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AHZÂB SÛRES

(Devam)

^ ö* ^ ^ \jil^ jU-j o*

,

-r
,4±J ^-4^ * ^4? ^4 Uj _^j <*44

Ij^i^ o^ itti û) ^«4 Ojîj JÎ ü[

"Mü'minlerden öyle adamlar vardr ki, Allah'a verdikleri

söze sâdk kaldlar, çlerinden bir ksm verdikleri sözü

yerine getirmitir (ehit olmutur). Bir ksm da (ehit

olmay) beklemektedir. Verdikleri sözü asla

deitirmemilerdir. Bunun böyle olmas Allah'n, dorular,
doruluktan sebebiyle mükâfatlandrmas, dilerse

münafklara azap etmesi yahut onlarn tövbesini kabul

etmesi içindir. üphesiz Allah çok balayandr, çok

merhamet edendir.” (AUâk Sur. 23. 24)

Abdurrezzâk, Ahmed, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, el-Mesâhifte bn Ebî Dâvud,

Beavî, ibn Merdûye ve Sürcn’de Beyhakî, Zeyd b. Sâbit’in öyle dediini

bildirir: Kur'ân’ bir kitapta topladmz zaman, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vese.iem)

okuduunu duyduum bir âyeti bulamadm. Sonra bu âyetin sadece,

Resûlullah'n (saiiaiiehu aleyhi vesellem), ahitliini iki ahit yerine sayd Huzeyme b.

Sâbit'in yannda olduunu gördüm: "Mü'm inlerden öyle adamlar vardr ki,

Allah'a verdikleri söze sâdk kaldlar. çlerinden bir ksm verdikleri sözü

yerine getirmitir (ehit olmutur). Bir ksm da (ehit olmay)
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&

beklemektedir. Verdikleri sözü asla deitirmemilerdir"' ve sûrenin gerekli

yerine koydum.2

Buhârî, bn Ebî Hitim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym el-Ma'rife’de, Enes’in:

"Biz, "Mü'minlerden öyle adamlar vardr ki, Allah'a verdikleri söze sâdk

kaldlar, içlerinden bir ksm verdikleri sözü yerine getirmitir (ehit

olmutur). Bir ksm da (ehit olmay) beklemektedir. Verdikleri sözü asla

deitirmemilerdir"3 âyetinin Enes b. en-Nadr hakknda nazil olduu

görüündeyiz” dediini bildirir.
4

bn Sa'd, Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî, Beavî Mu'cem'de, bn Cerîr, bn
Ebî Hâtim, bn Merdûye, Ebû Nuaym el-Hilye’de ve Beyhakî Delâil’de, Enes'in

öyle dediini bildirir; Amcam Enes b. en-Nadr, Bedir savana katlamaynca

bu durum çok arna gitti ve: "Resûlullah'n (sniiaiiahu nByhi vesBlem) ilk hazr

bulunduu gazada ben (nasl oldu da) bulunamadm. Allah'a yemin ederim,

eer bundan sonra Allah, Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyh vesellem) ile birlikte bir savata

benim de hazr bulunmam takdir ederse, üphesiz Allah neler yapacam
görecektir” dedi. Enes b. en-Nadr Uhud savanda bulundu ve Sa'd b. Muâz

kendisine: "Ey Ebû Amirim babas! Nereye?” diye sorunca, Enes: “Cennet

kokusu ne ho! Ben bunu Uhud taraflarndan alyorum” dedi ve

öldurülünceye kadar çarpt. Vücudunda klç darbesi, mzrak yaras ve ok

yaras olmak üzere seksen küsur yara tesbit edildi. "Mü'minlerden öyle

adamlar vardr ki, Allah'a verdikleri söze sâdk kaldlar. çlerinden bir ksm
verdikleri sözü yerine getirmitir (ehit olmutur). Bir ksm da (ehit

olmay) beklemektedir. Verdikleri sözü asla deitirmemilerdir"5 bu srada

’ Ahzâb Sur. 23
2
Abdurrezzâk (15568), Ahmed 35/501, 505, 510 (21640, 21643, 21652), Buhâri (4049,

4988), Tirmizî (3104), Nesâî es-Sünenü'l-Kübra (11401), bn Ebû Dâvud (sh. 8), Beavî

erhu's-Sünne (3986) ve Beyhakî (2/41).

3 Ahzâb Sur. 23
4
Buhârî (4783) ve Ebû Nuaym 1/225 (788).

5 Ahzâb Sur 23



Ayet: 23, 24 17

nazil oldu. Sahabe, bu âyetin Enes b. en-Nadr ve arkadalan hakknda nazil

olduu görüündeydi.'

Tayâlisî, bn Sa'd, bn Ebî eybe, Tirmizî, Nesâî, ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir,

ibn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym’n el-Ma'rife'de Enes'ten

bildirdiine göre amcas Bedir savana katlamaynca: “Resûlullah'n Molisk

aMirtsefem) müriklerle yapt ilk savaa katlamadm. Eer bundan sonra Allah,

müriklerle yaplan bir savata benim de hazr bulunmam takdir ederse,

üphesiz Allah neler yapacam görecektir” dedi. Uhud günü müslümanlar

ksa bir süre bozguna uraynca: "Müriklerin meydana getirdikleri bu

bozgun durumundan dolay senden özür dilerim” deyip ilerledi. Sa'd b. Muâz

onun ehid edilmi bedenini görünce: "Ey kardeim! Ne yaptysan, ben de

seninle aynsn yaptm. Ama ben senin bu yaptn yapamadm (ehid

olamadm)” dedi. Enes b. en-Nadr'n vücudunda klç darbesi, mzrak yaras

ve ok yaras olmak üzere seksen küsur yara tesbit edildi. (Enes der ki)

"Mü'minlerden öyle adamlar vardr ki, Allah'a verdikleri söze sâdk kaldlar.

çlerinden bir ksm verdikleri sözü yerine getirmitir (ehit olmutur). Bir

ksm da (ehit olmay) beklemektedir. Verdikleri sözü asla

deitirmemilerdir"
2
âyetinin, Enes b. en-Nadr ve arkadalan hakknda nazil

olduunu söylerdik .

3

Hâkim ve Beyhakî DelâiVde, Ebû Hureyre'den bildirir: Allah’n Resulü

(uiisiiahu aleyhi veseM Uhud'dan ayrlrken ehid edilmi olan Mus'ab b. Umeyr'in

yanna urad ve baucunda durup ona dua ettikten sonra, "Mü'minlerden

öyle adamlar vardr ki, Allah'a verdikleri söze sâdk kaldlar. çlerinden bir

ksm verdikleri sözü yerine getirmitir (ehit olmutur). Bir ksm da (ehit

olmay) beklemektedir. Verdikleri sözü asla deitirmemilerdir"'* âyetini

okudu. Sonra:
"
Kyamet günü bunlarn Allah katnda ehit olduuna ahitlik

ederim. Onlara gidip ziyaret ediniz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki,

’ Ahmed 21/242 (13658), Müslim (1903), Tirmizî (3200), Nesâî S. el-Kübrâ (8291), bn
Cerîr (19/65), bn Kesîr Tefsir'de (6/394) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Ebû Nuaym (1/121)

ve Beyhakî (3/244, 245).
2

Ahzâb Sur. 23
3
Tayâlisî (2157), bn Ebî eybe (5/312, 313, 14/395), Tirmizî (3201 "sahih"), Nesâî S el-

Kübrâ (11403), bn Cerîr (19/65, 66), bn Kesîr Tefsir'de (6/394) geçtii üzere bn Ebî Hatim

ve Ebû Nuuaym 1/224 (786).

4 Ahzâb Sur. 23
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kyamet gününe kadar bunlara selam veren herkesin selamna cevap verilir"

buyurdu .

1

Hâkim ve Beyhakî Delâil’de, Ebû Zer'in öyle dediini bildirir: "Hz.

Peygamber (saiiaüahu aleyhi vesellem); Uhud günü savatan sonra yolunun üzerinde

öldürülmü olan Mus'ab b. Umeyr’in yanndan geçerken, "Mü'minlerden

öyle adamlar vardr ki, Allah'a verdikleri söze sâdk kaldlar. çlerinden bir

ksm verdikleri sözü yerine getirmitir (ehit olmutur). Bir ksm da (ehit

olmay) beklemektedir. Verdikleri sözü asla deitirmemilerdir”2
âyetini

okudu ."

3

bn Merdûye, ayn hadisi Habbâb'n rivâyeti olarak nakletti.

bn Ebî Âsim, Tirmizî, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye’nin

Talha'dan bildirdiine göre Resûlullah'n (sailallahu aleyhi vesellem) ashab, cahil bir

bedeviye; “Resûlullah’a (sailallahu aleyhi vesellem), âyetteki sözlerine sadk kalanlarn

kimler olduunu sor" dediler. Sahabe, Resûlullah’a (sailallahu aleyhi vesellem] soru

sormaya cesaret edemiyor, ona sayg gösteriyor, ondan çekiniyorlard.

Bedevi Allah'n Resulüne soruyu sorunca, Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem)

kendisinden yüz çevirdi. Yine ayn soruyu sorunca Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem)

yine ondan yüz çevirdi. Sonra ben Mescid'in kapsndan baknca, Allah'n

Resulü (sBiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Sözlerine sadk kalanlarn kim olduunu soran

kimdi?" diye sordu. Bedevi: "Bendim" karln verince, Resûlullah (sailallahu aleyhi

vesellem) (beni iaret ederek): “te bu, verdikleri sözde içtenlikle sebat gösteren

kimselerdendir" buyurdu.'’

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Talha der ki: Allah'n Resûlü Uhud'dan dönünce minbere çkp Allah'a hamd

ve sena ettikten sonra, "Mü'minlerden öyle adamlar vardr ki, Allah'a

verdikleri söze sâdk kaldlar. çlerinden bir ksm verdikleri sözü yerine

getirmitir (ehit olmutur). Bir ksm da (ehit olmay) beklemektedir.

1

Hâkim (2/248 "sahîh") ve Beyhakî (3/284). Zehebî: "Hadisin uydurma olduunu
zannediyorum" dedi.

2
Ahzâb Sur. 23

3 Hâkim (3/200 "sahîh") ve Beyhakî (3/284, 285).

4 bn Ebî Âsim es-Sünne (1399), Tirmi2Î (3203, 3742), Ebû Ya'lâ (663) ve bn Cerîr

(19/66). Sahîh hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî. 2560, 2942).
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Verdikleri sözü asla deitirmemilerdir"

1

âyetini okudu. Bir adam kalkp:

“Ey Allah'n Resûlü! Bunlar kimlerdir?" diye sordu. Ben (Mescid’e) gelince

Allah'n Resûlü (saMishu aleyhi vesellem): "Ey soruyu soran! te bu, onlardandr"

buyurdu .
1

Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin Muâviye'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sdiUahu aleyh vesellem): "Talha, verdikleri sözü yerine

getiren kiilerdendir" buyurdu .

3

Hâkim’in Hz. Âie'den bildirdiine göre Talha Resûlullah’n (ullalahu aleyhi meltem)

yanna girince, Allah’n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseHem): "Ey Talha! Sen, verdikleri sözü

yerine getiren kiilerdensin" buyurdu."4

Saîd b. Mansûr, Ebû Ya’lâ, bnu'l-Münzir, Ebu Nuaym ve ibn Merdûye'nin

Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah Csaiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Kim yeryüzünde

yürüyen, verdii sözü yerine getiren (ehid olan) birine bakmak isterse Talha'ya

baksn" buyurdu .

5

bn Merdûye, ayn hadisi Câbir b. Abdillah’n rivâyeti olarak nakletti.

bn Mende ve ibn Asâkir’in bildirdiine göre Esma binti Ebî Bekr der ki:

Talha b. Ubeydillah Resûlullah'n (saiiaiMu aleyhi vesellem) yanna girince, Allah’n

Resûlü (lafaiiahu aleyhi vesellem): "Ey Talha! Sen, verdikleri sözü yerine getiren

kiilerdensin " buyurdu .

6

Ebu'-eyh ve bn AsâkirMn Ali b. EbîTâlib'den bildirdiine göre kendisine:

“Bize Talha’dan bahset" denilince, Hz. Ali öyle karlk verdi: Bu kii,

hakknda, "Mü'minlerden öyle adamlar vardr ki, Allah'a verdikleri söze

sâdk kaldlar. çlerinden bir ksm verdikleri sözü yerine getirmitir (ehit

1

Ahzâb Sur. 23
2 bn Cerîr (19/67), bn Kesîr Tefsîr‘de (6/394) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Taberânî

(217).

3 Tirmizî (3202, 3740) ve bn Cerîr (19/66). Hasen sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmizî. (2559, 2941).

4 Hâkim (2/415, 416, 3/376). Zehebî, ravilerden shâk'm metruk olduunu söylemitir.

5 Ebû Ya'lâ (4898) ve Ebû Nuaym (1/88). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (9/148)

ravilerden Salih b. Mûsa'nn metruk olduunu söylemitir.
6 bn Asâkir (25/82). bn Mende, hadisin bu isnâdla garîb olduunu söylemitir.
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olmutur). Bir ksm da (ehit olmay) beklemektedir. Verdikleri sözü asla

deitirmemilerdir'” âyetinin nazil olduu kiidir. Talha, verdii sözü yerine

getirenlerdendir ve gelecekte (kyamet günü) hesaba çekilmeyecektir.”

2

Saîd b. Mansûr ve bn’l-Enbârî'nin el-Mesâhifte bildirdiine göre bn
Abbâs bu âyeti, "I5J.Ü 'Jrâû ^4^*3 && cA ^4*^^ jjûî” eklinde

okurdu.

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

bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen, "çlerinden birksm verdikleri

sözü yerine getirmitir..." buyruundan, Allah’a verdii söz üzere ölenler,

"Bir ksm da beklemektedir..." buyruundan ise, verdii söz üzere ölmeyi

bekleyenler kastedilmitir.

4

Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, tSîâ
”5

buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: "Kendisine takdir edilen ecel”

demektir” cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki!

Yoksa Lebîd b. Rabîa'nn:

insana ne için çabaladn sormayacak msnz!

Kendisi için takdir edilen ecel için mi, yoksa sapklk ve batI için mi!’

dediini bilmez misin?”
6

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

Mücâhid'den bildirdiine göre âyetin mânâs: "Kimi verdii ahdi yerine

1

Ahzâb Sur. 23
2 bn Asâkir (25/85).

i Ebû Bekr el-Enbârî der ki: Bu rivayet ilim ehlince merduttur, çünkü ianaa

muhaliftir. Dier taraftan bu ifadede mü'minler yerilmektedir ve yüce Allah'n

methettii doru sözlülük ve ahde ballkla ereflendirdii yiitler yerilmektedir.

Onlardan verdii sözü deitiren bir kimsenin varl bilinmedii gibi, o topluluk

arasnda sözünü deitiren de yoktur. Allah hepsinden raz olsun. Kurtubî Tefsir

(14/160).

4 bn Cerir (19/64).

s Ahzâb Sur. 23
6
el-lkân'dâ (2/84) geçtii üzere Tast.
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getirir, kimi de bir cihad günü, Allah'a kavuacana sdk ile inanarak verdii

ahdi yerine getirmek için beklemektedir" eklindedir.’

Ahmed, Buhârî ve bn Merdûye'nin Süleyman b. Sard'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sailaMu aleyh, vesilem) Ahzâb günü: "Artk bundan böyle, biz

onlarn üzerine gideceiz, onlar gelemeyecekler" buyurdu .

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil'âe,

Ebû Saîd el-Hudrî’nin öyle dediini bildirir: Ahzâb günü, (Müriklerden

dolay) öle, ikindi, akam ve yats namazlann klmaya frsat bulamadk.

Yatsdan çok sonra bu namazlar klabilecek duruma geldik. Yüce Allah,

"Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulamakszn kin ve öfkeleriyle geri

çevirdi. Allah, savata mü'minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç

sahibidir
"3

âyetini indirince Allah'n Resulü (sniMahu aleyhi »«ailem) Bilâl'e ezan

okumasn emretti, sonra daha önce kld gibi öle namazn, sonra ikindi

namazn kld. Sonra kamet getirip daha önce kld gibi akam namazn,

sonra da yats namazn kld. Bu, korku annda nasl namaz klnacan

bildiren, "Eer (bir tehlikeden) korkarsanz, namaz yaya olarak veya binek

üzerinde kln. Güvenlie kavuunca da, Allah', daha önce bilmediiniz ve

onun size örettii ekilde ann (namaz normal vakitlerdeki gibi kln)"4

âyeti nazil olmadan önce olmutu .” 5

Hâkim’in bildirdiine göre îsa b. Talha der ki: Müminlerin annesi (Hz. Âie)

ve Âie binti Talha'nn yanna girdiimde, Âie binti Talha'nn, annesi

Esmâ'ya: “Ben senden daha hayrlym. Babam da babandan daha hayrldr”

diyordu. Bunun üzerine Esmâ onu ayplayp: “Sen benden daham hayrlsn!”

dedi. Bunun üzerine Hz. Âie: “Ben aranzda hüküm vereyim mi?” deyince,

Esmâ: “Olur" karln verdi. Hz. Âie: “Ebû Bekr, Resûlullah'n (saiialishu aleyhi

veseiiem) yanna girince, Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): “Sen, Allah'n kendisini

Cehennemden azad ettii kiisin

"

buyurdu. O günden sonra da Ebû Bekr’e

atîk (azad edilmi) denmeye baland. Sonra Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesBhm)

1

bn Cerîr (19/62. 63).

2 Ahmed 30/240, 241, 45/184 (18308, 18309, 27206) ve Buhârî (4109, 4110).

3 Ahzâb Sur. 25

4
Bakara Sur. 239

5 bn Ebî eybe (2/70), bn Cerîr (19/70), Beyhakî (3/445) ve Nesâî (660). Sahih hadistir.

(Bak: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesâî 638).
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yanna Talha girince, Allah'n Resulü (saitaihhu aleyhi veseüem}: “£y Talha! Sen, verdikleri

sözü yerine getiren kiilerdensin" buyurdu.'

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd'den bildirdiine göre âyette geçen,

"çlerinden bir ksm verdikleri sözü yerine getirmitir..." buyruundan,

üzerinde bulunduu tasdik ve iman üzere ölenler, "Bir ksm da

beklemektedir..." buyruundan ise, bulunduklar tasdik ve iman üzere

ölmeyi bekleyenler kastedilmitir. "Verdikleri sözü asla

deitirmemilerdir"2 buyruu ise "Münafklarn yaptklan gibi verdii sözü

deitirmemilerdir” mânâsndadr .
3

bnu’l-Münzir'in Nadr'dan bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti minberde

Jjj jus diio ^y> eklinde okumutur.

ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, "Mü'minlerden öyle adamlar vardr

ki, Allah'a verdikleri söze sâdk kaldlar. çlerinden bir ksm verdikleri sözü

yerine getirmitir (ehit olmutur). Bir ksm da (ehit olmay)

beklemektedir. Verdikleri sözü asla deitirmemilerdir''4
âyetini açklarken

öyle dedi: “Onlar, verdikleri sözü doruluk ve vefayla yerine getirdiler.

Bazs da, kendinden bu söze doruluk ve vefayla bal kalmay

beklemektedir. Onlar, dinlerinde üphe ve tereddüde dümediler ve dinlerini

baka eye deitirmediler. "Dilerse münafklara azap etmesi yahut onlarn

tövbesini kabul etmesi içindir. üphesiz Allah çok balayandr, çok

merhamet edendir
”5 buyruu ise: "Allah dilerse münafklar nifaktan çkarp

imana sokar” mânâsndadr .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, "Dilerse münafklara azap

etmesi yahut onlarn tövbesini kabul etmesi içindir. üphesiz Allah çok

1

Hâkim (3/376).

1

Ahzâb Sur. 23

3 bn Cerîr (19/64,67, 68).

4 Ahzâb Sur. 23
5 Ahzâb Sur. 24
6 bn Cerîr (19/64, 67, 68).
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balayandr, çok merhamet edendir
"1 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Allah dilerse münafklan bulunduklar nifak üzere öldürüp, azab kendilerine

vacip klar, dilerse nifaktan çkarp tövbe etmelerini nasib eder ve nifaktan

tövbe etmi olarak ölmelerini nasib edip kendilerini balar."

Ijd> ISjÎ l ûlfTj

"Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulamakszn kin ve

öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savata mü'minlere kâfi

geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir/'

(Ahzâb Sur. 25)

Firyâbî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in’in

Mücâhid'den bildirdiine göre "Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra

ulamakszn kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savata mü'minlere kâfi

geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir
" 2 buyruunda, Ahzâb sava

kastedilmitir.

3

ibn Ebî Hâtim’in Süddî’den bildirdiine göre “Allah, inkâr edenleri, hiçbir

hayra ulamakszn kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savata

mü'minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir
"4

buyruunda kastedilenler, Ebû Süfyân ve adamlardr. Onlar Hz. Muhammed

ve ashabna kar zafer elde edememiler ve bir rüzgâr sebebiyle

savaamadan geri dönmülerdir.

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde, “Allah, inkâr

edenleri, hiçbir hayra ulamakszn kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah,

savata mü'minlere kâh geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir
" 3

buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah, müminlere, kendi gönderdii

uiJJi ilJlii! ^jJl âl J&j \yû- 1jllii fi

' Ahzâb Sur. 24
2

Ahzâb Sur. 25
3 bn Cerîr (19/69)

4 Ahzâb Sur. 25
5 Ahzâb Sur. 25



24 •3Ahzâb Sûresi&
ordular ve rüzgarla müminlere kâfi gelmitir. Allah, dilediini yapmakta

kuvvetli ve intikamnda güç sahibidir."

1

bn Sa'd, Saîd b. el-Müseyyeb'in öyle dediini bildirir: Ahzâb günü,

Allah’n Resûlü («iMak aleyhi »selem) ve ashab on küsur gece muhasara edildiler.

Sonunda sahabenin hepsi de derin bir üzüntüye dütü. Allah'n Resûlü Csaiiaiiahu

aie/ti »selim): "Allahm! Ben Senden, bana olan ahdini ve va'dini yerine

getirmeni diliyorum. Eer Sen istersen, (Eer Müslümanlarn helakim

dilersen artk) Sana hiç kulluk edilmez" dedi. Sahabe ve Allah'n Resûlü (saüaiihu

aleyhi veseiBm) bu durumdayken Nuaym b. Mes'ûd el-Ecat geldi. Hem

Müslümanlar hem mürikler bu kiiye güveniyordu. Nuaym, kafirleri (Mekke

mürikleri ve Medine Yahudilerini) birbirine düürdü ve bunun üzerine

kafirler savamadan geri döndüler. "Allah, savata mü'minlere kâfi geldi..."

buyruu buna iaret etmektedir .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir der ki: Ahzâb günü Yüce Allah

mürikleri kinleriyle geri çevirmi ve hiç bir hayr elde edememilerdir.

Allah'n Resûlü Meitfu aleyh vescHem):
"
Kim Müslümanlarn kadnlarm koruyacak ?"

diye sorunca, Ka’b ve bn Revâha: "Ben korurum ey Allah’n Resûlü" cevabn

verdiler. Hz. Peygamber UaHaüahu sWi ««ifan) bn Revâha’ya:
"
Sen güzel iir

söylersin" buyurunca, Hassan: "Ben ey Allah’n Resûlü" dedi. Bunun üzerine

Allah'n Resûlü (teiieiiaN aleyhi mailem): "Evet. Kafirleri kadnlardan sen uzaklatr

Rûhulkudüs, onlara kar sana yardm edecektir" buyurdu.

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve bn Asâkiriin bildirdiine göre bn Mes'ûd

bu âyeti, Ch J&j* eklinde okurdu .

3

1 bn Cerir (19/69, 71).

1 bn Sa'd (2/73)

3 bn Asâkir (42/360). Bu kraat, mevcut mushaflardaki metne muhalif olduu için âz
bir kraattir.
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/ (ja J>î <y ^1)1 JjîTj

p*jtaj {*4->jî p&jjîj * j ^

»4î j* <> il ûtfi UjjL; <ü ajtj $\jAj

“Allah, kitap ehlinden olup müriklere yardm edenleri

kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku sald. Siz

onlarn bir ksmn öldürüyor, bir ksmn da esir

ediyordunuz. Allah, sizi onlarn topraklarna, yurtlarna,

mallarna ve henüz ayak basmadnz topraklara varis

kld, Allah, her eye hakkyla gücü yetendir."

(Ahzâb Sur. 26, 27)

Firyâbî, bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

Mücâhid'den bildirdiine göre "Allah, kitap ehlinden olup müriklere

yardm edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku sald.

Siz onlarn bir ksmn öldürüyor, bir ksmn da esir ediyordunuz"’

buyruundaki Kitab ehlinden kastedilenler Benî Kureyza, kalelerden kast ise

onlarn saraylardr.*

bnu'l-MünziHin bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyetteki

kelimesi, kaleleri mânâsndadr.

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in krime'den bildirdiine göre

âyetteki kelimesi, kaleleri mânâsndadr.

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, "Allah, kitap

ehlinden olup müriklere yardm edenleri kalelerinden indirdi ve

kalplerine büyük bir korku sald. Siz onlarn bir ksmn? öldürüyor, bir

ksmn da esir ediyordunuz" âyetini açklarken öyle dedt: Âyette

kastedilenler Benî Kureyza'dr. Onlar, Ebû Süfyân' desteklemiler ve ona

1

Ahzâb Sur. 26
i

Talîku't-Ta'lîk'te (4/282) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (19/71, 80).

3 Ahzâb Sur. 26
4 Ahzâb Sur. 26
5 bn Cerîr (19/80).
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mektup yazmlar, Allah'n Resûlü (seiiaiiahu aleyhi veseM ile aralanndaki anlamay

bozmulard. Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Zeyneb binti Cah'n yannda

ban ykyordu. Hatta bann yarsn Zeyneb ykamt. Cibril gelip: "Allah

seni affetsin! Krk gecedir melekler silahlarn brakmadlar. Kureyza

oullarna gitmek için davran. Ben onlann yaylarnn iplerini kesip kaplarn

açarak, kendilerini büyük bir sarsnt ve tasa içinde braktm" dedi. Resûlullah

(saiiai ahu aleyhi veseiiem) zrhn giyip Benî anem yolunu tuttu ve insanlar da peinden

gitti. Resûlullah (salialiahu aleyhi veseiM Benî Kureyza kabilesine, alnnda (Hendek

sava srasnda oluan) topra bile temizlemeden gidip onlar kuatt ve:

"Ey maymunlarn kardeleri
\"

diye seslendi. Onlar: "Ey Ebu'l-Kasm! Sen kötü

söz söyleyen biri deildin" deyip, Sa’d b. Muâz'n haklarnda verecei hükme

raz oldular. Sa’d b. Muâz’n kavmiyle aralannda anlama vard. Bu sebeple

Sa’d’n kendilerine yaknlk hissetmesini umdular. Ebû Umâme kendilerine

(Sa'd’n verecei hükmü bildirmek için elini boazna götürerek boyunlannn

vurulacan) iarette bulununca, "Ey inananlar! Allah'a ve Peygambere

kar hainlik etmeyin, size güvenilen eylere bile bile hyanet etmi

olursunuz"

1

âyeti nazil oldu. Sa'd, Benî Kureyza’nn savaçlannn

öldürülmesine, zürriyetlerinin esir edilmesine, mallannn ise sadece

Muhacirlere verilmesine hükmetti. Bunun üzerine kavmi ve aireti: "Mallan

muhacirlere verip bize vermemekle onlar kayrdn” deyince, Sa’d: "Siz mal

sahibisiniz. Muhacirlerin ise mallar yoktu” karln verdi. Söylendiine göre

Allah'n Resûlü (salialiahu aleyhi veseiM tekbir getirerek: "Sa'd, aranzda Allah'n

hükmüyle hükmetti

"

buyurmutur.

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde, "Allah, kitap ehlinden olup

müriklere yardm edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir

korku sald. Siz onlarn bir ksmn öldürüyor, bir ksmn da esir

ediyordunuz" âyetini açklarken öyle dedi: "Allah onlann kalplerine Cibril'in

yaptklanyla büyük bir korku salmtr. Bunlardan dört yüz savaçnn boynu

vurulmutur. Bir ksm da esir edilmitir. Esir edilenler yedi yüz kiiydi.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, "Allah, sizi onlarn

topraklanna, yurtlarna, mallarna ve henüz ayak basmadnz topraklara

1

Enfâl Sur. 27
5
bnCerîr (19/72).
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varis kld. Allah, her eye hakkyla gücü yetendir"’ buyruunu açklarken

öyle dedi: " Onlann topraklanndan kast, Kitab ehli olan Kureyza ve Nadîr

oullandr. Henüz ayak baslmayan topraklardan kast ise Hayber'dir."

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre "... henüz ayak basmadnz
topraklara varis kld ..."

1

buyruundan kastedilen, Benî Kureyza'dan sonra

fethedilen Hayber’dir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde, "...henüz ayak basmadnz topraklara varis kld ..."3 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Biz, bu yerin Mekke olduunu söylerdik." Haan ise,

Rûm, Fâris ve sahabenin fethettii dier yerler olduunu söylemitir .

4

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in krime'den

bildirdiine göre "...henüz ayak basmadnz topraklara varis kld ...*5

buyruundan kastedilen, kyamet gününe kadar müslümanlarn galip gelerek

fethettikleri yerlerdir.

Beyhakî Delâil'de, Urve'nin, “...henüz ayak basmadnz topraklara

varis kld ..."
6 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "Bu yerin Hayber

olduu iddia edilmektedir. Bence bu yerden kast Yüce Allah’n

müslümanlara fethini nasib ettii veya kyamet gününe kadar fethedecei

her yerdir."7

bn Sa'd, Saîd b. Cübeyr'in öyle dediini bildirir: Hendek günü, Ebû

Süfyân, Kurey'ten ve Kinine oullanndan ona tâbi olanlar, Uyeyne b. Hsn

ve atafân'dan ona tâbi olanlar, Tuleyha ve Esed oullanndan ona tâbi

olanlar, Ebu'l-A’var ve Süleym oulanndan ona tâbi olanlar Medine'ye

geldiler. Kureyza oullan ile Resûlullah CsaiUah aie^ «seM arasnda anlama

vard. Kureyza oullan bu anlamay bozup mürikleri desteklediler. Bunun

üzerine Yüce Allah, "Allah, kitap ehlinden olup müriklere yardm edenleri

1

Ahzâb Sur. 27

* Ahzâb Sur. 27

* Ahzâb Sur. 27
4 Abdurrezzâk (2/115) ve bn Cerîr (19/82).

5 Ahzâb Sur. 27

6
Ahzâb Sur. 27

7 Beyhakî (4/22).
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kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku sald. Siz onlarn bir

ksmn öldürüyor/ bir ksmn da esir ediyordunuz"’ âyetini indirdi. Cibril,

yannda rüzgarla gelince, onu gören Allah’n Resulü (ullailahu bM» «seiM üç defa:

"Müjdeler olsun!" dedi. Allah kafirlere rüzgan gönderdi ve bu rüzgar bütün

çadrlann parçalayp kazanlann devirdi, derilerini yrtt, direklerini söküp

kopard ve hiç kimse hiç kimsenin yanna gidemez oldu. Bu konuda Yüce

Allah, "Ey iman edenler! Allah'n size olan nimetini hatrlayn. Hani

(düman) ordular üzerinize gelmiti de biz onlarn üzerine bir rüzgâr ve

göremediiniz ordular göndermitik. Allah, yaptklarnz hakkyla

görmektedir"2
âyetini indirdi .

3

ibn Ebî eybe, Ahmed ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Hz. Âie der

ki: "Hendek sava günü, savaan halkn ardndan gittim, Kureyten bnu’l-

Arike adnda bir kiinin okla damarn kestii Sa'd b. Muâz'la karlatm. Sa'd,

Allah’a dua edip: "Allahm! Benî Kureyza kabilesinin akbetini görüp gözüm

aydn oluncaya ve sevininceye kadar da beni öldürme" dedi. Yüce Allah

müriklere rüzgan gönderdi ve "Allah, savata mü'minlere kâfi geldi..."
4

Ebü Süfyân ve beraberindekiler, Tihâme oullanna, Uyeyne b. Bedr ve

beraberindekiler Necd'e gittiler. Kureyza oullar da Medine'ye dönüp

kalelerine sndlar. Allah'n Resulü (sallBlahu aleyhi vbsbUhti) Medine'ye dönünce, Sa'd

için Mescid'de bir çadr yaplmasn emretti. Cibrîl, üzerinde tozlarla gelip,

Resûlullah'a (saiiaiiahu sieyN «ssitem): "Silah braktn m? Vallahi melekler silahlann

brakmadlar. Benî Kureyza'ya git ve onlarla sava" dedi. Allah’n Resulü

(saiieiiabu aleyhi »eseiM zrhn giyip insanlann yola çkmalarn ilan ettirdi. Allah'n

Resulü (sBiieiiahu aleyhi »eseiiem) Kureyza oullarna varp yirmi be gün boyunca

muhasara etti. Muhasara, Kureyza oullarna ar gelmeye balaynca,

kendilerine: "Resûlullah'n(saiiaiiahu aleyhi vEseiiem) hükmünü kabul edip kalelerinizden

inin" denildi. Onlar ise: "Biz, Sa’d b. Muâz’n verecei hükme raz olup ineriz”

dediler. Allah’n Resulü (ssiisiiahu aieym vesellem) Sa'd b. Muâz’a haber gönderince,

Sa'd, bir merkebin üzerinde getirildi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh ««Uem): "Bunlar

hakknda hüküm ver" buyurunca, Sa'd: "Savaçlarnn öldürülmesine,

zürriyetlerinin esir edilmesine ve mallarnn taksim edilmesine hüküm

1

Ahzâb Sur. 26
1
Ahzâb Sur. 9

3 bn Sa'd (2/71).

