, bunlar babam, amcam ve

kardeimdir” cevabn verdi. Resûlullah (saitaiiahu aleyhi veseiJem):
“
Beni de tanyorsun.

Eer dilersen onlarla beraber git. Eer beni tercih edersen zaten beni

biliyorsun" buyurdu. Zeyd: “Ben asla sana kar kimseyi tercih etmem, sen

benim babam ve amcam yerindesin" dedi. Bunun üzerine babas ve amcas:

“Ey Zeyd! Hür olmay köle olarak kalmaya m tercih ediyorsun?” deyince,

Zeyd: “Ben bu kiiden aynlacak deilim” karln verdi. Resûlullah (safleiahuBieyt

mailem), Zeyd'in kendisine olan balln görünce: "ahit olun ki o hürdür ve

olumdur. O benim, ben de onun varisiyim" buyurdu. Resûlullah'n (seiMuhu Beyh

veseM cömertliini gören Zeyd’in babas ve amcas rahatlamt. Zeyd Cahiliye

zamannda hep: “Muhammed'in olu” diye çanlrd. Ancak: "Evlatlklar
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Ayet: 5 681

babalarna nisbet edin ..."
1

âyeti inince: “Zeyd b. Hârise” diye çarlmaya

baland.

bn Asâkir, Vakûb b. eybe vastasyla Haan b. Osman'dan bildirir:

Fakihlerden ve ilim ahalisinden baz kiiler bana: "Âmir b. Rabîa'ya «Âmir b.

el-Hattâb» denilirdi" dediler. O, Hattâb’a nisbet edilirdi. Yüce Allah, Âmir,

Zeyd b. Hârise, Ebû Huzeyfe'nin azatls Sâlim ve Mikdâd b. Amr'n hakknda:

"Evlatlklar babalarna nisbet edin, bu Allah katnda en doru olandr. Eer

babalarnn kim olduunu bilmiyorsanz, bu takdirde onlar din kardei ve

dostlarnz olarak kabul edin. çinizden kasdederek yaptklarnz bir yana,

yanlmalarnzda size bir sorumluluk yoktur. Allah, balar ve merhamet

eder
" 2

âyetini indirdi .
3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Bekre der ki: Allah: "Evlatlklar

babalarna nisbet edin, bu Allah katnda en doru olandr. Eer

babalarnn kim olduunu bilmiyorsanz, bu takdirde onlar din kardei ve

dostlarnz olarak kabul edin ..."4 buyurmaktadr. Ben de babas bilinmeyen

kiilerdenim ve sizin din kardeinizim .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Evlatlklar babalarna nisbet edin,

bu, Allah katnda en doru olandr. Eer babalarnn kim olduunu

bilmiyorsanz, bu takdirde onlar din kardei ve dostlarnz olarak kabul

edin ..."
6 buyruunu açklarken: "Evlatlklar babalarna nisbet ederek

çarmak daha adilane olur. Babasnn kim olduunu bilmezsen o senin

kardein ve dostundur" dedi .

7

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Eer babalarnn kim

olduunu bilmiyorsanz, bu takdirde onlar din kardei ve dostlarnz

1 Ahzâb Sur. 5
1 Ahzâb Sur. 5

3 bn Asâkir (25/320, 321).

* Ahzâb Sur. 5

5 bn Cerir (19/13).

6 Ahzâb Sur. 5

7 bn Cerir (19/12).
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olarak kabul edin
"

1

buyruunu açklarken: "(Evlatlk edinilen kiinin)

Babasnn kim olduunu bilmezsen o senin kardein ve dostundur. Filann

dostu diye çarlr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil bu âyeti açklarken: "Eer

kendilerine nisbet edeceiniz babalarn bilmezseniz onlar din kardeiniz

olarak kabul ederek: "Abdullah, Abdurrahman, Ubeydullah ve buna benzer

isimlerle çarn. Yani kiiyi Mevlâsna nisbet ederek çarn” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Eer babalarnn kim

olduunu bilmiyorsanz, bu takdirde onlar din kardei ve dostlannz

olarak kabul edin ..."

3

buyruunu açklarken: "(Evlatlk edinilen kiinin

babasnn kim olduunu bilmezsen) O senin kardein ve dostundur. Filan

oullarnn azatls diye çarlr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Salim b. Ebi'l-Ca'd der ki: "Evlatlklar

babalarna nisbet edin ..."3 âyeti indii zaman Sâlim'in babasnn kim

olduunu bilmezlerdi. O, Ebu Huzeyfe'nin azatls da deildi. O sürekli

yanlarnda kalan biriydi.

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Yanlmalarnzda size bir sorumluluk

yoktur.. buyruunu açklarken: "Burada bir yasaklama gelmeden önce,

çocuun evlatlk edinen kiiye nisbet edilmesi kastedilmektedir" dedi.

"...çinizden kasdederek yaptklarnz ..."5 buyruu hakknda ise: "Bu

konuda emredilip öyle bir eyden nehyedildikten sonra, çocuun evlatlk

edinen kiiye nisbet edilmesi kastedilmektedir" dedi .

6

1 Ahzâb Sur. 5
1 Ahzâb Sur. 5

5 Ahzâb Sur. 5
4 Ahzâb Sur. 5

* Ahzâb Sur. 5
6 bn Cerîr (19/14).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...çinizden kasdederek yaptklarnz bir yana, yanlmalarnzda size bir

sorumluluk yoktur. Allah, balar ve merhamet eder
7
' buyruunu

açklarken: "Baka birini babas sanarak bilmeden, kiiyi kastsz olarak, ona

nisbet etmende bir saknca yoktur" dedi .

1

bnu’l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre hadisi

Resûlullah'a Maiiahu aleyhi veseüen) dayandrarak: "Vallahi, beti sizin hata ile

yaptklarnzdan korkmuyorum. Bilerek yaptklarnzdan korkuyorum" dedi .

2

bn Merdûye’nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu Bieyh vesellem):

"Ben sizin hata ile yaptklarnzdan korkmuyorum. Bilerek yaptklarnzdan

korkuyorum

"

buyurmutur .

3

fi-*» » Jjî

Jl iyi ^ 'Jj]

IjJaZi J ÜJ 01S Û.J^ (JûUjl

“Peygamber, müminlere kendi canlarndan daha yakndr.

Onun eleri onlarn anneleridir; akraba olanlar, miras

hususunda, Allah'n Kitab nda birbirlerine müminler ve

muhacirlerden daha yakndrlar. Dostlarnza yapacanz
uygun bir vasiyet bunun dndadr. Bu, Kitab'da yazl

bulunmaktadr." (Akzâb Sur. 6)

' bn Cerîr (19/13, 14).

1 Ahmed 13/440, 16/562 (8074, 10958). Muhakkik: "Müslim'in artna göre isnad

sahihtir" demitir.
1 Taberânî M. el-Evsat (7001). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (6/250) der ki: "snâdnda

Bakiyye vardr ve müdellistir."



684
-a Ahzâb Sûresi &

Buhâri, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiafiahu aiayhi veseiiem) öyle buyurmutur “Hiç bir

mümin yoktur ki, ben dünyada ve âhirette onun için insanlarn en yakn:

olmayaym. Dilerseniz: “Peygamber, müminlere kendi canlarndan daha

yakndr...'
1

âyetini okuyun. Herhangi bir mümin mal brakt zaman om

yaknlan varis olur. Her kim de geriye borç veya baklacak çocuklar brakrsa

yanma gelsin, ben onun velisiyim.
" 2

Tayâlisî ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir Reçûlullah (saiMu aleyhi

meltem) zamannda mümin biri vefat ettii zaman Hz. Peygamber (uJlattahu aleyh,

veseiiem) gelir ve:
"
Borcu var myd?" diye sorard. Eer: "Borcu vardr" denilirse:

"Borcunu ödeyecek mal var mdr?" diye sorard. Eer yine: "Evet vardr"

cevabn alrsa onun namazn klard. Eer "Hayr, borcunu ödeyecek mal

yoktur" denilirse: "Arkadanzn cenaze namazn kln " buyururdu. Yüce

Allah bize fethi nasip ettii zaman Hz. Peygamber (ssHbIbHu Beyh. meltem): "Ben

müminlere canlanndan daha yaknm. Borç brakan kiinin borcunu ödemek

bana aittir. Mal brakan kiinin mal da varislerindir
”
buyurdu .

3

Ahmed, Ebû Dâvud ve bn Merdûye'nin Câbir'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (niUvhu aleyhi meltem): "Ben müminlere canlanndan daha yaknm. Her

kim ölür de geriye bir borç brakrsa borcunu ödemek bana aittir. Mal brakan

kiinin mal da varislerinindir" buyurdu .
4

bn Ebî eybe, Ahmed ve Nesâî, Bureyde'den bildirir. Yemen'de Hz. Ali ile

beraber savata bulundum. Orada Ali’den kabalk görmütüm. Resûlullah'n

(sBiiaiiahu afeyh' meltem) yanna geldiimde durumu anlattm ve Hz. Ali’yi yerdim.

Bunun üzerine Resûlullah’n (riiatahuateyhi millim) yüzü deiti ve: "Ey Bureyde! Ben

müminlere canlanndan daha yakn deil miyim?" diye sordu. Ben: "Evet, yâ

’ Ahzâb Sur. 6

’ Buhâri (2399, 4781), bn Cerîr (19/15) ve bn Kesîr, Tefsirde (6/381) geçtii üzere bn
Ebî Hatim.

J Tayâlisî (2459), Buhâri (2298, 5371, 6745) ve Müslim (1619).

4 Ahmed 22/64 (14158), Ebû Dâvud (2956, 3343). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 2563, 2859),
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Resûlallah!" dediimde: "Ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir"

buyurdu.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Onun eleri

onlarn anneleridir..."’ buyruunu açklarken: "Bu ekilde onlara sayg

gösterilir" dedi.
2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil: "Onun eleri onlarn

anneleridir..."3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Onlar hürmet göstermede

anneleri gibidir. Bir müminin Hz. Peygamber’in UsiiBBahu aieyti meiM elerinden

birini nikahlamas caiz deildir. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) eini boasa dahi bu

ne hayatta iken, ne de vefatndan sonra caiz deildir. Onlar her mümin kiiye

öz annesinin haram olmas gibi haramdr."

bn Sa'd, bnu’l-Münzir ve Sünen 'de Beyhakî'nin bildirdiine göre kadnn

biri Hz. Âie'ye: "Ey anne!" deyince, Hz. Âie: "Ben erkeklerinizin annesiyim,

kadnlannzn annesi deilim" karln verdi.
4

bn Sa'd'n bildirdiine göre Ümmü Seleme: “Ben hem erkeklerinizin, hem

de kadnlannzn annesiyim” demitir.5

Abdunrezzâk, Saîd b. Mansûr, shâk b. Râhûye, bnu’l-Münzir ve Beyhakî,

Becâl'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb Kuriân okuyan bir çocuk gördü. Çocuk:

«tâ- 13
jlj ^ ^*)i" (=Peygamber, müminlere

kendi canlanndan daha yakndr. Onun eleri onlann anneleridir. Kendisi de

onlara babadr) eklinde okuyordu. Ona: “Ey çocuk! Onu (Kendiside onlara

babadr ksmn) Kuriân'dan sil" deyince: “Bu, Ubey'in mushafdr" dedi.