4 Ahzâb Sur. 25
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verdim" dedi bunun üzerine Allah'n Resûlü (saiiaHahu gieyhi vseiiem): "Onlar hakknda,

Allah'n ve Resulünün hükmüyle hüküm verdin" buyurdu .

1

Beyhakî'nin Mûsa b. Ukbe'den bildirdiine göre Yüce Allah, Hendek sava

ve Kureyza oullan hakknda yirmi dokuz âyet indirmitir. Bu âyetlerin ilki de,

"Ey iman edenler! Allah'n size olan nimetini hatrlayn. Hani (düman)

ordular üzerinize gelmiti de biz onlarn üzerine bir rüzgâr ve

göremediiniz ordular göndermitik. Allah, yaptklarnz hakkyla

görmektedir
"1

âyetidir .

3
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"Ey Peygamberi Hanmlarna de Ki: Eer dünya hayatn ve

onun süsünü istiyorsanz, gelin size mut'a vereyim ve sizi

güzelce brakaym. Eer Allah', Resûlünü ve âhiret yurdunu
istiyorsanz, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük

bir mükâfat hazrlamtr. Ey Peygamber'in hanmlar!

1 bn Ebî eybe (14/408-411) ve Ahmed 42/26- 30 (2597). Müsned’in muhakkikleri

hadisin bir bölümünün sahih, bir bölümünün de hasen olduunu söylemitir.

3

Ahzâb Sur. 9

Beyhakî (4/19- 22) u/un bir ekilde.
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çinizden Kim apaçk bir çirkinlik yaparsa, onun cezas iki

kat verilir. Bu, Allah'a göre kolaydr, içinizden kim Allah'a

ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel ilerse, ona

mükâfatn iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir rzk
hazrlamzdtr. Ey Peygamber'in hanimlan! Siz,

kadnlardan herhangi biri gibi deilsiniz. Eer Allah'a kar
gelmekten saknyorsanz (erkeklerle konuurken) sözü

yumuak bir eda ile sövlemeyin ki kalbinde hastalk (kötü

niyet) olan kimse ümide kaplmasn. Güzel (ve doru) söz

söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi
kadnlannn açlp saçld gibi siz de açlp saçlmayn.

Namaz kln, zekât verin. Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey

Peygamberin ev halk! Allah, sizden ancak günah kirini

gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor."

(Alzâk Sur. 28- 33)

Ahmed, Müslim, Nesâî ve bn Merdûye’nin, Ebu’z-Zübeyr vastasyla

Câbiriden bildirdiine göre halk Resûlullah'n isaiiatiahu aleyhi meltem) kapsnn

önünde otururken ve Allah'n Resulü (sailallahu Beyh vaseiiem) de (evinde) otururken

Hz. Ebû Bekr gelip Resûlullah'n Csaliailahu aleyhi vesellem) yanna girmek için izin istedi,

ama girmesi için izin verilmedi. Sonra Hz. Ömer gelip izin istedi, ona da izin

verilmedi. Sonra Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer'e izin verilince girdiler. Allah’n

Resulü (satiaiiah aleyhi »eseiiem) suskun bir ekilde oturuyor, zevceleri de etrafndayd.

Hz. Ömer: “Resûlullah’a (»Ulahu aleyhi mellem) bir eyler söyleyeyim, belki güler”

deyip: "Ey Allah’n Resulü! Zeyd’in kzn bir görsen -kendi hanmn
kastediyor- az önce benden nafaka istedi. Ben de kalktm, onun boynunu

krdm” dedi. Allah’n Resulü Maiiahu aleyhi mailem) az dileri görünecek derecede

güldü ve: "u etrafmdakiler de benden nafaka istiyorlar

"

buyurdu. Bunun

üzerine Hz. Ebû Bekr, Hz. Âie’ye, Hz. Ömer'de Hafsa'ya vurmak için kalkp:

“Allah’n Resûlünden yannda olmayan eyi mi istiyorsunuz” deyince,

Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem) onlara engel oldu. Resûlullah’n (sailallahu aleyhi vesellem)

hanmlar da: “Vallahi, bundan sonra Allah'n Resûlünden yannda olmayan

eyi istemeyeceiz” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah onlara muhayyerlikle

ilgili âyeti indirince Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem) ilk önce Hz. Âie'den balayp:

"Sana bir ey söyleyeceini, ama babana sormadan karar vermekte acele

etmemeni istiyorum" buyurdu. Hz. Âie: “O nedir?” diye sorunca, Allah'n
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Resulü, “Ey Peygamber! Hanmlarna de ki: Eer dünya hayatn ve onun

süsünü istiyorsanz, gelin size mut’a vereyim ve sizi güzelce brakaym"'

âyetini okudu. Hz. Âie: “Senin hakknda m babama danacam! Ben Allah'

ve Resulünü tercih ediyorum. Senden de hiçbir hanmna neyi tercih ettiimi

söylememeni istiyorum" deyince, Hz. Peygamber (seiialiahu aleyhi vesellem): "Allah beni

ne zora komu, ne de bakasn zora koan olarak göndermitir. Beni Öretici ve

kolaylatrc olarak göndermitir. Onlardan herhangi bir kimse bana soracak

olursa, mutlaka haber vereceim" buyurdu .

1

ibn Sa'd'n bildirdiine göre Ebû Seleme el-Hadramî der ki: "Ebû Saîd el-

Hudrî ve Câbir b. Abdillah konuurlarken, ben de yanlarna oturdum. Câbir

gözlerini kaybetmiti. Bu srada bir adam gelip selam verdikten sonra oturdu

ve: “Ey Ebû Abdillah'in babas! Urve b. ez-Zübeyr, beni, Resûlullah'n (niMiahu

aleyhi roelem) hanmlanndan neden ayrldn sormam için gönderdi" dedi. Câbir

öyle cevap verdi:

Allah’n Resulü bir gün bir gece bizi brakp namaz için yanmza

çkmaynca, biz ileri geri düünmeye baladk ve kapsnn önünde toplanp,

sesimizi duyup kapnn önünde olduumuzu anlamas için konumaya

baladk. Uzun süre kapnn önünde durmamza ramen ne yanna

girmemize izin verdi, ne de yanmza çkt. Biz: “Allah'n Resulü nerede

olduunuzu anlad. Eer isteseydi girmeniz için izin verirdi, daln ve

Resûlullah’aMaiiahu aleyhi «tsilem) eziyet etmeyin" dedik. Hz. Ömer dndaki herkes

oradan aynld. Sadece Hz. Ömer orada kalp, girmesini izin verilinceye kadar

öksürerek ve konuarak girmek istediini belli etti. Hz. Ömer der ki:

Resûlullah’ (saiiaiiahj aleyhi vesellem) yanna girdiimde elini yanana koymu ve üzgün

olduu yüzünden belli oluyordu. Ben: “Ey Allah'n peygamberi! Anam babam

sana feda olsun, seni üzen ey nedir? nsanlarn seni görmekten mahrum

olmalarnn sebebi nedir?” dedim. Resûlullah isaiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ey Ömer!

Bunlar (,hanmlarm)
yanmda olmayan eyi benden istiyorlar. Gördüün

durumun sebebi budur" buyurunca, ben: “Ey Allah'n Resulü! Bende olmayan

eyi istemesi sebebiyle Cemile binti Sâbit'in yüzüne öyle bir vurdum ki

suratn yere yaptrdm. Ey Allah'n Resulü! Sen Rabbinden birvaad üzeresin

1

Ahzâb Sur. 28

* Ahmed 22/391-393 (14515) lafz kendisinindir, Müslûr. (1478) ve Nesâî S. el-Kübrâ

(9208).
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ve O her zorluktan sonra kolaylk yapmtr" dedim. Onunla üzüntüsü biraz

hafifleyene kadar konumaya devam ettim. Sonra çkp Ebû Bekr'i buldum ve

olanlar anlattm. Hz. Ebû Bekr, Hz. Âie'nin yanna girip: “Biliyorsun ki

Allah’n Resulü Miaiiahu bMh mallm) sizden bir ey saklamaz. Kendisinde olmayan

bir eyi ondan isteme. Bir ihtiyacn olduunda benden iste” dedi. Hz. Ömer

de gidip Hafsa’ya ayn eyleri söyledi, sonra müminlerin annelerine gidip ayn

eyler söylediler. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Peygamber! Hanmlarna de

ki: Eer dünya hayatn ve onun süsünü istiyorsanz, gelin size mut a

vereyim -boayaym- ve sizi güzelce brakaym. Eer Allah', Resulünü ve

âhiret yurdunu istiyorsanz, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük

bir mükâfat hazrlamtr" 1

âyetlerini indirdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «senemi gidip

Hz. Âie’den balayarak: "Yüce Allah, sizi, Allah', Resulünü ve âhire r

yurdunu tercih etmek veya dünya ve süslerini tercih etmek arasnda muhayyer

brakmam emretti. Ben seninle baladm ve bu konuda seni muhayyer

brakyorum " buyurdu. Hz. Âie: "Benden önce hanmlanndan herhangi

birine söyledin mi?" diye sorunca, Allah’n Resulü (saiiaiiahu aleyhi meiiem): "Hayr

cevabn verdi. Hz. Âie: “Ben, Allah', Resulünü ve âhiret yurdunu tercih

ediyorum. Bunu gizli tut ve yaptm tercihi dier hanmlanna söyleme’’

deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «ssüem): “Hayr, onlara söyleyeceim" karln
verdi. Allah'n Resûlü (saiiailahu aleyhi restUem) bütün hanmlanna Hz. Âie'nin tercihini

haber verip, onlara da, ayn eyi söyleyince hepsi de Allah’, Resûlünü ve

âhiret yurdunu tercih ettiler. Dünya yad da âhiret arasnda tercihte

bulunmalarn söylemesi u ekildeydi. Onlara öyle buyurdu: "Âhireti mi.

yoksa dünyay m tercih ediyorsunuz ? «Eer Allah', Resûlünü ve âhiret

yurdunu istiyorsanz, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir

mükâfat hazrlamtr.»"2
Resûlullah’n [saiyieh aleyhi veseM hanmlar, vefatndan

sonra bakasyla evlenmemeyi tercih ettiler. Sonra: "Ey Peygamber'in

hanmlar! çinizden kim apaçk bir çirkinlik yaparsa, onun cezas iki kat

verilir. Bu, Allah'a göre kolaydr. çinizden kim Allah'a ve Resûiüne itaat

eder ve salih bir amel ilerse, ona mükâfatn iki kat veririz. Biz, ona

bereketli bir rzk hazrlanmzdr."3 Yani, içinizden kim zina yaparsa, âhirette

onun cezas iki kat verilir. Kim Allah ve Resûiüne itaat ederse, âhirette onun

1

Ahzâb Sur. 28
2

Ahzâb Sur. 29

3 Ahzâb Sur. 30, 31
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mükafat iki kat verilir. "Ey Peygamberin hanmlar! Siz, kadnlardan

herhangi biri gibi deilsiniz. Eer Allah'a kar gelmekten saknyorsanz

(erkeklerle konuurken) sözü yumuak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde

hastalk (kötü niyet) olan kimse ümide kaplmasn. Güzel (ve doru) söz

söyleyin. Evlerinizde oturun önceki cahiliye dönemi kadnlarnn açlp

saçld gibi siz de açlp saçlmayn ."

1

Yani evlerinizden çkmayn ve eski

Cahiliyenîn yaptklar gibi baörtülerinizi çkarmayn." Sonra Câbir, Ebû

Saîd’e: "Hadis böyle deil miydi?” diye sorunca, Ebû Saîd: "Evet böyleydi”

cevabn verdi .

5

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bn Merdûye ve Sünen’de Beyhakf, Hz. Âie'den bildirir: Allah'n

Resûlü, Yüce Allah kendisine hanmlarn muhayyer brakmasn emredince,

Hz. Âie’nin yanna geldi. Hz. Âie der ki: "Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi vtseiM

benden balayarak:
"
Sana bir ey söyleyeceim. Bu karan vermeden önce acele

etmeyip anne babana danabilirsin" buyurdu. Resûlullah (saiiailahu aleyhi veseiiem), anne

babamn, bana kendisinden ayrlmam söylemeyeceini biliyordu. Allah'n

Resûlü (seiisiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: " Yüce Allah, «Ey Peygamber!

Hanmlarna de ki: Eer dünya hayatn ve onun süsünü istiyorsanz, gelin size

mut'a vereyim ve sizi güzelce brakaym. Eer Allah', Resûlünü ve âhret

yurdunu istiyorsanz, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir

mükâfat hazrlamtr. Ey Peygamberin hanmlar! çinizden kim apaçk bir

çirkinlik yaparsa, onun cezas iki kat verilir. Bu, Allah'a göre kolaydr.

çinizden kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve salih bir amel ilerse, ona

mükâfatn iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir rzk hazrlamadr» 1

buyurdu." Ben: “Bunun nesini anne babama danacam! Ben, Allah',

Resûlünü ve âhiret yurdunu istiyorum" dedim. Resûlullah'n (saliai^u aleyhi meltem)

dier hanmlar da benim yaptm yaptlar.

4

bn Sa’d, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinin öyle dediini

1

Ahzâb Sur. 32, 33
5 bn Sa'd (8/179-181).

3 Ahzâb Sur. 28, 29
4
Buhârî (4785), Müslim (1475), Tirmizî (3204), Nesâî (3201, 3440), bn Mâce (2053),

bn Cerîr (19/89, 90), bn Kesîr Tefsîr'de (6/402) ve Fethu'l-Bâr?de (8/521) geçtii üzere bn
Ebî Hâtim, Fethu'l-Bâri'dc (8/521) geçtii üzere îbn Merdûye ve Beyhak (7/344, 345).
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bildirir: Allah’n Resulü (sailaliahu aleyhi vesellem) hanmlarn muhayyer brakt zaman,

Hz. Âie'den balayarak: "Allah seni muhayyer brakt" buyurdu. Hz. Âie:

“Ben, Allah' ve Resulünü istiyorum" karln verdi. Resûlullah (saiieiiehu aletti

vraeiiem} sonra Hafsa’y muhayyer brakt ve Resûlullah’n (sailaliahu aleyhi vesellem) bütür

hanmlar Allah' ve Resulünü tercih ettiler. Sadece el-Âmiriyye kabilesinder

olan kadn kavmini tercih etti. Resûlullah’n (siiaiiaiu aieyti vesellem) vefatndan sonra

“Ben aki bir kadnm" derdi. Koyun dklann toplar, satard. Resûlullah'r

(sailaliahu aleyh, vesellem) hanmlannn yanna girmek istedii zaman “Ben o ak:

kadnm" derdi.

1

bn Sa'd'n Ebû Cafer'den bildirdiine göre Resûlullah’n Maiiahu aleyhi veseiiem>

hanmlar: “Baka kadnlarn mehirleri bizim mehirlerimizden fazla olmamal"

deyince, Yüce Allah peygamberine onlardan ayrlmasn emretti. Allah'n

Resulü (sailaliahu aleyhi meHem) hanmlanndan yirmi dokuz gün ayn kald, sonra onlar

muhayyer brakmasn emretti .

1

ibn Sa'd’n bn Mennâh’tan bildirdiine göre el-Âmiriyye kabilesinden olan

kadn dndaki bütün hanmlar Resûlullah’! (saUatohu aleyhi vesellem) tercih ettiler. Bu

kadn delirdi ve ölene kadar bu ekilde yaad .

3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Hz. Âie

der ki: Allah'n Resulü, hanmlanndan bir ay ayr kalacana dair yemin etti.

Yirmi dokuzuncu günün sabah ben: “Ey Allah'n Resulü! Bizden bir ay

boyunca ayr kalacana dair yemin etmedin mi?" deyince, Hz. Peygamber

(saHaHahu aleyhi vesellem): "Bir ay u kadar, u kadar ve u kadardr" deyip elleriyle iaret

ederek üçüncüsünde bir parman kapatt. Sonra: "Ey Âie ! Sana bir ey

söyleyeceim. Anne babana danmadan karar vermekte acele etmemende bir

saknca yoktur" buyurdu. Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesellem) yamn küçük

olmasndan dolay yanl karar vermemden endie ediyordu. Ben:

“Söyleyecein ey nedir ey Allah’n Resûlü!” deyince, Resûlullah (sailaliahu aieyt-

veseilem):
"
Sizi muhayyer brakmam emredildi" buyurup, "Ey Peygamber!

Hanmlarna de ki: Eer dünya hayatn ve onun süsünü istiyorsanz, gelin

size mut'a vereyim ve sizi güzelce brakaym. Eer Allah', Resulünü ve

' bn Sa'd (8/142, 191) muhtasar olarak. bn Abdilberr bu kssann zayp olduunu

söyleyip: "Bize göre bu hadis sahih deildir" dedi.
1 bn Sa'd (8/191, 192).

3 bn Sa'd (8/142,191).
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âhiret yurdunu istiyorsanz, biiin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük

bir mükâfat hazrlamtr. Ey Peygamber'in hanmlar! çinizden kim apaçk

bir çirkinlik yaparsa, onun cezas iki kat verilir. Bu, Allah'a göre kolaydr.

çinizden kim Allah'a ve Resûlüne taat eder ve salih bir amel ilerse, ona

mükâfatn iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir rzk hazrlamzdr"1

âyetlerini okudu. Ben: “Babama neyi danacam ey Allah'n Resulü! Ben,

Allah’ ve Resulünü seçiyorum” cevabn verince, Allah’n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi

vesedetn) bundan memnun oldu. Dier hanmlan bunu duyunca pepee
Resûlullah'n (sayiahu aleyhi veseiM yanna geldiler.

ibn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (salailehu aleyhi

yeseiiem) hanmlarn, dünya ve âhiret arasnda tercihte bulunmalan için

muhayyer brakt.

bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Katâde ve Hasan( Basri)'den

bildirdiine göre Yüce Allah, Resûlullah'a (laMMu aleyhi «senem) hanmlann dünya ile

âhiret ve Cennet ile Cehennem arasnda tercihte bulunmalann istemesini

emretti. Haan der ki: “Bu olay, Resûlullah’n (saiBieh aleyhi veseiiem) zevcelerinin

istedii bir dünyalk sebebiyle olmutur.” Katâde ise: “Bu olay, Hz. Âie'nin

kskançl sebebiyle olmutur” dedi. O zaman Resûlullah’n (sMUn aleyhi «»M
dokuz hanm vard. Bunlardan be tanesi Kurey’ten olan, Hz. Âie, Hafsa,

Ebû Süfyân'n kz Ümmü Habîbe, evde binti Zem'a ve Ümmü Seleme binti

Ebî Ümeyye’dir. Ayn zamanda, Safiyye bint, Huyeyy el-Hayberiyye,

Meymûne binti'l-Hâris el-Hilâliyye, Zeyneb binti Cah el-Esediyye ve Benî

Mustalik kabilesinden Cuveyriyye binti’l-Hâris te Resûlullah’n (salaKehu aleyhi «sallan)

hanmlanyd. Resûlullah (saiiatahu aieyti «seiiemi, hanmlanna tercihte bulunmalann

söylemeye Hz. Âie’den balayp, Hz. Âie, Allah’, Resûlünü ve âhiret

yurdunu tercih ettiini söyleyince, Resûlullah'n (sayiahu aleyh, vsseiem) memnuniyeti

yüzünden belli oldu. Resûlullah'n (saiiaiiBhu aleyhi vesellemi butun hanmlan Hz. Âie

gibi Allah', Resûlünü ve âhiret yurdunu tercih edince Yüce Allah onlarn bu

hareketini, "Bundan sonra, güzellikleri houna gitse bile baka kadnlarla

evlenmek, elerini boayp baka eler almak sana helâl deildir. Ancak

sahip olduun cariyeler baka. üphesiz Allah, her eyi gözetleyendir
" 2

1

Ahzâb Sur. 28, 29
2
Ahzâb Sur. 52
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âyetiyle mükâfatlandrd. Böylece Allah Resûlullah'afssiiattuaErhireMien), Allah’ ve

Resulünü tercih eden dokuz hanmyla yetinmesini emretti .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Ey Peygamber!

Hanmlarna de ki: Eer dünya hayatn ve onun süsünü istiyorsanz, gelin

size mut'a vereyim ve sizi güzelce brakaym"1 buyruunu açklarken: "Yüce

Allah bu âyetle hanmlarna tercihte bulunmalarn söylemesini emretti.

Himyeriyye dnda hiç biri kendi nefsini tercih etmedi" dedi.

Sünen'öe Beyhakî, Mukâtil b. Süleymân'n, "Ey Peygamberin hanmlar!

çinizden kim apaçk bir çirkinlik yaparsa, onun cezas iki kat verilir. Bu,

Allah'a göre kolaydr. çinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih

bir amel ilerse, ona mükâfatn iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir rzk

hazrlamzdr"3 buyruunu u ekilde açklamtn "Kim Resûlullah’a (saiiaiiaiu

aleyhi veetan) isyan ederse âhirette ona iki kat ceza verilir. Ona azab etmek Allah

için kolaydr. Kim de Allah'a ve Resûlüne itaat ederse, âhiret için namaz, oruç,

sadaka gibi ibadetleri yapp, diliyle tekbir veya tebih getirirse, her sevap

yerine on kat sevap yazlr ve onun için güzel rzk olan Cenneti

hazrlamadr."*

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Katâde’nin, "... onun cezas

iki kat verilir ..."
5 buyruunu "Dünya ve âhiret azab" eklinde açkladn

bildirir.

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "...onun cezas iki kat

verilir..."
7 buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlara iki kat azap verildii gibi,

onlara iftira atanlara da uygulanacak had cezas iki kat olur."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî b. Enes, "Ey Peygamber’in

hanmlar! içinizden kim apaçk bir çirkinlik yaparsa, onun cezas iki kat

' bn Cerîr (19/86, 87).
J

Ahzâb Sur. 28

J Ahzâb Sur. 30, 31

4 Beyhakî (7/73).

5 Ahzâb Sur. 28
5
Abdurrezzâk (2/115).

1 Ahzâb Sur. 28
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verilir. Bu, Allah'a göre kolaydr. çinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat

eder ve salih bir amel ilerse, ona mükâfatn iki kat veririz. Biz, ona

bereketli bir rzk hazrlamadr"1 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Peygamberlerin hatalar sebebiyle çekilecekleri hesap, onlara uyanlardan

daha ardr. Âlimlerin hatalar sebebiyle çekilecekleri hesap dier

insanlardan daha ardr. Resûlullah'n [sUaMu aleyhi meiienO hanmlannn hatalar

sebebiyle çekilecekleri hesap ta, baka kadnlarn çekilecei hesaptan daha

ardr. Yüce Allah bu âyetlerde öyle buyurmutur: “çinizden kim isyan

ederse, mümine olan dier kadnlann urayaca azabn iki katna maruz

kalr, içinizden kim salih amel ilerse, ona verilecek ecir, dier mümin

kadnlara verilecek olan ecrin iki kat olur."

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

“çinizden kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve salih bir amel ilerse, ona

mükâfatn iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir rzk hazrlamzdr"2

buyruu: “çinizden kim Allah’a itaat eder, Allah için amel yapar ve

Resûlullah’a (sBiaiiahu aleyhi vBseiiBm) itaat ederse” mânâsndadtr.

ibn Sa'd'n Atâ b. Yesâridan bildirdiine göre “çinizden kim Allah'a ve

Resûlüne itaat eder ve salih bir amel ilerse, ona mükâfatn iki kat veririz.

Biz, ona bereketli bir rzk hazrlamadr"3 buyruu, “Kim Allah'a ve

Resûlüne itaat edip namaz klp oruç tutarsa” mânâsndadr.
4

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (uiioiiahu aleyhi veseliem)

öyle buyurdu: "u dört snfn ecri size ki defa verilir: Resûlullah'n {salbUalu aleyhi

vesellem) hanmlar, Kitab ehlinden Müslüman olanlar, yannda beendii bir

cariye olup onu azad ederek evlenen kii ve hem Allah'n hakkm hem de

efendilerinin hakkn ödeyen köle."1

'

Ahzâb Sur. 30, 31
1

Ahzâb Sur. 31

3 Ahzâb Sur. 31

4 bn Sa'd (8/198).

5
Taberânî (7856) Zayf hadistir. (Bak: Elbânî, Daîfu'l-Câmi. 769).
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Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine

göre 'Siz, kadnlardan herhangi biri gibi deilsiniz ...'
1

buyruu: "Bu

ümmetten herhangi bir kadn gibi deilsiniz" mânâsndadr.

2

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil, "Ey Peygamberim hanmlar!

Siz, kadnlardan herhangi biri gibi deilsiniz. Eer Allah'a kar gelmekten

saknyorsanz (erkeklerle konuurken) sözü yumuak bir eda ile

söylemeyin ki kalbinde hastalk (kötü niyet) olan kimse ümide kaplmasn.

Güzel (ve doru) söz söyleyin
'3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Sizler,

Peygamberin hanmlarsnz, onunla berabersiniz, Peygamberi görüyor ve

semadan gelen vahye tank oluyorsunuz. Sizler, dier kadnlardan daha fazla

takva sahibi olmalsnz. Konuurken çirkin söz söylemeyiniz. Kalpteki

hastalktan kast ise zinadr."

bnu'l-Münzir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre yumuak sözden kast,

sözle erkee yakn davranp kalbinde hastalk olann ümide kaplmasdr.

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre yumuak sözden kast, ses-

incelterek konumaktr.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre " &
jyüu

"4 buyruu, "Yumuak söz söylemeyin ve edal bir ekilde konumayn"

mânâsndadr.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre ' kalbinde

hastalk (kötü niyet) olan kimse ümide kaplmasn ..."5 buyruundaki

hastalk, kiinin zina arzusudur.

Tastî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, " ^ jjj

aJî
"6

buyruundaki hastaln mânâsn sorunca, bn Abbâs: "Fücûr ve

zina, demektir" cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne

Ahzâb Sur. 32
2

Abdurrezzâk (2/116).

3 Ahzâb Sur. 32

4 Ahzâb Sur. 32
5 Ahzâb Sur. 32
6
Ah/.âb Sur. 23
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anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir:

"Tabi ki! Yoksa Lebîd b. Rabîa'nn:

"Nam kusunu Korumu ve takvaya raz\ otmutak !

O, kalbinde hastalk olan kiilerden deildir

”

dediini bilmez misin?"
1

bnu'l-Münzir ve bn Ebl Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd b. Ali: “Âyetteki

hastelk iki türlüdür. Biri zina hastal dieriyse nifak hastal" demitir.

bn Sa'd'n Atâ b. Yesâridan bildirdiine göre âyette geçen hastalktan

kast zina, güzel ve doru sözden kast ise, kimsenin ümide kaplmasna

sebebiyet vermeyecek ekilde açk konumaktr.

bn Sa’d'n Muhammed b. Ka’b’dan bildirdiine göre âyette geçen doru

sözden kast, kimsenin ümide kaplmasna sebebiyet vermeyecek ekilde

konumaktr.

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Muhammed b. Sîrîn’in öyle dediini

bildirir; Bana bildirildiine göre Resûlullah’n (sailailahu aleyhi vesellem) hanm Sevde’ye:

"Niye senin dier kzkardelerinin yapt gibi haccetmiyor, umreye

gitmiyorsun?" denilince, evde: “Hac ve umre yaptm. Yüce Allah benim

evimde oturmam emretti. Vallahi ölünceye kadar evimden çkmam”

karln verdi. Vallahi, cenazesi çkanlana kadar evinin kapsndan çkmad.

bn Ebî eybe, bn Sa'd, Abdullah b. Ahmed, Zühd’ün zevâidinde ve bnu'l-

Münzir, Mesrûk'un öyle dediini bildirir: “Hz. Âie, "Evlerinizde oturun..

.

WJ

âyetini okuduu zaman ba örtüsü slanncaya kadar alard.

Ahmed'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Veda haccnn yapld yl

Resûlullah (saliaiiahu aleyhi rasiisnO hanmlanna:
"
Bundan sonra artk hasrlarnzn

üzerinde (evlerinizde) oturunuz

"

buyurdu. Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem)

vefatndan sonra, Zeyneb binti Cah ve evde binti Zem'a dndaki bütün

hanmlar hac yaparlard. Bu ikisi: “Vallahi, Resûlullah'n (saiuihhu aleyhi resellem) böyle

1

el-tkân’da (2/75) geçtii üzere Tast.
1 bn Sa'd (8/198).

3 Ahzâb Sur. 33

* bn Sa'd (8/81) ve Abdullah b. Ahmed (sh. 164).
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buyurduunu duyduktan sonra hiçbir binek bizi yerimizden ayramaz"

derlerdi.'

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ümmü Nâile der ki: Ebû Berze gelip

çocuunun anasn evde bulamaynca: “Mescide gitti" dediler. Kadn gelince.

Ebû Berze ona banp: “Allah, kadnlarn darya çkmasn yasaklam ve

evlerinde oturmalarn, hiçbir cenazeye katlmamalarn», hiçbir mescide

gitmemelerini ve hiçbir cumaya katlmamalarn emretmitir" dedi.

Tirmizî ve Bezzârin bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiisiiahu aleyh veseiieni öyle buyurdu: "Kadn avrettir (yabanclara görünmemesi

gerekir). Danya çkt zaman eytan onu karlar. Kadnn Rabbine en yakn

olduu yer evinin iç ksmdr."2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Kadnlan evlerde

hapsediniz. Çünkü kadnlar avrettir. Kadn evinden çkt zaman eytan onu

karlar ve: «Kimin yanndan geçersen bu kii seni beenecektir» der." 3

ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hz. Ömer: “Kadnlara (dtanya

çkmalanna) kar çplaklkla (onlara fazla giysi almayarak) tedbir alnz. Eer

kadnn elbiseleri çok olur, süs eyalan güzel olursa evden danya çkmak

houna gider” demitir.

4

Bezzârin Enes’ten bildirdiine göre kadnlar Resûlullah'n (ssiian^u afeyhi veseiierr)

yanna gelerek: "Ey Allah’n Resûlü! Erkekler, bizden ayn olarak Allah yolunda

cihada gidiyorlar. Bizler hangi amelle Allah yolunda cihad edenlerin amelinin

sevabna yetiebiliriz?” dediler. Resûlullah Msiiahu aleyhi «-»im: "Sizden evinde

oturan, Allah yolunda cihad edenin amelinin sevabna yetiir" buyurdu .

5

1 Ahmed 15/476. 44/332 (9765, 26751). Muhakkikler hadisin senedinin hasen

olduunu söylemilerdir.
2

Tirmizî (1173) ve Bezzâr (2061, 2062, 2065). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen

et-Tirmizî. 936).

3
tbn Ebî eybe (4/420).

4 bn Ebî eybe (4/420).

5 bn Kesîr Tefst/de (6/405) geçtii üzere Bezzâr. Zayf hadistir. (Bak: Elbânî, es-

Silsiletu'd-Daîfe 2744).
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî

u'abu'l-îman'da, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: lk cahiliye dönemi Hz.

Nûh (siayhisseiam) ve Hz. drîs (sieyhisseiam) arasnda olmutur ve bin yl sürmütür. Hz.

Âdem'in neslinden iki soydan biri düz ovada, dieri ise dada yaamaktayd.

Dadakilerin erkekleri shhatli, kadnlar ise ksa boylu ve çirkindi.

Ovadakilerin ise kadnlar shhatli, erkekleriyse ksa boylu ve çirkindi. blis,

ovadaki erkeklerden birine genç bir olan suretinde gelip ücretle ona hizmet

etmeye balad. blis, çobanlann çald kavallar gibi bir kaval alp, kimsenin

duymad güzellikte çalmaya balad. Etrafndakiler, onun güzel kaval

çaldn örendiler ve onu dinlemeye gittiler. Böylece ylda bir günü bayram

ilan ettiler. Bu günde kadnlar, erkekler için, erkekler de kadnlar için

soyundular. Dada yaayanlardan bir erkek ovadakilerin bayram kabul

ettikleri bir günde onlara yaklap kadnlar ve güzelliklerini gördü. Sonra

arkadalarna dönüp gördüklerini anlatt ve hepsi birden ovadakilerin yanna

gidip onlara kantlar. Böylece kötülük yaylm oldu. Yüce Allah'n,

"Evlerinizde oturun, önceki cahiliye dönemi kadnlarnn açlp saçld
gibi siz de açlp saçlmayn ..."

1

buyruu buna iaret etmektedir.

1

ibn Cerîrîin bildirdiine göre Hakem, "Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye

dönemi kadnlarnn açlp saçld gibi siz de açlp saçlmayn ..."5

buyruunu açklarken öyle dedi: “Hz. Âdem (aieyhisseiam) ve Hz. Nûh (aieyhineiam)

arasnda sekiz yüz yl vardr. Hz. Nûh zamanndaki kadnlar, kadnlann en

çirkini, erkekleri ise güzeldi. Kadn, erkee birlikte olmay teklif ederdi. Bu

sebeple bu âyet nazil olmutur.'"’

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan

bildirdiine göre Hz. Ömer kendisine: “Yüce Allah’n, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) hanmlanna, "Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadnlarnn

açlp saçld gibi siz de açlp saçlmay

n

..."5 buyurmas hakknda ne

dersin? Bir cahiliyeden bakas var mdr?” diye sorunca, bn Abbâs:

1

Ahzâb Sur. 33
3 bn Cerîr (19/98, 99). Fetku'l-Bârî’de (8/520) geçtii üzere bn Ebî Hatim muhtasar

olarak. Hâkim (2/548) ve Beyhakî (5451).

5 Ahzâb Sur. 33

* bn Cerîr (19/98).

5 Ahzâb Sur. 33
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“Duyduun her ilkin bir bakas vardr” cevabn verdi. Hz. Ömer: “Bana,

Allah'n Kitab’ndan, söylediini tasdik eden bir delil getir” deyince ise bn

Abbâs: “Yüce Allah,
u
i>y> J5I u5 3» â\ j i5-uj.u>3

”’ buyurmaktadr”

karln verdi. Hz. Ömer: “Kiminle cihad etmemiz emredildi?” diye sorunca,

bn Abbâs: “Mahzûm ve Abdiems kabilesiyle” cevabn verdi .

1

ibn Ebî Hatim, Baka bir kanalla, bn Abbâs’n, “Evlerinizde oturun,

önceki cahiliye dönemi kadnlarnn açlp saçld gibi siz de açlp

saçlmayn ..." 3 buyruunu açklarken: “(Âyette bahsedilen cahiliyeden)

Baka bir cahiliye olacaktr” dediini bildirir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hz. Âie: “lk cahiliye Hz. brâhîm

(aierhssetam) zamanndayd” demitir .

5

ibn Sa'd’n bildirdiine göre krime: "lk cahiliye, Hz. brâhîm'in (ai^sseM

doduu dönemdir. Son cahiliye dönemi ise Hz. Muhammed'in Mniiahu h-yh

vseiiem)doduu dönemdir” dedi .

6

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre ilk cahiliye dönemi, Hz.

sa (sieyhîsseiam) ve Hz. Muhammed CsaRcHiBu devh vesellem) arasnda geçen dönemdir.

bn Sa’d’n Muhammed b. Ka'b'dan bildirdiine göre ilk cahiliye dönemi,

Hz. sa (deytiseiam)ve Hz. Muhammed (saJiafehu aier+n res*iem>arasnda geçen dönemdir.

7

bn Cerîr, a'bî’den ayn rivâyette bulunmutur.

8

bn Sa'd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Kadnlar

erkekler arasnda yürürdü. te önceki cahiliye dönemi kadnlannn açlp

saçlmalan bu idi.
1 ”

’ Hac Sur. 78
1

Bu kraat, mevcut Mushaflardaki metne muhalif olduu için âz bir kraattir.

Tahâvî, bunun, yüce Allah'n kitabndan oldunu ve sonradan neshedildiini

söylemitir. erh Mükilu'l-Âsâ/a (12/9, 11) bakn.
5 Ahzâb Sur. 33
4
Fethu’l-Bâri"de (8/520) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5
Fethu'l-BârTde (8/520) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

6 bn Sa'd (8/199, 200).

7 bn Sa'd (8/198).

8 bn Cerîr (19/98).
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Beyhakî'nin Sünen’de, Ebû Uzeyne es-Sadefî'den bildirdiine göre

Resûlullah (sallallahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Kadnlarnzn en erlisi, açlp

saçlanlardr. Onlar münafktrlar. Bu yüzden kadnlardan Cennete girecek

olanlar aya sekili karga gibi azdr.
"2

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

“Evlerinizde oturun, önceki cahiliye dönemi kadnlarnn açlp saçld
gibi siz de açlp saçlmayn ,.."3 buyruunu açklarken: “Evlerinden

çktklarnda salnarak iveli bir ekilde yürüyorlard. Allah onlarn böyle

yapmalann yasaklad" demitir .

4

ibn Sa’d, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Ebî

Necîb'ten bildirdiine göre “Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi

kadnlarnn açlp saçld gibi siz de açlp saçlmayn ..."5 buyruunda,

edal bir ekilde yürümek kastedilmitir.

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil, bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Kadn baörtüsünü balamakszn bana atar, böylece gerdanl,

kulaklarndaki küpeler ve boynu görünür. Bütün bunlar ortaya çkar. Açlp

saçlmaktan kast budur. Sonra bu âyetteki emir bütün müminlerin

kadnlann kapsamtr.”

Taberânî'nin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Allah'n Resûlu (saiiaiiahu aleyhi

eeseiM kadnlardan biat alnca:
"
Önceki cahiliye dönemi kadnlan gibi açlp

saçlmayacaksnz" diyerek biat ald. Bir kadn: “Ey Allah'n Resûlü! Bize, açlp

saçlmamay art kotuunu görüyorum. Falan kadn, benim cenazemde,

benimle alamt. imdi de onun kardei öldü” deyince, Resûlullah [sallallahu aleyhi

mallm): "Git sen de onun cenazesinde ala, sonra gelip bana biat et" buyurdu/

1 bn Sa'd (8/198).

1
Beyhakî (7/82) Sahih hadistir. Elbânî, (es-Silsiletu's-Sahiha. 1849)

3 Ahzâb Sur. 33
4 bn Cerîr (19/97) ve Fethu'l-Bârî'de (8/520) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
5 Ahzâb Sur. 33
6 bn Sa'd (8/198, 199) ve bn Cerîr (19/97).

7
Taberânî (11688). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid’de (6/39) ravilerden Müseyyeb b.

erîk'in metruk olduunu söylemitir. Cenazelerin arkasndan alamay yasaklayan

hadisi Buhârî'de (4892, 7215) geçtii züere Ümmü Ahyye rivayet etmitir.
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ibn Ebî Hâtim ve bn Asâkir'in krime vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine

göre "Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak

istiyor"' buyruu, Resulullah’n baibiahu aleyhi «aten) zevcelerine has olarak nazil

olmutur, ikrime derki; "Bu buyruun, Resûlullah'n (safisiiahu aieytv veseiier) zevceleri

hakknda nazil olduuna dair kim isterse onunla lanetleirim.”
3

bn Merdûye'nin Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs bildirdiine göre

"Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak

istiyor"* buyruu Resûlullah'n (saiiaiiühu üieyhi vesellem) hanmlan hakknda nazil

olmutur.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre krime, "Allah, sizden

ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor
"4 buyruu

hakknda: "Bu âyet, zannettiiniz gibi deil, Resûlullah'n Nlaiiahu Bieytn yssEitem)

hanmlarn kasdetmektedir” dedi .

5

bn Sa'd’n Urve'den bildirdiine göre "Allah, sizden ancak günah kirini

gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor
"6 buyruu Resûlullah'n (ufalttu deyhi

yeseiiem) hanmlan hakknda, Hz. Âie'nin evinde nazil olmutur.
7

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

Ümmü Seleme'den bildirdiine göre Allah’n Resulü Mtoliahu deytti wseiiem) Ümmü
Seleme’nin evindeyken yatanda, üzerinde Hayber ii bir örtüyle oturmutu.

Bu srada Hz. Fâtma, içinde etli yemek olan bir çanakla gelince Resûlullah

(sBiiaiiahu aleyhi vesellem): "Kocan ve oullarn Haan ve Hüseyin'i çar" buyurdu. Hz.

Fâtma onlan çardktan sonra yemek yerlerken, Resûlullah'aMa^ aiayi»»enM

"Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak

istiyor
"8 buyruu nazil oldu. Resûlullah (saiiaiihu aleyhi »esniM örtüsüyle onlan da

örterek elini örtünün altndan çkarp semaya açt ve üç defa: "Allahm!

1

Ahzâb Sur. 33
2 bn Kcsîr Tefsir'de (6/407) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir (69/150).

3 Ahzâb Sur. 33
4 Ahzâb Sur. 33

5 bn Cerîr (19/107, 108).

6
Ahzâb Sur 33

7 bn Sa'd (8/199).
8
Ahzâb Sur. 33
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Bunlar Ehl-i Beyt'im ve seçkinleridir (himayem altnda!) Onlardan kötülüü al

götür ve onlar tertemiz et" diye dua etti. Ümmü Seleme der ki: "Ben de

bam örtünün altna sokup: "Ey Allah’n Resulü! Ben de sizinle miyim?" diye

sordum. Hz. Peygamber tjaiBianu nieyhi veseiienO iki defa:
"
Sen hayr üzeresin"

buyurdu.'

Taberânî'nin Ümmü Seleme'den bildirdiine göre Resûlullah (sailaliehu aleyhi

vesilem) Hz. Fâtma’ya: "Bana kocam ve ki olunu getir" buyurdu. Hz. Fâtma

onlar getirince, Resûlullah (ssllsllahu aleyhi veseiiem) Fedek ii bir örtüyü onlann üzerine

att, sonra elini üzerlerine koydu ve: "Allahm! Bunlar Muhammed'in ehlidir.

Hz. brahim'in ehline rahmetini ve bereketini verdiin gibi
r
Muhammed'in

ehline de rahmetini ve bereketini ver. üphesiz ki Sen övgüye ve hamda

layksn
,
pek de yücesin

"
dedi. Ümmü Seleme der ki: "Ben de aralanna girmek

için örtüyü kaldrnca, Resûlullah {Miiatahu aleyhi vBseiiBm) onu elimden çekti ve: «Sen

hayr üzeresin» buyurdu .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ümmü Seleme der ki: "Allah, sizden

ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor
"3 âyeti benim

evimde nazil oldu ve bu srada evde yedi kii vard: Cibril, Mîkâil, Hz. Ali, Hz.

Fâtma, Hz. Haan, Hz. Hüseyin ve ben de kapdaydm. Ben: "Ey Allah’n

Resûlü! Ben Ehl-i Beyt’ten deil miyim?” diye sorunca, Hz. Peygamber (diBiBhu

deyi* vtKiem): "Sen hayr üzeresin. Sen Hz. Peygamber'in (jaUeiMu aleyhi ««ilam)

hammlanndansn" karln verdi.

bn Merdûye ve Hatîb'in bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudri der ki:

Resûlullah'n (mIWWhi aleyhi vereiian) kalaca evin sras müminlerin annesi Ümmü
Seleme’deyken Cibril, "Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi

tertemiz yapmak istiyor
"4 buyruunu indirdi. Bunun üzerine Allah’n Resûlü

Maiiahv aleyhi meltem) Hz. Haan, Hz. Hüseyin, Hz. Fâtma ve Hz. Ali'yi çanp
kucaklad ve üzerlerine bir giysi açt. Ümmü Seleme bu elbisenin dnda
kalmt. Resûlullah Meiihj aleyhi veeeiiem):

"Allahm ! Bunlar Ehl-i Beyt'imdir.

1 bn Cerîr (19/103- 107), Taberânî 23/334 (773) ve Ahmed 44/118 (26508). Ahmed'in

muhakkikleri hadisin sahih olduunu söylemitir.
2
Taberânî (2664, 2665), 23/336 (779, 780) ve Ahmed 44/327 (26746). Ahmed'in

muhakkikleri hadisin sahih olduunu söylemitir.

3 Ahzâb Sur. 33
4 Ahzâb Sur. 33



46 QAhzâb Sûresi g-

Allahm! Onlar tertemiz et" diye dua edince, Ümmü Seleme: “Peki ben

neredeyim?" diye sordu. Resûlullah Maiyu akrto «»M: "Sert hayr üzeresin"

buyurdu .

1

Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî ve ibn Merdûye'nin Resûlullah'n (saUaüshu aleyh.

»Eseiiem) evlatl Ömer b. Ebu Seleme'nin bildirdiine göre Resûlullah’a (laiiaiishL

aleyhi veseiiem) "Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz

yapmak istiyor
"2 buyruu nazil olunca, Allah'n Resûlü (saiisiiaim ateyi veseiM Ümmü

Seleme'nin evindeydi. Allah'n Resûlü (saiUahu aleyhi «seUemi Hz. Fâtma, Hz. Haan

ve Hz. Hüseyin'i bir örtünün altna ald, Hz. Ali’de arkasnda durdu. Resûlullah

{sallaiiahu aleyhi veseiiem] sonra öyle dedi:
"Allahm ! Bunlar Ehl-i Bcyt'imdir. Allahm!

Onlardan kötülüü gider ve onlar tertemiz et." Ümmü Seleme: “Ben de

onlarla beraber miyim, ey Allah'n Resûlü?" diye sorunca Hz. Peygamber

'salBBhu Bleyhi veseliem): "Sen kendi mekâmndasn ve sen hayr üzeresin " cevabn

verdi .

3

Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî deiik

yollarla Ümmü Seleme'nin öyle dediini bildirin "Allah, sizden ancak günah

kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor"* buyruu, benim evimde

nazil oldu. Bu srada, Hz. Fâtma, Hz. Ali, Hz. Haan ve Hz. Hüseyin de vard.

Allah’n Resûlü (sBialiahu aleyhi vBseliern) onlar bir örtüyle örttü, sonra:
"
Allahm

!

Bunlar Ehl-i Bcyt'imdir. Onlardan kötülüü gider ve anlan tertemiz et" diye

dua etti.
s

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine

göre Resûlullah («aiisiiahj siayti veuIm öyle buyurdu: "«Allah, sizden ancak günah

kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor»
6
ayeti be kii hakknda nazil

1

Hatîb (9/126, 127, 10/278).

2

Ahzâb Sur. 33
i
Tirmizî (3205), bn Cerîr (19/106) ve Taberânî (8295). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî,

Sahih Sünen et-Tirmizî. 2562).

* Ahzâb Sur. 33
5 Tirmizî (3871 "sahih"). bn Cerîr (19/103-105), Hâkim (2/416, 3/136 "sahih") ve

Beyhakî (2/150). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî. 3038).
6
Ahzâb Sur. 33
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olmutur: Beti, Ali, Fâtma, Haan ve Hüseyin hakknda."'

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in

bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Bir sabah Allah’n Resûlü (»iiiahu aleyhi veselbn)

üzerinde siyah kldan yaplm bir örtüyle (evden) çkt. Haan ve Hüseyin

gelince onlan da üzerindeki örtünün altna ald. Hz. Fâtma gelince onu da

örtünün altna ald. Sonra Hz. Ali geldi ve onu da dierlerinin yanna aldktan

sonra: "Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak

istiyor
"

1

buyurdu .

3

bn Cerîr, Hâkim ve bn Merdûye’nin Sa'd'dan bildirdiine göre

Resûlullah’a [sbIIbIUhi aleyhi veseiiem) vahiy gelince, Hz. Ali, Hz. Fâtma ve iki olunu

elbisesinin altna aldktan sonra: "Allahm! Bunlar benim ailem ve Ehl-i

Beyt'imdir" dedi .
4

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî,

Hâkim ve Sünen*de Beyhakî, Vasile b. el-Eska’dan bildirir: Allah’n Resûlü,

yannda Haan, Hüseyin ve Ali olduu halde Hz. Fâtma'nn yanna gelip girdi.

Hz. Ali ve Hz. Fâtma’y yanna oturttu ve Haan ile Hüseyin'i de her birini bir

dizine oturttu. Sonra onlan elbisesiyle sard. Bu srada ben arkalanndaydm.

Sonra, "Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak

istiyor
"5 âyetini okudu ve öyle dedi:

"
Allahm ! Bunlar Ehl-i Beyt'imdir.

Onlardan kötülüü gider ve onlan tertemiz et." Ben: “Ey Allah'n Resûlü! Ben

de senin ehlinden miyim?’’ diye sorunca, ResuluHah (saiiaiirfu aleyhi »eseiien):
"
Sen de

benim ehlimdensin " buyurdu. Vâsile der ki: “Resûlullah'n (salleMu eieyhi veseliem) bu

sözü benim kuvvetli ümidimdir.”
6

1 bn Cerîr (19/101, 102), bn Kesîr Tefsir*dc (6/168) geçtii üzere bn Ebî Hâtim

mevkuf olarak ve Taberânî (2673). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (9/168) der ki:

Kavilerden Aüyye zayftr.
3
Ahzâb Sur. 33

3 bn Ebî eybe (12/72), Ahmed 42/175 (25295), Müslim (2424), bn Cerîr (19/102), bn
Kesîr Tefsîr'de (6/410) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Hâkim (3/147, 4/188).

4 bn Cerîr 819/106. 107) ve Hâkim (3/147).

5 Ahzâb Sur. 33
6
bn Ebî eybe (12/73), Ahmed 28/195 (16988), bn Cerîr (19/103, 104), Taberânî

(2667), 22/66 (160), Hâkim (2/416, 3/147 "sahih") ve Beyhakî 82/152). Müsned’ in

muhakkikleri hadisin sahih olduunu söylemitir.
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&

bn Sa'd, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Haan b. Ali: "Biz Yüce Allah’n, «Allah, sizden ancak günah kirini gidermek

ve sizi tertemiz yapmak istiyor»
1 buyurduu Ehl-i Beyt’iz" dedi .

2

ibn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim

ve bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Allah’n Resulü (sallallahu aleyhi vesBiiem
1

sabah namaz için çkt zaman, Hz. Fâtma'nn kapsnn yanndan geçerken:

"Namaza ey Ehl-i Beyt'. «...Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve

sizi tertemiz yapmak istiyor»"5 buyururdu .
4

Müslim'in Zeyd b. Erkam’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiyiahu aleyh

»esdiem): "Ehlibeytim hakknda size Allah' hatrlatrm" buyurdu. Zeyd’e:

"Resululiah'n (sadallstu aleyhi veseltam) Ehlibeyti kimdir? Hanmlar Ehi-i Beyt'înden

deil mi?" diye sorulunca, Zeyd: "Hanmlar da Ehl-i Beytimdendir. Ama (asl)

Ehl-i Beyt'i, kendisinden sonra sadaka almalar» haram olan, Hz. Ali’nin, Akîl’in,

Câfer'in ve Abbâs'n ailesidir" cevabn verdi .

5

Hakîm et'Tirmizî, Taberânî, bn Merdûye, Ebû Nuaym DelâiVde ve Beyhak

DelâTde, bn Abbâs’tan, Resululiah'n (ayum aleyhi muM öyle buyurduunu

nakleder: "Allah yaratlmlar iki ksma ayrd, beni hayrl olan ksmda yapt

Yüce Allah'n, «Sadakiler, ne mutlu o sadakilere!...»
b
ve «Soldakiler; ne

yazk o soldakilere!»
:
âyetleri buna iaret etmektedir. Ben sadakilerdenim ve

sadakilerin en hayrlsym. Sonra bu iki ksm üçe ayrd ve beni bunlarn er.

hayrl ksmndan yapt. Yüce Allah'n, «Sadakiler, ne mutlu o sadakilere /

Soldakiler, ne bahtszdrlar onlar! (Hayrda) önde olanlar, (ecirde del

öndedirler»
8 buyruu buna iaret etmektedir. Ben hayrda önde olanlardanm

Ahzâb Sur. 33
2 bn Kesîr Tefsir'de (6/412) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Taberânî (2761). Heysemî.

Mecmau'z-Zvâid'de (9/172) ravlerinin güvenilir olduunu söylemitir.

3 Ahzâb Sur. 33
4 bn Ebî eybe (12/127), Ahmed 21/273, 274, 434 (13728, 14040), Tirmizî (320<.

"hasen), bn Cerîr (19/102), Taberânî (2671) ve Hâkim (3/158 "sa/îh"). Zayf hadistir (bak:

Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 627).

5 Müslim (2408).

6 Vâka Sur. 27
7 Vaka Sur. 41

8 Vâka Sur. 8, 9. 10
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ve ecirde önde olanlarn en hayrlsym. Sunra bu üç ksm kabilelere ayrd ve

beni en hayrl kabileden yapt. Yüce Allah'n, «Ey insanlar! üphe yok ki, biz

sizi bir erkek ve bir diiden yarattk ve birbirinizi tanmanz için sizi boylara ve

kabilelere ayrdk. Allah katnda en deerli olannz, O'na kar gelmekten en

çok saknamnzdr. üphesiz Allah hakkyla bilendir, hakkyla haberdar

olandr»' âyetleri buna iaret etmektedir. Ben Âdemoullartmn en takvals ve

Allah katnda en deerlisiyim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Sonra

kabileleri evlere ayrd ve beni de en hayrl evde yapt. Yüce Allah'n
,
«Allah,

sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor»
2 buyruu

buna iaret etmektedir. Ben ve Ehl-i Beyt’im günahlardan temizlenmiiz."

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, "Allah, sizden

ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor'"
,buyruunu

açklarken öyle dedi: “Âyette kastedilenler, Yüce Allah’n kötülükten

temizledii ve rahmetiyle kuatt Ehl-i Beyt’tir. Dahhâk b. Muzâhim'in

söylediine göre Resûlullah (saiiaiahu aleyhi vtelem) öyle derdi: "Biz Ehl-i Beyt',

nübüvvet aacyz, risalet mevkisiyiz, meleklerin indii mahalliz, rahmet eviyiz

ve ilmin madeniyiz
."5

bn MerdûyeVin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Ali ile Hz.

Fâtma evlendii zaman Resûlullah (uiiaiishu aleyhi yeseiiem) krk gün boyunca Hz.

Fâtma’nm kapsna gelip: "Allah'n selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun

ey Ehl-i Beyt'! Allah size merhamet etsin, namaza kalknz. «Allah, sizden

ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor»
6
Ben sizin

savatnza sava ilan ederim, bar yaptnzla da barrm" derdi.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebu'l-Hamrâ der ki: Allah'n

Resulü (aallallehu afevhi veseiiem) ile Medine'de sekiz ay kaldm, bu müdet zarfnda

sabah namaz için her çknda Hz. Ali'nin kapsna varr ve ellerini kapnn

1

Hucurât Sur. 13
2

Ahzâb Sur. 33
3 Hakîm et-Trmzî (1/330, 331), Taberânî (2674, 12604) ve Beyhakî (1/170, 171).

Heysemî, Mecmau’z-Zeoâid'de (8/215), ravilerden Yahya b. Abdulhamid ve Ubâye b.

Ribî'nin zayf olduunu söylemitir.
4 Ahzâb Sur. 33

5 bn Cerîr (19/101).
6
Ahzâb Sur. 33
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kanatlarna koyup:
"
Namaza, namaza. «Allah, sizden ancak günah kirini

gidermek ve sizi tertemizyapmak istiyor» derdi .

2

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Resûtullah'n (saiiaiiahu aieym

yeseiien) dokuz ay boyunca her namaz vakti, Hz. Ali’nin kapsna gidip: "Allah'n

selam, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun ey Ehl-i Bey t'! «...Allah, sizden

ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemizyapmak istiyor»"* dediine ahit

olduk. Bunu her gün be defa yapard.

Taberânî’nin bildirdiine göre Ebu'l-Hamrâ der ki: Resûlullah’n (salIsfeKj aleyh,

veseliem) alt ay boyunca, Hz. Ali ve Fâtma'nn kapsna gidip: "Allah, sizden

ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor
"4

dediini

gördüm .

5

llu âiîk â uMj k ouî &&& û>sij

"Sîz evlerinizde okunan Allah'n âyetlerini ve hikmeti

hatrlayn. üphesiz Allah en gizli eyi bilendir, hakkyla
haberdardr." (Ahzâb Sur. 34)

Abdurrezzâk, bn Sa'd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

Katâde'den bildirdiine göre "Siz evlerinizde okunan Allah'n âyetlerini ve

hikmeti hatrlayn ..."
6 buyruundan kast, Kur’ân ve sünnettir. Allah, bu

âyetle Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «senem) hanmlanna bunu hatrlatarak

üzerlerindeki nimetlerini saymtr.

bn Sa'd'n bildirdiine göre Ebû Umâme b. Sehl, "Siz evlerinizde okunan

Allah'n âyetlerini ve hikmeti hatrlayn ..."7 buyruunu açklarken:

Ahzâb Sur. 33
2 bn Cerîr (19/103).

3 Ahzâb Sur. 33
4
Ahzâb Sur 33

5
Taberânî (2672), 22/200 (525). Heyscmî, Mecmau’z-Zevâid'de (9/112) Ebû Dâvud el-

A'mâ'run uydurman olduunu söylemitir.
6
Ahzâb Sur. 34

7 Ahzâb Sur. 34



Ayet: 35 51

“Resûlullah (»iaiiahu aleyhi «seiiem) hanmlannn gece ve gündüz evlerinde

namazlarn klard" demitir .

1

• £
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"üphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadnlar,

mü min erkeklerle mü'min kadnlar, itaatkâr erkeklerle

itaatkâr kadnlar, doru erkeklerle doru kadnlar,

sabreden erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a derinden

sayg duyan erkekler, Allah'a derinden sayg duyan
kadnlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadnlar,

oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadnlar, namuslann
koruyan erkeklerle namuslarn koruyan kadnlar, Allah'

çokça anan erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite onlar

için Allah balanma ve büyük bir mükâfat hazrlamtr."
(AzA) Sur. 35)

Ahmed, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Ümmü Seleme der ki: Resûlullah’a (saiialiahu aleyhi veseiM:

“Erkeklerin Kur’ân'da zikredildii gibi neden biz de zikredilmiyoruz?" diye

sordum. Resûlullah'n (seiiaiiahu aleyhi veseliem) hiçbir sözü, bîr gün minberdeyken: "Ey

insanlar! Allah öyle buyuruyor" buyurup, "üphesiz müslüman erkeklerle

müslüman kadnlar, mü'min erkeklerle mü'min kadnlar, itaatkâr

erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru erkeklerle doru kadnlar, sabreden

erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a derinden sayg duyan erkekler,

Allah'a derinden sayg duyan kadnlar, sadaka veren erkeklerle sadaka

veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadnlar, namuslarn

koruyan erkeklerle namuslarn koruyan kadnlar, Allah' çokça anan

bn Sa'd (8/199).
1
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erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite onlar için Allah balanma ve

büyük bir mükâfat hazrlamtr" 1

âyetini okuduu zamanki kadar heybetli

gelmemiti .”2

Firyâbî, bn Sa'd, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ümmü Seleme,

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiietn): "Neden erkeklerin KuHân’da zîkredildiini

duyuyorum da kadnlarn zîkredildiini duymuyorum?” diye sorunca,

"üphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadnlar, mü'min erkeklerle

mü'min kadnlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru erkeklerle

doru kadnlar, sabreden erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a derinden

sayg duyan erkekler, Allah'a derinden sayg duyan kadnlar, sadaka veren

erkeklerle sadaka veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadnlar,

namuslarn koruyan erkeklerle namuslarn koruyan kadnlar, Allah' çokça

anan erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite onlar için Allah balanma
ve büyük bir mükâfat hazrlamtr"3

ayeti nazil oldu .
4

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Taberânî ve bn

Merdûye’nin Ümmü Umâre el-Ensâriyye’den bildirdiine göre Ümmü Umâre

Resûlullah’a [saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gidip: “Hereyin erkekler için olduunu

görüyorum. Kadnlarn herhangi bir ey için zikredildiklerini ise görmüyorum”

deyince, "üphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadnlar, mü'min

erkeklerle mü'min kadnlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru
erkeklerle doru kadnlar, sabreden erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a

derinden sayg duyan erkekler, Allah'a derinden sayg duyan kadnlar,

sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç

tutan kadnlar, namuslarn koruyan erkeklerle namuslarn koruyan

kadnlar, Allah' çokça anan erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite

1

Ahzâb Sur. 35
2 Ahmcd 44/199, 222, 223 (26575, 26603, 26604), Nesâî S. el-Kübrâ (11405), bn Cem

(19/1 Ll) ve Taberânî 23/263 (554). Müsned'in muhakkikleri hadisin senedinin sahih

olduunu söylemitir.

3 Ahzâb Sur. 35
4 bn Sa'd (8/199), Nesâî S. tl-Kübrâ (1 1405) ve bn Cerîr (19/110).
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onlar için Allah balanma ve büyük bir mükâfat hazrlamtr" 1

ayeti nazil

oldu .

2

ibn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre

kadnlar: "Ey Allah'n Resulü! Neden mümin erkekler zikrediliyor da mümin

kadnlar zikredilmiyor?" diye sorunca, “üphesiz müslüman erkeklerle

müslüman kadnlar, mü'min erkeklerle mü'min kadnlar, itaatkâr

erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru erkeklerle doru kadnlar, sabreden

erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a derinden sayg duyan erkekler,

Allah'a derinden sayg duyan kadnlar, sadaka veren erkeklerle sadaka

veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadnlar, namuslarn

koruyan erkeklerle namuslarn koruyan kadnlar, Allah' çokça anan

erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite onlar için Allah balanma ve

büyük bir mükâfat hazrlamtr" 3
âyeti nazil oldu .

4

ibn Cerîriin Katâde’den bildirdiine göre kadnlar, Resûlullah’n (sellaflahu aleyhi

veseiiem) hanmlarnn yanma girip: "Allah sizi Kur'ân'da zikretti, ama biz ise

hiçbir konuda zikredilmiyoruz?" deyince, "üphesiz müslüman erkeklerle

müslüman kadnlar, mü'min erkeklerle mü'min kadnlar, itaatkâr

erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru erkeklerle doru kadnlar, sabreden

erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a derinden sayg duyan erkekler,

Allah'a derinden sayg duyan kadnlar, sadaka veren erkeklerle sadaka

veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadnlar, namuslarn

koruyan erkeklerle namuslarn koruyan kadnlar, Allah' çokça anan

erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite onlar için Allah balanma ve

büyük bir mükâfat hazrlamtr"5 âyeti nazil oldu .

6

bn Sa'd'n baka bir kanalla Katâde'den bildirdiine göre Resûlullah'n

(sniiaiiahu aleyhi «seiM hanmlar Kur'ân'da zikredilince kadnlar: "Eer bizde hayr

1

Ahzâb Sur. 35

* Tirmizî (3211 "haset") ve Taberânî 25/31 (51-53). Sahîh hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîh

Sünen e\ -Tirmizî 2565).

3 Ahzâb Sur. 35
4
îbn Cerir (19/111), Taberânî (12614) ve Tahrîcu'l-Kcâfta (3/108) geçtii üzere bn

Merdûye.
5 Ahzâb Sur. 35
6 bn Cerîr (19/109,110).
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olsayd, (Kuriân'da) zikredilirdik” deyince, “üphesiz müslüman erkeklerle

müslüman kadnlar, mü'min erkeklerle mü'min kadnlar, itaatkâr

erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru erkeklerle doru kadnlar, sabreden

erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a derinden sayg duyan erkekler,

Allah'a derinden sayg duyan kadnlar, sadaka veren erkeklerle sadaka

veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadnlar, namuslarn

koruyan erkeklerle namuslarn koruyan kadnlar, Allah' çokça anan

erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite onlar için Allah balanma ve

büyük bir mükâfat hazrlamtr"' âyeti nazil oldu.
2

bn Sa’d’n, krime'den bildirdiine göre kadnlar, erkeklere: “Sizin

Müslüman olduunuz gibi biz de Müslüman olduk. Sizin yaptklarnz biz de

yaptk, ama siz Kuriân’da zikrediliyorsunuz, biz ise zikredilmiyoruz” dediler.

O zaman insanlara (slam’ kabul edenlere) Müslümanlar denilirdi. Hicret

ettikleri zaman onlara müminler denmeye baland. Bunun üzerine yüce

Allah, “üphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadnlar, mü'min

erkeklerle mü'min kadnlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru

erkeklerle doru kadnlar, sabreden erkeklerle sabreden kadnlar, Allah'a

derinden sayg duyan erkekler, Allah'a derinden sayg duyan kadnlar,

sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç

tutan kadnlar, namuslarn koruyan erkeklerle namuslarn koruyan

kadnlar, Allah'(n nimetlerini ve lütfunu) çokça anan erkeklerle çokça anan

kadnlar var ya, ite onlar için Allah balanma ve büyük bir mükâfat

hazrlamtr"

3

âyeti nazil oldu.'*

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, bu âyeti öyle

açklamtr: "üphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadnlar" ihlasl

erkekler ve ihlasl kadnlar, "mü'min erkeklerle mü'min kadnlar" inanan

erkekler ve inanan kadnlar, "itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadnlar" Allah’a

itaat eden erkek ve kadnlar, "doru erkeklerle doru kadnlar" imanlannda

sadk olan erkek ve kadnlar, "sabreden erkeklerle sabreden kadnlar"

Allah'n emrini yerine getirmede sabreden erkek ve kadnlar, "Allah'a

1

Ahzâb Sur. 35
1
îbn Sa'd (8/199, 200).