Bunun üzerine Ubey'e gidip durumu sorunca, Ubey: “Ben Kur'ân ile megul

1 Ahzâb Sur. 6
1 bn Cerir (19/16).

3 Ahzâb Sur. 6
4 bn sa'd (8/178, 179, 200) ve Beyhakî (7/70).

5 bn Sa'd (B/179, 200).
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iken sen çarlarda alverile meguldün" dedi.
1

Firyabî, Hâkim, bn Merdûye ve Sünen 'de Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Abbâs bu âyeti: "^>1^1 ^ ûl 3A3 ül ju ju^âJL) J3I

(=Peygamber, müminlere kendi canlanndan daha yakndr. Kendisi onlara

babadr. Onun eleri de onlann anneleridir) eklinde okurdu.
2

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti: <1»\ 3*3 ^ jjl ^1"

(=Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha yakndr. Kendisi onlara

babadr) eklinde okumutur.3

bn Ebî Hâtim’in krime'den bildirdiine göre bu âyet Kur'ân’da ilk olarak:

**3 ^yr a->l ij* jjl (=Peygamber, müminlere kendi

canlanndan daha yakndr. Kendisi de onlara babadr) eklindeydi.

bn Cerîr’in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre bu âyet ilk zamanlarda:

4>î ^»>3 ^r a»l ^ J3I (=Peygamber, müminlere kendi

canlanndan daha yakndr. Kendisi onlara babadr) eklinde okunurdu.4

bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Akraba olanlar, miras hususunda,

Allah'n Kitap'nda birbirlerine müminler ve muhacirlerden daha

yakndrlar..."5 buyruunu açklarken: "Müslümanlar uzun bir süre hicret

sebebi ile birbirlerine varis oldular. Müslüman bedevi ise muhacirlerden

miras olarak bir ey alamyordu. Allah bu âyeti indirerek müminleri eit kld

ve miras dinde oldu.
6

1

Abdurrezzâk (2/112), Musannef (18748), Metâlib’de (4064) geçtii üzere îshâk b.

Râhûye ve Beyhakî (7/69). Bu kraat Mushafa muhalif olduundan âz bir krattr.
2 Hâkim (2/415) ve Beyhakî (7/69).

3 bn Cerîr (19/15).

4 bn Cerîr (19/16).

s Ahzâb Sur. 6
6 bn Cerîr (19/17).
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Firyabî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Dostlarnza yapacanz uygun bir vasiyet bunun dndadr" 1

buyruunu açklarken: "Burada Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aiayhi veseiiem)

Muhacirlerle Ensâr arasnda kardelik ba kurmu olduu dostlarnza

vasiyet etmeniz kastedilmektedir"' dedi .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed

b. Ali b. el-Hanefiyye: "Dostlarnza yapacanz uygun bir vasiyet bunun

dndadr" 3 buyruunu açklarken: "Bu âyet Müslümann, Yahudi veya

Hristiyan bir kiiye vasiyet etmesinin caiz olduunu göstermek için inmitir"

dedi .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Dostlarnza yapacanz uygun bir vasiyet bunun dndadr ..."5

buyruunu açklarken: “Burada irk ahalisinden olan akrabalar

kastedilmektedir. Ma'rûf ifadesiyle onlara vasiyet edilebileceini

bildirmektedir. Onlar miras alamazlar" dedi. "Bu, Kitab’da yazl

bulunmaktadr"6 buyruu hakknda ise: "Bu baz kraatlarda: " JL dJ'S

eklindedir. Yani mürik, mümine varis olamaz” dedi .

7

Abdurrezzâk'n Katâde’den bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Dostlarnza yapacanz uygun bir vasiyet bunun dndadr ..."
8

buyruunu açklarken: "Burada uygun vasiyetle kiinin dininden olmayan

akrabalanna vasiyet etmesi kastedilmektedir. Zira o, neseb olarak velindir.

Ancak dinde velin deildir" dedi .

9

’ Ahzâb Sur. 6
1 bn Cerîr (19/20).

3 Ahzâb Sur. 6

4 bn Cerîr (19/19).

5 Ahzâb Sur. 6
6 Ahzâb Sur. 6
7 bn Cerîr (19/19, 22).

8 Ahzâb Sur. 6

9 Abdurrezzâk (2/112, 113).
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"Hani biz peygamberlerden salam söz almtk. Senden,

Nuh'tan, brahim, Mûsâ ve Meryem olu sa'dan da. Evet,

biz, onlardan sapa salam bir söz almtk. Allah,

dorulardan doruluklarm sormak ve inkarclara can

yakn azap hazrlamak için bunu yapmtr/' (AkzâL Sur. 7, s)

Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Hani biz peygamberlerden salam söz almtk ..."
1 buyruunu

açklarken: "Burada daha Âdem'in (eieyhisseism) sulbündeyken peygamberlerden

alnan söz kastedilmektedir" dedi. "Evet biz, onlardan sapa salam bir söz

almtk" 2 buyruu hakknda ise: "Burada da Allah'n, insanlardan alm
olduu sözlerden daha salam bir söz almas kastedilmektedir" dedi.

"Dorulardan doruluklarn sormak... için ..."

3

buyruunu açklarken:

“Burada haberi ulatrp veren peygamberler kastedilmektedir" dedi/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Hani biz

peygamberlerden salam söz almtk. Senden, Nûh'tan, brâhlm, Mûsâ ve

Meryem olu sa'dan da. Evet biz, onlardan sapa salam bir söz almtk"5

âyetini açklarken: "Allah özel olarak peygamberlerden birbirlerini tasdik

etmek ve birbirlerine tabi olmak huunda söz almtr" dedi .

6

1 Ahzâb Sur. 7
1 Ahzâb Sur. 7
3 Ahzâb Sur. 8

4 bn Cerîr (19/23, 24).

s Ahzâb Sur. 7
6 bn Cerîr (19/23).
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Taberânî, bn Merdûye ve Delâil'de Ebû Nuaym'n Ebû Meryem el-

assânî'den bildirdiine göre bedevi biri: “Yâ Resûlallah! Peygamberliinde

olan ilk ey nedir?" dediinde:
"
Allah’n , daha önceki peygamberlerden söz

ald gibi benden de söz almasdr" buyurdu. Sonra: "Hani biz

peygamberlerden salam söz almtk. Senden, Nuh'tan, Ibrâhîm, Musa ve

Meryem olu Isa'dan da. Evet biz, onlardan sapa salam bir söz almtk"1

âyetini okuyarak öyle devam etti: "Sonra atam brahim'in: «çlerinden

onlara bir peygamber gönder»2
diye ettii duas ve sa b. Meryem'in

müjdesidir. Bir de Resûlullah'n annesinin rüyasnda ayaklarnn arasndan

am saraylarn aydnlatan birn çktn görmesidir."3

Tayâlisî, Taberânî ve bn Merdûye’nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre

ResûlullahEJBUahuaiey+vettiM öyle buyurmutur: "Allah bütün mahlukat yaratt

ve hepsine bir kader belirledi. Ar' su üzerinde iken peygamberlerinden söz

ald. Sonra saalan sa eline, sokulan da dier eline ald. Ancak Rahman'in

her iki eli de sa eldir. Sa elindekiler itaat ederek: «Buyur ey Rabbitn!

Emrindeyiz» dediler. Allah: «Ben sizin Rabbiniz deil miyim»
4 buyurunca:

«Evet, Rabbimizsin» dediler. Bunun üzerine Allah sadakilerle soldakileri

birbirine kartrd. Aralanndan biri: «Ey Rabbim! Bizi niye birbirimize

kantrdn?» deyince: «Onlann bundan baka yaptklan amelleri vardr ve

onlar o ameller için çalrlar. Onlar kyamet gününde: "Biz bunlan

bilmiyorduk" demesinler diye öyle yaptm» buyurdu. Sonra Allah onlan

Âdem'in sulbüne döndürdü. Cennetlikler ve Cehennemlikler Allah katnda belli

oldu." Bir kii: “O zaman amel niyedir?” deyince, Resûlullah (saHallahu aleyhi veselism):

"Her kavim kendi yerini hazrlar” buyurdu. Bunun üzerine Ömer b. el-Hattâb:

”0 zaman amel etmeye çalacaz yâ Resûlallah!” dedi. 5

’ Ahzâb Sur. 7
1

Bakara Sur. 129
3 Taberânî 22/333 (835). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid'de (8/224) der ki: "Ravileri

güvenilir kiilerdir."
4 A'râf Sur. 172
s Tayâlisî (1226) ve Taberânî (7940, 7943). Heysemî, Mecmuu'z-Zeoâid'de (2/189) der

ki: "snadnda zayf olan Câfer b. ez-Zübeyr bulunmaktadr."
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bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre: “Yâ Resûlallah! Senden

ne zaman söz alnd?" diye sorulunca: "Adem daha ruh ve ceset arasnda iken '

buyurdu.

bn Sa'd'n Âmir’den bildirdiine göre bir kii Hz. Peygambere (saiiaiiahu aieyü

veseiiem): “Ne zaman peygamber oldun?" diye sorunca: “Âdem daha ruh ve ceset

arasnda iken ve benden söz alnd zaman" buyurdu .

1

Bezzâr, Taberânî M. el-Evsat'ta ve DelâiVde Ebû Nuaym’n bn Abbâs’tan

bildirdiine göre: “Yâ Resûlallah! Ne zaman peygamber oldun?" denilince.

ResûlullahlsaiBBMjBeyiivBSBian): "Âdem daha ruh ve ceset arasnda iken" buyurdu .

2

Ahmed, Târih'te Buhârî, Taberânî, Hâkim, Ebû Nuaym ve Delâil'de

BeyhakîYin bildirdiine göre Meysere el-Fecr “Yâ Resûlallah! Ne zaman

Peygamber oldun?" diye sorunca, ResûlullahlsaiinHahuaMiveseiEm): "Âdem daha ruh

ve ceset arasnda iken
"
buyurdu .

3

Hâkim, Ebû Nuaym ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber’e (salisilat aleyhi «seiem): “Sana peygamberlik ne zaman vacip oldu?"

diye sorulunca: Âdem'in yaratlma ve kendisine ruh üflenme arasnda"

buyurdu .

4

Ebû Nuaym’n Sunâbih^den bildirdiine göre Hz. Ömer, Hz. Peygamber'e

IsaHaiiab aleyhi veseiiem): “Ne zaman Peygamber oldun?" diye sorunca, Resûlullah
A

(oJlafah akyü meiiem): "Adem daha çamur ile yorulmu iken" buyurdu.

' bn Sa'd (1/148) ve Ahmed 27/176, 38/257 (16623- 23212). Muhakkik: "snâd
zayftr" demitir.

3
Bezzâr, Kefu'I-Estâr (2364) ve Taberânî (4175). Heysemî, Mecmau’z-ZevSid’de (8/223)

der ki: "snadnda zayf olan Câbir b. Yezîd el-Cu'fî bulunmaktadr."
5 Ahmed 34/202 (20596), Buhârî (7/374), Taberânî 20/353 (833, 834), Hâkim (2/608, 609,

"sahîh"), Ebû Nuaym Hilye (9/53) ve Bcyhakî (1/84, 85, 2/129).