3 Ahzâb Sur. 35

4
îbn Sa'd (8/200, 201).
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derinden sayg duyan erkekler" Namazda tevâzû içinde olup, huûdan

dolay sanda ve solunda kimin olduunu bilmeyen ve etrafna bakmayanlar,

"Allah'a derinden sayg duyan kadnlar" Allah için tevâzû gösteren kadnlar,

"Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadnlar, oruç tutan erkeklerle oruç

tutan kadnlar" Kim Ramazan ayn ve her aydan üç günü oruçlu geçirirse bu

âyette geçen kiilerden saylr. "Namuslarn koruyan erkeklerle namuslarn

koruyan kadnlar" Cinsel organlann fuhiyattan koruyan erkek ve kadnlar,

Allah' çokça anan erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite onlar için

Allah balanma ve büyük bir mükâfat hazrlamtr" Yüce Allah âyetin

sonunda onlarn sevabn bildirip, günahlarn balayacan ve Cennette

birçok nimet hazrladn haber vermitir.

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, bn Hibbân, Hâkim, bn Merdûye ve Sünen’de Beyhakî, Ebû Saîd

el-Hudrî'den, Resûlullah'n (saiia)iahu a-eyhi vesBiiem): "Erkek, gece hanmn uyarr ve iki

rekat namaz klarlarsa, o gece Allah' çokça anan erkek ve kadnlardan olurlar"

buyurduunu nakletmitir.

2

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

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Kii, ayaktayken, otururken ve

yatarken Allah' zikretmedikçe, Allah' çokça ananlar snfna giremez."3

"Allah ve Resûlû bir i hakknda hüküm verdikleri zaman,
hiçbir mü'min erkek ve hiçbir mü'min kadn için kendi ileri

konusunda tercih kullanma haklan yoktur. Kim Allah'a ve

Resulüne kar gelirse, üphesiz ki o apaçk bir ekilde

sapmtr." (Ahzâb Sur. 36)

' Ahzab Sur. 35
1

Ebû Dâvud (1309, 1451), Nesâî S. el-Kübrâ (1310, 1 1406), bn Mâce (1335), Ebû Ya'lâ

(1112), bn Kcsîr Tefsir
1dc (6/415) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, bn Hibbân (2568, 2569),

Hâkim (1/316 "sahih") Beyhakî (2/501) Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebû

Dâvud. 1161).

3

Abdurrezzâk (2/1 17).
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bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Allah'n

Resulü, evlatl Zeyd b. Hârise'ye kz istemek için gidip Zeyneb binti Cah el-

Esediyye'nin yanna girdi ve onu Zeyd'e istedi. Zeyneb: “Ben onunla

evlenmem" deyince, Resûlullah (saMu aleyhi veseiiem): "Hayr, onunla evlen"

buyurdu. Zeyneb: "Ey Allah’n Resulü! Düüneyim" dedi. Onlar konuurken.

Yüce Allah, Peygamberine, "Allah ve Resulü bir i hakknda hüküm

verdikleri zaman, hiçbir mü'min erkek ve hiçbir mü'min kadn için kendi

ileri konusunda tercih kullanma haklar yoktur. Kim Allah'a ve Resûlüne

kar gelirse, üphesiz ki o apaçk bir ekilde sapmtr" 1

âyetini indirdi.

Bunun üzerine Zeyneb: “Ey Allah'n Resulü! Sen benim için koca olarak ona

raz oldun mu?" diye sordu. Resûlullah (saiialiBhv aleyhi »esellem); "Evet" cevabn

verince, Zeyneb: "O zaman ben Resûlullah'a (sallaiiahu aleyhi «salim) isyan etmem.

Onunla evlenmeye raz oldum" dedi.*

ibn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (jbIIbiisHu aleyhi veseiiem)

Zeyneb binti Cah’, Zeyd b. Harise ile evlendirmek isteyince, Zeyneb, bu

evlilie raz olmayp: "Ben, neseb itibariyle ondan daha hayrlym" dedi.

Bunun üzerine, “Allah ve Resulü bir i hakknda hüküm verdikleri zaman,

hiçbir mü'min erkek ve hiçbir mü'min kadn için kendi ileri konusunda

tercih kullanma haklar yoktur. Kim Allah'a ve Resûlüne kar gelirse,

üphesiz ki o apaçk bir ekilde sapmtr" 3 âyeti nazil oldu .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Taberânî*nin

Katâde'den bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saiieiiahu aisyti mailem) Zeyneb'e talib

oldu. Zeyneb, Peygamberim kendisi için istediini zannetmiti. Onun

kendisini, Zeyd için istedii anlaynca. Bunun üzerine, “Allah ve Resûlü bir i

hakknda hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü'min erkek ve hiçbir mü'min

kadn için kendi ileri konusunda tercih kullanma haklar yoktur. Kim

Allah'a ve Resulüne kar gelirse, üphesiz ki o apaçk bir ekilde

sapmtr"5
âyeti nazil oldu .

6

Ahzâb Sur. 36
2 bn Cerîr (19/112, 113).

3 Ahzâb Sur. 36

4 bn Cerîr (19/113).

5 Ahzâb Sur. 36
6
Abdurrezzâk (2/117), bn Cerîr (19/113) ve Taberânî 24/45 (123, 124).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Mücâhid'den bildirdiine göre “Allah ve

Resulü bir i hakknda hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü'min erkek ve

hiçbir mü'min kadn için kendi ileri konusunda tercih kullanma haklar

yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne kar gelirse, üphesiz ki o apaçk bir

ekilde sapmtr" 1

âyeti, Resûlullah'n (seiieiiahu deri» »eseM Zeyneb binti Cah’,

Zeyd b. Harise ile evlenmesini emredince Zeyneb'in bunu istememesi

sebebiyle nazil oldu .

2

ibn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Allah’n Resulü (saiiaiiahu aleyh

vesenem) Zeyneb'e: "Seni Zeyd b. Hârise ile evlendirmek istiyorum ve onun, senin

kocan olmasna raz oldum
1'

buyurunca, Zeyneb: "Ey Allah’n Resulü! Ama ben

onu kendime e olarak istemiyorum. Ben kavmimde kocas olmayan biriyim

ve halann kzym. Ben onunla evlenmem” karln verdi. Bunun üzerine,

"Allah ve Resulü bir i hakknda hüküm verdikleri zaman, -Zeyd ile

Zeyneb'in nikah konusunda-, hiçbir mü'min erkek -Zeyd- ve hiçbir mü'min

kadn -Zeyneb- için kendi ileri konusunda tercih kullanma haklan yoktur.

-Allah’n emrettiinin dna çkma haklar yoktur- Kim Allah'a ve Resulüne

kar gelirse, üphesiz ki o apaçk bir ekilde sapmtr"3 âyeti nazil oldu. O

zaman Zeyneb: "Ben sana itaat ettim. Dilediini yap” dedi. Bunun üzerine

Allah'n Resul üMaiidu aleyhi vsseiM onu Zeyd ile evlendirdi.

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd'den bildirdiine göre bu âyet,

Ümmü Gülsüm binti Ukbe b. Ebî Mu'ayt hakknda nazil olmutur. Ümmü
Gülsüm, hicret eden ilk kadndr. Bu kadn kendisini Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyh

Yeseiiem) hibe etmi Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) de onu Zeyd b. Hârise ile

evlendirmitir. Bunun üzerine hem kadn, hem de kardei Resûlullah’a [sallaiiahu

aleyhi vesellem) kzmlar ve: "Biz Resûlullah' (sallallahu aleyhi vesellem) istedik o size bizi

kölesiyle evlendirdi” demilerdir. te bunun üzerine bu âyet nazil olmutur .
4

Abdurrezzâk, bn EbîHâtim, bn Merdûye ve Sünen’de Beyhakî, Tâvus’tan

bildirir. Tâvus, bn Abbâs'a, ikindiden sonra iki rekat namaz klmann

hükmünü sorunca, bn Abbâs ikindiden sonra namaz klmasn yasaklam ve

1

Ahzâb Sur. 36
2 bn Cem (19/113)

3 Ahzâb Sur. 36
4 bn Cerîr (19/114).
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"Allah ve Resûlü bir i hakknda hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü'min

erkek ve hiçbir mü'min kadn için kendi ileri konusunda tercih kullanma

haklar yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne kar gelirse, üphesiz ki o apaçk

bir ekilde sapmtr”’ âyetini okumutur.2

ilil (Jjlj 1«M*1 <lLt- <0)1 cJ jjSj

Lll ol üllj ajJûJ» ^1

0^ U * 4J 6l5Tj ^j 3*4 'M

^ tâj M >> U3

J^-Î Oj-i^J Vj oVLij OjâLj 3i*^
*

IjjJja \jü aüI

JL^^ u * L^^JSj l VI

^ ûlS
1

j 3%^ ^1 J>«*j

“Hani sen Allah'n kendisine nimet verdii, senin de (azat

etmek suretiyle) iyilikte bulunduun kimseye, «Eini
nikâhnda tut (onu boama) ve Allah'tan sakn» diyordun.

çinde, Allah'n ortaya çkaraca bir eyi gizliyor ve

insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene
Allah daha lâykt. Zeyd, einden yana isteini yerine

getirince (eini boaynca), onu seninle evlendirdik ki,

elerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onlar

boadklarnda), evlatlklarnn eleriyle evlenmeleri

konusunda mü'minlere bir zorluk olmasn. Allah'n emri

mutlaka yerine getirilmitir. Allah'n, kendisine farz kld
eyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlk

yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakknda da
Allah'n kanunu böyledir. Allah'n emri, kesinlemi bir

hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'n

Ahzâb Sur. 36
1

Abdurrezzâk (3975) ve Beyhakî (2/453).
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vahiylerini tebli eden, Allah'tan korkan, baka hiç

kimseden korkmayan kimselerdir. Allah, hesap görücü

olarak yeter. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin

babas deildir. Fakat o, Allah'n Resulü ve nebilerin

sonuncusudur. Allah, her eyi hakkyla bilendir."

(Ahzâb Sur. 7 -4 O)

Bezzâr, bn Ebî Hatim, Hâkim ve bn Merdûye’nin Üsâme b. Zeyd'den

bildirdiine göre Hz. Abbâs ve Hz. Ali Resûlullah'a (satiallahj aieyh vesellem) gelip: "Ey

Allah'n Resûlü! Ailen içinde cn çok kimi sevdiini bize bildirmen için geldik”

dediler. Resûlullah {satiailahu aleyhi vesellem): "Ailemden en çok sevdiim kii Fâtma'dr"

buyurunca, onlar: "Biz Fâtma'y sormuyoruz" dediler. Resûlullah (seiiailehu aleyhi

vesellem): "Allah'n kendisine nimet verdii, benim de kendisine iyilikte

bulunduum Usâme b. Zeyd'i seviyorum" buyurunca, Hz. Ali: "Sonra kimi ey

Allah’n Resûlü!” diye sordu. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «selem):
" Sonra seni,

sonra Abbâs'" cevabn verince, Hz. Abbâs: "Ey Allah'n Resulü! Amcan sona

m braktn?" diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah (saMlehu eleyin vesellem): "Ali,

senden önce hicret etti" buyurdu.’

Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin

Enes’ten bildirdiine göre "çinde, Allah'n ortaya çkaraca bir eyi gizliyor

ve insanlardan çekiniyordun..."
2 buyruu Zeyneb binti Cah ve Zeyd b.

Hârise hakknda nazil olmutur.3

Ahmed, Buhârî, Tirmizî, ibnu’I-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve Sünen’de

Beyhakî, Enes'in öyle dediini bildirin Zeyd b. Hârise, Zeyneb'i ikayet etmek

için Resûlullah’a (sBBlehu aleyhi vese'lem) gelince, Allah’n ReSÛlÜ (sallallahu aleyhi vesellam):

"
Allah'tan kork ve hanmn nikahnda tut" demeye balad. Bunun üzerine,

"içinde, Allah'n ortaya çkaraca bir eyi gizliyor ve insanlardan

çekiniyordun ..."4 buyruu nazil oldu. Eer Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vaseiiam) bir ey

gizleyecek olsayd, bu âyeti gizlerdi. Daha sonra Allah’n Resûlü (seiiaiiahu aleyhi

ye seiiem) Zeyneb ile evlendi. Allah’n Resulünün, Zeyneb dolaysyla verdii

1

Bezzâr (2620), Hâkim (2/417, 3/596) ve Tirmizî (3819). Zayf hadistir (bak: Elbânî,

Da'îfSünen el-Tirmizî, 800)
}
Ahzâb Sur. 37

3
Buhârî (4787), Tirmizî (3213) ve Nesâî S. el-Kübrâ (11407)

4 Ahzâb Sur. 37
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ziyafeti, hiçbir hanm dolaysyla verdiini görmedim. Onun için bir koyun

kesmiti. Zeyneb, "Zeyd, einden yana steini yerine getirince (eini

boaynca), onu seninle evlendirdik..."
1

buyruuyla, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi

vEseiiem) dier hanmlarna kar övünür ve: “Sizi aileleriniz evlendirdi, halbuki

beni yedi kat göün üstünden Allah evlendirdi” derdi.
2

bn Sa’d, Ahmed, Müslim, Nesâî, Ebû Ya’lâ, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn

Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Zeyneb'in iddeti bitince Resûlullah

(salBiahu aleyhi vesellem) Zeyd'e: "Git, onu bana iste!" buyurdu. Zeyd der ki: “Gidip

yanma vardnda onu görünce, kalbimde ona büyük bir sayg duydum ve:

"Ey Zeyneb! Sana müjdeler olsun. Resûlullah (saiiailahu aleyhi vesellem) beni, seni

kendisine istemem için gönderdi” dedim. Zeyneb: “Ben, Rabbime

danmadan bir ey yapmam” deyip namazgahna gitti. Âyet nazil olunca

Resûlullah (saliailshu aleyhi vesellem) gelip Zeyneb’in yanma izin almadan girdi.”

Enes der ki: Resûlullah'n (salBiahu aleyhi vesellem), günün ilerledii saatlerde bize et

ve ekmek yedirdiini gördüm. Yemekten sonra insanlar çkp gidince

erkeklerden bazlar evde oturup konumaya baladlar. Resûlullah (sallalohu aleyhi

vesellem) darya çknca, ben de peinden gittim. Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem)

hanmlarnn odalarn dolap selam veriyor, hanmlarysa: “Ey Allah'n

Resulü! Yeni hanmn nasl buldun?” diyorlard. Sonra Resûlullah'n (sallailahu aleyhi

vesellem) odasnda konumaya dalanlann oradan ayrlp gittiklerini ben mi haber

verdim, yoksa kendisinin mi haberi oldu hatrlamyorum. Hz. Peygamber yeni

einin yanna döndü. Ben de peinden odasna girmek istedim, benimle

arasna perdeyi çekti ve o srada Hîcâb (örtünme) âyeti nazil oldu. Resûlullah

(sallailahu aleyhi vesellem) ashabna daha önce yapt gibi va'zu nasihat eyledi ve

kendisine inen "Ey iman edenler! Yemek için çarlmakszn ve yemein

pimesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber'in evlerine girmeyin,

çarldnz zaman girin. Yemei yiyince de hemen daln. Sohbet için

beklemeyin. Çünkü bu davrannz Peygamber'i rahatsz etmekte, fakat o

sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçei söylemekten çekinmez.

Peygamberin hanmlarndan bir ey istediiniz zaman perde arkasndan

isteyin. Böyle davranmanz hem sizin kalpleriniz, hem de onlarn kalpleri

1

Ahzâb Sur. 37
2 Ahmed 19/492 (12511), Abd b. Humeyd el-Muntehab (1205), Buhârî (7420), Tirmizî

(3213), Hâkim (2/41 7) ve Beyhakî (7/57).
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için daha temizdir. Allah'n Resulüne rahatszlk vermeniz ve kendisinden

sonra hanmlarm nikahlamanz ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu,

Allah katnda büyük bir günahtr" 1

âyetini okudu .

2

bn Sa'd ve Hâkim, Muhammed b. Yahya b. Hibbân'n öyle dediini

bildirir: Resûlullah (salialiahu aiayhi veseiiem) Zeyd b. Hârise'nin evine gelip kendisini

sordu. O zaman Zeyd’e, Muhammed'in olu Zeyd derlerdi. Bazen Resûlullah

(saiietem aieyh «seliem) onun bir saat yokluunu hissetse: "Zeyd nerede ?" derdi.

Resûlullah tsait^iahu aleyhi «eseiM Zeyd’in evine gelip onu bulamad. Zeyneb binti

Cah, bu srada elbisesi (tek elbise) giymiti. Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi »eniiemi

onu görüp yüzünü çevirince, Zeyneb: “Ey Allah'n Resûlü! Zeyd burada deil.

çeriye buyur" dedi. Zeyd'in evine girmeyen Resûlullah (sailallalu bIb/Hi vetelM

Zeyneb'i beenmiti. Allah'n Resûlü, ne dedii anlalmayan bir eyler

mnldanarak geri dönüp gitti. Söylediklerinden sadece:
"
Yüce olan Allah'

noksanlklardan tenzih ederim. Kalpleri evirip çeviren Allah' noksanlklardan

tenzih ederim" cümleleri anlald. Zeyd evine gelince, hanm Resûlullah'n

(saiiaHaiu aleyh, vesettem) geldiini söyledi. Zeyd: “çeriye girmesini söylemedin mi?”

diye sorunca, Zeyneb: “Söyledim ama kabul etmedi" cevabn verdi. Zeyd:

“Birey dediini duydun mu?” diye sorunca, ise Zeyneb: “Geri giderken

anlamadm bir eyler söylediini duydum. Onun sadece, «Yüce olan Allah'

noksanlklardan tenzih ederim. Kalpleri evirip çeviren Allah' noksanlklardan

tenzih ederim» cümlelerini anladm" cevabn verdi. Bunun üzerine Zeyd

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «setfen) yanna vanp; “Ey Allah’n Resûlü! Evime geldiini

örendim. Neden girmedin? Eer Zeyneb'i beendiysen onu boayaym”

dedi. Resûlullah (salialiahu aleyhi «Kellem):
"Hanmn nikahnda tut" buyurdu ama,

Zeyd o günden sonra Zeyneb’e yaklaamad ve ondan ayrld. Artk her gün

Resûlullah'a {saiidahu aleyhi veseiiem) gidip durumunu haber veriyor, Resûlullah (salialiahu

aleyh, mellem) ise:
"Hanmn nikahnda tut" buyuruyordu. Zeyd, Zeyneb'den

aynlp onu boadktan sonra, Zeyneb’in iddeti bitince, Resûlullah (salialiahu aleyhi

vBieiiam) Hz. Âie ile otururken kendinden geçti. Kendine geldiinde ise

tebessüm ederek:
"
Kim Zeyneb'e gidip. Yüce Allah'n onu semada benimle

evlendirdiini müjdeler" buyurdu ve: “Hani sen Allah'n kendisine nimet

verdii, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduun kimseye, «Eini

1

Ahzâb Sur. 53
2 bn Sa'd (8/105), Ahmed l*)/H0, 20/326, 327, 21/195-197 (12023, 13025, 13575), Müslim

(1428), Nesâî S. el-Kübrâ (6908), Ebû Yala (3332) ve 24/49 (130, 131).
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nikâhnda tut (onu boama) ve Allah'tan sakn» diyordun. çinde, Allah'n

ortaya çkaraca bir eyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa

kendisinden çekinmene Allah daha lâykt. Zeyd, einden yana isteini

yerine getirince (eini boaynca), onu seninle evlendirdik ki, elerinden

yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onlar boadklarnda),

evlatlklarnn eleriyle evlenmeleri konusunda mü'minlere bir zorluk

olmasn. Allah'n emri mutlaka yerine getirilmitir
"1

âyetini okudu. Hz. Âie

der ki: “Onun güzellii ve d'£ ûr özelliklerinden dolay beni yine kskançlk

tutmutu. lerin en büyüü ve en üstünü, ona yapland ki Allah onu gökte

nikahlamt. Artk bununla bize kar övünür”1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Tîrmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Eer
Allah’n Resûlü (saiiaiishu aleyhi meltem] kendisine inen vahiyden bir ey gizleyecek

olsayd, "Hani sen Allah'n kendisine (slam’la) nimet verdii, senin de (azat

etmek suretiyle) iyilikte bulunduun kimseye, «Eini nikâhnda tut (onu

boama) ve Allah'tan sakn» diyordun. çinde, Allah'n ortaya çkaraca bir

eyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene

1

Ahzâb Sur. 37
1 bn Sa'd (8/101. 102) ve Hâkim (4/23, 24). Zeylaî, hadisin bu lafzla garip olduunu

söylemitir. Tahricu'l-Keâf (3/111). Resûlullah'n, Zeyd'in nikahnda olan Zeyneb'i

beendii sözü müfessirlere göre doru deildir. Bu konuda Kurtubî Tefsîr (14/189-191)

ve Edvâu'l-Beyân'a (6/580) bakn. bnu Hacer der ki: Resûlullah'm (sallallahu aleyhi

vesellem) gizledii. Yüce Allah'n, kendisine Zeyneb'in hanm olacan bildirmesidir.

Resulullah'n (sallallahu aleyhi vesellem) bunu gizlemesinin sebebi insanlarn: "Olunun
hanmyla evlendi" demelerinden korkmasdr. Yüce Allah ise Cahiliye döneminde

evlatln öz oul gibi saylmasnn slam dininde geçerliliinin kalmadn bildirmitir.

Bu da, en açk ekilde, kiinin evlatlk edindii kiinin hanmyla evlenerek, onunla baba

oul ilikisi gibi bir yaknln olmadn en güzel ekilde ortaya koyar. Bunu yapmak,

Müslümanlarn önderi olana dümütür ki, kabul edilmesi daha kolay olsun. Fethu'l-B/irî

(8/524). bn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye'de (2/309). Hz. Davud'un kssasn anlattktan

sonra öyle dedi: "Selef ve haleften birçok müfessir, Hz. Dâvud ile ilgili srâiliyyat'tan

olan ve yalan olduu açk olan bu tür rivayetlerde bulunmutur. Elbânî, es-Silsilelu'd-

Da'îfe’de 1/484 (313) der ki: "Hz. Davud'un, Ksasu’l-Enbiyâ'da ve baz tefsir kitaplarnda

geçen, emri altndaki askerin hanmna bakmas olay geçmektedir. Akll hiçbir

Müslüman, hiçbir peygambere böyle bir eyin yakmayacan ve boylesi rivayetlerin

yalan olduundan üphe etmez."
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Allah daha lâykt. Zeyd, einden yana isteini yerine getirince (eini

boaynca), onu seninle evlendirdik ki, elerinden yana isteklerini yerine

getirdiklerinde (onlar boadklarnda), evlatlklarnn eleriyle evlenmeleri

konusunda mii'minlere bir zorluk olmasn. Allah'n emri mutlaka yerine

getirilmitir
" 1

âyetini gizlerdi. Allah'n Resulü MaHatu aleyhi vesellem) Zeyneb ile

evlenince, insanlar: “Olunun hanmyla evlendi” dediler. Bunun üzerine

yüce Allah: "Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babas deildir.

Fakat o, Allah'n Resulü (sallallahu aleyhi vesellem)ve nebilerin

sonuncusudur. Allah, her eyi hakkyla bilendir"’ âyetini indirdi. Zeyd

küçükken Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu evlatlk edinmiti. Resûluliah'n

(stiiaUsnu dtyh »enlem) yannda büyüyünce de ona: “Muhammed'in olu Zeyd

demeye baland. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlar babalarna nispet

ederek çarn. Bu, Allah katnda daha (doru ve) adaletlidir ..."3 âyetini

indirdi.
4

Hâkim'in a'bî’den bildirdiine göre Zeyneb, Resûlullah'a (sbUbIIoHu »ieytw vesilem)

öyle derdi: “Ben, hammlann arasnda üzerinde en çok hakk olan, nikah

olarak onlarn en hayrls, iffet yönünden en üstünü, akraba olarak en

yaknym. Rahmân, beni seninle Ar'nn üzerinde evlendirdi ve bununla

Cibril görevlendirildi. Ben, senin halann kzym, hanmlarn arasnda, sana

benden daha yakn yoktur.”*

ibn Cerîr'in a’bî'den bildirdiine göre Zeyneb, Resûlullah'a (bullöllah aleyhi

vesellem) öyle derdi: “Ben hiçbir hanmnn sana yakn olmad üç konuda

yaknm: Benim ve senin deden birdir. Beni, Yüce Alah sana nikahlad ve bu

konuda Cebrail görevlendirildi /’6

bn Sa'd ve bn Asâkir'in Ümmü Seleme’den bildirdiine göre Zeyneb der

ki: "Vallahi, ben Resûluliah'n (sa< a ishu aleyhi vesellem) dier hanmlarndan herhangi

biri gibi deilim. Onlar mehirle velileri tarafndan evlendirildiler. Beni ise Yüce

Allah, Resûlüyle evlendirdi. Benim hakkmda müslümanlarn okuduu

’ Ahzâb Sur. 37
1
Ahzâb Sur. 40

3 Ahzâb Sur. 5

4
Tirmizî (3207, 3208), bn Cerîr (19/117) ve Taberânî 24/41 (111).

5 Hâkim (4/25).

6 bn Cerîr (19/118, 119).
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deitirilemeyecek ve deimeyecek bir âyet indirdi. Bu âyet te, "Hani sen

Allah'n kendisine nimet verdii, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte

bulunduun kimseye, «Eini nikâhnda tut (onu boama) ve Allah'tan

sakn» diyordun. çinde, Allah'n ortaya çkaraca bir eyi gizliyor ve

insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha lâykt.

Zeyd, einden yana isteini yerine getirince (eini boaynca), onu seninle

evlendirdik ki, elerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onlar

boadklarnda), evlatlklarnn eleriyle evlenmeleri konusunda

mü'minlere bir zorluk olmasn. Allah'n emri mutlaka yerine getirilmitir”
1

âyetidir.

2

bn Sa’d ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Hz. Âie der ki: “Allah, Zeyneb

binti Cah'a merhamet etsin. Bu dünyada, hiç kimsenin yetiemeyecei bir

erefe nail oldu. Allah onu dünyada peygamberiyle evlendirdi ve bunu

Kur’ân’da zikretti.”
3

bn Sa’d’n Âsim el-AhvaPden bildirdiine göre Esed kabilesinden bir

adam, birine kar övününce, Esed kabilesinden olan kii: “içinizde. Yüce

Allah'n yedi kat semada evlendirdii bir kadn var m?” diye sordu. Adam

bununla Zeyneb b. Cah' kasdetti .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Taberânî’nin bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken öyle dedi: “Hani

sen Allah'n kendisine nimet verdii..." buyruundan kast, Zeyd b.

Hârise’nin slam nimetiyle ereflenmesidir. "Senin de (azat etmek suretiyle)

iyilikte bulunduun kimseye, «Eini nikâhnda tut (onu boama) ve

Allah'tan sakn» diyordun..." Zeyd, Resûlullah'a Mniiahu Biey-hi veseiiem) gelip: “Ey

Allah'n Resulü! Zeyneb bana ar konumaya balad ve ben onu boamak
istiyorum” deyince, Allah’n Resûlü (sbIIoUu aleyhi ««iem): "Allah'tan kork ve

hanmn nikahnda tut" buyurdu. Halbuki Resûlullah (saiiaiirtu alerji «srfsm) Zeyd'in

onu boamasn istiyordu, ama ona boamasn söylerse, insanlarn

diyeceklerinden korkuyordu. Bunun üzerine Yüce Allah, "çinde, Allah'n

1

Ahzâb Sur. 37
2 bn Sa'd (8/103) ve bn Asâkir (3/212).

3 bn Sa'd (8/108) ve bn Asâkir (3/213).

4 bn Sa'd (8/103).
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ortaya çkaraca bir eyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun../

Resûlullah («iaiiahu aleyh rtsellem) Zeyd'in, hanmn boamasn istedii halde bunu

belli etmiyordu." Haan der ki: “Resûlullah'a (»iaiiahu aleyhi veseiiem) bundan daha zor

bir âyet inmemitir. Eer kendisine gelen vahiyden bir ey gizleyecek olsayd

bu âyeti gizlerdi. Resûlullah (sBiahhu aleyhi »eseiiemi insanlarn bu konuda ileri geri

konumasndan korkuyordu. "Zeyd, einden yana isteini yerine getirince

(eini boaynca), onu seninle evlendirdik..." Zeyneb, Resûlullah'n (sbIIbIIbIhi aleyhi

veseiiem) hanmlarna kar övünür ve: "Sîzleri babalannz evlendirdi, beni ise

Ar'n sahibi (olan Allah) evlendirdi” derdi, "...ki, elerinden yana isteklerini

yerine getirdiklerinde (onlar boadklarnda), evlatlklarnn eleriyle

evlenmeleri konusunda mü'minlere bir zorluk olmasn..." Yani, evlatlklar

hanmlann boadklan zaman, evlatlk edinenlerin bu kadnlarla

evlenmesinde bir saknca olmad belli olsun. Resûlullah (salUlahu aleyhi «seM Zeyd

b. Hârise'yi evlatlk edinmiti. "Allah'n, kendisine farz kld (Helal kld)
eyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlk yoktur. Daha

önce gelip geçen peygamberler hakknda da Allah'n kanunu böyledir...."’

Tpk, Hz. Dâvud'un (sieytaism) gördüü kadn sevip onunla evlenmesi gibi.

"Allah'n emri, kesinlemi bir hükümdür."'

1

Yani, Zeyneb konusunda da

Allah’n emri kesinlemi bir hükümdür.

Hakîm et-Tirmizî, bn Cerir, ibn Ebt Hatim ve Beyhakî DeîâiYde, Ali b. Zeyd

b. Cud’ân'n öyle dediini bildirir: Ali b. el-Hüseyin bana: "Haan, "çinde,

Allah'n ortaya çkaraca bir eyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun..." 1

buyruu hakknda ne diyor?" diye sorunca, ona cevap verdim. O öyle karlk

verdi: "Hayr öyle deil. Yüce Allah, Resûlullah'a (saltalahu aleyhi reseiism) Zeyneble

evlenmeden önce hanm olacan bildirmiti. Zeyd, Zeyneb'i ikayet etmek

için Resûlullah'a Miaiiahu aleyhi veseiiem) gelince, Allah'n Resûlü (sBlallahu aleyhi vesellem);

"
Allah'tan kork ve hanmn nikahnda tut" buyurdu. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Ben sana Zeyneb ile evleneceini haber verdim, sen ise, çinde,

1

Ahzâb Sur. 38
2

Ahzâb Sur. 38
3 Ahzâb Sur. 37
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Allah'n ortaya çkaraca bir eyi gizliyor ve insanlardan çekiniyorsun..."'

buyurdu .

2

bn Sa'd'n bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî, "Allah'n,

kendisine farz kld eyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir

darlk yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakknda da Allah'n

kanunu böyledir ..." 3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah'n koyduu

snrlar içerisinde Resulullah'n diledii sayda kadnla evlenmesinde bir

saknca yoktur ki önceki peygamberlerin bu yöndeki uygulamas bu ekilde

idi. Hz. Süleyman'n bin hanm, Hz. Davud'un ise yüz hanm vard.”4

bnu'l-Münzir ve Taberânî'nin bildirdiine göre ibn Cüreyc "Daha önce

gelip geçen peygamberler hakknda da Allah'n kanunu böyledir. Allah'n

emri, kesinlemi bir hükümdür"5 buyruunu açklarken öyle dedi: "Hz.

Dâvud’n ismi Vesîh adndaki bir kadn nikahlayp evlendii gibi, Resûiullah’ta

(saiiaiiahu aleyhi vtseiiem] Zeyneb ile evlendi. te Hz. Dâvud'un o kadnla, Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi veseibm) de Zeyneb ile evlenmesi Yüce Allah'n bu konudaki kanunu ve

kesinlemi emridir.

6

Beyhakî'nin Sünen’de bildirdiine göre Ebu Saîd: "Veli, ahid ve mehir

olmadan nikah olmaz. Ancak Resûlullah (saUaiishu aleyhi mdiem) mehirsiz evlenebilir”

dediini bildirir.

7

Taberânî, Sünen’de Beyhakî ve bn Asâkir, Kumeys b. Zeyd el-Esedi

vastasyla, Zeyneb binti Cah'n azatls Mezkûr'dan, Zeyneb'in öyle dediini

bildirir Resulullah’n (saliaHahu aleyhi «mIM ashabndan birçok kii beni istedi, ben.

bu konuda Resûlullah'a Mallak aleyhi vesellem) danmas için kzkardeimi yolladm

Resûlullah (sbIIbIIbIu aleyhi vesellem):
"Neden o, kendisine Allah'n Kitabn ve

Peygamberinin sünnetini öretecek biriyle evlenmiyor?" duyurunca

1

Ahzâb Sur. 37
2
Hakün et-Tirmizî (2/186), bn Cerî (19/116, 117), bn Kesir Tefsir'de (6/420) ve

Fethu’l-BârTde (8/523, 524) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (3/466).

3 Ahzâb Sur. 38

4 bn Sa'd (8/202).

5 Ahzâb Sur. 38
6
Taberânî 24/43, 44 (119, 120).

7
Beyhakî (7/56).
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kzkardeim: "Bu kii kim?” diye sordu. Allah’n Resulü (aailsilahu Beyh veseiiem): "Zeyd

b. Harise" cevabn verince, kzkardeim sinirlenerek: "Halann kzn, kölenle

mi evlendireceksin!" deyip geldi ve bana olanlar anlatt. Ben, onun

Resûlullah’a (sallallahu aleyhi vesilem) söylediklerinden daha arn söyledim ve

kardeimden daha çok sinirlendim. "Allah ve Resulü bir i hakknda hüküm

verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü'min kadn için kendi

ileri konusunda tercih kullanma haklar yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne

kar gelirse, üphesiz ki o apaçk bir ekilde sapmtr"’ âyeti nazil olunca,

Resûlullah'a (uHiihu aleyhi vsaiien) haber gönderip: "Beni dilediinle evlendir”

dedim. Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi «sefan) beni Zeyd ile evlendirip, ben Zeyd’e

dilimle eziyet etmeye balaynca, Zeyd, beni Resûlullah’a (sanaiiehu aleyhi vesellem)

ikayet etti. Allah’n Resûlü (ssiiaiiafcu aleyhi «seliem): "O zaman onu boa" buyurunca,

Zeyd beni boad. ddetim bitince, bir gün saçlanm açkken Resûlullah' (ssiiaiiabu

aleyhi vesellem) karmda gördüm ve: "Bu, semadan (Allah tarafndan) gelen bir

emirdir" diye düünerek: "Ey Allah'n Resûlü! Gelip beni istemeden ve ahit

olmadan girdin!” dedim. Resûlullah (sailaflahu Hieyhi «senem): "Bizi evlendiren Allah,

ahid ise Cibril'dir" buyurdu.

2

bn Ebî Hâtîm'in bildirdiine göre Süddî, "Hani sen Allah'n kendisine

nimet verdii, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduun kimseye,

«Eini nikâhnda tut (onu boama) ve Allah'tan sakn» diyordun. çinde,

Allah'n ortaya çkaraca bir eyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun ..." 9

buyruunu açklarken öyle dedi: Bize bildirildiine göre bu âyet Zeyneb binti

Cah hakknda inmitir. Zeyneb'in annesi Umeyme binti Abdilmuttalib,

Resûlullah’in (siUlshu aleyhi vesellem) halasyd. Allah’n Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem)

Zeyneb'i, Zeyd b. Harise ile evlendirmek isteyince, Zeyneb istememi, sonra

Resûlullah'n (uiiaiihu aleyhi vesellem) bu isteine raz olmu ve Zeyd ile evlenmitir.

Daha sonra Yüce Allah Resûlullah’a (sallallahu aleyhi «tanem) onun kendi hanm
olacan bildirmitir. Resûlullah (sallallahu aleyhi «sellem) Zeyd b. hârise'ye onu

boamasn söylemeye utanyordu. Zeyd ile Zeyneb arasnda dier insanlarda

olduu gibi kavgalar oluyor, Resûlullah (sallallahu aeyh «seM Zeyd'e hanmn

1

Ahzâb Sur. 36
J
Taberânî 24/39 (109), Beyhakî (7/136, 137) ve bn Asâkir (50/230, 231) Heysemî,

Meanau'z-Zevâid'de (9/247) ravilerden Hafs b. Süleyman'n güvenilir, ama hadiste

gevek olduunu söylemitir.

3 Ahzâb Sur. 37
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nikahnda tutmasn ve Allah’tan korkmasn emrediyordu. Böyle yapmasnn

sebebi, insanlarn kendisini ayplamasndan ve: “Olunun hanmyla evlendi"

demelerinden korkmasyd». Resûlullah (ssiiaiishu aleyhi vesellem) Zeyd’i evlatlk

edinmiti.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in Ikrime’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiisiahu aleyhi vesellem) Zeyd b. Hârise’yi, cahiliye döneminde Ukâ2

panaynnda, hanm Hz. Hatice için satn alm ve onu evlatlk edinmiti. Allah

peygamberini gönderip bir müddet geçince, Resûlullah (saiiaM* aleyhi veseiiem) Zeyc

ile Zcyneb binti Cah' evlendirmek istedi, ama Zeyneb bunu istemedi. “Allah

ve Resûlü bir i hakknda hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü'min erkek ve

hiçbir mü'min kadn için kendi ileri konusunda tercih kullanma haklar

yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne kar gelirse, üphesiz ki o apaçk bir

ekilde sapmtr" 1

âyeti nazil olduunda, Zeyneb'e: “ster Allah' ve

Resulünü tercih et, istersen açkça bir sapkl tercih et" denilince, Zeyneb

“Allah' ve Resulünü tercih ederim" karln verdi. Allah'n Resûlü Hlailahu aleyh

vesellem) Zeyd ile Zeyneb'i evlendirip bir müddet geçince, bir gün Resûlullah

(saiiBiiahu aleyhi vesBM Zeyneb’in evine girdi ve halas kz olan Zeyneb’i görünce,

houna gitti. krime der ki: Bunun üzerine Yüce Allah, "Hani sen Allah'n

kendisine nimet verdii, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte

bulunduun kimseye, «Eini nikâhnda tut (onu boama) ve Allah'tan

sakn» diyordun. çinde, Allah'n ortaya çkaraca bir eyi gizliyor ve

insanlardan çekiniyordun ..."
2 buyruunu indirdi. Allah, Zeyd'î slam'la

nimetlendirmi, Resûlullah [saiMahu aleyhi vesellem) onu (azat etmek suretiyle) iyilikte

bulunmutur. Resûlullah'm (sayiehu aleyhi vesellem) Zeyd'e olan sevgisi sebebiyle

insanlar: “Zeyd onun oludur" diyorlard. Yüce Allah, bir ey diledi ve Zeyd

hanmn boaynca, elatlklarn, öz evlat gibi olamayacan bildirmek için Hz

Muhammed’i Zeyneb ile evlendirdi ve "Muhammed, sizin erkeklerinizden

hiçbirinin babas deildir. Fakat o, Allah'n Resûlü ve nebilerin

sonuncusudur. Allah, her eyi hakkyla bilendir
"3 âyetini indirdi. Eer

Resûlullah (uiiaiihu aleyhi vesellem) Zeyd'in babas olsayd, olunun hanmyla

evlenmezdi. ite bunu göstermek için Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem) Zeyd'in

boad Zeyneb ile evlendi.

Ahzâb Sur. 36
1

Ahzâb Sur. 37
5 Ahzâb Sur. 40
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Hakîm et-Tirmizî ve bn Cerîrîin Muhammed b. Abdillah b. Cah’tan

bildirdiine göre Zeyneb ve Âie birbirlerine kar övündüler ve Zeyneb:

"Benim evlilik karanm Semâdan indi" dedi. Hz. Âie: "bnu'l-Muattal beni

bineine bindirdii zaman, atlan iftiralara kar masum olduum konusunda

semadan vahiy indi" dedi. Zeyneb: "Binee bindiin zaman ne dedin?” diye

sorunca, Hz. Âie: "Bana Allah yeter. O ne güzel vekildir" dedim cevabn

verdi. Bunun üzerine Zeyneb: "Sen müminlerin söyledii sözü söylemisin”

dedi .

1

ibn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Muhammed, sizin

erkeklerinizden hiçbirinin babas deildir..."
3

âyeti, Zeyd b. Harise hakknda

nazil olmutur.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir'in Ali b. Hüseyin'den

bildirdiine göre "Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babas

deildir..."3
âyeti, Zeyd b. Harise hakknda nazil olmutur .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde, "Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babas

deildir..." 5 âyetini açklarken öyle dedi: "Bu âyet, Zeyd'in, Resûlullah’n

(sllaBiu aleyhi w«iiem) olu olmadn bildirmek için inmitir. Ömrüme yemin olsun

ki Resûlullah'niseiiaiiahuBcyhiveseiiem) erkek çocuklan domutur. O, Kâsm, brâhim,

Tayyib ve Mutahhir'in babasdr."
6

Tirmizî'nin bildirdiine göre a'bî, "Muhammed, sizin erkeklerinizden

hiçbirinin babas deildir..."
7

âyetinin: "Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi vesdiem)

aranzda yaayan erkek olu yoktur" mânâsnda olduunu söylemitir .

8

' Hakîm et-Tirmizî (2/185) vebn Cerîr (17/194, 195, 19/118).
2
Ahzâb Sur. 40

3 Ahzâb Sur. 40

4 bn Cerîr (19/122) VE bn Asâkir (19/355, 359).

5 Ahzâb Sur. 40
6
Abdurrezzâk (2/118) ve bn Cerîr (19/122).

7 Ahzâb Sur. 40
88

Tirmizi (3210).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

Katâde'den bildirdiine göre “^Lil fs&j buyruu, Hz.

Muhammed'in son peygamber olduu mânâsndadr.

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), 'Fakat o, Allah'n

Resulü (sallallahu aleyhi vesellem)ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her

eyi hakkyla bilendir
"3 buyruunu açlarken: "Allah, Hz. Muhammed'lo

peygamberlii sona erdirmitir. Hz. Muhammed Maiiahu aleyhi veseiiem) gönderilen

son peygamberdir" demitir.

Ahmed ve Müslim'in Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah

tsaiiaiiahu aleyhi vesHiem): "Benimle benden önceki peygamberlerin örnei, bir ev yapp

sadece bir tula yeri açk brakan kii gibidir. Ben gelip o tulann yerini

tamamladm" buyurmutur.

4

Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin Câbirîden

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saHaiiahu bM» mailem) öyle buyurdu: "Benimle

benden önceki peygamberlerin misali, bir ev yapp o onu mükemmel bina eden,

ancak bir tek tulann yerini bo brakan, insanlar bu eve girip: «Bu ev, bo olan

tulann dnda ne kadar güzel» demelerine benzer. te o tulann yeri benim.

Benim gelmemle peygamberlik sona erdi.
"

5

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi reseM öyle buyurdu: "Benimle die r

peygamberlerin misâli bir bina inâ eden; onu iyi ve güzel yapan, ancak

köelerinden birinde bir tek tulann yerini bo brakan adama benzer ki:

nsanlar o binay dolar ve hayretler içinde: «Bundan daha güzel bina

görmedik, yalnz u tula müstesna» derler. te o tula benim ve ben

peygamberlerin sonuncusuyum.

1

Ahzâb Sur. 40

* Abdurrezzâk (2/118).

3 Ahzâb Sur. 40
4 Ahmed 17/121, 122 (11067) lafz kendisinindir vc Müslim (2286)

5
Buhârî (3534), Müslim (2287) ve Tinnizî (2862).

6 Ahmed 12/274, 457, 13/475, 15/194, 195 (7322, 7485, 8116, 9167, 9337), Buhârî (3535 ,

Müslim 2286 (20. 21, 22) ve Nesâî S. et-Kübrâ (11422).
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Ahmed ve Tirmizî, Ubey b. Ka’b’dan, Resûlullah'n (saiisiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder:
"
Benimle dier peygamberlerin misâli bir ev inâ eden;

onu iyi ve güzel yapp süsleyen, ancak bir tek tulann yerini bo brakan

adama benzer ki: nsanlar o binay dolar ve hayretler içinde: «Keke u
tulann yeri de dolsayd» derler, te benim dier peygamberler arasndaki

konumum o tulann yeri gibidir."'

bn Merdûye'nin Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vesEiem):

"Ümmetimden otuz yalana olacak, ben peygamberlerin sonuncusu olduum ve

benden baka peygamber gelmeyecei halde, hepsi de peygamber olduunu iddia

edecekb" buyurdu .

2

Ahmed’in Huzeyfe'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saMlahu Biayh vusBiiam):

"Ümmetimden, yirmi yedi yalanc ve Deccâl vardr. Bunlardan dördü kadndr.

Ben peygamberlerin sonuncusuyum ve benden sonra peygamber

gelmeyecektir.
"3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hz. Âie: “Peygamberlerin

sonuncusudur, deyiniz. Ondan sonra peygamber gelmeyeceini

söylemeyiniz" demitir .

4

bn Ebî eybe'nin a'b’i'den bildirdiine göre bir adam Muîre b.

u'be'nin yannda: “Allah, peygamberlerin sonuncusu ve kendisinden sonra

peygamber gelmeyecek olan Muhammed’e merhamet etsin” deyince,

Muîre: “Peygamberlerin sonuncusu demen yeteriidir. Biz, Hz. sa'nn

çkacan söylerdik. Eer Hz. sa çkacak olursa, hem Allah'n Resulünden

önce, hem sonra gelmi olur” dedi .

5

bnu'l-Enbârî el-Mesâhifte, Ebû Abdirrahman es-Sülemî'nin öyle dediini

bildirin Haan ve Hüseyin’in yanndayken, Ali b. EbîTâlib oradan geçti, ben o

Ahmed 35/167, 168 (21243) ve Tirmizî (3613) Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen

et-Tirmizî. (2858).
1
Ebû Dâvud (4252). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebû Dâvud. 3577).

3 Ahmed 38/380 (23358) Ahmed'in muhakkikleri hadisin senedinin sahih olduunu
söylemitir.

4 bn Ebî eybe (9/109, 110).

5 bn Ebî eybe (9/110).
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srada Haan ve Hüseyin'e bu âyeti eklinde okutuyordum. Hz.

Ali, onlara bu âyeti eklinde okut” dedi.

il ljj& IjLtf Oiill

"Ey inananlar! Allah' çok ann.” {AhzâU Sur. 41)

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

"Ey inananlar! Allah' çok ann"

5

buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah,

koyduu bütün farzlara bir snr tesbit etmi, sonra bir özürden dolay bu

farz yerine getiremeyenlerin özrünü kabul etmitir. Sadece Allah' anmaya

belli bir snr koymamtr ve Allah’ anma hususunda delilerden baka hiçbir

kimsenin özürünü kabul etmemitir. Kullarn, Allah' ayakta iken, otururken,

yatarken, gece ve gündüz, karada ve denizde, yolcu iken, mukim iken,

zenginlikte ve fakirlikte, hastayken ve shhatliyken, gizlice ve açktan ve he'

durumda zikretmesini emrederek: "Onu sabah akam tebih edin"’

buyurmutur. Eer böyle yaparsanz, Allah size merhamet eder, melekler de

istifar ederler. Yüce Allah, "Karanlklardan aydnla çkarmak için size

rahmet ve istifar eden Allah ve melekleridir ..."5 buyurmaktadr.
5

bn Ebî Hâtim'in Mukâtil'den bildirdiine göre “Ey inananlar! Allah' çok

ann"7 buyruu: "Onu, dille, tebih ederek, tekbir getirerek, tehlilfe, hamd ile

her durumda zikrediniz, "Onu sabah akam tebih edin
" 8

buyruu: "Allah

için sabah akam namaz klnz” mânâsndadr.

Ahmed, Tirmizî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudri der ki:

Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem): "Kyamet günü, hangi kullar Allah katnda

derece bakmndan daha üstündür?” diye sorulunca, Allah'n Resulü (sallalbhuaieyi

1

Bu kraat Nâfi, bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Hamza, Kisâl Ebû Cafer, Yâkub ve

Halefin kraatidir. Te harfini üstün olarak okuyansa Asm'dr. en-Ner (2/261).
2
Ahzâb Sur. 40

5 Ahzâb Sur. 41

4 Ahzâb Sur. 42
s Ahzâb Sur. 43
6 bn Cerîr (19/124).

7 Ahzâb Sur. 41

8
Ahzâb Sur. 42
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resElem):
"
Allah' çokça zikredenler" buyurdu. Ben: "Ey Allah'n Resulü! Allah’

çokça zikreden, Allah yolunda savaandan da m daha üstündür?" diye

sorunca, ResûlullahisBUBiiBhuaMiyBseiien): "Eer Allah yolunda savaan klc krlana

ve kendisi de kanlar içinde kalncaya kadar klç sallasa, yine de Allah' zikreden

derece bakmndan bu kiiden daha üstündür" cevabn verdi .

1

Ahmed, Müslim ve Tirmizî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Müfetridler öne geçti" buyurunca, sahabe: "Ey

Allah’n Resûlü! Müferridler nedir?” diye sordular, bunun üzerine Allah’n

Resulü (sBiaiishu aleyhi resellenO: "Allah' çokça zikredenlerdir" buyurdu .

1

Ahmed ve Taberânî'nin Muâz'dan bildirdiine göre bir adam Resûlullah’a

(ssiBiiBhu aiayhi vesniiem): "Hangi mücahitlerin ecri daha büyüktür?” diye sorunca,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem): "Allah' en çok zikreden" cevabn verdi. Adam:

"Hangi oruç tutanlann ecri daha büyüktür?" diye sorunca, Hz. Peygamber

(eayiBhi aleyhi vesaiiam): "Allah' en çok zikreden" cevabn verdi. Sonra adam namaz,

zekat, hacc ve sadakay zikrederek ayn soruyu sordu. Resûlullah (uüaiiahu aleyhi

resellen) bütün sorulara:
"
Allah' en çok zikreden" cevabn verdi. Bunun üzerine

Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer'e: "Ey Ebû Hafs! Zikredenler bütün hayrlar alp

götürdüler” deyince, Resûlullah (sniiaiMu aleyhi veteiM: "Evet" karln verdi .

3

bn Ebî eybe ve Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Muâz b. Cebel der ki:

Resûlullah (»iaiiahu aleyh, reseiiem) ile beraber Medine'nin kenarndaki Duff ile

Cümdân arasnda yürürken Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesaM: "Ey Muâz, önde

gidenler nerede?" diye sordu. Ben: "Kimi geçip gitti, kimi de geride kald”

cevabn verdim. Bunun üzerine Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi redM: "Kendilerini

Allah'n zikrine verip baka hiçbir eyle uramayan önde gidenler nerede?

Cennet bahçelerinde dolamak isteyen, Allah' çokça zikretsin " buyurdu .

4

Taberânî'nin bildirdiine göre Enes'in annesi: "Ey Allah’n Resûlü! Bana

tavsiyede bulun” deyince, Resûlullah (»iaiihu aleyhi veeiiem): "Günahlardan uzakla.

1

Ahmed 18/248 (11720), Tirmizî (3376) ve Beyhakî u'abu'I-îman (589). Zayf hadistir

(bak: Elbânî, Dal/Sünen et-Trmzî, 670).
1 Ahmed 14/44, 15/192 (8290, 9332), Müslim (2676) ve Tirmizî (35%).

5 Ahmed 24/380, 381 (15614) ve Tabcrânî 20/186 (407). Müsned'in muhakkikleri

hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.

4 bn Ebî eybe (10/302, 13/458). Tahrîcu'l-Keâfta (1/262) geçtii üzere bn Merduye.
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Günahlardan uzaklamak en üstün hicrettir. Farzlara devam et, böyle yapmak

en üstün cihattr. Allah' çokça zikret, Allah'n huzuruna, onu çokça anmaktan

daha sevilen bir eyle çkamazsn

"

buyurdu.'

Taberânî M. el-Evsat’ta, Ebû Hureyre’den Resûlullah'n (saiiaiBhu aleyhi vesellem):

"Allah' çokça zikretmeyen imandan uzak olur" buyurduunu nakleder .

2

Ahmed, Ebû Ya’lâ, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî’nin Ebû saîd el

Hudrî’den bildirdiine göre Hz. Peygamber Meliahu aleyhi vesellem): "Size: «Bu deli >/

denilecek kadar Allah’ çok zikredin" buyurdu .

3

Taberânî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiithu aleyh

vesellem): "Münafklar size: «Gösteri yapyorsunuz» diyecek kadar Allah’ çok

zikredin

"

buyurdu/

Abdullah b. Ahmed, Zühd’ün zevâidinde, Ebu'l-Cevzâ'dan, Resûlullah'r

(sallailahu aiayh. vesellem): "Mütafklar size: «Gösteri yapyorsunuz» diyecek kadar

Allah' çok zikredin" buyurduunu nakleder/

"Ve O'nu sabah-akam tebih edin." (Ah^âk Sur. 42 )

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'ir

Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen, Sabah-akam'dan kastedilen

sabah ve ikindi namazdr.

6

1

Taberânî 25/129 (313), M. el-Evsat (6735, 6822). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (4/218

ravilerden shâk b. Nestâs'n zayf olduunu söylemitir.
1

Taberânî (69319)
"
Allah' çokça zikreden nifaktan uzak olur" lafzyla" Uydurma

hadistir. (Bak: Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe 890).

3 Ahmed 18/195, 212 (11653, 11674), Ebû Ya'lâ (1376), bn Hibbân (817), Hâkim (1/499

"sahîh" ve Beyhakî (526). Miisned' in muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduum:

söylemitir. Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'ye (517) bakn.
4
Taberânî (17286). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid

1de (10/76) ravilerden Haan b. Eb'

Cafer el-Cefrî'nin zayf olduunu söylemitir. Hadis çok zayftr. (Bak: Elbânî, es-

Silsiletu'd-Daîfe 515).

5 Abdullah b. Ahmed (sh. 108).

6
Abdurezzak (2/119) ve bn Cerîr 819/124).
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Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'in Ebu’l-Âliye'den bildirdiine göre âyette

geçen, akam kelimesinden kastedilen, ikindi namazdr.

Ahmed, Zühd’de, Ebû Hureyre'den Resûluliah’n (saKaiiahu aleyhi vesei»*) kudsî bir

hadiste: "Beni sabah namazndan sonra bir saat ve ikindi namazndan sonra bir

saat zikret, ben de, arada kalan zamanlar için sana kafi olayn " buyurduunu

nakleder.
-

Ahmed, Ebû Umâme'den Resûlullah'n (saiiaiiahu eieyhi veseiiem) öyle buyurduunu

nakleder: "(Sabah namazndan sonra) Güne çkncaya kadar oturup Allah'

zikretmem, tekbir getirmem, hamdetmem, tebih edip tehlil etmem, benim için

Ismâiloullanndan iki köle veya daha fazlasn azad etmemden daha sevgilidir.

kindi namazndan sonra güne batncaya kadara oturup bu dediklerimi

yapmam, benim için smâiloullanndat dört köle veya daha fazlasn azad

etmemden daha sevgilidir."
2

Ahmed, Taberânî ve Hâkim'in Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyh, vtseiiem] öyle buyurdu: "Sizden hiç kimse, Allah için bin

iyilik yapmay terk etmesin. Sabahlad zaman yüz defa: « Sübhanallahi ve

bihamdihi» desin. Bunu söylemek bin sevaba karlktr. nallah bu kii, o

günde bu kadar (bin tane) günah ilemez. Bunun dnda yapt iyilikler de

sevaplarn daha da çoaltm olur."*

Ahmed ve Taberânî'nin Muâz b. Enes'ten bildirdiine göre Resulullah

[saiiaiiahu aleyhi vssaiiBm) öyle buyurdu: "Sübhanallahilazîm diyen kii için Cennette bir

fidan biter. Kur'ân’m hepsini okuyup onunla amel edenin anne babasna. Yüce

Allah, kyamet günü ay ndan daha çokk saçan bir taç giydirir. "4

' Abdullah, Zühd'ün zevâidinde (sh. 37). Hadis zayftr. (Bak: Elbârî, es-Silsiletu’d-

Daîfe 4031).

1 Ahmed 36/521, 590 (22185, 22254). Müsned’in muhakkikleri hadisin hasenun

liayrihi olduunu söylemitir.
3 Ahmed 36/67, 45*372 (21741, 27478), Taberânî Müsnedu’-âmiyyîn (1471) ve Hâkim

(1/515). Müsned’in muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
4 Ahmed 24/402 (15645) ve Taberânî 20/198 (445). Müsned'in muhakkikleri hadisin

hasenun liayrihi olduunu söylemitir.
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bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (aHaHsk

aleyhi tmbM: "Sübhanallahilazîmi ve bihamdihi, sözünü söylemeye baknz. Bu iki

kelime birbirine baldr" buyurmutur.

bn Ebî eybe'nin Câbir'den bildirdiine göre Allah'n Resulü (aWiahu aleyh

veseHem): "Kim, «Siibhanallahilazîm» derse, Cennette kendisi için bir hurma aac
-veya aaç- dikilir" buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Mâce ve bn Hibbân'r

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sBiMahu aleyhi veseiierr) öyle buyurdu:

"Günde yüz defa: «Sübhanallahi ve bihamdihi» derse, günahlar deniz köpüü

kadar çok olsa bile balanr."1

bn Ebî eybe, Hilâl b. Yesâf'n öyle dediini bildirir: Hemdân kabilesinden

bir kadn, Allah' tebih ediyor ve yapt tebihleri de çakl veya hurma

çekirdeiyle sayyordu. Abdullah, bu kadna: “Sana bundan daha hayrlsn

bildireyim mi? Allahu Ekber Kebîri, ve Sübhanallahi bukreten ve asîlâ (=Allah

büyüklerin en büyüüdür. Sabah akam her an tebihimiz Allah'adr " dersin"

dedi.
3

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî ve bn Hibbân'n

bildirdiine göre Sa'd der ki: Allah'n Resulü (uiiaiiahu aleyhi «sBiiem] ile beraberken:

"Sizden biri günde bin sevap kazanmaktan aciz mi?" diye sorunca, bir adam:

“Kii günde nasl bin sevap kazanr?" diye sordu. Resûlullah (seiiallahu aleyhi »eseiien):

"Yüz defa Allah' tebih ederse, onun için bin sevap yazlr ve bin günah

silinir" buyurdu .

4

1 bn Ebî eybe (10/290) ve Tirmm (3464, 3465). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmizî2757).
1 bn Ebî eybe (10/290), Ahmed 13/385, 16/402 (8009, 10683), Buhârî (6405), Müslim

(2691), Tirmizî (3466), bn Mâce (3812) ve bn Hibbân (829).

3 bn Ebî eybe (10/309).

4 bn Ebî eybe (10/294), Ahmed 3/88, 89 (1496), Abd b. Humeyd el-Muntehab (134),

Müslim (2698), Tirmizî (2698) ver bn Hibbân (825).
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«tej jj£)
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"Sizi karanlklardan aydnla çkarmak için üzerinize

rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size salât eder.

Allah, müminlere kar çok merhametlidir." (Ahzâb Sur. 43)

Abd b. Humeyd ve bn'l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine göre

"üphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu

övün, ona salât ve selam getirin"’ âyeti nazil olunca Hz. Ebü Bekr: “Ey

Allah’n Resûlü! Allah sana ne vermi, bahetmise mutlaka bizi de ona ortak

etmitir" deyince, “Sizi karanlklardan aydnla çkarmak için üzerinize

rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size salât eder. Allah, müminlere

kar çok merhametlidir
"5

âyeti nazil oldu.

Hâkim ve Beyhakî DelâiVde, Süleym b. Âmir'in öyle dediini bildirin Bir

adam Ebû Umâme'ye gelip: “Rüyamda, her giriinde, her çknda, her

kalknda ve her oturuunda meleklerin sana salât ettiini gördüm" deyince,

Ebû Umâme: “Eer isterseniz, melekler size de salât ederler" deyip: “Ey

inananlar! Allah' çok ann " 3
âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim’in Ebu'l-Âliye’den bildirdiine göre “ JUû ^ûil

buyruundaki salât, Yüce Allah'n kulu övmesi, meleklerin salât ise

dua etmesidir.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre krime: “Rabin salât

etmesi rahmet, meleklerin salât ise istifar etmesidir” demitir.

ibn Ebî Hatim 'in Saîd b. Cübeyriden bildirdiine göre “ j&Ii. Jâû ^ÖJI

Si&j" 1 buyruundan kastedilen, Allah'n balamas, meleklerin ise

müminler için istifar etmesidir.

’ Ahzâb Sur. 56
5

Ahzâb Sur. 43
3 Ahzâb Sur. 41

4 Ahzâb Sur. 43
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân'a: “Ey Allahm, Hz. brahim'e ve

âline salât ettiin gibi Hz.Muhammed'e ve O’nun âline salât et” duas

sorulunca: “Yüce Allah, Muhammed ümmetine ikramda bulunmu ve

peygamberlere salât ettii gibi onlara da salât etmitir” deyip, “ &
4&5& ^Ii" a

âyetini okudu.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî), “Sizi karanlklardan aydnla çkarmak için üzerinize rahmetini

gönderen O'dur. Melekleri de size istifar eder. Allah, müminlere kar çok

merhametlidir
"3 âyetini açklarken öyle dedi: “srâilogullar, Hz. Mûsa'ya:

“Rabbin salât eder mi?” diye sordular. 8u soru Hz. Musa’nn anna gidince,

Yüce Allah ona: “Onlara salât ettiimi ve salâtmn: “Rahmetim gazabm

geçmitir” eklinde olduunu bildir.
4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mus'ab b. Sa'd der ki: "Kul:

“Sübhanallah” dedii zaman melekler: “Ve bihamdihi” derler. Kul:

"Sübhanallah ve bihamdihi” dedii zaman ise, melekler bu kula salât (dua)

ederler.”5

Abd b. Humeyd, ehr b. Haveb'n öyle dediini bildirin srâiloullan: “Ey

Musa! Rabbine, salât edip etmediini bizim için sor” dediler. Bu sözleri Hz.

Musa'nn anna gidince, Yüce Allah: “Ey Musa! Kavmin sana ne soruyor”

buyurdu. Hz. Mûsa kavminin sorduu eyi haber verince, Yüce Allah: “Evet.

Benim salât ettiimi ve salâtmn: “Rahmetim gazabm geçmitir" eklinde

olduunu onlara bildir. Eer böyle olmasayd helak olurlard" buyurdu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rabâh, " Jl yâ.

buyruunu açklarken: "Allah'n kullanna salât: "Subbûhun

Kuddûsun, Rahmetim gazabm geçer" eklindedir” demitir.

&&S”6

Ahzâb Sur. 43
2
Ahzâb Sur. 43

3 Ahzâb Sur. 43
4 Abdurcezzâk (2/1 19).

5 bn Ebî eybe (10/292, 13/451).
6
Ahzâb Sur. 43
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bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Atâ b. Ebî Rabâh vastasyla, Ebû

Hureyre'den Resûlullah'tn (saiiaiiahj aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder:
"
Cibril'e: «Rabbin salât eder mi?» diye sorduumda,

Cibril: «Evet» cevabn

verdi. Ben: «Onun Salâh nedir?» diye sorunca ise Cibril: «Subbûhutt

Kuddûsun, Rahmetim gazabm yener» eklindedir" cevabm verdi."'

bn Merdûye'nin Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildirdiine göre Resûlullah

(MiiBiiBhu aleyhi «seiitm) Miraca çkt gece Cibril: “Rabbin salât eder" dedi. Resûlullah

(saiisiiahu aleyhi «selleri): "Ey Cibril! Nasl salât eder?" diye sorunca, Cibril: "Subbûhun

Kuddusun, Rabbü’l-mdaiketi verrul. (=Allal bütün noksan sfatlardan

münezzeh ve mukaddestir. Meleklerin ve Ruh (Cebrâil)'in Rabbidir).

Rahmetim gazabm geçmitir" eklinde salât eder" cevabn verdi .

2

"O na kavutuktan gün müminlere yaplacak dirlik

temennileri «Selam» demek olacaktr. Onlara cömertçe

verilecek ecir hazrlamtr." (Alzâb Sur. 44)

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

bildirdiine göre Katâde, "O'na kavutuklar gün müminlere yaplacak dirlik

temennileri "Selam" demek olacaktr. Onlara cömertçe verilecek ecir

hazrlamtr"3 buyruunu: "Cennet ehlinin dirlik temennisi: "Selam" demek

eklinde olacaktr. Allah onlara ecir olarak Cenneti hazrlamtr" eklinde

açklamtr.

4

bn Ebî eybe Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyi Zikru'l-

Mevt’te, Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî u'abu'l-îman'da Berâ b. Âzib’in, "O'na kavutuklar

gün müminlere yaplacak dirlik temennileri "Selam" demek olacaktr ..."3

1

Hadis bu isnâdla uydurmadr. (Bak: Elbâni, es-Silsilelu'd-Daife 1386).
1
Hadis münkerdir. (Bak: El bani, es-Silsiletu'd-Daîfe 1387).

3 Ahzâb Sur. 44
4
Abdurrezzâk (2/1 19).

5 Ahzâb Sur. 44
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buyruunu açklarken: “Ölüm meleiyle karlatklar zaman, ölüm melei

ruhunu alaca her mümine selam verir" dediini bildirir.

1

el-Mervezî el-Cenâiz’de, bn Ebi'd-Dünyâ ve Ebu’-eyh, bn Mes’ûd'un

öyle dediini bildirir.: “Ölüm melei müminin ruhunu almak için gelince:

“Rabbin sana selam söylüyor" der."

«jiV & Jl I âliyi di ^Ul lifli

^ Sj üt, * l^i lil^j

& Jtj <> fil»! tfj

“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir ahit, bir müjdeleyin

ve bir uyana olarak gönderdik. Allah'n izniyle, bir davetçi

ve nûr saçan bir kandil olarak (gönderdik). nananlara,

Rablerinden büyük bir lütuf olduunu müjdele. nkaralara,

ikiyüzlülere itaat etme; eziyetlerine aldrma; Allah'a güven,

güvenilecek olarak Allah yeter." (AKz«b Sur. 45-48 )

ibn Ebî Hatim, Taberânî, bn Merdûye, Hatîb ve bn Asâkiriin bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: “Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir ahit, bir

müjdeleyici ve bir uyarc olarak gönderdik" âyeti nazil olduu zaman,

Allah'n Resûlü (sallollahu aleyhi vesailem) Hz. Ali ve Muâz'n Yemen'e gitmesini

emretmi: “Haydi gidiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylatrnz,

zorlatrmaynz. Çünkü bana: «Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir ahit,

bir müjdeleyici ve bir uyarc olarak gönderdik» âyeti nazil oldu" buyurdu.