4 Hâkim (2/609), Ebû Nuaym (8), Ahbâr Isbehârt (2/226), Beyhakî (2/130) ve Tirmizî

(3609). Sahîh hadistir (Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2856).
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bn Sa’d’n bildirdiine göre bn Ebî'l-Cad'â: “Yâ Resûlallah! Ne zaman

Peygamber oldun?" diye sorunca, Resûlullah <saiiaii8hu aleyhi veseliem): "Âdem daha ruh

ve ceset arasnda iken " buyurdu.’

bn Sa’d'n Mutarrif b. Abdillah b. e-hhîr'den bildirdiine göre bir kii

Resûlullah'a (saiiBiiahu aleyhi veseliem): “Ne zaman peygamber oldun?" diye sorunca,

Resûlullah (saiiaüBhu aleyhi veseliem): "Âdem dcûa ruh ve çamur arasnda iken" buyurdu .

2

bn Ebî eybe'nin Katâde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiieiiahu aleyhi

veseliem): “Hani biz peygamberlerden salam söz almtk. Senden,

Nûh'tan ..."3 âyetini okuduu zaman:
"Yaratl olarak benden baland, ama

peygamber olarak gönderilmekte sonuncularydm
"
buyururdu .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Hani biz peygamberlerden salam

söz almtk. Senden, Nuh'tan ..."5 buyruunu açklarken: “Bize bildirildiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vBseiiem): "Ben yaratl itibariyle onlarn ilkiyim,

peygamber olarak gönderilmekte ise sonuncularym" buyururdu .

6

bn Ebî Âsm'n ve el-Muhtâre'de Diyâ'nn bildirdiine göre Ubey b. Ka'b:

“Hani biz peygamberlerden salam söz almtk. Senden, Nûh'tan ..."7

buyruunu açklarken: “lk resul, peygamber Nuh'tur. Ondan sonra da

peygamberler ard arda geldi" dedi .

8

Haan b. Süfyân, bn Ebî Hatim, bn Merdûye, Delâiide Ebû Nuaym,

Deylemî ve bn Asâkir, Katâde vastasyla Hasan’dan onun da Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi mellem): "Hani biz

peygamberlerden salam söz almtk. Senden, Nuh'tan, Ibrâhîm, Mûsâ ve

1 bn Sa'd (1/14S, 7/59) ve Tahâvî, el-Mükil (5976). Muhakkik: "snad sahihtir"

demitir.
1 bn Sa'd (1/14S).

J Ahzab Sur. 7

« bn Ebî eybe (11/495, 496, 13/230).

5 Ahzâb Sur. 7

bn Cerir (19/23).

7 Ahzâb Sur. 7
8 bn Ebî Âsim, Sünen (407) ve Diyâ (1160). Elbânî: "snâd hasendir" demitir.
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Meryem olu Isa'dan da. Evet biz, onlardan sapa salam bir söz almtk"'

âyetini açklarken: “Ben yaratl itibariyle onlarn ilkiyim, peygamber olarak

gönderilmekte ise sonuncularym" buyurdu. Yani Allah ilk olarak Hz.

Peygamber'i (saiiaiishu aie^i veseiiem) yaratmaya balamtr.

2

Bezzârin bildirdiine göre Ebû Hureyre: Âdem'in (aieytisseiam) en hayrl be

çocuu Nuh. brâhîm, Mûsa, sa ve Muhammed'dir (eMnmmiv) . Bu beinin en

hayrls da Muhammed'dir (saHBiiahu aiayti vesaiiem)" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in Dahhâk vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs:

ifadesi, peygamberlerin verdikleri ahidler mânâsndadr" dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Hani biz peygamberlerden salam söz almtk ..."5

buyruunu açklarken: "Allah, peygamberlerden, kavimlerine hakk tebli

edeceklerine dair söz almtr" dedi .

6

Ebû Nuaym ve Deylemî’nin bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiafiahu aleyhi veseiiem): "Hiçbir âlim kii yoktur ki, Allah peygamberlerinden söz ald

gün mutlaka kendisinden de söz almtr. Bu kiinin kötülükleri, oturduu ilim

meclisleriyle bertaraf edilir. Ancak ona vahiy gelmez" buyurmutur.

7

’ Ahzâb Sur. 7
1 bn Kesir, Tefsîr'de (6/383) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Ebû Nuaym (3) ve Deylemî

(4850). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (661) hadisin zayf olduunu söylemitir.

3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2368). Zayf hadistir (Bakn: Elbânî, Dalfu'l-Câmi', 2876).

* Ahzâb Sur. 7
5 Ahzâb Sur. 7
6 bn Ebî Hâtim 2/693 (3757) ve Taberânî (12353).

7 Deylemî (5161).
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"Ey îman edenler! Allahn size olan nimetini hatrlayn;

hani size ordular saldrmt da, biz onlara kar bir rüzgâr

ve sizin görmediiniz ordular göndermitik. Allah

yaptklarnz görendir. Hani onlar size hem üst

tarafnzdan, hem alt tarafnzdan gelmilerdi. Hani gözler

kaym ve yürekler azlara gelmiti. Siz de Allah'a kar
çeitli zanlarda bulunuyordunuz. te orada mü'minler

denendiler ve iddetli bir ekilde sarsldlar. Hani

münafklar ve kalplerinde hastalk olanlar, «Allah ve Resûlü

bize, ancak aldatmak için vaadde bulunmular» diyorlard."

(Ahznh Sur. 9 - 12 )

Hâkim, bn Merdûye, Delâil'de Ebû Nuaym, DelâiVde Beyhakî ve bn

Asâkir deiik kanallarla Huzeyfe’den bildirir: Biz Ahzâb günü saflar halinde

oturmutuk. Ebu Süfyan ve yanndakiler üst tarafmzda, Kureyza Yahudileri

ise alt tarafmzda bulunuyordu. Onlarn çocuklarmza bir kötülük

yapmalanndan korkuyorduk. imdiye kadar böylesine karanlk ve böylesine

frtnal bir gece ile asla karlamamtk. Frtnann sesi sanki imekler

gibiydi ve o kadar karanlkt ki kii kendi parman bile göremez olmutu.
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Bunun üzerine münafklar Hz. Peygamber'den (saiisiiahu aleyhi meltem) izin isteyip

“Evlerimiz açk (korumasz) yerdedir" demeye baladlar. Oysa evleri açl*

(korumasz) yerde deildi. Hz. Peygamber (saiyahu aleyhi «seiiem), onlardan izir

isteyen herkese izin vermi ve münafklar birer birer gitmiti.

Biz üç yüz veya buna yakn bir saydaydk. Resülullah (saUefahu aleyhi veselM bize

doru yönelip adamlar birer birer geçerek yanma geldi. Beni dümandan

koruyacak bir kalkanmn olmad gibi dizlerime yetimeyen hanmmn

hrkas dnda souktan koruyacak bir ey de yoktu. Ben diz üstü

çökmütüm. Resülullah (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Bu kimdir?" diye sorunca: “Ben

Huzeyfe'yim" dedim. Resülullah (salBlahu aleyhi mailem):
"
Huzeyfe'mi

?"
buyurunca,

ben daha da yere çökerek: “Evet, yâ Resûlallah!" dedim. (Elbisenin

ksalndan dolay) kalkmak istememitim. Resülullah UsJiaiiatuj aleyhi «ueiiem):

"Kalk!" deyince kalktm. Bunun üzerine Resülullah (uMMu aleyhi meiiem):

"Dümanlarda neler olup bitmektedir ören ve bana haber ver" buyurdu. Ben

de insanlar içinde en fazla korkan ve en çok üüyen kiiydim. Yola çkacam

anda Resülullah Maiiahu aleyhi vesdiem):
"
Allahm ! Onu önünden, arkasndan,

sandan, solundan, üstünden ve altndan koru" diye dua etti. Vallahi, ite o

zaman Allah'n içimde yaratm olduu korku ve üüme yok oldu ve onlardan

geriye hiçbir eser kalmad. Dümana doru yöneldiimde: "Ey Huzeyfe!

Yanma geri dönünceye kadar hiç bir ey yapma" buyurdu.

Yola çktm ve askerlerin yanna yaklatm. Yakm olduklan atein

sayesinde iriyan siyah bir adamn ellerini atete starak börünü

ovuturduunu gördüm. O: “Buradan gideceiz, buradan gideceiz"

diyordu. Sonra askerlerin arasna szdm ve Âmir oullann gördüm. Onlar

birbirlerine: “Ey Âmir oullan! Gidelim, gidelim, artk burada kalacak yerimiz

yoktur" diyordu. Bir de baktm ki frtna düman askerlerinden öbür tarafa

bir kan bile geçmiyordu. Vallahi frtnann kaldrd talann eyalanna

çarparak çkard sesi iitiyordum.

Sonra Hz. Peygamber'e (tayishu *ytu «esefan) doru yola çktm. Hemen hemen

yan yolda iken sanklar sannm yaklak yirmi atl gördüm. Onlar “Dostuna
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haber ver ve: «Allah dümann hakkndan geldi»» de” dediler. Resûlullah'n

(sailaibhu aleyhi yes8iM yanna geldiimde o, örtüsüne bürünmü namaz klyordu. Hz.

Peygamber (saMaMahu aleyh, veseiiem) zor durumda kald zaman namaz klard.

Resûlullah'a (»iaiiahu aleyhi veseiiem) dümann geri dönmek için hazrlandn haber

verdim. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey iman edenler! Allah’n size olan

nimetini hatrlayn; hani size ordular saldrmt da, biz onlara kar bir

rüzgâr ve sizin görmediiniz ordular göndermitik. Allah yaptklarnz

görendir
"1

âyetini indirdi .

2

Rûyânî ve bn Asâkir, brâhîm et-Teymî’den, o da babasndan bildirir: Bir

kii: “Eer ben Resûlullah’a {saiiaiiahu deyhi veseiiem) yetimi olsaydm onun

hizmetinde bulunurdum" dedi. Bunun üzerine Huzeyfe öyle anlatt: “Biz

Ahzâb günü Resûlullah (sallaltahu aleyhi vesellem) le beraber idik. Resûlullah (sellallahu aleyhi

nttiiMi) gece vakti soukta gece namaz klyordu. Bundan ne daha önce ne de

daha sonra öylesi bir souk görmemitik. Resûlullah (saiiiiahu aleyhi veullem) bana

doru bakarak:
"Dümanlarn yanma gidip te bana onlarn haberini getirecek

biri yok mudur ki, Allah onu kyamet gününde benimle beraber klsn
?"

buyurdu. Aramzdan hiç kimse kalkmamt ve herkes susmutu. Resûlullah

(sBiiBiiaht aleyhi vesellem) sorusunu tekrar edince yine herkes sustu. Sonra: "Ey Ebû

Bekr!" diye seslendi. Ebû Bekr Allah’a istifar ve tövbe edip: "Dilersen

giderim” dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Ey Ömer!" diye seslenince, Ömer

de Allah’a istifar ve tövbe etti. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, vesellem):

"Ey Huzeyfe!" diye seslendi. Ben: "Emrindeyim” dedim ve kalkp yanna

gittim. ki tarafm da souktan titriyordu. Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi vesellem)bam ve

yüzümü svazlayarak: "Dümanlarn yanna git ve bize onlarn haberini getir.

Geri dönene kadar hiç bir ey yapma" buyurdu. Sonra da: "Allahm! O, geri

dönene kadar onu önünden, arkasndan, sandan, solundan, üstünden ve

altndan koru" diye dua etti. Resûlullah’n Maiiahu aleyhi vesellem) bu ekilde dua

etmesi benim için dünya ve içindekilerden daha deerliydi. Yola çktm ve

1 Ahzâb Sur. 9
1 Hâkim (3/31, "sahih"), Ebû Nuaym (432), Beyhakî (3/450- 455) ve bn Asâkir (12/282,
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dümana doru yürümeye baladm. Sanki bir hamamn içinde yürüyordum.

Onlan öyle bir ekilde buldum ki, Allah onlara bir rüzgâr gönderip iplerini,

çadrlann koparm, atlarn kaçrm ve kendilerine ait her eyi helak etmiti.

Ebû Süfyân da yakt atein yannda oturmu snmaya çalyordu. Ona

bakp yayma bir ok koydum. -Huzeyfe attn vuran biri idi* Ancak

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «sillem): "Geri dönene kadar hiç bir ey yapma

"

buyruunu hatrladm. Bunun üzerine oku tekrar ok sepetine koydum.

Düman topluluktan bir kii: “Kavimden hiç kimse birbirini brakmasn” dedi.

Bunun üzerine her kii yannda oturan kiinin elini tuttu. Bende yanmda

oturan kiinin elini tuttum. Ona: “Sen kimsin?” dediimde: “Sübhânallah!

Beni tanmyor musun? Ben filan olu filanm” dedi. Meer Hevâzin

kabilesinden biri imi. Hz. Peygamberim (uiisiiahu aleyhi meiiam) yanna geri

dönüyordum. Yine, sanki bir hamamda gidiyordum. Durumu Resûlullah'a

(sailaiihu aleyhi «ailem) haber verdiimde, o, gece karanlnda, az dileri görünecek

derecede gülmütü. O scaklk üzerimden gitmiti. Resûlullah (saiiafahu aleyhi ««Hem)

beni yannda oturtup ayaklannn dibinde uyuttu ve elbisesinin bir kenanyla

beni örttü. Ben kamm ve gösümü ayaklannn altna dayamtm.

Sabahladklarnda Allah düman hezimete uratt. "Hani size ordular

saldrmt da, biz onlara kar bir rüzgâr ve sizin görmediiniz ordular

göndermitik..."’ buyruu da bunu ifade etmektedir.

1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Delâil'de Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Ey iman edenler! Allah'n size olan nimetini hatrlayn; hani size

ordular saldrmt da, biz onlara kar bir rüzgâr ve sizin görmediiniz

ordular göndermitik...
w) buyruunu açklarken: “Ebû Süfyân'n günü Ahzâb

günüydü” dedi .
4

Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildirir: Hendek günü: “Yâ Resûlallah! Dua edeceimiz bir ey yok mudur,

1 Ahzâb Sur. 9
1 bn Asâkir (12/278, 279) ve Müslim (1788).

5 Ahzâb Sur. 9

4 bn Cerîr (19/29) ve Beyhakî (3/433).
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yürekler azlara geldi" dedik. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi ««Hem): "Evet vardr:

«Allahm! Ayplarmz kapat ve korkumuzu gider» diye dua edin" buyurdu.

Bunun üzerine Allah dümanlarna kar bir frtna kopard ve onlar rüzgârla

hezimete uratt .

1

Firyabî, bn Ebî eybe, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, el-Azame'de

Ebu'-eyh ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Mücâhid: "Size ordular

saldrmt ..."
2 buyruunu açklarken: “Burada Ahzâb'dan kast, Uyeyne b.

Bedr, Ebû Süfyân ve Kureyza’dr" dedi. "Biz onlara kar bir rüzgâr ve sizin

görmediiniz ordular göndermitik..."3 buyruu hakknda ise: “Burada da

Sabâ rüzgan kastedilmektedir. Bu rüzgâr Hendek gününde dümanlara

gönderilmi ve onlarn kazanlann ters çevirip çadrlann yerinden kopararak

onlar oradan geri çevirmiti. Görmediimiz ordularla da melekler

kastedilmektedir. Ancak o gün melekler savamamtt" dedi .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Kuna da Hâkim, el-Azame'de Ebu'-eyh, bn

Merdûye ve DelâiVde Ebû Nuaym, bn Abbâs'tan bildirir: Ahzâb gecesi dou
rüzgâr güney rüzgârna gelip: “Git, Allah'a ve Resûlüne yardm et" dedi.

Güney rüzgân: “Hür kii gece vakti seyretmez" karln verdi. Bunun

üzerine Yüce Allah onu buzetti ve scak kld. Allah, onlara sabâ rüzgânn

gönderip atelerini söndürdü ve çadr iplerini kopard. Resûlullah Mrfahu aleyhi

veniiem): "Ben, Saba rüzgân ile üstün geldim. Ad kavmi ise bat rüzgân ile helak

edildi" buyurdu. "Biz onlara kar bir rüzgâr ve sizin görmediiniz ordular

göndermitik ..."3 buyruu da bunu ifade etmektedir.

6

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Ben, Saba rüzgân ile üstün

Ahmed 17/27 (10996) ve bn Kesîr, Tefsîr ’de (6/389) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

Müsned'ir muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
* Ahzâb Sur. 9
3 Ahzâb Sur. 9
4 bn Cerîr (19/28), Ebu'-eyh (858, 865) ve Beyhakî (3/448).

5 Ahzâb Sur. 9
6 bn Cerîr (19/25), bn Kesîr, Tefsîr'de (6/385) geçtii üzere bn Ebî Hâtim) ve Ebu'-

eyh (868).
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geldim. Ad kavini ise bat rüzgâr ile helak edildi" buyurdu .

1

Hâkim'in bildirdiine göre Nu'mân b. Mukarrin: “Resûlullah (saiiaiiahu aleyh

reseiiem) ile birlikte bulundum. O, gündüzün balangcnda savaa balamazsa

güne batya kayp ta rüzgârlar esmeye balayncaya kadar sava ertelerdi”

dedi .

2

bn Ebî eybe, Buhârî, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve

Delâil'de Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Hani onlar size hem üst

tarafnzdan, hem alt tarafnzdan gelmilerdi. Hani gözler kaym ve

yürekler azlara gelmiti. Siz de Allah'a kar çeitli zanlarda

bulunuyordunuz"3 âyetini açklarken: "Bu, Hendek günüydü” dedi .

4

bn Sa'd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Delâil'de

Beyhakî, Kesîr b. Abdillah b. Amr b. Avf el-Müzenî vastasyla babasndan, o

da dedesinden bildirir: Resûlullah (sbIIbIUhj aleyhi meiiem) Ahzâb ylnda bize hendei

kazacamz yeri belirledi. Ancak hendei kazarken önümüze yuvarlak beyaz

bir kaya çkt. O kaya kazmalanmz krm, ama biz onu kramamtk. Bu

durumu Resûlullah'a (taiiaiiah^eytavtseiBn) bildirdiimizde Selmân'n balyozunu ald

ve kayaya bir darbe vurdu. Kaya yarld ve ondan imek gibi birk çkt. Bu

k Medine'nin bütün etrafn aydnlatmt. Sanki buk gece karanl içinde

bir lamba gibiydi. Resûlullah (uUaiUu aleyh resekm) tekbir getirince Müslümanlar da

tekbir getirdi. Sonra bir darbe daha vurdu ve kaya yanlp bir daha ondan

imek gibi bir k çkt. Ondan çkan k o iki datn arasn aydnlatt.

Resûlullah (salyam aleyhi veseiiem) tekbir getirince Müslümanlar da tekbir getirdi.

Sonra Resûlullah (saiisiiahu aleyhi veseiiem) üçüncü darbeyi vurdu ve kaya krld. Bir

daha ondan imek gibi birk çkt ve çkan k iki dan arasn aydnlatt.

Yine Resûlullah (aaiiaiiahu aleyhi reselisin) tekbir getirince Müslümanlar da tekbir getirdi.

’ Ahmed 3/461, 5/127, 255, 351 (2013, 2982, 3171, 3338), Buhârî (1035, 3205, 3343, 4105),

Müslim (900) ve Nesâî, S. el-Kubrâ (11617).
1 Hâkim (2/116) ve Ebû Dâvud (2655).

5 Ahzâb Sur. 10

4 bn Ebî eybe, (14/416), Buhârî (4103), Nesâî, S. el-KübrS (11398), bn Cerîr (19/30) ve

Beyhakî (3/433).
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Bunu Resûlullah'a (jaHBHahu aleyhi vtuiiem) sorduumuzda öyle buyurdu: "tik k
çkmasnda bana Hîre saraylarn ve Kisra ehirlerini aydnlatt. Onlar sanki

köpek dileri gibiydi. Cibril bana ümmetimin onlara galip geleceini haber

verdi. kinci k çkmasnda bana Rum topraklarndaki krmz saraylar

aydnlatld. Onlar da sanki köpek dileri gibiydi. Cibrîl bana ümmetimin

onlara da galip geleceini haber verdi. Üçüncü k çkmasnda bana San'â

saraylarn aydnlatt. Onlar da sanki köpek dileri gibiydi. Cibril bana

ümmetimin onlara da galip geleceini haber verdi. Zaferle müjdelenin."

Müslümanlar bu ekilde müjdelenince: "Dosdoru bir vaad ile bize vaadde

bulunan, bu kuatmadan sonra bize zaferi vaadeden Allah'a hamdolsun"

dediler. Ahzâb gidince Müslümanlar 'te bu, Allah'n ve Resûlünün bize

vaad ettii eydir. Allah ve Resulü doru söylemilerdir" dediler. Bu,

onlarn ancak imanlarn ve teslimiyetlerini artrmtr" 1

dediler. Münafklar

ise: "amyor musunuz? Size bir eyler anlatp sizi olmayacak eylerle

umutlandnp batl vaadlerde bulunuyor. Siz savamaya güç yetiremeyip

hendek açarken, Yesrib'den Hîre saraylann, Kisrâ'nn ehirlerini gördüünü

oralan fethedeceinizi haber veriyor" dediler. Bunun üzerine: "Hani

münafklar ve kalplerinde hastalk olanlar, «Allah ve Resûlü bize, ancak

aldatmak için vaadde bulunmular» diyorlard
"2

âyeti indi .

3

Ibn shâk ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Allah’a kar zanda

bulunup münafklann çeitli eyler söylemesinden sonra Allah, Hendek

hakknda: "Ey iman edenler! Allah'n size olan nimetini hatrlayn; hani size

ordular saldrmt da, biz onlara kar bir rüzgâr ve sizin görmediiniz

ordular göndermitik..."4 âyetini indirip kendilerine vermi olduu nimetleri

ve dümanlan nasl savdn zikretmitir. Müminlere saldrmak için gelen

ordular Kurey, Esed, atafân ve Süleym ordulandr. Allah’n onlara kar

göndermi olduu ordular ise rüzgâr ve meleklerdi.

1 Ahzâb Sur. 22
1 Ahzâb Sur. 12

J bn Sa'd (4/82- 84), bn Cerîr (19/39- 42), Târih (2/567), Tahrîcu'l-Kefâfta (1/182)

geçtii üzere Ebû Nuaym ve Beyhakî (3/418- 420).