Yani: “Ümmetine ahit, Cennetle müjdeleyici ve Cehennem konusunda

uyanc, Lâ ilahe illalah sözüne davetçi ve nur saçan Kur’ân'la gönderdik.”
î

Ahmed, Buhârî, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî Delâil’de, Atâ b. YesârTn öyle

dediini bildirir: Abdullah b. Amr b. el-Âs' bulup: “Bana, Resûlullah'n Maliahu

aleyhi «eseiiem) Tevrat’taki sfatlarn bildir" deyince, Abdullah öyle karlk verdi:

bn Ebî eybe (13/367), el-Metâlibu'l-Âliye'de (44065) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, bn
Cerîr (14/214), Hâkim (2/351, 352 "sahih") ve Beyhakî (403).

1 bn kesîr Tefsir'de (6/430) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Taberârû (11841) ve Hatîb

(3/319). Hcyscmî, Mecmau'z-Zeviid'dv (7/92) ravilerden Abdurrahman b. Muhammed b.

Ubeydillah el-Arzamî'nin zayf olduunu söylemitir.
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“Evet. Vallahi Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseilem) Kur’ân’da geçen baz sfatlar

Tevrat’ta da geçmektedir ve öyledir: “Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir

ahit, bir müjdeleyici, bir uyanc ve ümmilere koruyucu olarak gönderdik. Sen

benim kulum ve peygamberimsin. Senin adn el-Mütevekkil koydum. O, ne

kat kalpli, ne de kaba biri deildir. Çar pazarda rastgele banp çarmaz.

Kötülüü kötülükle kaldrmaz, bilakis affeder, balar.”1

Hâkim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre rbâd b. Sâriye, Resûlullah’n (sallallhu

aleyhi vasellem) öyle buyurduunu nakleder: "Babam, daha çamurutur toprann

içinde kvrlp dururken, ben Allah'n kulu ve peygamberlerin sonuncuyuydum.

Size bunu açklayacam: Ben, babam brahim'in duas, sa'nn müjdesi,

annemin rüyasym. Peygamberlerin anneleri böyle (rüya) görürler."

Resûlullah'n (sallallahu aleyhi veseilem) annesi ReSUUlah'l (sallallahu aleyhi veseilem) dourunca,

am saraylarn aydnlatan bir nur gördü.” Sonra Resûlullah fsaiieiiahu aleyh, veseilem):

“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir ahit, bir müjdeleyici ve bir uyarc

olarak gönderdik. Allah'n izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak

(gönderdik)"
2
âyetlerini okudu .

3

bn Cerîr, krime ve Hasan( Basrî’nin) öyle dediini bildirir: "Allah

böylece, senin geçmi ve gelecek günahlarn balar, sana olan nimetini

tamamlar, seni doru yola eritirir
"4

âyeti nazil olunca, mümin erkeklerden

bazlar: “Ne mutlu sana ey Allah’n Resûlü! Sana ne yaplacan bildik. Acaba

bize ne yaplacak?” dediler. Bunun üzerine: "nanan erkek ve kadnlar,

içinde temelli kalacaklar, içlerinden rmaklar akan Cennetlere koyar,

onlarn kötülüklerini örter. Allah katnda büyük kurtulu ite budur" 5 âyeti

ve: "nananlara, Rablerinden büyük bir lütuf olduunu müjdele"
6

âyeti

nazil oldu .
7

’ Ahmed 11/193 (6622), Buhârî (21 25, 4838) ve Beyhakî (1/373-375).
1
Ahzâb Sur. 45, 46

3 Hâkim (2/418 “sahih") ve Ahmed 28/379, 382, 395 (17150, 17151, 17163) âyeti

zikretmeden.
4
Fetih Sur. 2

5
Fetih Sur. 5

6
Ahzâb Sur. 47

7 bn Cerîr (21/121,241).
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Beyhakî DelâiVde, Rabî'den, Enes'in öyle dediini bildirir: "...benim ve

sizin banza gelecekleri bilmem..."’ âyeti nazil olduktan sonra, “Allah

böylece, senin geçmi ve gelecek günahlarn balar, sana olan nimetini

tamamlar, seni doru yola eritirir
" 3

âyeti nazil oldu. Sahabe: “Ey Allah'r

Resulü! Sana ne yaplacan örendik. Bize ne yaplacak?" diye sordular

Bunun üzerine, “inananlara, Rablerinden büyük bir lütuf olduunu

müjdele" 3 âyeti nazil oldu. Büyük lütuf, Cennettir.

4

Ebu’-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Utbe, eybe, Ebû Cehil ve

bakalar (Resûlullah'n Malihu aleyhi vesellem) yannda) bir araya gelip: “Gökyüzünü

üzerimize parça parça düür veya gökyüzünden üzerimize yamur yadr*'

deyince Hz. Peygamber (saiiatiahu aieyt^ «senem): "Bu bana ait deildir. Ben size davetç

müjdeci ve uyana olarak gönderildim" buyurdu.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir ahit, bir müjdeleyici ve bir uyarc

olarak gönderdik. Allah'n izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak

(gönderdik). nananlara, Rablerinden büyük bir lütuf olduunu müjdele,

inkarclara, ikiyüzlülere itaat etme; eziyetlerine aldrma; Allah'a güven,

güvenilecek olarak Allah yeter
"5 âyetlerini öyle açklad: “Biz seni, dini

ümmetine tebli ettiine dair bir ahid, Cennetle müjdeleyen bir müjdeci,

Cehennemde yanacaklan ikazyla uyaran bir uyanc, insanlan Allah'n emriyle,

Lâ ilahe illallah ehadetine davet eden bir davetçi ve nur saçan, insanlan

kendisine çardn Allah'n Kitab'yta gönderdik." Âyetteki lütuftan kas:

Cennettir. Allah, peygamberine hiçbir kafir ve münafa itaat etmemesini,

onlarn eziyetlerine sabretmesini emretmitir .

6

’ AhkâfSur.9
3

Fetih Sur. 2
3 Ahzâb Sur. 46
4
Beyhakî (4/159).

s Ahzâb Sur. 45, 46, 47, 48
6 bn Cerir (19/126, 127).
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Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî

Hâtim'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen "^Âial üi"’ buyruu:

"Onlardan yüz çevir" mânâsndadr.'

Ü J* j* &

p

^j±û H 1^
Li-ljJ. jAj&J IfJjiiAJ SJjp y* j^ip U

"Ey inananlar! Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar,

temasta bulunmadan boadnzda, artk onlar için size

iddet saymaya lüzum yoktur. Kendilerine bata bulunarak

onlar güzellikle serbest brakn." (.Alzâl» Sur. 4ü)

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

"Ey inananlar! Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar, temasta bulunmadan

boadnzda, artk onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur.

Kendilerine bata bulunarak onlar güzellikle serbest brakn"*

buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu, bir kadnla evlendikten sonra, ona

dokunmadan boayan kii hakkndadr. Eer bu kii kadn bir talakla boarsa,

kadn boanm olur ve iddet beklemesine gerek kalmadan diledii erkekle

evlenebilir. Eer kadna sdâk (mehir) tayin edilmise, bu durumda kadn

mehrin yansn alr. Eer mehir tayin edilmemise, adam bulunduu maddi

durumu göze alarak kadna bir eyler verir. Güzellikle serbest brakmak

budur."4

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde, bu âyet

hakknda: "Nikah yaplrken mehri tayin edilmeyen ve mehir art komayan

kadnn (temasta bulunmadan boanmas halinde) ne mehri, ne de iddetî

vardr" demitir .

5

1

Ahzâb Sur. 48
2 bn Cerîr (19/127).

3 Ahzâb Sur. 49
4 bn Cerîr (19/128).

5 Abdurrezzâk (2/119).
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bn Merdûye’nin bildirdiine göre ibn Ömer, "Ey inananlar! Mümin

kadnlarla nikahlanp, onlar, temasta bulunmadan boadnzda, artk

onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur. Kendilerine bata bulunarak

onlar güzellikle serbest brakn" 1

âyetinin, "Eer onlara mehir biçer de el

sürmeden onlar boarsanz, kendileri veya nikah akdi elinde olan erkein

balamas hali müstesna biçtiinizin yarsn verin, balamanz
Allah'tan saknmaya daha uygundur. Aranzdaki iyilii unutmayn. Allah

üphesiz ilediklerinizi görür"
2
âyetiyle neshedilmi olduunu söyledi.

Abd b. Humcyd vc bn Ccrîr bildirdiine göre Saîd b. el-Müscyyeb der ki

"Ey inananlar! Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar, temasta bulunmadan

boadnzda, artk onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur

Kendilerine bata bulunarak onlar güzellikle serbest brakn"3 âyeti

"Eer onlara mehir biçer de el sürmeden onlar boarsanz, kendileri veya

nikah akdi elinde olan erkein balamas hali müstesna biçtiinizin

yarsn verin, balamanz Allah'tan saknmaya daha uygundur.

Aranzdaki iyilii unutmayn. Allah üphesiz ilediklerinizi görür"4
âyetiyle

neshedilmitir. Bu durumda kadn mehrinin yansn alr ve baka bir ey
alamaz."5

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî) ve Ebû'l-Âliye’nin, "Âyet

neshedilmemitir, mehrinin yansn ve (boanma bedeli olarak) mal (para)

alr" dediini bildirir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Her boanan kadnn,

zifaf olsa da olmasa da, art koulsa da koulmasa da, (boanma bedeli

olarak) mal alma hakk vardr" dediini bildirir.

Abd b. Humeyd’in Hüseyin b. Sâbit'ten bildirdiine göre bir adam Ali b. el-

Hüseyin'e gelip: "Falan kadnla evlenirsen, benden bo olsun" diyen adamn

durumunu sordu. Ali: "Bir ey gerekmez. Allah talaktan önce nikah zikretmi

ve: "Ey inananlar! Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar, temasta

' Ahzâb Sur. 49
2

Bakara Sur. 237
3 Ahzâb Sur. 49
4
Bakara Sur. 237

5 îbnCerir (19/129)
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bulunmadan boadnzda, artk onlar için size iddet saymaya lüzum

yoktur. Kendilerine bata bulunarak onlar güzellikle serbest brakn"’

buyurmutur" cevabn verdi.

Abd b. Humeyd'in Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre bn Abbâs'a,

“Falan kadnla evlenirsen, benden bo olsun" diyen adamn durumu

sorulunca: “Bir ey gerekmez. Talak, nikaha malik olan kii içindir" cevabn

verdi. bn Abbâs’a: bn Mes'ûd: “Eer talak için bir vakit tayin ederse, dedii

vakit hanm bo olur" derdi, denilince: “Allah Ebû Abdirrahman rahmet

etsin. Eer dedii gibi olsayd yüce Allah; “Ey iman edenler, mümin kadnlar

boadnz, sonra nikahladnz zaman" derdi. Halbuki, “Ey inananlar!

Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar, temasta bulunmadan

boadnzda ..."
2 buyurmutur" cevabn verdi.

Abdurrezzâk Musanrefte, bn Cüreyc’den bildirdiine göre bn Abbâs,

bn Mes’ûd’un: “Kii nikahlamadan boarsa, bu talak geçerli olur" dediini

duyunca: “bn Mes'ûd bu konuda yanlmtr. Yüce Allah, “Ey nananlar!

Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar, temasta bulunmadan

boadnzda ..."3 buyurmaktadr. «Mümin kadnlan boadnz, sonra

nikahladnz zaman» buyurmuyor" dedi .

4

bn Ebî Hatim ve Hâkim'in, Tâvus vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs,

“Ey inananlar! Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar, temasta bulunmadan

boadnzda ..." 3
âyetini okuduktan sonra: “Nikah olmadan talak olmaz"

demitir .

6

bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: Kii: “Evleneceim her kadn botur" veya: “Eer

falanla evlenirsem bo olsun” derse, bunun bir geçerlilii yoktur. Yüce Allah,

’ Ahzâb Sur. 49
2
Ahzâb Sur. 49

3 Ahzâb Sur. 49
4
Abdurrezzâk (11468).

s Ahzâb Sur. 49
6
Hâkim (2/419 "sahih").
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"Ey inananlar! Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar, temasta bulunmadan

boadnzda..."' buyurduu için talak, nikaha malik olan için geçerlidir.’'2

Sünen*de Beyhakî, krime vastasyla bn Abbis’n öyle dediini bildirir:

Eer bn Mes'ûd, "Kii, «Eer falanla evlenirsem bo olsun» derse, bu talak

geçerli olur" demise bu, bir âlimin yanlmasdr. Çünkü Yüce Allah, Yüce

Allah, “Ey inananlar! Mümin kadnlarla nikahlanp, onlar, temasta

bulunmadan boadnzda ..."3 buyurmaktadr, «mümin kadnlar

boadnz, sonra nikahladnz zaman» buyurmuyor."4

Hâkim ve bn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ssiiaiiahu aleyhi vesilem): "Talak, ancak nikahtan sonra, azad etme de ancak (köleye)

malik olduktan sonra olur" buyurdu .

3

Abdurrezzâk, Hâkim ve Sünen’de Beyhakî, Muâz b. Cebel'den,

Resûlullah’n (ssllaiiahu aleyhi veseiierrl: "Talak, ancak nikahtan sonra, azad etme de ancak

(köleye) malik olduktan sonra olur" buyurduunu nakletmitir.

6

Abdurrezzâk, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Merdûye’nin Amr b. uayb'dan, o

babasndan, o da dedesinden Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Ellenmediin bir kadn boaman geçerli deildir

Sahip olmadn bir mal satman geçerli deildir ve malik olmadn bir köleye

azat etmen geçerli olmaz. Senin olmayan eyi adadn takdirde bu ada yerim

getirmen gerekmez. Adak ancak Allah rzasn gözettiin eyde geçerlidir

Günah olan bir konuda yemin edenin yemini geçerli deildir. Akrabayla alakay

keseceine yemin edenin yemini geçerli deildir."7

’ Ahzâb Sur. 49
1 bn Kesîr Tefsir"de (6/432) geçtii üzere bn Ebî Hâtin.

3 Ahzâb Sur. 49
4 Beyhakî (7/320, 321).

3 Hâkim (2/419).

6
Abdurrezzâk (11455, 11458), Hâkim (2/419) ve Beyhakî (7/320) bn Hacer der ki:

Hadisin ravileri güvenildir; ancak Tavus ile Muâz b. Cebel arasnda kopukluk vardr.

Felhu’l-Bârî (9/384).

7 Abdurrezzâk (11456), EbÛ Dâvud (2190, 2192), Nesâî (3801). Hasen hadistir. (Bak:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud 1916- 1918).
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bn Merdûye’nin Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

isaiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Evlenmediin bir kldm boaman geçerli deildir ve malik

olmadn bir köleyi azal etmen geçerli olmaz " buyurdu.'

ibn Mâce ve bn Merdûye’nin Misver b. Mahreme’den bildirdiine göre

Hz. Peygamber isaiiaiiahu aleyhi vesEiiem): "Nikahlan önce yaplan talak ve (köle/e) malik

olmadan önce azad etme geçerli deildir
' 1

buyurdu .

2

Uj JJJ ÜJU-Î Ü| ,^1)1 4jjîlj

dUU- ollij JUUi- ol diU olijj lttJ- tti »Ul La dlL*J

^Ijj öl iî.ji ;ty\j ölü ö>u tîlNLi ^.lij

U liilp iî -J^ydl üji ^ 1 Lite. öî £)I ili öl
/

«iiiip oi»Xi Uj |J-f>-ljjî

U^J il

"Ey Peygamberi Muhakkak Biz sana mehirlerini verdiin
hanmlarn, Allah'n sana ganimet olarak verdiklerinden

sa elinin malik olduu cariyeleri ve seninle beraber hicret

eden amcann kzlarn, halalarnn kzlarn, daynn
kzlarn ve teyzelerinin kzlarn ve bir de nefsini

Peygambere balayan mü'min kadn -eer Peygamber
onu nikâh etmek isterse- dier mü'minler bir yana, yalnz
sana has olmak üzere helâl kldk. Biz mü'minlere eleri ve

malik olduktan cariyeleri hususunda neleri farz kldmz
biliyoruz. Sana darlk olmasn diye (böyle hükmettik). Allah

mafiret edendir, rahmet edendir." (AJ»zâi> Sur. 50)

bn Sa'd, bn Râhûye, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim,

Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebû Tâlib’in

kz Ümmü Hâni der ki: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bana talib oldu. Ancak ben

ona özür beyan ettim, o da benim özrümü kabul etti. Daha sonra yüce Allah

’ Tayâlisî (1787) ve Hâkim (2/420).

2 bn Mâce (2048). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce 1667).
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âyetin: "Ey Peygamber! Muhakkak Biz sana mehirlerini verdiin

hanmlarn, Allah'n sana ganimet olarak verdiklerinden sa elinin malik

okluu cariyeleri ve seninle beraber hicret eden amcann kzlarn... helal

kldk"

1

ksmn indirdi. Ümmü Hâni der ki: "Onunla hicret etmediim için ben

ona helal deildim. Ben Tulakâ’dandm."
î

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye baka bir kanalla Ümmü Hani'nin öyle

dediini bildihr: “Seninle beraber hicret eden amcann kzlarn... helal

kldk"3 buyruu benim hakkmda nazil oldu. Allah'n Resulü (sallalahu aleyhi vesellem;

benimle evlenmek isteyince, hicret etmediim için benimle evlenmesi

yasakland."

ibn Sa'd, Ümmü Hâni'nin azatls Ebû Salih'in öyle dediini bildirir:

Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi vesellem) Ebû Tâlib’in kz Ümmü Hâni’e talip olunca, Ümmi.

Hâni: “Ey Allah’n Resûlü! Kocam kaybettim ve yanmda yetim olan küçük

çocuklar var" dedi. Çocuklan büyüyünce ise Ümmü Hâni Resûlullah'a (saiiaiiahn

aleyhi vesellem) evlenmeyi teklif etti. Resûlullah(selWahu aleyhi vesellem): "imdi artk seninle

evlenmem. Yüce Allah bana, «Ey Peygamber! Muhakkak Biz sana mehirlerim

verdiin hanmlarn, Allah'n sana ganimet olarak verdiklerinden sa
elinin malik okluu cariyeleri ve seninle beraber hicret eden amcann

kzlarn...» helal kldk»4 buyruunu indirdi " buyurdu. Ümmü Hâni

Muhacirlerden deildi .

5

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyetin, "Ey

Peygamber! Muhakkak Biz sana mehirlerini verdiin hanmlarn, Allah'n

sana ganimet olarak verdiklerinden sa elinin malik okluu cariyeleri ve

seninle beraber hicret eden amcann kzlarn, halalarnn kzlarn, daynn
kzlann ve teyzelerinin kzlarn ve bir de nefsini Peygambere balayan

1

Ahzâb Sur. 50

2 bn Sa'd (8/153), bn Râhûye Müsted (8), Tahrîcu 'l-Keâfta (3/1 16) geçtii üzere Abd
b. Humeyd, Tirmizî (3214 "haset "), bn Cerîr (19/130, 131), bn Kesîr Tefsir'de (6/434)

geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberân 24/413, 414 (1007), Hâkim (2/420 "sahih"), Tahrîcu 'i
-

Keafta (3/116) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (7/54). Hadisin senedi çok zayftr.

(Elbânî, DaTfSünen et-Tirmizî. 630).

3 Ahzâb Sur. 50

4 Ahzâb Sur. 50
5 bn Sa'd (8/153).
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mü'min kadn -eer peygamber onu nikâh etmek isterse- dier mü'minler

bir yana, yalnz sana has olmak üzere helâl kldk"' ksmn açklarken öyle

dedi: “Allah, burada zikredilen kadnlan Resûlullah'a [niisiahu aleyhi «eseiiem) haram

kld. Daha önce Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vESEiem) diledii kadnla evlenebiliyordu ve

Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi veseiien) diledii kadnla evlenmesi, hanmlarna çok ar
geliyordu. Yüce Allah bu âyeti indirip, burada zikredenler dndaki kadnlarla

evlenmesini yasaklaynca, bu durum hanmlarnn houna gitti ."
2

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

bildirdiine göre Mücâhid
,
“Ey Peygamber! Muhakkak Biz sana mehirlerini

verdiin hanmlarn, Allah'n sana ganimet olarak verdiklerinden sa
elinin malik okluu cariyeleri ..."3 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Âyetteki hanmlarndan kast, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesBilem), âyet nazil

olmadan önce evlendii hanmlandr. Ücretten kast ise mehirdir. Sa elinin

malik olduklarndan kast ise Yüce Allah'n kendisine ganimet olarak nasib

ettii cariyelerdir."
4

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre a'bî, bu âyet hakknda der ki: “Yüce

Allah, Resûlullah (salBtahu aleyhi »esEM’e kendisiyle hicret eden amcasnn kzlanyla,

halasnn kzlanyla, daysnn kzlanyla, teyzesinin kzlanyla evlenmesini helal

kld ve bakalaryla evlenmemesini istedi. Ayn zamanda kendi nefsini

Peygamber'e balayan mümine kadnla da evlenmesine ruhsat verdi."

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim bildirdiine göre Mücâhid, "Bir

de nefsini Peygamber'e balayan mü'min kadn -eer peygamber onu

nikâh etmek isterse- dier mü'minler bir yana, yalnz sana has olmak üzere

helâl kldk"5 buyruunu açklarken öyle dedi: “Eer mümine kadn mehirsiz

olarak Resûlullah (ssIbIIbIm aleyhi »esditm) ile evlenmek isterse, Allah’n Resûlü Mallak

aleyhi veseiiem) onunla evlenebilir. Çünkü mehirsiz evlenme sadece Resûlullah'a

(sailalahu aleyhi vesellem) helal klnmtr."

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Sünen*âe Beyhakî, Hz. Âie’nin: “Nefsini

1

Ahzâb Sur. 50
2 bn Cerîr (19/134).

3 Ahzâb Sur. 50

4 bn Cerîr (19/129, 130).

5 Ahzâb Sur. 50
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Resûlullah'a (saiiaiiehu eieyhi veseiiend balayan kadn, Havle binti Hakîm'dir" dediini

bildirir.’

Abdurrezzâk, bn Sa’d, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin Urve'den bildirdiine

göre Havle binti Hakîm b. el-Evkas, kendini Resûlullah'a (ailalahu aleyhi veseUem)

balayan kadnlardand .

3

bn Sa’d'n ikrime'den bildirdiine göre "Bir de nefsini Peygamber'e

balayan mü'min kadn ..." 3 buyruu Ümmü erik ed-Devsiyye hakknda

inmitir.

4

bn Sa'd'n, Munîr b. Abdillah ed-Devsî'den bildirdiine göre Ümmü erik,

uzeyye binti Câbir b. Hakîm ed-Devsiyye'dir. Bu kadn güzeldi ve nefsini

Peygamber’e balaynca da Resûlullah (saliallatu aleyhi vtseiM onu kabul etmitir.

Hz. Âie: “Kendi nefsini bir erkee balayan kadnda hayr yoktur" deyince,

Ümmü erik: “Tamam ben öyleyim" karln verdi. Allah onu mümine

olarak adlandrm ve "Bir de nefsini Peygamber'e balayan mü'min ka-

dn ..."5 buyurmutur. Bu âyet nazil olunca Hz. Âie: “Allah senin arzunu

çabucak yerine getiriyor” dedi .

6

ibn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in Muhammed b. Ka'b, Ömer b. el-Hakerr

ve Abdullah b. Ubeyde'den bildirdiine göre Resûlullah hBBidu aleyhi «ceUcn) on üç

kadnla evlendi. Bunlann alts Kurey'tendin Hatice, Âie, Hafsa, Ümmü
Habîbe, evde ve Ümmü Seleme. Üçü Benî Âmir b. Sa’saa'dan, iki kadn Benî

Hilâl b. Âmir’dendir: Meymûne binti'l-Hâris ve nefsini Resûlullah’a (uMfa deyt

veseiiem) balayan kadndr. Zeyneb, miskinlerin annesidir. Bir kadn da Ben:

Bekr b. Kilâb'tandr. Bu kadn (Resûlullah (saiiaiiahu aieytu v«ceiiem) hanmlann dünya ve

âhiret arasnda muhayyer braknca) kendi nefsini tercih etmitir. Bir kadn

Benî Cevn'dendir ve bu kadn, (Resûlullah Maiidu aleyhi «bIM kendisine

1 bn Kesîr Tefsir*de (6/435) geçtii üzere bn Ebî Hâtim
3

Abdurrezzâk (12268, 12269), bn Sa'd (8/1158), bn Ebî eybe (4/315), Buhârî (5113),

bn Cerîr (19, 136).

3 Ahzâb Sur. 50
4 bn Sa'd (8/155).

5 Ahzâb Sur. 50
6 bn Sa'd (8/155, 156) uzun bir ekilde.
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yaklanca) Allah’a snan kadndr. Zeyneb binti Cah el-Esediyye de

Peygamberimizin kendisiyle evlendii hanmlardandr. Cariyeleri ise: Safiyye

binti Huyey ve Cuveyriyye binti'l-Hâris el-Huzâiyye’dir.'

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

Taberânî’nin Ali b. el-Hüseyin’den bildirdiine göre âyette kastedilen mümine

kadn, kendini Resûlullah'a (sallallhu aleyhi veseliemi balayan Ümmü erîk el-

Ezdiyye'dir/

bn Sa'd’n bildirdiine göre bn Ebî Avn der ki: “Leyla binti’l-Hatîm,

kendini Resûlullah’a (saiiata aiayh vasBiiem) balamtr. Baka kadnlar da kendini

Resûlullah’a (sallallahu aleyhi yesbIIetti) balam, ama bunlardan herhangi birini kabul

ettiini duymadk .”3

bn Ebî eybe ve bn Cerîriin a'bî'den bildirdiine göre kendini

Resûlullah’a MMatoaieyto vesellem)balayan kadn Ensar'dand .

4

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Sinen 'de Beyhakî, bn Abbâs’n:

“Resûlullah'in (sallallahu aleyhi vesellcm) yannda, kendisini Resûlullah’a (sallallahu aleyhi vesellem)

balayan kadn olmamtr (Allah'n Resûlü kendini balayan hiçbir kadnla

evlenmemitir)” dediini bildirir.
4

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-

Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Saîd b. el-Museyyeb: “Allah'n

Resûlünden sonra, herhangi bir kiiye (erkee) kendini balamak helal

1 bn Kesir Tefsir

1

de (3/500) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
2 bn Sa'd (8/155), bn Ebî eybe (4/315), bn Cerîr 819/135, 136), ve Taberânî (870)

lafz kendisinindir. Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/92) ravilerinin Salih'in ravileri

olduunu söylemitir.

* bn Sa'd (8/151) bn Hacer der ki: "Buradaki kast kendini Resûlullah'a (sallallahu

aleyhi vesellem) balayan kadnlarla, mubah olmasna ramen Resûlullah'in

(sallallahu aleyhi vesellem) zifafa girmemesidir. Çünkü bu ba kabul edip etmemek

Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) kalmtr. Fethu'l-BSrî (8/526).

4 bn Ebî eybe (4/316) ve bn Cerîr (19/136).

s bn Cerîr (19/134, 135), bn Kesîr Tefsîr'de (6/436) geçtii üzere bn Ebî Hatim,

Taberânî (11787) ve Beyhakî (7/55). Hafz hadisin senedinin sahih olduunu söylemitir.

Felhu'l-Bârî (8/526).
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deildir" demitir.’

Abdurrezzâk, bn Sa'd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Zührf ve brahim, "Bir de nefsini Peygambere balayan mü'min kadn -

eer peygamber onu nikâh etmek isterse- dier mü'minler bir yana, yalnz

sana has olmak üzere helâl kldk ...'
2 buyruunu açklarken: "Allah’n

Resûlün'den sonra, kadnn herhangi bir kiiye kendini balamas helal

deildir" demitir.

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tâvus: "Kadnn, mehirsiz olarak

kendini bir erkee badamas, Resûlullah (saiiaiiaKu aleyhi «seiM dnda kimse için

helal deildir" demitir .

4

ibn Ebî eybe’nin Mekhûl ve Zührî'den bildirdiine göre Allah’n

Resulünden sonra, kadnn herhangi bir kiiye kendini balamas helal

deildir. s

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn ihâb der ki

"Kiinin, kzn mehirsiz olarak evlendirmesi helal deildir. Yüce Allah bunu

sadece Resûlullah'a (sallailahu aleyhi veseiiem) has klmtr.”6

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ.

kendini bir erkee balayan kadn hakknda: "Mehirsiz sahih deildir.

Mehirsiz olarak evlenmek sadece Resûlullah'a {sllabhu aleyhi vehim has bir

durumdu” demitir .

7

Buhârî ve bn Merdûye’nin Enes’ten bildirdiine göre bir kadn

Resûlullah’a (sallailahu aleyh» veseiiem) gelerek: “Ey Allah’n Resulü! Ben senin iine yara
•

mym?” diye sordu. Enes’in kz: "Bu kadnn hayas ne kadar da azdr!”

deyincei Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem): “Bu kadn senden daha hayrldr.

'

Abdurrezzâk (12272) ve Beyhakî (7/55).

1

Ahzâb Sur. 50

3 Abdurrezzâk (12270) sadece Zührî'den ve bn Sa'd (8/201) Zührî ve brahim'den.
4 bn Ebî eybe (4/342, 343).

3 bn Ebî eybe (4/343).

5
Abdurrezzâk (2/1 19) mana olarak ayn rivayette bulundu.

7 Abdurrezzâk (12265) mana olarak ayn rivayette bulundu ve bn Ebî eybe (4/343).
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Peygambere rabet edip nefsini ona arzetti" buyurdu .

1

bn Ebt eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Urve der ki: "Ümmü erîk'in, kendini

Resûlullah'a (saiyshu aleyhi vesellem) balayan ve saliha bir kadn olduunu

söylerdik ."1

bn Cerîriin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre "Bir de nefsini Peygamber'e

balayan mü'min kadn -eer peygamber onu nikâh etmek isterse- dier

mü'minler bir yana, yalnz sana has olmak üzere helâl kldk..."3

buyruundan kastedilen, Meymûne binti’l-Hâris’tir.

4

Abdurrezzâk, bn Sa'd, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in krime'den

bildirdiine göre kendini Resûlullah'a (sBlailehu aleyh, vesellem) balayan kadn,

Meymûne binti'l-Hâris'tir.
5

Mâlik, Abdurrezzâk, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî,

bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin Sehl b. Sa’d es-Sâidî'den bildirdiine göre

bir kadn Resûlullah'a (jailailshu aleyhi vesellem) gelerek kendini Resûlullah'a (sallnUahu aleyhi

vesellem) balad ama Allah'n Resulü (saiiaHahu aleyhi vesellem) susup cevap vermedi. Bir

adam: "Ey Allah'n Resûlü! O kadna ihtiyacn yoksa onu bana nikahla"

deyince, Allah'n Resulü (ssIIbIWiu Bieyh. reseiM: "Yannda bu kadna verebilecein ne

var?" diye sordu. Adam: "Yanmda sadece bir elbise var" deyince, Hz.

Peygamber (sBiieiihü aleyhi vesellem): "Eer elbiseni ona verirsen , sen elbisesiz kalrsn.

Baka bir eyler ara" buyurdu. Adam: "Bir ey bulamam" karln verince,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, vesellem):
"
Demirden bir yüzük bile olsa bul " dedi ama adam

onu da bulamad. Resûlullah (saOallehu aleyhi metan) adama: "Kur'ân'dan ezberinde

olan bir ey var m?" diye sorunca, adam: "Evet, falan falan sûreler

ezberimdedîr" cevabn verip sûrelerin isimlerini sayd. Bunun üzerine Hz.

Peygamber Meiia*. aleyh, vesellem): "Kur'ân'dan ezberinde olan sûreleri o kadna

'

Buhârî (5120, 6123).

1 bn Ebî eybe (4/315) ve bn Cerîr (19/136).

3 Ahzâb Sur. 50

4 bn Cerîr (19/135). bn Hacer, hadisin senedinin kesik olduunu söylemitir. Fûthu'l-

Bâri (8/525).

5 Abdurrezzâk (12266) ve bn Sa'd (8/137).
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öretme karlnda o kadn sana nikahladm” buyurdu.'

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Miicâhid, "Bir

de nefsini Peygamber'e balayan mü'min kadn -eer peygamber onu

nikâh etmek isterse-"

1

buyruunu açklarken: "Kadn nefsini Resulullah’a

[sallallah aleyhi vesellen) balad, ama Allah’n Resulü (sallattahu aleyhi vesellem) kabul etmedi"

dedi .

3

Abd b. Humeyd ve bn Lbî Hâtim'in bildirdiine göre krime, "Dier

mü'minler bir yana, yalnz sana has olmak üzere helâl kldk ..." 4

buyruunu: "Sadece sana helal kldk, bakasna helal deildir. Bir kadn

kendini bir erkee balarsa, erkek ona (mehir olarak) bir ey vermedikçe

ona helal olmaz" eklinde açklad.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde, "Dier

mü'minler bir yana, yalnz sana has olmak üzere helâl kldk..." 5 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Kadnn, velisinin izni olmadan ve mehir olmadan

kendini bir erkee balamas (onunla evlenmeyi kabul etmesi) caiz deildir.