4 Ahzâb Sur. 9
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Allah’n: "Hani onlar size hem üst tarafnzdan, hem alt tarafnzdan

gelmilerdi..."
1

buyruunda zikretmi olduu üstten gelenlerle Kureyza

oullar, alttan gelenlerle de Kurey Esed ve atafân ordular

kastedilmektedir. "te orada mü'minler denendiler ve iddetli bir ekilde

sarsldlar. Hani münafklar ve kalplerinde hastalk olanlar, "Allah ve Resulü

bize, ancak aldatmak için vaadde bulunmular" 2
ayetlerinde zikredilen

münafklar ve kalplerinde hastalk olanlardan kast, Muattib b. Kueyr ve

beraberinde ayn görüte olanlardr.

"Hani onlardan bir grup, «Ey Yesrib (Medine) halk! Sizin burada durmak

imkânnz yok. Haydi geri dönün» demiti. Onlardan bir baka grup da,

«Evlerimiz açk (korumasz)» diyerek Peygamberden izin istiyorlard. Oysa

evleri açk (korumasz) deildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlard"3 âyetinde

de Kayzî ve kendisiyle beraber ayn görüte olanlar kastedilmektedir. Allah:

"Eer Medine'nin her tarafndan üzerlerine gelinse ve orada karklk

çkarmalar istenseydi, onu mutlaka yaparlard; o konuda fazla

gecikmezlerdi. Andolsun ki, onlar, daha önce geri dönüp

kaçmayacaklarna dair Allah'a söz vermilerdi. Allah'a verilen söz ise

sorumluluu gerektirir. Onlara: «Eer ölümden yahut öldürülmekten

kaçyorsanz bilin ki, kaçmak size fayda vermeyecektir; kaçsanz bile az bir

zamandan fazla yaatlmazsnz» de"4 buyurdu.

Sonra Allah kendilerine ordular gönderip kuatldklan zaman, Kureyza

oullarnn kendilerine üstün gelip belalarn çoald zaman iman ahalisini

zikrederek: "Hani onlardan bir grup, «Ey Yesrib (Medine) halk! Sizin burada

durmak imkânnz yok. Haydi, geri dönün» demiti. Onlardan bir baka

grup da, «Evlerimiz açk (korumasz)» diyerek Peygamberden izin

istiyorlard. Oysa evleri açk (korumasz) deildi. Onlar sadece kaçmak

istiyorlard. nananlardan, Allah'a verdii ahdi yerine getiren adamlar

1

Ahzâb Sur. 10
1 Ahzâb Sur. 11, 12

1 Ahzâb Sur. 13
* Ahzâb Sur. 14- 16
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vardr. Kimi, bu uurda cann vermi, kimi de beklemektedir. Ahidlerini hiç

deitirmemilerdir. Bunun böyle olmas Allah'n, dorular, doruluklar

sebebiyle mükâfatlandrmas, dilerse münafklara azap etmesi yahut

onlarn tövbesini kabul etmesi içindir. üphesiz Allah çok balayandr,

çok merhamet edendir”
1

buyurdu. Yine Allah Müriklerin hezimete urayp

onlara galip gelmesini zikrederek: "Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra

ulamakszn kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savata mü'minlere kâfi

geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir
"2
buyurmutur.

bn shâk, bnu'l-Münzir ve Delâil'öe Beyhakî, Urve b. ez-Zübeyr ve

Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’den bildirir: Muattib b. Kueyr: Bizden biri

ihtiyaç gidermek için dar çkamazken, nasl olur da Muhammed bize Kisra

ve Kayser'in hâzinelerini vaad ediyor" dedi. Kays b. Evs b. Kayzî Haris

oullarndan olan kavmi ile: “Evlerimiz açk (korumasz) Medine'nin

dndadr. Bize izin ver de hanmlanmzn ve çocuklarmzn yanna dönelim”

dediler. Müslümanlar Allah'n sayesinde bu skntlardan kurtulduktan sonra,

Müslümanlann Allah'a kar zanda bulunmas ve münafklarn çeitli eyler

söylemesinden dolay Allah, Resûlüne: "Ey iman edenler! Allah'n size olan

nimetini hatrlayn; hani size ordular saldrmt da, biz onlara kar bir

rüzgâr ve sizin görmediiniz ordular göndermitik...”3 âyetini indirdi. Bu

ordular, Kurey, atafân ve Kureyza oullarnn ordulan idi. Allah'n

göndermi olduu ordular ise rüzgâr ve meleklerdi. "Hani onlar size hem üst

tarafnzdan hem alt tarafnzdan gelmilerdi. Hani gözler kaym ve

yürekler azlara gelmiti. Siz de Allah'a kar çeitli zanlarda

bulunuyordunuz. te orada mü'minler denendiler ve iddetli bir ekilde

sarsldlar. Hani münafklar ve kalplerinde hastalk olanlar, «Allah ve Resûlü

bize, ancak aldatmak için vaadde bulunmular» diyorlard
”4 buyruunda,

üstten gelenlerle Kureyza oullar, alttan gelenlerle de Kurey ve atafân

kastedilmektedir. Münafklarla da Muatteb b. Kueyr ve arkadalar

’ Ahzâb Sur. 22- 24
3 Ahzâb Sur. 25

3 Ahzâb Sur. 9

4 Ahzâb Sur. 10-12
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kastedilmektedir. "Hani onlardan bir grup, "Ey Yesrib (Medine) halk ..."
1

buyruunda da Evs b. Kayzt ve kavminden kendisiyle ayn görüte olanlar

kastedilmektedir .

2

bn Ebî eybe, Berâ b. Âzib’den bildirir: Resûlullah (saliailahu aleyhi vesellem) bize

hendei kazmamz emrettii zaman önümüze kramadmz büyük ve sert

bir kaya çkmt. Kazmalarmz onda artk i görmüyordu. Bu durumu

ResûluIIah'a (saiiaiiahu aleyhi vesellem) t i Girdiimizde geldi ve kayay gördü. Cübbesini

çkanp: "Bismillah" dedi ve bir darbe vurdu. Kayann üçte biri knld. "Allâhu

Ekber! Bana am'n anahtarlar verildi. Vallahi buradan oradaki krmz

saraylar görüyorum" buyurdu. Sonra bir darbe daha vurdu ve: "Bismillah"

dedi. Bu darbeyle kayann üçte biri daha knld. Sonra: "Allâhu Ekber

’

Fârisilerin anahtar bana verildi. Vallahi imdi Medâin ehrinin beyaz sarayn

görüyorum" buyurdu. Sonra üçüncü darbeyi vurdu ve: "Bismillah" dedi. Kaya

parçalannca:
"
Allâhu Ekber! Bana Yemen'in anahtarlar verildi. Vallahi bet

San'â kapsn buradan görüyorum” buyurdu .

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Hani onlar size hem üst

tarafnzdan, hem alt tarafnzdan gelmilerdi ..."4 buyruunu açklarken

“Üstten gelenlerle Uyeyne b. Hsn, alttan gelenlerlede Ebû Süfyân b. Harb

kastedilmektedir"' dedi.

bn Ebî eybe'in bildirdiine göre Hz. Âie: "Hani onlar size hem üst

tarafnzdan, hem alt tarafnzdan gelmilerdi ..."5 buyruunu açklarken:

“Bu, Hendek savanda vaki olan bir eydir" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Hani onlar size

hem üst tarafnzdan, hem alt tarafnzdan gelmilerdi ..."
6 buyruunu

1 Ahzâb Sur. 22
J bn shâk, Sîretu bn Hiâm (2/222, 245, 246) ve Beyhakî (3/435, 436).

3 bn Ebî eybe, 14/421, 422) ve Ahmed 30/625- 627 (18694, 695). Muhakkik: "snad
zayftr" demitir.

4 Ahzâb Sur. 10
s Ahzâb Sur. 10
6 Ahzâb Sur. 10
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açklarken öyle dedi: Bu âyet, Ahzâb gününde Resûlullah (saiiaiiahu alayhi vessilem) bir

ay boyunca kuatlm olarak kald zaman inmitir. Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi

veseiiem) dümandan korunmak için hendek açmt. Ebû Süfyân Kureyliler ve

beraberindekilerle, Bedr oullarnn kardei Uyeyne b. Hsn, atafan ve

beraberindekilerle sava alanna gelmiti. Yahudiler, Ebû Süfyân ile bir

anlama yapt ve ona destek oldular. Allah onlara öyle bir rüzgâr gönderdi ki,

her çadr kurmalarnda çadrlarn iplerini, her atlarn balamalarnda atlann

yularlann kesiyor ve yaktklar atei söndürüyordu. Allah kalplerine korku

düürünce her kabilenin reisi: "Ey filan oullan! Yanma gelin!" diye

çarmaya balad. Kavimler toplannca da: "Kurtulunuz, kurtulunuz geldiler"

demeye balad .

1

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: “"Hani onlar size hem üst tarafnzdan, hem alt

tarafnzdan gelmilerdi ..."
2 buyruunu açklarken: "Üstten gelenlerle

Uyeyne b. Bedr ve Necd ahalisi, alttan gelenlerle de Ebû Süfyân b. Harb,

Tihâme ahalisi ve karlarnda kendileriyle olan Kurayza kastedilmektedir"'

dedi .
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Gözler kaym ..."4

buyruunu açklarken: "Göz (bebek)leri yerinden kaym mânâsndadr"

dedi.

Abdunrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"Yürekler azlara gelmiti ..."5 buyruunu açklarken: "Yürekleri yerinden

çkp azlara gelmiti. Eer boazlar dar olmasayd tamamen dar çkard"

dedi .

6

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre krime:

1 bn Cerîr (19/28).

1 Ahzâb Sur. 10

3 bn Cerîr (19/30).

4 Ahzâb Sur. 10

s Ahzâb Sur. 10
6 Abdurrezzâk (2/113).
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"Yürekler azlara gelmiti..."’ buyruunu açklarken: “Burada korku

kastedilmektedir" dedi. bn Ebî eybe'nin lafznda ise: “Eer kalp yerinden

oynayacak olsayd kiinin can çkard. Oysa burada korku kastedilmektedir”

eklindedir .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Siz de

Allah'a kar çeitli zanlarda bulunuyordunuz"3 buyruunu açklarken:

“Allah hakknda çeitli zanlarda bulunuluyordu. Münafklar, Muhammed’in

(salla!ahu aleyhi veseiiefli) ve arkadalarnn köklerini kurutacaklann zannederken,

müminler, Allah ve Resûlünün vaadinin hak olduuna ve bütün dinlere kar

galip geleceklerine inanyorlard" dedi .

4

Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Siz de Allah'a kar çeitli zanlarda bulunuyordunuz"5 buyruunu

açklarken: “Burada münafklar kastedilmektedir. Onlar Allah hakknda çeitli

zanlarda bulundular" dedi, eÜliÂ
"6 buyruu hakknda ise: “te

orada müminler denendiler, mânâsndadr" dedi. "Hani münafklar ve

kalplerinde hastalk olanlar, «Allah ve Resûlü bize, ancak aldatmak için

vaadde bulunmular» diyorlard
"

7

âyeti hakknda ise öyle dedi: “Münafklar

nifaklarndan dolay çlerinde olan söylediler. Müminler de hak ve iman ile:

«Bu, Allah'n ve Resûlünün vaadidir» dediler."
6

bn Ebî eybe ve Delâil 'de Beyhakî, Câbir b. Abdillah'tan bildirir

Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem) ve ashab hendei kazdklan zaman, çok zorluk

çekmi ve üç gün boyunca yiyecek bulamamlard. Hatta Resûlullah (sadallah.