Bu sadece Resûlullah’a (saiWahu aleyhi »essiiem) has bir durumdur. ddia edildiine

göre bu âyet, meymûne bint el-Hâris hakknda inmitir. Bu kadn kendi

nefsini Resûlullah'a Maiiohu aleyhi reseifem) balamt."

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

bildirdiine göre Katâde, "Biz mü'minlere eleri ve malik olduklar cariyeierî

hususunda neleri farz kldmz biliyoruz ..."
6 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Allah, kadnn ancak, velisinin izni, mehir ve ahitler huzurunda

nikahlanmasn farz kld. Bir erkek ancak dört kadnla evlenebilir.

7

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

1

Mâlik (2/526), Abdurrezzâk (12274), Ahmed 37/458, 487, 498, 499 (22798, 22832,

22850), Buhârî (2310, 5029, 50030, 5149), Müslim (1425), Ebû Dâvud (2111), Tirmkî (11U)

ve Nesâî (3359),
2

Ahzâb Sur, 50

3 bn Ebî eybe (4/316) lafz kendisinindir ve bn Cerîr (19/132).
4 Ahzâb Sur, 50

5 Ahzâb Sur 50
5
Ahzâb Sur. 50

7

Abdurrezzâk (2/119, 120) ve bn Cerîr (19/137).
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göre Mücâhid, "Biz mü'minlere eleri ve malik olduklar cariyeleri

hususunda neleri farz kldmz biliyoruz..."’ buyruunu açklarken öyle

dedi: “Bir erkek dört kadndan fazlasyla evlenemez" demitir.

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer, "Biz mü'minlere eleri ve

malik olduklar cariyeleri hususunda neleri farz kldmz biliyoruz..."3

buyruunu açklarken öyle dedi: “Bir erkek dört kadndan fazlasyla

evlenemez" demitir.

ibn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Ömer, "Biz mü'minlere eleri ve

malik olduklar cariyeleri hususunda neleri farz kldmz biliyoruz..."
4

buyruunu açklarken öyle dedi: “Allah onlara, ancak evlenecekleri kadnn

velilsinin izni ve iki ahit huzurunda evlenebileceklerini bildirdi” demitir.
5

ibn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz mü'minlere eleri ve

malik olduklar cariyeleri hususunda neleri farz kldmz biliyoruz..."
6

buyruunu açklarken öyle dedi: “Allah onlara, ancak evlenecekleri kadnn

velisinin izni ve iki ahit huzurunda ve mehir vererek evlenebileceklerini

bildirdi” demitir.

7

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde, "Sana darlk olmasn diye

(böyle hükmettik)..."
8 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah, bunu

(kendini Resûlullah'a MaMu Beyhi veseiiem) balayan kadnla mehirsiz evlenmeyi)

Resûlullah’a (jdBluhu deyli «ntIM helal klmtr. Resûlullah Mallahu aleyhi vesellem) daha

önce ganimet olarak elde edilen cariyeleri taksim ediyordu” demitir.

bn Ebî eybe'in bildirdiine göre a’bî’ye: “Ebû Mûsa, Tuster’i fethettii

zaman esir alnan hamile kadnlarla cinsel ilikiyi yasaklad ve: "Kanlarnn

karnndaki çocuklarnda mürik erkeklere ortak olmayn. Zira böylesi bir

kadnla kurulan ilikide aktlan meni cenin halindeki bu çocuu etkiler ve onu

1

Ahzâb Sur. 50
1

bnCerir (19/137).

3 Ahzâb 5ur. 50
4 Ahzâb Sur, 50
5
Fethu'l-EörTde (8/526) geçtii üzere bn Merdûye.

6
Ahzâb Sur. 50

7
Fethu'l-BârTde (8/526) geçtii üzere bn Merdûye.

8
Ahzâb Sur. 50
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deitirir" dedi. Bu hükmü kendi görüüyle mi verdi yoksa, Allah’n

Resûlün'den gelen bir rivayete dayanarak m?” diye sorulunca, a'bî öyle

karlk verdi: “Resûlullah (saiiaibhu aleyhi reseM Evtâs günü, (esirlerden ganimet

olarak alnan ve) hamile olan kadn doum yapmadan, hamile deilse, (adet

görüp) temizlenene (ve hamile olup olmad anlalncaya) kadar iliki

kurulmasn yasaklad.”

1

ibn Ebî eybe, Ahmed ve Taberânî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (albllahu aleyhi vesellem): "Hamile olan cariyeyle iliki kur'ân bizden

deildir
"
buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Dârimî, Ebû Dâvud, bn Menî, el-Beavî, el-Bâverdî, bn

Kâni, Beyhakî ve Diyâ, Tuceyb'in azatls Merzûk’tan, el-Hena el-San'ânî’nin

öyle dediini bildirir: Ruveyfi’ b. Sabit el-Ensâri ile beraber Marib tarafna

gazaya çktk ve Cerbe adnda bir kasabay fethettik. Ruveyfi', kalkp bize

öyle dedi: “Size, sadece Allah'n Resûlü’nden duyduumu söyleyeceim.

Hayber günü Resûlullah (»iaiihu Bieyhi vEsellem) bize: «Allah'a ve âhiret gününe

inanan, kendi suyuyla (döl suyuyla) bakasnn ekinini sulamasn » buyurdu.” 5

bn Ebî eybe'nin Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Tuster fethedildii

zaman, Ebû Mûsa esir olarak cariyeler elde etmiti. Hz. Ömer ona öyle yazd:

“Esir alnan hamile kadn doum yapncaya kadar onunla iliki kurarak

kanlannn kamndaki çocuklannda Mürik erkeklere ortak olmayn. Zira

böylesi bir kadnla kurulan ilikide aktlan meni cenin halindeki bu çocuu

etkiler ve onu deitirir.”
1
’

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ali: “Hamile olan kadn doum
yapmadan veya bir hayz müddeti geçip temizlenmeden onunla iliki

kurulmasn yasaklamtr” dedi .

5

1 bn Ebî eybe (4/369).

1 bn Ebî eybe (4/369), Ahmed 4/162 (2318) ve Taberâü (12090) el-Evsat (483)

Müsned’in muhakkikleri, hadisin sahihun liayrihi olduunu söylemitir.

3 bn Ebî eybe (4/369, 370), Dârimî (2/226, 227, 230), Ebû Dâvud (2158, 2159), bn
Kârû Mu'cem (1/216, 217), Beyhakî (7/449, 9/124) hasen hadistir. (Bak: Elbâni, Sahîh Sürter.

Ebû Dâvud. 1890, 1891).

4 bn Ebî eybe (4/370).

5 bn Ebî eybe (4/370).
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ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tavus der ki: Allah’n Resulü (sallallehu aleyhi

veseilem) bir gazvesinde, bir münadinin: “Hiçbir erkek, hamile olan kadn doum
yapmadan, hamile olmayan (esir) kadn da bir hayz müddeti geçirip

temizlenmeden onunla iliki kurmasn" diye seslenmesini emretti .

1

bn Ebî eybe'nin Ebû ümâme’den bildirdiine göre Resûlullah (sHaiMu deyip

veseilem) Hayber günü, hamile olan (esir) kadnlar doum yapmadan onlarla iliki

kurulmasn yasaklad .

2

^ tâ*) tâ ‘yj tâ j*
> / ^

[±A± UJi- iil ûlSj f&J j u jtâ/kj

'"Bunlardan istediini brakr, istediini yanna alabilirsin.

Srasn geri brakm olduklarndan da arzu ettiini yanna
almanda sana bir sorumluluk yoktur. Bu onlarn gözlerinin

aydn olmasn, üzülmemelerini, hepsine verdiin eylere

raz olmalarn daha iyi salar. Allah kalblerinizde olan
bilir; Allah bilendir. Halim olandr." (Ak™!, Sur. s)

ibn Cerîr'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre _yry” buyruu, "Kimi

dilersen geri brakabilirsin" mânâsndadr.

3

ibn Cerîr ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Bunlardan

istediini brakr ..."
4 buyruundan kastedilenler, müminlerin anneleri olan

Resûlullah'in (allallshu aleyhi veseilem) hanmlardr. Yani Resûlullah’a (sallallahu aleyhi vasellem),

hanmlanndan dilediini boayabilecei dilediini yannda tutabilecei

bildirilmitir. "Srasn geri brakm olduklarndan da arzu ettiini yanna

almanda sana bir sorumluluk yoktur. Bu onlarn gözlerinin aydn olmasn,

üzülmemelerini, hepsine verdiin eylere raz olmalarn daha iyi salar.

Allah kalblerinizde olan bilir; Allah bilendir. Halim olandr" buyruundan

1 bn Ebî eybe (4/370).

2 bn Ebî eybe (4/370, 371, 14/468).

3 bn Cerîr (19/138).

4 Ahzâb Sur. 51



98 ^Ahzâb Sûresi
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kastedilen: Yüce Allah’n, Resûlullah'a (saiisiiahu aleyhi vesellem], amca, hala, day ve

teyze kzlarndan helal kld kadnlardr, "...seninle beraber hicret eden

buyruu ise: “Yanndaki kadnlardan biri vefat ederse veya boarsan,

vefat eden veya boadn hanmlarn yerine senin için helal kldklarmdan

alabilirsin. Yanndaki hanmlann saysn arttrman ise helal deildir”

mânâsndadr .

2

bn Merdûye’nin Mücâhid'den bildirdiine göre Resûlullah'n (saiiaiiohu aie

vEsellem) dokuz hanm vard. Hanmlar, Resûlullah’n (sdiaiishu Bieyhi vesellem) kendilerini

boamasndan endie edip: "Ey Allah'n Resûlü! Nefsinden ve malndan bize

dilediini ver ve bizi boama" deyince, "Bunlardan istediini brakr,

istediini yanna alabilirsin. Srasn geri brakm olduklarndan da arzu

ettiini yanna almanda sana bir sorumluluk yoktur. Bu onlarn gözlerinin

aydn olmasn, üzülmemelerni, hepsine verdiin eylere raz olmalarn

daha iyi salar. Allah kalblerinizde olan bilir; Allah bilendir, Halim olandr"

âyeti nazil oldu. Resûlullah'n (sBiiaiiahu aleyhi «seiiem) eit olarak gün ayrd hanmlar

be taneydi: Hz. Âie, Hafsa, Ümmü Seleme, Zeyneb ve Ümmü Habîbe. Sras

geri braklanlar ise dört taneydi: Cuveyriyye, Meymûne, evde ve Safiyye.*

ibn Merdûye'nin Saîd b. el-Müseyyeb'den, onunda Havle binti Hakîm'den

bildirdiine göre Havle, Resûlullah’n (sBilniiahu aleyhi yeseliem) evlenip srasn ger

brakt (dier be hanm gibi eit zaman ayrmad) hanmlanndandr.

ibn Sa’d’n bildirdiine göre bn Ka’b el-Kurazî der ki: Resûlullah Msiiahu aleyh

vesellem) ailesine zamann ayrmada serbest braklmt. Günleri hanmlar

arasnda diledii gibi taksim ederdi. "Bu onlarn gözlerinin aydn olmasn,

üzülmemeierini, hepsine verdiin eylere raz olmalarn daha iyi salar..."

buyruu, Resûlullah’n (saibiiahu aleyhi veseM böyle yapmasnn Allah tarafndan

verilmi bir izinle olduunu anlamalannn üzülmelerine engel olacam

bildirmektedir .

4

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

bildirdiine göre Katâde âyet hakknda öyle demitir: Resûlullah'a (sailaiiahu aleyhi

1

Ahzâb Sur. 50
2 bn Cerîr (19/140, 144).

3
Tahrîcu'l-Keaf ta (3/117, 119) geçtii üzere bn Merduye. Hadis mürseldir.

4 bn Sa'd (8/172).
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veoiitfli), hanmlan arasnda eit ekilde günleri taksim etme konusunda

zorunluluk getirilmemiti. Hanmlan arasnda günleri diledii gibi taksim

ediyordu. "Bu onlarn gözlerinin aydn olmasn, üzülmemelerini, hepsine

verdiin eylere raz olmalarn daha iyi salar..." buyruu buna iaret

etmektedir.

1

Abd b. Humeyd'in a’bî'den bildirdiine göre Ensar’dan bir kadn kendi

nefsini Resûlullah’a Maiiaiu aleyhi meltem) balamt ve bu kadn Resûlullah'n

(uiiaiahu aleyhi meltem) srasn geri brakt (kendisine eit gün ayrmad)
hanmlanndand.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre Allah’n

Resulü (sellaltehu ateyhi meltem) bir kadna talib olduunda, Resûlullah (ssllallahu aleyhi vesellem) O

kadnla evlenip evlenmeyecei belli olmadan baka bir kiinin o kadn

istemesi caiz deildi .

2

Ahmed, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Kendini Resûlullah’a {saihiiahu aleyhi mellem)

balayan kadnlan kskanr ve: “Hiç, bir kadn kendini hiber eder mi?”

derdim. “Bunlardan istediini brakr, istediini yanna alabilirsin. Srasn

geri brakm olduklarndan da arzu ettiini yanma almanda sana bir

sorumluluk yoktur" âyeti nazil olunca: “Vallahi, Rabbinin senin arzunu

hemen yerine getirdiini görüyorum" dedim .

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Mâce, bn Cerir, bnu'l-Münzir, Hâkim

ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Bir kadn, nefsini bir erkee

balamaktan utanmaz m?" derdi. Yüce Allah, Peygamber'in hanmlan

hakknda, “Bunlardan istediini brakr, istediini yanna alabilirsin. Srasn

geri brakm olduklarndan da arzu ettiini yanna almanda sana bir

sorumluluk yoktur..." âyetini indirince, Hz. Âie: “Görüyorum ki, Rabbin

1

Abdurrezzâk (2/120).

2 bn Cerir (19/140, 141).

3 Ahmed 42/145 (25251), Buhârî (4788, 5113), Müslim (1464, 5949) ve bn Cerîr

(19/142).
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senin arzunu hemen yerine getiriyor" dedi.'

bn Sa’d’n bildirdiine göre Hz. Âie der ki: “Bunlardan stediini brakr,

istediini yanna alabilirsin. Srasn geri brakm olduklarndan da arzu

ettiini yanna almanda sana bir sorumluluk yoktur” âyeti nazil olunca:

“Rabbin senin isteini hemen yerine getiriyor" dedim .

3

bn Sa’d, bnu'l-Münzir, bn Ebl Hâtim ve Sünen'öe Beyhakî, a’bî'nin öyle

dediini bildirir: “Kendini Resûlullah'a (sallsllahu aleyhi veEBlem) balayan kadnlar

vard. Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi YBieiiam) bunlardan bazlaryla zifafa girmi,

bazlanna ise vefat edene kadar yaklamamtr. Bu kadnlar da Allah'n

Resûlü’nden sonra evlenmemilerdir. Bunlardan biri de Ümmü erîk'tîr. Yüce

Allah’n, “Bunlardan istediini brakr, istediini yanna alabilirsin. Srasn

geri brakm olduklarndan da arzu ettiini yanna almanda sana bir

sorumluluk yoktur” âyeti buna iaret etmektedir."3

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, ibnu’l-Münzir ve bn Ebi

Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Rezîn der ki: Allah'n Resûlü, hanmlarndan

bazlarm boamak istedi. Bunu gören hanmlar: “Bizi boama, buna karlk

bize istersen davran, malndan ve kendinden bize dilediini ayr" dediler.

Bunun üzerine, “Bunlardan istediini brakr, istediini yanna alabilirsin.

Srasn geri brakm olduklarndan da arzu ettiini yanna almanda sana

bir sorumluluk yoktur” âyeti nazil oldu. Bu âyet Resûlullah'a (satoBahu aleyhi mailem

diledii hanmndan uzak durabileceini bildirince, Resûlullah («üaiiahu aleyh, «efem

baz hanmlarn geri brakt bazlann yanna ald. Srasn geride brakt

hanmlan arasnda, Meymûne, Cuveyriyye, Ümmü Habîbe, Safiyye ve evde

de vard. Resûlullah (saiBlahu aleyhi vesBiiem) bunlara diledii kadar zaman aynr ve

malndan da diledii kadar verirdi. Yanna ald hanmlar arasnda ise, Hz.

Âie, Hafsa, Ümmü Seleme ve Zeyneb vard. Allah'n Resûlü Maiidu afeyfo «afen

bunlara eit zaman aynr ve malndan bunlara eit olarak verirdi."
4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn ihâb, “Bunlardan istediini brakr,

1 bn Ebl eybe (4/343), bn Mâce (2000), bn Cerîr (19/141, 142), Hâkim (2/431

“sahih"). Sahîh hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce. 1627).

3 bn Sa'd (8/195).

3 bn Sa'd (8/201 ) ve Beyhakî (7/55).

4 bn Sa'd (8/196), bn Ebî eybe (4/204) ve bn Cerîr (19/140, 149).
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istediini yanna alabilirsin..." buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu, Yüce

Allah'n, Resûlullah'a (ssiiaiiahu aleyhi vsseiiem), hanmlarn terbiye etmesi için verdii

bir emirdir. Bunun sebebi onlann mutlu olmalan ve içinde bulunduklar

yaam artlarna raz olmalan içindir. Allah'n Resûlu (hMIsIm aleyhi ve»iM

hanmlann muhayyer brakp, hanmlar da âhireti tercih edince,

hanmlanndan herhangi birinden uzak durduunu bilmiyoruz.”'

bn Sa'd'n, Sa'lebe b. Ebî Mâlik’ten bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saiieiiahu

aiayti leuHm) hanmlarndan bazlarn boamak isteyince, onlar kendilerinden

dilediini tercih etmede muhayyer braktlar. Bunun üzerine, "Bunlardan

istediini brakr, istediini yanna alabilirsin..." buyruu nazil oldu.
3

Firyâbî, bn Sa'd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid, "Bunlardan istediini brakr, istediini

yanna alabilirsin. Srasn geri brakm olduklarndan da arzu ettiini

yanna almanda sana bir sorumluluk yoktur" buyruunu: "Bunlardan

dilediine, onu boamadan srasn geride brakr, dilediini de kendine yakn

tutarsn. Srasn geride braktn hanmn da istediin zaman yanna

alabilirsin" eklinde açklamtr. 3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan

bildirdiine göre kelimesi: "Ceride brakmak" mânâsndadr.4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “Resûlullah (sallayn aleyhi vasellam)

hanmlann boamyor, sadece onlardan uzak duruyordu" demitir.

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn
Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: "Bunlardan istediini brakr,

istediini yanna alabilirsin. Srasn geri brakm olduklanndan da arzu

ettiini yanna almanda sana bir sorumluluk yoktur" buyruu nazil

olduktan sonra, Allah'n Resûlü (aafahhu aleyhi w*kn) sras gelen hanmiannn

bazlanndan izin istiyordu.” (Muâze el-Adeviyye der ki) Ben: "Resûlullah

(sHlailühu aleyhi vesdiem) senden böyle bir istekte bulununca ne diyordun?" diye

1

Fethu'l-Bârî'de (8/526) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
2 bn Sa'd (8/197).

3 bn Sa'd (8/195, 196) ve bn Cerîr (19/139).

4 bn Cerîr (19/138), Talîk'te (4/285) ve el-tkân 'da (2/37) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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sorunca, Hz. Âie: "Eer bu i bana kaldysa ben kimseyi kendime tercih

edemem diye cevap verirdim” karln verdi."'

i

j)j ç}jJ »r
4
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"Bundan sonra sana hiçbir kadn, cariyelerin bir yana,

güzellikleri ne kadar houna giderse gitsin, hiçbirini

boayp baka bir ele deitirmen helal deildir. Allah her

eyi gözetmektedir.” {M 2ak Sur. 52 )

Rûyânî, Dârimî, Abdullah b. Ahmed Müsned'in zevâidinde, bn Cerir.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Diyâ el-Muhtâre’de, Ensar'dan bir kii olan

Ziyâd'n öyle dediini bildirir: Ubey b. Ka'b'a: "Eer Resûlullah’n («diaMu eiey+.

veseiiem) hanmlan vefat etseydi, Resûlullah'n (salisllehu aleyhi vesellem) evlenmesi hela

olmaz myd?" diye sordum. Ubey: "Ona hangi ey engel olacak ki!” karln
verince, ben: "Bundan sonra sana hiçbir kadn, cariyelerin bir yana,

güzellikleri ne kadar houna giderse gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele

deitirmen helal deildir..."
2

âyeti” dedim. Ubey: "Allah ona hangi

kadnlarla evlenebileceini bildirip, bu kadnlarn vasflarn, "Ey Peygamber!

Muhakkak Biz sana mehillerini verdiin hanmlarn, Allah'n sana ganimet

olarak verdiklerinden sa elinin malik olduu cariyeleri ve seninle beraber

hicret eden amcann kzlarn, halalarnn kzlarn, daynn kzlarn ve

teyzelerinin kzlarn ve bir de nefsini Peygambere balayan mü'min

kadn -eer peygamber onu nikâh etmek isterse- dier mü'minler bir

yana, yalnz sana has olmak üzere helâl kldk..." 3 âyetiyle saym, sonra,

"Bundan sonra sana hiçbir kadn, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar

houna giderse gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele deitirmen helal

’ Buhâri (3789), Müslim (1476), Kbü Dâvud (2136) ve Nesâ S. el-Kiibrâ (8936).

2

Ahzâb Sur. 52

3 Ahzâb Sur. 50
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deildir
"

1

buyurarak, önceki âyette vasflar saylanlar dndaki kadnlarla

evlenemeyeceini bildirmitir.

3

Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Bundan sonra sana hiçbir kadn,

cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar houna giderse gitsin, hiçbirini

boayp baka bir ele deitirmen helal deildir. Allah her eyi

gözetmektedir" âyetiyle, Resûlullah'n (saiaJiahj aleyhi »eseiiem), iman edip hicret eden

kadnlardan baka dier kadnlarla evlenmesi yasaklanmt. Allah, iman

etmi cariyeleri ve kendini Resulullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiem) hibe eden kadn

Resûlullah'a (salialohu aleyhi vesellem) helal klmtr. slam’dan baka her dinden kadn

da haram klarak, "Ey Peygamber! Muhakkak Biz sana mehirlerini verdiin

hanmlarn, Allah'n sana ganimet olarak verdiklerinden sa elinin malik

olduu cariyeleri ve seninle beraber hicret eden amcann kzlarn,

halalarnn kzlarn, daynn kzlarn ve teyzelerinin kzlarn ve bir de

nefsini Peygambere balayan mü'min kadn -eer peygamber onu nikâh

etmek isterse- dier mü'minler bir yana, yalnz sana has olmak üzere helâl

kldk..."3 buyurmutur.
4

Ebû Dâvud Nâsih'te ve bn Cerîr'in Katâde’den bildirdiine göre krime bu

âyeti: “Yüce Allah’n, «Sadece amcann kzlan, halalarnn kzlan, daynn

kzlar ve teyzelerinin kzlar senin için helaldir» buyruunda sonra

bakalaryla evlenemezsin” eklinde açklard .

5

Firyâbî, Ebû Dâvud ve bn Cerîr’in Mücâhid’den bildirdiine göre "Bundan

sonra sana hiçbir kadn, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar houna

giderse gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele deitirmen helal

deildir..." âyetinde kastedilen kadnlar, Kitab ehlinin kadnlardr
6

1

Ahzâb Sur, 52
2
Dârimî (2/153, 154), bn Sa'd (8/196), Abdullah b. Ahmed 35/135 (21208), bn Cerîr

(19/147, 148) ve Diyâ (1171, 1172).

3 Ahzâb Sur. 50
4 Tirmizî (3215) ve Taberânî (13013). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî,

631).

5 bn Cerîr (19/149).

6 bn Cerîr (19/149).
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Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Sa’d ve bnu’l-Münzir’in Mücâhid'den

bildirdiine göre "Bundan sonra sana hiçbir kadn, cariyelerin bir yana,

güzellikleri ne kadar houna giderse gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele

deitirmen helal deildir..." âyeti: “Sana, amcann kzlan, halalannn

kzlan, daynn kzlan, teyzelerinin kzlan ve nefsini Peygambere balam
mümine olan kadnlarla evlenebileceini açkladktan sonra, baka kadnlarla

evlenmen helal deildir” mânâsndadr. Yüce Allah, Resûlullah'n MeMu H ey

vestHem), saylan bu snftan kadnlann diledii kadanyla evlenmesini helal kld.
1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî

Hâtim’in Mücâhid'den bildirdiine göre "Bundan sonra sana hiçbir kadn,

cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar houna giderse gitsin, hiçbirini

boayp baka bir ele deitirmen helal deildir" âyetinde kastedilen

kadnlar Hristiyan deil, Yahudi kadnlardr. Resûlullah'n (saUlabt aleyhi veseüem) bu

kiilerle evlenmesinde bir saknca yoktur. Cariyelerden kast ise Hristiyan ve

Yahudi olan kadnlardr. Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi »asallm) bunlar satn almasnda

bir saknca yoktur.
2

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr'in: "Bundan sonra sana hiçbir kadn,

cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar houna giderse gitsin, hiçbirini

boayp baka bir ele deitirmen helal deildir" âyetinde kastedilen

kadnlann Yahudi ve Hristiyan kadnlar olduunu söylediini bildirir.

ibn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Bundan sonra sana

hiçbir kadn, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar houna giderse

gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele deitirmen helal deildir" âyetiyle

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiM âyet nazil olmadan önceki elerinden baka

kadnlarla evlenmesi yasakland.

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Bundan sonra sana

hiçbir kadn, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar houna giderse

gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele deitirmen helal deildir..."

âyetiyle, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) hanmlarnn, bakalaryla evlenmelerini

yasaklad gibi, kendisinin de baka kadnlarla evlenmesini yasaklad.

1 bn Sa'd (8/197).

2 bn Ebî eybe (4/269). Mana olarak ayn olan bir hadisi muhtasar olarak rivayet etti.
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Ebû Dâvud Nâsih'te, bn Merdûye ve Sünen’de Beyhakî Enes'in öyle

dediini bildirir: “Resûlullah (dinili aleyhi «s«iem) hanmlarn muhayyer braknca,

onlar Allah' ve Resulünü tercih ettiler. Bunun üzerine Yüce Allah

Resûlullah’n (saiiaiahu aleyhi vaseiiam) baka kadnlarla evlenmesini, "Bundan sonra

sana hiçbir kadn, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar houna giderse

gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele deitirmen helal deildir" âyetiyle

yasaklad.”’

bn Sa’d’n bildirdiine göre krime der ki: Resûlullah {sallailahu aleyhi veseilsm)

hanmlarn muhayyer braknca, onlar Allah' ve Resûlünü tercih ettiler.

Bunun üzerine Yüce Allah, "Bundan sonra sana hiçbir kadn, cariyelerin bir

yana, güzellikleri ne kadar houna giderse gitsin, hiçbirini boayp baka

bir ele deitirmen helal deildir" âyetini indirdi. Yani: “Senin için seçtiim

ve nikahn altnda bulunan dokuz hanmndan bakasyla evlenmen sana

haram klnmtr” buyurdu.
2

bn Sa’d ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ümmü Seleme der ki:

Resûlullah (MiBlahu aleyhi veseöem) vefat etmeden önce. Yüce Allah kendisine mahrem

olmayan bütün kadnlarla evlenmesini helal kld. Bunlardan istediini

brakr, istediini yanna alabilirsin. Srasn geri brakm olduklarndan da

arzu ettiini yanna almanda sana bir sorumluluk yoktur" buyruu buna

iaret etmektedir.3

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Sa’d, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû

Dâvud Nâsih'te, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye

ve Beyhakî, Atâ vastasyla, Hz. Âie'nin öyle dediini bildirir: “Resûlullah

(sRiaiiBhu aiayhi vbjbiIbiti) vefat etmeden önce, Yüce Allah kendisine mahrem olmayan

bütün kadnlarla evlenmesini helal kld. Bunlardan istediini brakr,

istediini yanna alabilirsin. Srasn geri brakm olduklarndan da arzu

’ Beyhakî (7/53, 54).

2 bn Sa'd (8/200, 201).

3 bn Sa'd (8/194) ve bn Kesîr Te/sîr'de (6/438) geçtii üzere bn Ebî Hâtin
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ettiini yanna almanda sana bir sorumluluk yoktur" buyruu buna iaret

etmektedir."
1

bn Sa'd, ibn Abbâs’tan ayn rivayette bulunmutur .

2

ibn Sa’d, Ebû Bekr b. Abdirrahman b. el-Hâris b. Hiâm'n, "Bundan sonra

sana hiçbir kadn, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar houna giderse

gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele deitirmen helal deildir..." âyetini

açklarken: "Resûlullah'a Miaibhu aleyhi veseiiem) bu âyetle, nikah altnda bulunan

kadnlardan bakasyla evlenmesi yasakland ve bu âyet indikten sonra baka

kadnla evlenmedi" dediini bildirir.

bn Sa'd’n bildirdiine göre Süleyman b. Yesâr der ki: Allah’n Resulü

(saiiaflahu aleyh meiinm) Kindeli (Numân ibn ürâhil el- Cevn el-Kindiyye'nin kz)

kadnla evlenince ve Ümmü erik kendi nefsini Resûlullah'a (sBiailahu aleyhi veseiiam

balaynca, Resûlullah’n (sallallahu aleyhi veseiiam) hanmlar: "Allah'n Resulü

yabanclarla evlendi ve bize ihtiyac kalmad" dediler. Bunun üzerine yüce

Allah, Resûlullah'a [sauiahu afeytv Yellim), yanndaki hanmlardan bakasyla

evlenmesini yasaklayan âyeti indirdi. Allah'n Resûlü'ne, kendisiyle hicret

eden amca kzlan, hala kzlan, day kzlan ve teyze kzlann ona helal kld.

Bunlar dnda, cariyelerden bakasn ona haram kld. Sadece mümine bir

kadn gelip kendi nefsini Resûlullah'a (sallallahu aleyhi »eselM balarsa onunla

evlenebileceini bildirdi. Bu kadn da Ümmü erîk’tir .

3

Saîd b. Mansûr, bn Sa’d, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, îbnu’l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Rezîn, "Bundan sonra sana

hiçbir kadn, cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar houna giderse

gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele deitirmen helal deildir" âyetinde

kastedilenin, esir alnanlar dndaki mürik kadnlar olduunu söylemitir .

4

Bezzâr ve ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Cahiliye

döneminde, bir kii dierine: "Sen bana hanmn ver, ben de sana hanmm

1

Abdurrezzâk (14001), bn Sa'd (8/194), Ahmed 40/165 42/437 (24137, 25652), Tirmizî

(3216 "sahîh"), Nesâî (3204, 3205), bn Cerîr 819/154), Hâkim (2/437 "sahih"), Beyhakî

(7/54). Sahîh hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizi. 2568).
1 bn Sa'd (8/194)

3 bn Sa'd (8/197).

4 bn Sa'd (8/196), bn Ebî eybe (4/269) ve bn Cerîr (19/151).
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vereyim ve deielim", veya "Sen hanmn brak ben alaym, ben de

hanmm brakaym sen al" deyip hanmlarn deitirirlerdi. Bunun üzerine,

"Güzellikleri ne kadar houna giderse gitsin, hiçbirini boayp baka bir

ele deitirmen helal deildir" âyeti indi. Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi mtiiem)

yannda Hz. Âie varken, Uyeyne b. Hsn el-Fezârî izin almadan yanna girince,

Resûlullah (sailaiiahu sieyh nstiiem): "zin almak yok mu?" dedi. Uyeyne: "Ey Allah’n

Resulü! Kendimi bildim bileli Ensâr’dan olan hiç kimseden, yanna girmek için

izin almadm” deyip: "Yanndaki bu krmz tenli (Humeyrâ) kim?" diye sordu.

Allah’n Resulü (sailailahu aleyhi veseiiem): “Bu, müminlerin annesi Âie'dir" cevabn

verince, Uyeyne: "Senin için yaratlmlarn en güzelini (kadnn) brakaym

m?" dedi. Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi vndicno: "Ey Uyeyne! Yüce Allah bunu

yasaklad" karln verdi. Uyeyne çknca Hz. Âie: "Bu kimdir?" diye sordu.

Resûlullah (sailailahu aleyh, veseiiem):
"
taat edilen bir ahmaktr ve gördüün gibi

kavminin efendisidir" cevabn verdi .

1

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, "Güzellikleri ne kadar

houna giderse gitsin, hiçbirini boayp baka bir ele deitirmen helal

deildir..." âyetini açklarken öyle dedi: "Cahiliye döneminde, kii hanm
güzel olan birine: "Hanmn hanmmla deitirir misin? Buna karlk ben de

sana bir cariye veririm" derdi.

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

bildirdiine göre Abdullah b. eddâd, "...hiçbirini boayp baka bir ele

deitirmen helal deildir..." âyetini açklarken öyle dedi: "Bu âyet,

Resûlullah'n (saiiaüahu aleyhi veseliem) hanmlarn boamasyla ilgilidir. Hz. Peygamber

(sBiiaiiBhu aleyhi veseliem) onlar baka bir ele deitirmesi helal deildi. Bu âyet nazil

olduktan sonra da Resûlullah (sailailahu Bieyhi veseliem) diledii kadar hanmla

evlenebiliyordu. Bu âyet nazil olduu zaman nikah altnda dokuz hanm
vard. Allah'n Resulü [saMata aleyhi veseliem) daha sonra Ümmü Habibe binti Eb?