1 Ahzâb Sur. 10
1 bn Ebî eybe (13/571) ve bn Cerîr (19/35).

3 Ahzâb Sur. 10

4 bn Cerîr (19/35, 36).

5 Ahzâb Sur. 10
6 Ahzâb Sur. 11

7 Ahzâb Sur. 12
8 bn Cerîr (19/37, 38).
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eieyhi meiiBm) açlktan dolay kamna ta balamt .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirin Münafklar ahzâb günü

ordularn kendilerini her taraftan kuattn gördükleri zaman Allah'n

vaadinde üpheye dümüler ve: "Muhammed bize Persleri ve Rumlar

fethedeceimizi vaad ediyordu. Hâlbuki etrafmz sanld ve bizden biri ihtiyaç

gidermek için de olsa bir yere gidemez oldu" dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Hani münafklar ve kalplerinde hastalk olanlar, «Allah ve Resulü

bize, ancak aldatmak için vaadde bulunmular» diyorlard"2
âyetini indirdi .

3

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirin Resûlullah (»Mu afeyh vadem) hendei

açtktan sonra, Kurey, Kinâne ve atafan toplanarak bir araya gelmiti. Ebû

Süfyân onlan Kurey'in develeri ile beraber ücretle tutmutu. Bu ordular

müslümanlara yakn bir yerde konaklamlard. Kurey vadinin en aasna,

atafan sana ve Tulayhatu’l-Esedî, Esed oullan ile sol taraflanna indi ve

müslümanlann etrafn sardlar. Kureyza oullanndan Yahudiler de

Resûlullah'a Mailehu aleyhi veceliam) kar onlara destek oldu. Bu ordular Medine'nin

yaknlannda bir yere konakladklannda Hz. Peygamber (»iaJiahu Biayhi mailem) bir

hendek kazmt. Resûlullah (seiMu aleyh veuitan) hendei kazarken kazma sert bir

taa vurdu ve gökyüzüne imek gibi birk çkt. kinci darbeyi vurunca da

ayn ekilde ate çkt. Bunu gören Selmân: "Yâ Resûlallah! Her darbeyle

gökyüzüne imek gibi birn çktn gördüm" dedi. Resûlullah UaUiBhu aleyhi

reteHem): "Sen bunu gördün mü?" buyurunca: "Evet, gördüm yâ Resûlallah!"

dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saMahu aleyhi vasaiiem): "Medâin’in kaptlan sizlere

açlacak, Bizans saraylarn ve Yemen ehirlerini fethedeceksiniz" buyurdu. Bu

haber Hz. Peygamberim (sdiaiiahu aleyhi voeiM ashâb arasnda yayld ve bu konuda

konumaya baladlar. Beir b. Muattib adl Ensâridan bir kii: "Bizden biri

ihtiyaç gidermek için dar çkamazken, çkt takdirde de mutlaka

öldürülürken, Muhammed bize Yemen ehirlerini, Medâin'in beyaz

saraylann ve Rum saraylann fethedeceimizi vaad ediyor. Vallahi bu bir

’ bn Ebî eybe (14/418), Beyhakî /(3/422- 425) ve bn Hibbân (4101).

1 Ahzâb Sur. 12

3 bn Cerîr (19/38, 39).
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aldatmacadr" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Hani münafklar ve

kalplerinde hastalk olanlar, «Allah ve Resûlü bize, ancak aldatmak için

vaadde bulunmular» diyorlard"
1

âyetini indirdi.

jJ istiJJ I jli
f
lii V JÂÎ U;^ Î5& cJl

"çlerinden bir grup: «Ey Pledfneliler! Tutunacak yeriniz

yok, geri donun» demiti. çlerinden bir topluluk da

Peygamberden: «Evlerimiz dümana açktr» diyerek izin

istemilerdi. Oysa evleri açk deildi sadece kaçmak

istiyorlard/' (AkzâbSur. o)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "çlerinden

bir grup..."
2 buyruunu açklarken: "Burada grup ifadesiyle münafkla'

kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim, bnu'l-Mübârek vastasyla Hârun b. Musa'dan bildirir: Bir

kiiye, Hasan’a: "^Sü piü V” veya "füü
y*3

, "^SÜ" ifadelerini sormasn

emrettim. Haan: “ki ifade de Arapçadr" dedi. bnu'l-Mübârek: "fUii" el-

Makâmu ifadesi menzil, "aiü" Makâmehu ifadesi kiinin bulunduu yer ve:

"fui" el-Mukâmu ifadesi ise ikamet etmek, mânâsndadr" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Tutunacak yeriniz yok...""

buyruunu açklarken: "Burada savaçnz yoktur. Kaçn ve bu adam teri»

edin, mânâsndadr" dedi.

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Tutunacak yeriniz yok.

1 Ahzâb Sur. 12
1 Ahzâb Sur. 13
J Ahzâb Sur. 13
4 Ahzâb Sur. 13



Âyet 13 • Hendek Sava 707

geri dönün ..."
1 buyruunu açklarken: "Kaçn ve Muhammed'i terk edin,

mânâsndadr" dedi.

Mâlik, Ahmed, Abdurrezzâk, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Merdûye'nin

Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (nMiahu aleyhi vesellem):
"
Bütün

kasabalara galip gelen bir kasabaya gitmekle emrolundum. O kasabaya Yesrib

denilmektedir. O da Medine'dir. Medine körük ateinin kiri temizlemesi gibi

insanlar temizler" buyurmutur.2

Ahmed, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Berâ b. Âzib’den bildirdiine

göre Resûlullah (Mlallahu aleyhi vesellem): "Her kim Medine'ye Yesrib derse Allah'dan

mafiret dilesin. Zira o Tâbe'dir (hotur), o Tâbe'dir , o Tâbe'dir
"
buyurdu.3

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

«««Hem): "Medine'ye Yesrib demeyin. Zira o Tayyib'dir. Ona Yesrib diyen kii üç

defa Allah'dan mafiret dilesin. O Tayyib'dir(güzeldir), o Tayyib'dir, o

Tayyib'dir" buyurdu. 4

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "çlerinden bir grup: «Ey

Medineliier! Tutunacak yeriniz yok, geri dönün» demiti. çlerinden bir

topluluk da Peygamberden: «Evlerimiz dümana açktr» diyerek izin

istemilerdi ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: "Burada münafklardan

olan, Abdullah b. Ubey ve dostlan kastedilmektedir. Bunlar "Ebû Süfyân’la

savaacak savaçnz yoktur, Medine’ye dönün" demilerdi. Hâris

oullarndan kendilerine Ebû Arâbe b. Evs ve Evs b. Kayzî denilen Ensâridan

iki kii Hz. Peygamber'e(s8iaiiahu aleyhi vaseiM gelerek: "Yâ Resûlallah! Evlerimiz açk

(korumasz) -Evlerinin duvarlarnn alçak olduunu söylemekteydiler- ve

Medine’nin kenannda bir yerdedir. Hrszlann evlerimize girmesinden

' Ahzâb Sur. 13
1 Mâlik (2/887), Ahmed 12/169, 328, 14/536 (7232, 7370, 8984), Abdurrezzâk (17165),

Buhârî (1871), Müslim (1382) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (11399).
J Ahmed 30/483 (18519) ve el-Kavlu'l-Musedded'de (sh. 40) geçtii üzere bn Merdûye.

Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4 el-Kavlu'l-Musedded'de (sh. 40, 41) geçtii üzere bn Merdûye.
* Ahzâb Sur. 13
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korkuyoruz" dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aiayh «telam) de gitmelerine izin verdi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "...Oysa evleri açk deildi sadece kaçmak

istiyorlard
" 1

buyurdu.

bn Cerîr, bn Merdûye ve Delâiiöe Beyhakî'nin bildirdiine göre ibn

Abbâs: "...Peygamberden... izin istemilerdi ..."
2 buyruunu açklarken

öyle dedi: Burada Hâris oullan kastedilmektedir. Onlar: "Evlerimiz botur

hrszlarn evlerimize girmesinden korkuyoruz" dediler.

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: Hendek savanda

“Evlerimiz açk (korumasz) bir yerdedir" diyenler Hâris b. Hâris oullandr"

dedi.

Firyabî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Evlerimiz dümana açktr..."4 buyruunu

açklarken: "Evlerimize hrszlarn girmesinden korkuyoruz dediler

mânâsndadr" dedi .

5

Vj *^ Uj ujsV îüii \jL p M*iî & r# dj^iÂ
£& 6Sj jUiSi 6Jji V j & â ijJiU lyis; ââJj * ij-j

V îp jisi i # Jjji ül j\-j\ J ji * V,
,

jü

fi* osü^i v;

5Uî VI^ 6y; Vj di

’ Ahzâb Sur. 13
1 Ahzâb Sur. 13

1 bn Cerîr (19/44) ve Beyhakî (3/433).

A Ahzâb Sur. 13

s bn Cerîr (19/44).
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“Eer Medine'nin her tarafndan özerlerine gelinse ve orada

karklk çkarmalar istenseydi, onu mutlaka yaparlard; o

konuda fazla gecikmezlerdi. Andolsun ki r onlar, daha önce

geri dönüp kaçmayacaklarna dair Allah'a söz vermilerdi.

Allah'a verilen söz ise sorumluluu gerektirir. De ki: «Eer

ölümden yahut öldürülmekten kaçyorsanz bilin ki, kaçmak

size fayda vermeyecektir; kaçsanz bile az bir zamandan

fazla yaatlmazsnz...» Allah, içinizden (savatan)

alkoyanlar ve yandalarna: «Bize katln» diyenleri

gerçekten biliyor. Zaten bunlarn pek az savaa gelir."

(Alzâl Sur. 14-16, 18)

Beyhakî, Delâil 'de bn Abbâs’tan bildirir: "Eer Medine'nin her tarafndan

üzerlerine gelinse ve orada karklk çkarmalar istenseydi, onu mutlaka

yaparlard; o konuda fazla gecikmezlerdi'' âyetinin tevili altm yln banda

gerçekleti. Burada Hâris oullannn am ahalisini Medine'ye sokmalan

kastedilmektedir" dedi.

Abdunrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "lijlkât ,> ^Is. buyruunu açklarken: "Medine'nin her

tarafndan üzerlerine gelinse mânâsmdadr" dedi. "Orada karklk

çkarmalar istenseydi ..."
2 buyruu hakknda ise: "Eer irke davet

edilselerdi o davete icabet ederlerdi, mânâsmdadr" dedi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "IajILs! ^.Ic. öl*o ^i
"4

buyruunu açklarken: "Medine’nin her tarafndan üzerlerine gelinse

mânâsmdadr" dedi. "Orada karklk çkarmalar istenseydi ..."5 buyruu

1 Ahzâb Sur. 14
3 Ahzâb Sur. 14

3 Abdurrezzâk (2/1 14).

4 Ahzâb Sur. 14
5 Ahzâb Sur. 14
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hakknda ise: “Eer irke davet edilselerdi, mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: " ,> 1 öko

lijlL"
1 buyruunu açklarken: “Medine'nin her tarafndan üzerlerine gelinse,

mânâsndadr" dedi. "Orada karklk çkarmalar istenseydi, onu mutlaka

yaparlard; o konuda fazla gecikmezlerdi
"

2

buyruu hakknda ise: “Ee'

irke davet edilselerdi içlerinden gelerek beklemeden o davete icabet

ederlerdi, mânâsndadr" dedi. "Andolsun ki, onlar, daha önce geri dönüp

kaçmayacaklarna dair Allah'a söz vermilerdi ..." 1 buyruunu açklarken:

“Baz kiiler Bedr savanda ortalktan kaybolmutu. Ancak Bedr savaçlanna

Allah'n vermi olduu fazileti ve erefi gördüklerinde: “Eer Allah bize bir

daha sava nasip ederse savaacaz” dediler. Zaman geçmi ve Allah'n

zikretmi olduu Medine etrafndaki sava gerçeklemitir" dedi. “De ki:

Eer ölümden yahut öldürülmekten kaçyorsanz bilin ki, kaçmak size

fayda vermeyecektir; kaçsanz bile az bir zamandan fazla yaatlmazsnz" 1

âyetini açklarken: “Allah’n size takdir etmi olduu ecele bir ev

ekleyemezsiniz. Takdir edilen ecel de az bir zamandr. Dünyann tüm ömrü de

az bir zamandadr” dedi.

5

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Rabî b. Huseym: "...Az bir zamandan fazla yaatlmazsnz"^

buyruunu açklarken: “Burada ecelleri ile aralarndaki zaman

kastedilmektedir" dedi.
7

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Allah, içinizden (savatan)

alkoyanlar... gerçekten biliyor..."
8 buyruunu açklarken: “Burada

1 Ahzâb Sur. 14
1 Ahzâb Sur. 14

5 Ahzâb Sur. 15

* Ahzâb Sur. 16

5 bn Cerîr (19/45, 47, 48).

6 Ahzâb Sur. 16
7 bn Ebî eybe (13/396) ve bn Cerîr (11/606, 19/48, 49).

8 Ahzâb Sur. 18
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insanlar Muhammed'den (saihiiahu aleyhi vesdM alkoyan münafklar

kastedilmektedir"’ dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: “Allah, içinizden (savatan)

alkoyanlar... gerçekten biliyor../
1 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Burada Ahzâb günü kastedilmektedir. Bir adam Hz. Peygamber’in (saiiaHahu aieyti

veseiiam) yanndan gitti ve kardeinin önünde pimi et ve ekmek olduunu

gördü. Bunun üzerine ona: “Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiam) mzraklarla klçlar

arasnda iken sen burada et, ekmek ve ra ile urayorsun öyle mi?"

deyince, kardei: “Sen bana gel, senin de, arkadann da etraf sanlm

bulunmaktadr. smiyle yemin edilen zatn adna yemin ederim ki,

Muhammed bu ii asla baaramayacaktr" dedi. Kardei ona: Yalan söyledin,

ismiyle yemin edilen zatn adna yemin ederim ki -bu kii öz anne babasndan

kardei idi- vallahi, Hz. Peygamber'e (nUUu aiayhi vaseiBm) durumunu haber

vereceim" dedi ve Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yanna gitti. Ancak Cibril’in,

Hz. Peygamber'e (dUMu aleyhi «senem): “Allah, içinizden (savatan) alkoyanlar ve

yandalarna: «Bize katln» diyenleri gerçekten biliyor. Zaten bunlarn pek

az savaa gelir
"2

âyetini indirdiini gördü.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Allah, içinizden

(savatan) alkoyanlar... gerçekten biliyor
"3 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Burada münafklardan baz kiiler kastedilmektedir. Onlar

arkadalanna: “Muhammed ve ashâb bir bala doyacak kadar zayftr. Onlar

ne kadar güçlü olsalar da Ebû Süfyân ve arkadalan onlan yer bitirir. Onu

brakn, o mutlaka helak olacaktr’’ dediler. “...Yandalarna: «Bize katln»

diyenleri gerçekten biliyor ..."
4 buyruu hakknda ise: “Münafklar

müminlerden baz kiilere: «Muhammed’i brakn, o helak olup

öldürülecektir» dediler, mânâsndadr" dedi. "Zaten bunlarn pek az savaa

1 Ahzâb Sur. 18
1 Ahzâb Sur. 18
3 Ahzâb Sur. 18
A Ahzâb Sur. 18
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gelir'” buyruunu açklarken: "Onlar istemeyerek savaa katlrlar. Öylesi bir

durumda da elleri Müslümanlarla, kalpleri ise müriklerledir” dedi.
J

j / |
/ *

jjJj liü J^ü »u- liyi (UÇ*

jiJb- il—L jJrjiLi J>J çjkî lî^i o^i ^

ij—3 di jüî isTj <üii ki-lî jL.>; ^ iuijî >j JU

"Size kar pek cimridirler. Korkuya kaplnca, ölüm

baygnl geçiren kimse gibi gözleri dönmü olarak sana

baktklarn görürsün. Nihayet o korku gidince, Allah

yolunda harcamakta cimrilik eden kimseler olarak, keskin

dillerini uzatp sizi incitirler, yiliinizi çekemezler. Bunlar,

iman etmemilerdir. Allah da onlarn yaptklarn boa
gidermitir. Bu, Allah için çok kolaydr." (Akzâb Sur. o)

Firyabî, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine gön:

Mücâhid: "Size kar pek cimridirler ..."3 buyruunu açklarken: "Münafklar

hayr ilerinde size yardmc olmazlar, mânâsndadr” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Size kar pek cimridirler..."’

buyruunu açklarken öyle dedi: "Münafklar ganimeti paylarken size kar

cimri davranrlar ve: «Siz bunda bizden daha fazla hak sahibi deilsiniz. Biz

savata bulunduk ve savatk» derler mânâsndadr.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Korkuya kaplnca ölüm

baygnl geçiren kimse gibi gözleri dönmü olarak sana baktklarn

1

Ahzâb Sur. 18
2 bn Ccrîr (19/50).

3 Ahzâb Sur. 19

* Ahzâb Sur. 19
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görürsün...
1,1 buyruunu açklarken: "Onlar savata dümanla

karlatklarnda kavmin en korkaklan ve hakka yardm etmeyenler olarak

korkudan gözleri dönmü bir ekilde "Sana baktklarn görürsün..."
2
dedi.

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Cüreyc: "Gözleri dönmü olarak

sana baktklarn görürsün..."3 buyruunu açklarken: "Ölüm korkusuyla

mânâsndadr" dedi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Sizi incitirler..." buyruunu açklarken: "Sizi (inciterek) karlarlar,

mânâsndadr" dedi .

4

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi* b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Bana:
"

iLJl
"5 buyruunu açkla" deyince, bn Abbâs: "Burada dille yaralamak

kastedilmektedir" dedi. Nâfi’ b. el-Ezrak: “Araplar böylesi bir ifadeyi bilir mi?”

diye sorunca, bn Abbâs: "Evet bilirler, A’a'nn:

'Onlarda bereket, cömert ve yardm eden kiiler vardr.

Onlarda aralarnda dille yaralayan batikler vardr” dediini iitmedin m?"

karln verdi .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Korku geçince

keskin dillerini uzatp sizi incitirler..."
7 buyruunu açklarken: "Ganimetin

paylatnlmas annda en cimri ve en kötü paylamc olarak: «Bize de verin,

bize de verin, biz de sizinle savatk» derler. Ancak sava annda en korkak ve

hakka yardm etmeyen kiilerdir" dedi .

8

’ Ahzâb Sur. 19
1 Ahzâb Sur. 19

} Ahzâb Sur. 19
* bn Cerîr (19/54) ve el-kârida (2/37) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 Ahzâb Sur. 19
6
el-tkân'da (2/82) geçtii üzere Tast.

7 Ahzâb Sur. 19

* bn Cerîr (19/54).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Allah yolunda harcamakta

cimrilik eden kimseler olarak..." buyruunu açklarken: “Burada Allah

yolunda mallarn harcamakta cimrilik etmeleri kastedilmektedir" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: Al Js- dia utfj"'

buyruunu açklarken: “Bu, Allah için çok kolay bir eydir, mânâsndadr"

dedi.

Jt $ jJ -A ûp bA ^ oij^Si

SLs ^iü u^ ijlsr jij ^ 6jLi .->>V'

"Bunlar, düman birliklerinin gitmediklerini sanyorlard.

Bu birlikler tekrar gelmi olsalard, kendileri çöllerde

bedevilerin yannda bulunup, sadece sizin haberlerinizi

sormay dilerlerdi. Aranzda olsalar ancak pek az

savarlard." (Ak z«b Sur. 20)

Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Bunlar, düman birliklerinin gitmediklerini sanyorlard..."

buyruunu açklarken: “Dümanlarnn yaknda olup uzaklamadkklann

sanyorlard" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Bunlar, düman birliklerinin

gitmediklerini sanyorlard..." buyruunu açklarken: “Ebû Süfyân ve

ordularnn üzerlerine gelmelerinden korkuyorlard. Ahzâb diye

adlandrmasnn sebebi ise Arap kabilelerinden ordularn Hz. Peygamber'in

(saiiaiiahu aleyhi veeiien) ordusuna kar toplanmasdr" dedi. "Bu birlikler tekrar

gelmi olsalard kendileri çöllerde bedevilerin yannda bulunup, sadece

1 Ahzâb Sur. 19
1 bn Cerîr (19/56).
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sizin haberlerinizi sormay dilerlerdi ..."
1 buyruu hakknda ise: "Ebû Süfyân

ve ordular geri dönmü olsayd münafklar çöllerde bedevilerin yannda

bulunmay temenni ederlerdi" dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Bu birlikler tekrar gelmi

olsalard kendileri çöllerde bedevilerin yannda bulunup, sadece sizin

haberlerinizi sormay dilerlerdi ..."
2 buyruunu açklarken: "Burada Medine

etrafndaki münafklar kastedilmektedir. Onlar Resûlullah (saMu aleyhi mailem) ve

ashâb için: «Daha helak olmadlar m?» diyor ve ordularn gittiini

bilmiyorlard. Ordular geldii zaman savatan korktuklan için bedevilerin

yannda olmaktan dolay sevinçliydiler" dedi.

Firyabî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: & üjîliî
"3 buyruunu açklarken: "Sadece sizin haberlerinizi

sormay dilerlerdi, mânâsndadr” dedi .
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Sadece sizin haberlerinizi

sormay dilerlerdi..." buyruunu açklarken: "Hz. Peygamber’in (saiiiiahu aleyhi

mailem) ve ashabnn ne yaptn örenmek isterler, mânâsndadr" dedi.

bnu'l-Enbârî Mesâhifte ve Hatîb Tâli et-Talhîs'te Esîd b. Yezîd'den

bildirdiine göre bu âyet, Osman b. Affân'n mushafnda (elif) harfi

olmakszn : eklindedir" dedi.

1 Ahzâb Sur. 20

* Ahzâb Sur. 20
3 Ahzâb Sur. 20
4 bn Cerîr (19/57, 58).



716 M Ahzâb Sûresi &

yt* fj^'i »» >>:^ iA^M 4» j r& ûisr JuJ

"Andolsun kî, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret

gününe kavumay umanlar ve Allah' çok zikredenler için

güzel bir örnektir/' (Akzât Sur. 21)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Andolsun ki, Resûlullah, sizin

için... güzel bir örnektir"' buyruunu açklarken: "Resûlullah Mdirtu bM* mailem)

savalarda güzel bir örnektir" dedi.

bn Merdûye, Hatîb Ruvât- Mâlik'te, bn Asâkir ve bnu'n-Neccâr’n

bildirdiine göre bn Ömer "Andolsun ki, Resûlullah, sizin için... güzel bir

örnektir
"2

buyruunu: "Resûlullah’n (siiaiiehu aleyhi vareflam) açlk çekmesi güzel bir

örnektir " eklinde açklad. 3

Mâlik, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâl ve bn Mâce, Saîd b. Yesâridan

bildirir. Mekke yolunda ibn Ömer'le beraber idim. Sabah olacak korkusuyla

binitimden inip vitir namaz kldm. bn Ömer "Resûlullah (aallallahu aleyhi mailem)

senin için güzel bir örnek deil midir?" deyince: “Evet öyledir" dedim. Bunun

üzerine o: "Resûlullah MaHahu aleyhi maiiam) biniti üzerinde vitir namaz klard"

karln verdi/

• bn Mâce ve bn Ebî Hâtim, Hafs b. Âsm'dan bildirir: Abdullah b. Ömer’e:

"Seferde iken farz namazndan ne önce, ne de sonra namaz kldn
görmedim" deyince öyle dedi: "Ey kardeim olu! Ben filan ve filan yerde

Resûlullah (sallallah aleyhi vesellem) le beraber bulundum. Resûluilah’m (sallatlahu aleyhi vBsellem)

farz namazndan ne önce, ne de sonra namaz kldn görmedim. Allah da:

1 Ahzâb Sur. 21
1 Ahzâb Sur. 21

5 bn Asâkir (4/128).

4 Mâlik (1/159), Buhârî (999), Müslim (700), Tirmizî (472), Nesâî (1687), ve bn Mâce

(
1200 ).
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"Andolsun ki, Resûlullah, sizin için... güzel bir örnektir
"

1

buyurmaktadr"

dedi .

1

Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Ömer'e umre’ye gidip Beyt'i tavaf eden, ama Safa ile

Merve arasnda sa'y yapmayan bir kii karsyla beraber olabilir mi diye

soruldu. Bunun üzerine bn Ömer: "Resûlullah Maiiahu aleyhi «seUem) gelip Beyt'i

tavaf ettikten sonra Makam'n arkasnda iki rekat namaz kld ve Safa ile

Merve arasnda sa'y yapt" dedi. Sonra da: "Andolsun ki, Resûlullah, sizin

için... güzel bir örnektir
"3 âyetini okudu .

4

bn Ebî Hâtim'in Atâ'dan bildirdiine göre bir kii bn Abbâs'a gelerek:

"Kendi caml kesmeyi adadm" deyince, bn Abbâs: "Andolsun ki, Resûlullah,

sizin için... güzel bir örnektir."3 Allah: "Biz, oluna bedel ona büyük bir

kurban verdik
"6 buyurmaktadr" dedi ve ona koç kesmesini emretti.

Tayâlisî, Abdurrezzâk, Buhârî, Müslim, bn Mâce ve bn Merdûye, bn

Abbâs'tan bildirin Kii hanmn kendine haram klarsa bu bir yemindir ve

kefaretini ödesin. "Andolsun ki, Resûlullah, sizin için... güzel bir örnektir
" 7

dedi .

8

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Ömer kurban kestikten sonra:

"Buraya gelmekten menedilseydim ben de Resûlullah'n {saiiaiiahu aleyhi vesaiiem)

yapm olduu gibi yapardm" dedi. Sonra da: "Andolsun ki, Resûlullah, sizin

1 Ahzâb Sur. 21
1 bn Mâce (1071), Buhârî (1101) ve Müslim (689/9).

3 Ahzâb Sur. 21

4 Buhârî (395, 1623, 1627, 1645, 1647, 1793), Müslim (11234), Nesâî (2930, 2960, 2966)

ve bn Mâce (2959).

s Ahzâb Sur. 21
6
Sâffât Sur. 107

7 Ahzâb Sur. 21
8
Tayâlisî 2757), Abdurrezzâk (11363), Buhârî (4911, 5266), Müslim (1473) ve bn

Mâce (2083).
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için... güzel bir örnektir
* 1

âyetini okudu .

2

Abdurrezzâk, Musannefte Katâde’den bildirir: Ömer b. el-Hattâb idrar

renginde olan Hibare (çizgili kuma) elbisesi giymeyi yasaklamak isteyince bir

kii: "Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh; metan) onu giydiini görmedin mi?" diye sordu.

Ömer: "Gördüm" deyince, bu kii: "Peki, Allah: «Andolsun ki, Resûlullah,

sizin için... güzel bir örnektir
*3 buyurmuyor mu?" karln verdi. Bunun

üzerine Ömer bundan vazgeçti .

4

Ahmed'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Ömer Rükn'e kapanarak:

"Senin bir ta olduunu biliyorum. Eer Habîbim Resûlutlah'n (saJiafiahu aleyhi mailem)

seni öptüünü ve sana dokunduunu görmeseydim seni ne öper, ne de sana

el sürerdim. "Andolsun ki, Resûlullah, sizin için... güzel bir örnektir
*5 dedi .

6

Ahmed ve Ebû Ya'la, Ya'la b. Umeyye'den bildirin Hz. Ömer'le beraber

tavaf ettim. Kap tarafnda olan Rükn'ün yanndaki Hacerü'l-Esved'in

yanndaydm. Ona dokunmas için elini aldmda, Ömen "Sen Resûlullah

(saiBiiahu aleyhi mailem) ile beraber tavaf etmedin mi?" dedi. "Evet, ettim" dediimde:

"Resûlullah'n (nyiahu aleyhi vaaiiam) ona dokunduunu gördün mü?" dedi. "Hayr,

görmedim" dediimde de: "O zaman bundan vazgeç, Resûlullah, sizin için

güzel bir örnektir" dedi .

7

Abdurrezzâk, sa b. Âsm'dan, o da babasndan bildirin bn Ömer bir

seferde iken gündüz namazlanndan bir namaz kld. Bazlannn sünneti

kldn görünce: "Eer sünneti klacak olsaydm namaz (dört rekat olarak)

tamamlardm. Ben Resûlullah (saiUbhu deyhi vadem) ile beraber hacca gittim, ama

1 Ahzâb Sur. 21
1 Buhârî (4184) ve Müslim (1230/181).

3 Ahzâb Sur. 21

4 Abdurrezzâk (1493).

5 Ahzâb Sur. 21
6 Ahmed 1/281 (131). Muhakkik: "snad kuvvetlidir" demitir.
7 Ahmed 1/365, 402 (253, 313), Ebû Ya'la (182), Buhârî (1597, 1605, 1610) ve ayet

zikredilmeksizin Müslim (1281). Müsned'in muhakkikleri: "Müslim'in artna göre

isnad sahihtir" demilerdir.
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gündüzleri sünneti kldn görmedim. Ebû Bekr ile hacca gittim o da

gündüzleri sünneti klmad. Ömer'le hacca gittim o da gündüzleri sünneti

klmad. Osman'la hacca gittim o da gündüzleri sünneti klmad" dedi. Sonra:

"Andolsun ki, Resûlullah, sizin için... güzel bir örnektir"' âyetini okudu .

2

kul <! kul IjlpJ L» Ij> lyiî Olj>-Sfl LkJj
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"Müminler, düman birliklerini görünce, «te bu, Allah'n

ve Resûlünün bize vaad ettii eydir. Allah ve Resûlü doru

söylemilerdir» dediler. Bu, onlarn ancak imanlann ve

teslimiyetlerini artrmtr." {AUâb Sur. 22)

bn Cerîr, Ibn Merdûye ve Beyhak^nin Delâil'de bildirdiine göre bn

Abbâs: "Mü'minler, düman birliklerini görünce, «te bu, Allah'n ve

Resûlünün bize vaad ettii eydir. Allah ve Resûlü doru söylemilerdir»

dediler. Bu, onlarn ancak imanlarn ve teslimiyetlerini artrmtr"3 âyetini

açklarken öyle dedi: "Allah, onlara Bakara Sûresi'nde: "Yoksa siz, sizden

öncekilerin bana gelenler, sizin de banza gelmeden cennete

gireceinizi mi sandnz ..."4 buyurmutur. Onlar, ordularn Hendek

savanda toplanmalan üzerine imtihan edildiklerinde: "te bu, Allah'n ve

Resûlünün bize vaad ettii eydir" dediler. Bu da onlann ancak imanlarn ve

teslimiyetlerini artrmtr .

5

Cuveybir'in Dahhâk'tan bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Bu âyet:

"Yoksa siz, sizden öncekilerin bana gelenler, sizin de banza gelmeden

cennete gireceinizi mi sandnz? Peygamber ve onunla beraber

1 Ahzâb Sur. 21
2 Abdurrezzâk (4443).

* Ahzâb Sur. 22
* Bakara Sur. 214
5 bn Cerîr (19/60) ve Beyhakî (3/433, 434).
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mü'minler, «Allah'n yardm ne zaman?» diyecek kadar darla ve zorlua

uramlar ve sarslmlard. yi bilin ki, Allah'n yardm pek yakndr" 1

âyetinden bir yl önce inmitir. Daha bu olaylar yaanmadan önce Allah ve

Resulü vahiyle bildirmi olduklan eyle doru söylemilerdir.

Tayâlisî, Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî

DelâiVde Katâde'den bildirir: Allah, Bakara Sûresi'nde: "Yoksa siz, sizden

öncekilerin bana gelenler, sizin de banza gelmeden cennete

gireceinizi mi sandnz? Peygamber ve onunla beraber mü'minler,

«Allah'n yardm ne zaman?» diyecek kadar darla ve zorlua uramlar

ve sarslmlard. yi bilin ki, Allah'n yardm pek yakndr"3
âyetini

indirmitir. Müminler Hendekte toplanan ordulan gördüklerinde: "Bu,

Allah'n ve Resulünün bize vaad ettii eydir" dediler. Allah'n: "te bu,

Allah'n ve Resulünün bize vaad ettii eydir. Allah ve Resûlü doru

söylemilerdir" dediler. Bu, onlarn ancak imanlarn ve teslimiyetlerini

artrmtr"3 buyruu da bunu ifade etmektedir.

4

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Hasan(- Basl): "Bu, onlarn ancak imanlarn ve teslimiyetlerini artrmtr"5

buyruunu açklarken: “Belalar ancak onlann Rabbe iman edip kadere teslim

olmalann arttrmtr" dedi.

' Bakara Sur. 214
2 Bakara Sur. 214
} Ahzâb Sur. 22
4 Abdurrezzâk (2/114), bn Cerîr (19/60, 61) ve Beyhakî (3/435).

s Ahzâb Sur. 22