Süfyân ve Cüveyriyye binti'l-Hâris ile evlendi .

2

Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali b. Zeyd vastasyla,

Hasan'n, "...hiçbirini boayp baka bir ele deitirmen helal deildir..."

1

Bezzâr Kefu'l-Estâr (2251). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid’de (7/92) Ravlerden shâk b.

Abdillah b. Ebî Ferve'nir metruk olduunu söylemitir.
2 bn Ebî eybe (4/270).
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âyetini açklarken öyle dediini bildirir. "Yüce Allah, Resûlullah'a (sa)iaiiahu aiey»i

vesfiiem) vefat ettii zaman nikah altnda bulunan dokuz hanmyla yetinmesini

emretti." Ali der ki: "Bunu, Ali b. el-Hüseyin'e bildirdiimde: "Eer Resulullah

saiiaiiahu aleyhi «seiiem) isteseydi bakalaryla da evlenebilirdi" cevabn verdi. Abd b.

Humeyd'in lafz ise: "Resûlullah'n (saliaHahu aleyhi ybsbIM baka hanmlarla da

evlenmeye hakk vard" eklindedir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Mâlik der ki: "... hiçbirini boayp

baka bir ele deitirmen helal deildir..." âyeti nazil olduu zaman,

diledii kadar kadnla evlenebiliyordu."

Abd b. Humeyd’in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen "Ci

kelimesi, "Koruyan" mânâsndadr.

J. pU. Jl fi âîji t Vj ^l Ojâ \pjs ' \p\ Jiil ijf

b

ti.:,; Nj I IIjSli lal j

j*J ^ i &\
j fiL ĵ 4 $\ ö\s b\

'r
3^9*’ lyt 'Mi

tir; ^ Jj-’i lAP ^ tâ

aU o^Â>«j jl l;: IjJLp j[
* aü! jp jjljüî ojUu

LU* t#* tâ

"Ey inananlar! Peygamberin evlerine, yemee
çanlmakszn vakitli vakitsiz girmeyin; fakat davet

edilseniz girin ve yemei yiyince, daln. Sohbet etmek için

de girip oturmayn. Bu haliniz Peygamber'i üzüyor, o da
size bir ey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçei

söylemekten çekinmez. Peygamberin elerinden bir ey
isteyeceinizde onu perde arkasndan isteyin. Bu sayede

sizin gönülleriniz de, onlarn gönülleri de daha temiz kalr.

Bundan sonra ne Allah'n Peygamberini üzmeniz ve ne de
O'nun elerini nikahlamanz asla caiz deildir. Dorusu bu,

Allah katnda büyük eydir. Bir eyi açklasanz de
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gizleseniz de Allah üphesiz hepsini bilir/' (Ahzât» Sur. 53, 54)

Buhârî, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Ömer b.

el-Hattâb: “Ey Allah'n Resulü! Yanna iyisi de kötüsü de giriyor. Müminlerin

annelerine hicab arkasna (perde arkasna) geçmelerini emretsen” deyince,

Allah Hicab âyetini indirdi .

1

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

ibn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Sünen’de Beyhakî, deiik yollarla Enes’ten

bildirir: Allah'n Resûlü (saiaiiahu aleyhi manam) Zeyneb binti Cah ile evlenince

insanlan davet etti. Halk yemek yedikten sonra oturup konumaya baladlar.

Resûlullah (tailellhu aleyhi vesciiem) onlarn kalkmalann istiyor, ama oradakiler kalkp

gitmiyorlard. Hz. Peygamber (saileliahu aleyhi veseiiem) onlarn kalkmadn görünce

kendisi kalkt. Resûlullah’n (saiiaiiahu Beyh vesellem)kalktn görenler kalkp gittiler ve

üç kii oturmaya devam etti. Resûlullah (salaHahu aleyhi meiiam) eve girdiinde olann

hâla oturduunu gördü (ve geri döndü). Sonra onlar da kalknca, Resûlullah’a

(aiiBiiam BieyW »roiien) onlann da kalktn haber vermek için gittim. Allah’n Resûlü

(uMam aleyhi nniiam) gelip eve girince, ben de onunla birlikte girmek istedim.

Allah’n Resûlü (ssiiaiiahu aleyhi vaaEiiem) benimle kendisi arasna perdeyi çekti ve "Ey

inananlar! Peygamberim evlerine, yemee çarlmakszn vakitli vakitsiz

girmeyin; fakat davet edilseniz girin ve yemei yiyince, daln. Sohbet

etmek için de girip oturmayn. Bu haliniz Peygamberii üzüyor, o da size bir

ey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçei söylemekten çekinmez.

Peygamberim elerinden bir ey isteyeceinizde onu perde arkasndan

isteyin. Bu sayede sizin gönülleriniz de, onlarn gönülleri de daha temiz

kalr. Bundan sonra ne Allah'n Peygamberimi üzmeniz ve ne de O'nun

elerini nikahlamanz asla caiz deildir. Dorusu bu, Allah katnda büyük

eydir" âyeti nazil oldu.*

Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes

der ki: Allah’n Resûlü ile beraberdim, Resûlullah (saHaiiahu aleyh veseiiem), gerdee

1

Buhârî (402, 4483, 3790, 4916) ve bn Cerîr (19/164).

s Ahmed 19/80, 20/104, 136, 326, 359, 21,69, 70, 71, 171, 172 (12023, 12669, 12716,

13025, 13072, 13361, 13538), Abd b. Humeyd el-Muntehab (1204), Buhârî (4791-4794), 5154,

5166, 5466, 6238, 6239, 6271), Müslim (1428), Nesâî S. ei-Kubrâ (11416, 11417, 11420), bn
Cerîr (19/162-164), bn Kesir Tefsîr'de (6/442, 443) ve Beyhakî (7/87).) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim
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girdii kadnn kapsna geldi ve yannda baz» kimselerin olduunu gördü.

Bunun üzerine gidip bir iini gördü ve geri döndüünde oradakilerin gitmi

olduunu gördü. çeri girdikten sonra benimle kendisi arasna bir perde

indirdi. Sonra bunu Ebû Talha’ya anlattm, Ebu Talha: “Eer dediin gibiyse

bu konuda mutlaka bir âyet inecektir" dedi. Sonra Hicab âyeti indi.'

ibn Sa’d, Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve Beyhakî u'abu'l-îman’da,

Enes’in öyle dediini bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aieYh. vesilem] yanna izinsiz

girerdim. Birgün girmek için geldiimde Resûlullah IsaUiahu aleyhi vesellem) : "Yerinde

dur ey oul 1 Sen gittikten sonra yeni bir ey oldu. Bundan sonra yanmza izin

almadan girme" buyurdu.*

bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah'n (sailaiiaiu aleyhi veseiiera) yanna bir adam girdi ve uzun süre oturdu,

Allah’n Resûtü, adam kendisini takip eder de kalkp gider düüncesiyle

defalarca kalkmasna ve danya çkmasna ramen, adam bir türlü kalkmad.

Hz. Ömer girip adam görünce ve Resûlullah'n (»iaiistu aleyhi «senem) adamdan

rahatsz olduunu yüzünden anlaynca, adama: "Sakn Resûlullah'a Maiiahu bM»

veseiiem) rahatszlk vermi olmayasn?" dedi. O zaman adam gitmesi gerektiini

fark edip kalkp gitti. Resûlullah (saliaiiahu aleyhi veseilem):
"Peimden gelsin ve çksn

diye üç kere yerimden kalkp çktm
,
ama çkp gitmedi" buyurunca, Hz. Ömer:

“Bir örtü edinsen. Çünkü senin hanmlarn dier kadnlar gibi deiller. Örtü

edinmen onlann kalbleri için de en temiz olandr” dedi. Bunun üzerine, *Ey

inananlar! Peygamberin evlerine, yemee çarlmakszn vakitli vakitsiz

girmeyin; fakat davet edilseniz girin ve yemei yiyince, daln. Sohbet

etmek için de girip oturmayn. Bu haliniz Peygamberi üzüyor, o da size bir

ey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçei söylemekten çekinmez.

Peygamberin elerinden bir ey isteyeceinizde onu perde arkasndan

isteyin. Bu sayede sizin gönülleriniz de, onlarn gönülleri de daha temiz

kalr. Bundan sonra ne Allah'n Peygamberini üzmeniz ve ne de O'nun

elerini nikahlamanz asla caiz deildir. Dorusu bu, Allah katnda büyük

eydir" âyeti nazil oldu ve Resûlullah Mutlulu aleyh «selem) Hz. Ömer'i çararak

1

Tirmizî (3217) ve bn Cerîr (19/165) Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen et-

Tirmizi. 2570).
1 bn Sa'd (8/105) ve Beyhakî (7795).
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bunu ona bildirdi .

1

Nesâî, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye sahih isnâdla Hz. Âie'nin

öyle dediini bildirir: "Allah’n Resulü ile birlikte yemek yiyordum. Hz. Ömer

gelince, Resûlullah (saiielishu aleyhi vesilem) onu yemee davet etti. Hz. Ömer tabaa

elini uzatrken parma parmama dokundu. Bunun üzerine: "Ah sizin

hakknzda benîm sözüm dinlense, siz kadnlar hiçbir yabanc göremez" dedi.

Bunun üzerine Hicab âyeti nazil oldu."*

ibn Sa'd’n bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: "'Resûlullah'a (saiiaiishu aleyhi veseiiem)

örtü edinmesini emreden âyet, Hz. Ömer ile ilgili bir olay sebebiyle inmitir.

Hz. Ömer, Allah’n Resûlü (saiialiahu aleyhi reselimi) ile birlikte yemek yerken, eli

Resûlullah'n (saiifliiahu aleyhi vasaiiem) hanmlanndan birinin eline dedi. Bunun üzerine

Resûlullah'a (sBiyiahu aleyhi meiiem) (kadnlarla erkekleri birbirinden ayran) perde

edinmesi emredildi."3

bn Sa'd, bn Cerir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes derki: Hicab

âyeti konusunda benden daha bilgilisi kalmad. Ubey b. Ka’b bu âyetin nüzul

sebebini sorduunda: “Zeyneb binti Cah hakknda nazil oldu" cevabn

verdim .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, "Ey inananlar!

Peygamberin evlerine, yemee çarlmakszn vakitli vakitsiz girmeyin..."

buyruunun: "Yemek vaktini de beklemeye kalkmayn" mânâsnda

olduunu söyledi, "...fakat davet edilseniz girin ve yemei yiyince,

daln..." buyruunu açklarken ise öyle dedi: "Bu, Ümmü Seleme'nin

evinde olmutu. Sahabe yemek yedikten sonra uzun süre oturup sohbet

etmiler, belki giderler diye de Allah’n Resulü (saiialiahu aleyhi veseiiem) darya çkp

giriyor ama onlara kalkp gitmelerini söylemeye utanyordu. Allah ise hakk

1

Taberânî (12244) uzun bir ekilde ve Fethu'l-Bârî'de (8/531) geçtii üzere bn
Merdûye. Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dc (9/68) ravilerdcn Ebû LTbeyde b. Fudayl b.

yâd’n hadiste gevek, dier ravilerinin ise güvenilir olduunu söylemitir.

* Nesâî S. el-Kübrâ (11419), bn Kesir Tefsîr'de (111) geçtii üzere bn Ebî Hâtim,

Taberânî el-Evsnt (2947) ve es-Saîr (1/83, 84). Sahîh hadistir. (F.lbânî, es-Silsiletu's-Sahîha

7/421, 3148, hadisin altnda).

3 bn Sa'd (8/175).

4 bn Sa'd (8/106, 173), bn Cerir (19/162, 163), Buhârî (5466) ve Müslim (1428) uzun

bir ekilde.



112 T&Ahzâb Sûresi g-

söylemekten çekinmez.” "Peygamberin elerinden bir ey isteyeceinizde

onu perde arkasndan isteyin...." buyruu hakknda ise: "Bize bildirildiine

göre bu âyet nazil olunca Resûlullah'n Maiiahu aleyhi yeseM hanmlanna hicap

emredildi. Yine Yüce Allah, "Onlarn; babalar, oullar, erkek kardeleri,

erkek kardelerinin oullar, kz kardelerinin oullar, hizmetçi kadnlar

ve cariyeleri hakknda bir sorumluluu yoktur..."’ buyruuyla bu âyette

saylanlarn yannda örtünmek zorunda olmadklann bildirdi.”

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Rabî b. Enes derki: Gelip Resûlullah'n

(uiisiist u aleyhi vMeiiem) evine giriyorlar vc yemek vakti gelinceye kadar oturup

konuuyorlard. Bunun üzerine, Ey inananlar! Peygamberin evlerine,

yemee çarlmakszn vakitli vakitsiz girmeyin (Yemek vaktini de

beklemeye kalkmayn); fakat davet edilseniz girin ve yemei yiyince,

daln. Sohbet etmek için de girip oturmayn. Bu haliniz Peygamberi

üzüyor, o da size bir ey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçei

söylemekten çekinmez. Peygamberin elerinden bir ey isteyeceinizde

onu perde arkasndan isteyin. Bu sayede sizin gönülleriniz de, onlarn

gönülleri de daha temiz kalr. Bundan sonra ne Allah'n Peygamberini

üzmeniz ve ne de O'nun elerini nikahlamanz asla caiz deildir. Dorusu

bu, Allah katnda büyük eydir" 3
âyeti nazil oldu.

Tastî'nîn bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana

âyette geçen "oilj”
4 ifadesinin mânâsn söyle” deyince, bn Abbâs: "Piirilmi

yemek, anlamndadr. Âyet de yemein pimesini beklemekten

bahsetmektedir” cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne

anlama geldiini biliyorlar m?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir:

"Tabi ki! Yoksa airin:

“Taze etler piirilerek yumuatlr

Su kovasnn kalnca ipini yumuatmas gihi" dediini bilmez misin?"5

1

Ahzâb Sur. 55
1 bn Cerîr (19/158, 166,172).

3 Ahzâb Sur. 53
4 Ahzâb Sur. 53
5
Mesâi lu Nâfi (255).
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bn Cerîr'in Mücâhid’den bildirdiine göre Resûlullah [saNiahu aleyhi venliem)

sahabeden bazlanyla yemek yerken, bir kiinin eli Hz. Âie'nin eline deince

bu durum Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) houna gitmedi. Bunun üzerine hicab

âyeti nazil oldu .

1

bn Cerîriin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem)

hanmlan, tuvalet ihtiyac için (evlerde tuvalet olmad için) geceleri yerleim

dnda açk araziye çkarlard. Hz. Ömer, Resûlullah’a (sa-lallahu aleyhi vesellem):

“Hanmlarna örtünmelerini emret" derdi. Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

onun bu isteine aldr etmezdi. Bir gece yats vakti, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi

vessiism) hanmlanndan boyu uzun olan evde binti Zem'a tuvalet için çknca,

Hz. Ömer de arkasndan, örtünme ile ilgili bir vahiy inmesi hususunda hrsla:

“Ey evde elbette seni tandk" diye bard. Bunun üzerine yüce Allah: "Ey

inananlar! Peygamber'in evlerine, yemee çarlmakszn vakitli vakitsiz

girmeyin; fakat davet edilseniz girin ve yemei yiyince, daln. Sohbet

etmek için de girip oturmayn. Bu haliniz Peygamberi üzüyor, o da size bir

ey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçei söylemekten çekinmez.

Peygamber'in elerinden bir ey isteyeceinizde onu perde arkasndan

isteyin. Bu sayede sizin gönülleriniz de, onlarn gönülleri de daha temiz

kalr. Bundan sonra ne Allah'n Peygamberini üzmeniz ve ne de O'nun

elerini nikahlamanz asla caiz deildir. Dorusu bu, Allah katnda büyük

eydir" âyetini indirdi.’

Firyâbî, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî

Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen "vakitli vakitsiz"

buyruu, yemek vaktini gözeterek o saatte girmeyin" mânâsndadr.

“Sohbet etmek için de girip oturmayn" buyruu ise yemekten sonra

sohbete dalp kalkmamazlk yapmayn mânâsndadr.

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Dahhâk'tan bildirdiine göre “iü"4

kelimesi, yemek mânâsndadr.

Abd b. Humeyd'in Süleyman b. Erkam'dan bildirdiine göre "Sohbet

1

ibn Cerir (19/167).
2 bn Cerir (19/168), Buhârî (146, 6240) ve Müslim (2170).

5 bn Cerir (19/158, 161).

4
Ahjeâb Sur. 53



114 1Ahzâb Sûresi

etmek için de girip oturmayn..." buyruu, (Resûlullah'a (saiiaiihu aleyhi vesdiem

sknt veren kiiler hakknda inmitir.

Hatîb'in bildirdiine göre Enes der ki: nsanlar, yemek yedikten sonra,

belki bireyler gelir umuduyla Resûlullah’n (sailaiiahu aleyh vesellem} yannda

oturuyorlard. Bunun üzerine, "...fakat davet edilseniz girin ve yemei

yiyince, daln. Sohbet etmek için de girip oturmayn..." buyruu nazil

oldu .

1

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

bildirdiine göre "...bir ey isteyeceinizde onu perde arkasndan

isteyin..." buyruunda, Resûlullah’n (sailaiiahu aleyh «seöem) hanmlanndan, bir ey
istendiinde, perde arkasndan istenmesi emredilmitir.

ibn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre âyette geçen kelimesi

ihtiyaç duyulan ey mânâsndadr.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Ömer b. el-Hattâb

dört eyde insanlardan üstündür. Bedir günü esirler hakkndaki, onlann

öldürülmesi görüüyle. Yüce Allah bu konuda: "Daha önceden Allah'tan

verilmi bir hüküm olmasayd, aldklarnzdan ötürü size büyük bir azab

eriirdi
"2 buyurmutur. Hicab konusunda. Hz. Ömer, Resûlullah’n Miaiiahu aleyhi

vEseiiem) hanmlarnn hicab kullanmalarn emredince, Zeyneb: "Ey Hattab'n

olu, vahiy bizim evlerimizde nazil oluyorken sen bizim için kskançlk m
duyuyorsun?" dedi. Bunun üzerine yüce Allah, "Peygamberim elerinden bir

ey isteyeceinizde onu perde arkasndan isteyin..." buyruunu indirdi.

Resûlullah'n (suilaliahu alerN vesellem):
"Allahm ! slam' Ömer’le teyid et" duasyla ve

Hz. Ebû Bekr(in halife olmas) bakndaki görüüyle. Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekr'e

biat eden ilk kiiydi.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Hz. Ömer, Resûlullah’n

(saiiBiiBtu aleyhi vesellem) hanmlarna hicab (perde arkasna geçmelerini) emredince

Zeyneb: "Ey Hattab'n olu, vahiy bizim evlerimizde nazil oluyorken sen

bizim için kskançlk m duyuyorsun?” dedi. Bunun üzerine yüce Allah,

"Peygamberim elerinden bir ey isteyeceinizde onu perde arkasndan

'Hatîb (7/211).

2
Enfâl Sur. 68
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isteyin..." buyruunu indirdi .

1

Saîd b. Mansûr'un Muhammed b. Ka’b’dan bildirdiine göre Allah'n

Resulü (saiiaiiahu aleyhi vesallem) evine gitmek üzere dorulduunda bazlan hemen

ondan önce davranp Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) önünde gider ve hemen

ondan önce sofraya otururlard. Resûlullah'n (saiiaiishu aicyi* veseiiem) honutsuzluu

yüzünden anlalmaz, onlardan olan hayasndan dolay yemee elini

uzatmazd. te bu davranlarndan dolay knanp azarlandlar ve Yüce Allah,

“Ey inananlar! Peygamberin evlerine, yemee çarlmakszn vakitti

vakitsiz girmeyin..." âyetini indirdi.'

bn Sa'd'n bildirdiine göre Enes der ki: “Hicab âyeti, Hicretin beinci

ylnda, Resûlullah (sB*iahu aleyhi vesellen-) Zeyneb binti Cah ile evlendii zaman nazil

oldu. Bu âyet nazil olduktan sonra ben onbe yandayken, hanmlaryla

arama perde koydu .”3

bn Sa'd'n Sâlih b. Keysân'dan bildirdiine göre Resûlullah'n Maiianu aleyhi

»Bseiiam) hanmlaryla ilgili olan hicab âyeti, Hicretin beinci yl, Zilkade aynda

nazil oldu .

4

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

"Bundan sonra ne Allah'n Peygamberini üzmeniz ve ne de O'nun elerini

nikahlamanz asla caiz deildir" buyruu, Resûlullah'n {sallallahu aleyhi vesellem)

vefatndan sonra onun hanmlanndan biriyle evlenmek isteyen bir kii

hakknda inmitir. Süfyân, kendisiyle evlenilmek istenen kadnn Hz. Âie

olduunu söylemitir .

5

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre bir adam: “Muhammed

vefat edince Âie ile evleneceim” deyince, "Bundan sonra ne Allah'n

Peygamberini üzmeniz ve ne de O'nun elerini nikahlamanz asla caiz

deildir" buyruu nazil oldu.

1 bn Cerir (19/165).
1 bn Sa'd (8/174).

3 bn Sa'd (8/174).

4 bn Sa'd (8/176).

5 bn Kesîr Tefsir"de (6/445) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Tahricu Ehâdisu'l-Keâfta

(3/128) geçtii üzere bn Merdûye.



116 QAhzâb Sûresi |r

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem'den bildirir:

Resûlliah {saiiaiiahu aleyh vesellem) bîr adamn: “Resûlullah (sallallab alayhi vesellem) vefat

etseydi, ondan sonra falan hanmyla evlenirdim” dediini duydu ve bt

sözden dolay üzüldü. Bunun üzerine, "Bundan sonra ne Allah'n

Peygamberini üzmeniz ve ne de O'nun elerini nikahlamanz asla caiz

deildir" buyruu nazil oldu .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzirln Katâde'den bildirdiine

göre Talha b. Ubeydillah: “Allah'n Resûlü (sBiaiBhu aleyhi vesellem) vefat ederse, Âie

ile evlenirim” deyince, "Bundan sonra ne Allah'n Peygamberini üzmeniz

ve ne de O'nun elerini nikahlamanz asla caiz deildir" buyruu nazil oldu.

3

bn Sa'd'm Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'dan bildirdiine göre

“Bundan sonra ne Allah'n Peygamberini üzmeniz ve ne de O'nun elerini

nikahlamanz asla caiz deildir" buyruu “Allah’n Resûlü vefat edince Âie

ile evleneceim” diyen Talha b. Ubeydillah hakknda inmitir.

3

Sünen'üe Beyhakî, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Sahabeden bir

adam: “Resûlullah (saUaiiab aleyhi «selem) vefat ederse, Âie veya Ümmü Seleme ile

evlenirim” deyince, "Bundan sonra ne Allah'n Peygamberini üzmeniz ve

ne de O'nun elerini nikahlamanz asla caiz deildir" buyruu nazil oldu .
4

Cuveybir'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre bir adam, Resûlullah’n (saHallehu

aleyhi reata) hanmlarndan bîrinin yanna gidip onunla konutu. Adam

konutuu hanmn amcasnn oluydu. Allah’n Resûlü, adama: “Bundan

sonra böyle bir ey yapma” buyurdu. Adam: “Ey Allah’n Resûlü! Bu,

amcamn kzdr. Vallahi ne ben ona kötü bir ey söyledim, ne de o bana kötü

bir ey söyledi” karln verince, Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi vesellem): "Biliyorum. Hiç

kimse Allah'tan daha kskanç deildir ve hiç kimse de benden kskanç deildir"

buyurdu. Adam giderken: “Amcamn kzyla konumama engel oluyor. Vallahi

kendisinden sonra onunla evleneceim” deyince, bu âyet nazil oldu. Bunun

üzerine o adam, söyledii sözün tövbesi olarak bir köle azad etti, Allah

1 bn Kesîr Tefcîr'de (6445) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Tnhricu Ehâdisu'l-Keâfta

(3/128) geçtii üzere ibn Merdûye.
7
Abdurrezzâk (2/122).

3 bn Sa'd (8/201).

4 Beyhakî (7/69)
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yolunda kullanlmak üzere on deveyi donatt ve yürüyerek hacca gitti.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Esma binti Umeys der ki: Hz. Ali'nin

bana talib olduunu duyan Hz. Fâtma Resûlullah'a (»uiah *yhi ««»em) gidip:

"Esma, Ali ile evlenecek" dedi. Bunun üzerine Allah'n Resûlu Maiithu aleyhi wsdiem)

Fâtma'ya: “ Ottun (Esmâ'mn) Allah' ve Resülullah' (»iaiiahu aleyhi «inam) üzmeye

hakk yoktur" buyurdu.

Sünen 1de Beyhakî, Huzeyfe'den bildirir: Huzeyfe, hanmna öyle dedi:

"Eer Cennette benim hanmm olmak istiyorsan benden sonra evlenme.

Çünkü kadnn Cennetteki kocas, dünyada son evlendii kiidir. Bu sebeple

Resûlullah'n tsaiiBiiahu aleyhi veseiiem) hanmlarnn, ondan sonra evlenmeleri haram

klnmtr. Çünkü onlar, Cennette Resûlullah'n «saiiaiiahu aleyhi yeseiim) hanmlardr."1

bn Sa'd'n bildirdiine göre Ebû Umâme b. Sehl b. Huneyf, "Bir eyi

açklasanz de gizleseniz de Allah üphesiz hepsini bilir
”

2

buyruunu

açklarken öyle dedi: "Eer konuup, Resûlullah’n MMiahu aleyhi resellem)

hanmlanndan biri hakknda: "Falanla evleniriz" derseniz veya bunu

konumayp ta içinizden geçirirseniz, yine de Allah bunu bilir."*

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Sünen’de Beyhakî, bn
ihâb'n öyle dediini bildirir: "Bize ulatna göre Allah'n Resulü («aiiaiishu ai^hî

yasaiiam), hanmlar bakalarna haram olmadan önce Âliye binti zabyân'

boaynca, bu kadn amcasnn oluyla evlendi ve ondan çocuklar oldu ."4

bn Ebî Hâtim'in Mukâtil'den bildirdiine göre "Bir eyi açklasanz de

gizleseniz de Allah üphesiz hepsini bilir
"5 buyruu, "Resûlullah’n (nlBiahu aleyhi

vosellem) holanmad bir eyi açklasanz veya gizleseniz, Allah bunu bilir"

mânâsmdadr.

1

Beyhakî (7/69, 70).

2
Ahzâb Sur. 54

* bn Sa'd (8/201).

4 Abdurrezzâk (13996) ve Beyhakî (7/73).

5 Ahzâb Sur. 54
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V3 P ls!l ^3 **l>4 V3^ Vj ^SUT ^4P çl^ *

üi^ âl oj âl jJs\j ^UjÎ c^Ii U V3 ^Lî M3 j4j'3>-Î ?&î
' / /

»V^ J^c>

"Onlar için babalan, oullan, kardeleri, kardelerinin

oullar, kzkardelerinin oullar, kendi kadnlan ve sa
ellerinin malik olduu (cariyeleri) hakknda günah yoktur.

Allah'tan kork. üphe yok ki Allah hereye tanktr."
(AJzûb Sur. 55)

bn Merdûye'nin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre âyetin, "Onlar için

babalar, oullar, kardeleri, kardelerinin oullar, kzkardelerinin

oullar" ksm Resûlullah'n (saiisiiahj nievhi vEsellem) hanmlar hakknda nazil

olmutur. "Kendi kadnlar" buyruundan kast ise mümine kadnlardr. “Sa

ellerinin malik olduu" buyruundan ise köleler ve cariyeler kastedilmi,

hicab âyeti nazil olduktan sonra, bunlarn hanmlan (örtüsüz bir ekilde)

görmesinde bir saknca görülmemitir.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud Nasih’te, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre "Onlar için babalar..." ve

onlarla zikredilenlerin, Resûlutlah'n (salieliahu aleyhi vesellem) hanmlarn görmelerinde

bir saknca yoktur.’

bn Sa’d’n Zührî’den bildirdiine göre kendisine: "Resûlullah’n (saiiaiishu aleyhi

»eseiismi hanmlarnn yanna kimler girebiliyordu?" diye sorulunca: "Neseb

yönünden veya süt emme sebebiyle mahrem olan herkes" cevabn verdi.

Zührî’ye: "Peki dier insanlar?" diye sorulunca ise öyle cevap verdi: "Onlara

kar örtünüyorlard. Hatta bir perde arkasndan konuuyorlard. Bazen bir

örtü oluyordu. Ancak köleler ve mükateb olanlara görünüyorlard ."2

bn Sa'd, bn Ebî eybe ve Ebû Dâvud Nasih’te, Câfer b. Muhammed b.

Ali’den bildirir: Haan ve Hüseyin, müminlerin annelerini görmezlerdi. bn
Abbâs der ki: "Haan ve Hüseyin’in, müminlerin annelerini görmeleri

’ bn Cerîr (19/172).
2 bn Sa'd (8/175, 177).
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helaldi.'”

bn Sa’d'in krime'den bildirdiine göre bn Abbâs, Hz. Âie'nin, Hz.

Hasan’n yannda örtündüünü duyunca: "Hasan’n onu görmesi helaldir*'

dedi .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime, “Onlar için babalar,

oullar, kardeleri, kardelerinin oullar, kzkardelerinin oullar, kendi

kadnlar ve sa ellerinin malik olduu (cariyeleri) hakknda günah

yoktur..." buyruunu açklarken: “Âyette amca ve day zikredilmemitir.

Çünkü onlar baba konumundadr .

3

"üphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât ederler: Ey

inananlar! Siz de ona ona salât ve selam getirin."

(Akzâb Sur. 50)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan

bildirdiine göre âyette geçen kelimesi, tebrik etme mânâsndadr.
4

bn Ebî Hâtim, el-Azame'de Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan

bildirdiine göre srâiloullar Hz. Mûsa'ya: “Rabbin salât eder mi?” diye

sorunca, Yüce Allah, Hz. Musa’ya (aiey^sseiam): “Ey Mûsa! Sana: “Rabbin salât

eder mi?” diye soruyorlar. Onlara: “Evet” de. Ben ve meleklerin, nebilerime

ve resullerime salât ediyoruz” diye seslendi. Yüce Allah, Peygamberine:

"üphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ederler. Ey inananlar! Siz

de ona salât ve selam getirin"* âyetini indirdi .

6

bnu'l-MünzirMn bn Cüreyc'den bildirdiine göre "üphesiz Allah ve

’ bn Sa'd (8/187) ve bn Ebî eybe (4/337).

3 bn Sa'd (8/178).

} bn Cerîr (19/173).

4 bn Cerîr (19/174).

5 Ahzâb Sur. 56
6
Ebu'-eyh (140).
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melekleri Peygambere salât ederler. Ey inananlar! Siz de ona salât ve

selam getirin" âyeti inince insanlar Resûlullah' (»yUu aleyhi reseiitm) kutlamaya

baladlar ve Ubey b. Ka’b: "Allah senin hakknda hangi hayr indirdiyse bizi

de bu hayra seninle beraber dahi! etti” dedi. Bunun üzerine, "Allah'a tövbe

eden, kullukta bulunan, O'nu öven, O'nun urunda gezen, rüku ve secde

eden, uygun olan buyurup fenal yasak eden ve Allah'n yasalarn

koruyan müminlere de müjdele"1

âyeti nazil oldu.

ibn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah'n,

peygamberine salât etmesi, onu balamas eklindedir. Allah salât etmez,

balar. nsanlann salât ise Peygamber için istifar etmeleridir.”

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti " i* U5" dili

;.^, I3IL.3 4Jp” eklinde okumutur.
2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Ka'b b. Ucre der ki: "üphesiz Allah ve

melekleri Peygambere salât ederler. Ey inananlar! Siz de ona salât ve

selam getirin" âyeti nazil olunca: "Ey Allah’n Resulü! Sana nasl selam

edeceimizi bildik. Sana nasl salât edeceiz?” diye sorduk. Resûlullah (sadaiiahu

aleyhi veseiiem) öyle cevap verdi: “öyle deyin: Allahm, Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkna, brahim'e ve brahim'in aile halkna salât getirdiin

gibi salât getir. üphesiz k Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn.

Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna brahim'e ve brahim'in aile

halkna bereketler ihsan ettiin gibi bereketler ihsan et. üphesiz ki Sen her

hamde layk olansn, an yüce olansn."*

bn Cerîr'in bildirdiine göre Yûnus b. Habbâb Fâris'te (ran’da) hutbe

verip, "üphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey

inananlar! Siz de ona salât ve selam getirin
"4

âyetini okuduktan sonra öyle

dedir bn Abbâs'tan duyan biri, bn Abbâs’n öyle dediini söyledi: "Bu âyet

bu ekilde inmitir. Âyet nazil olunca: "Ey Allah'n Resûlü! Sana nasl selam

Tevbe Sur. 112

Bu kraat, mevcut mushailardaki metne muhalif olduu için âz bir kraattir.

3 bn Kesir Tefsirde (6/449) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Taberânî 19/125-131 /271,

274, 275, 276, 279, 286-290).

4 Ahzâb Sur. 56



Ayet: 56 • Salavat Okumak 121

edeceimizi bildik. Sana nasl salât edeceiz?” diye sordular. Resûlullah (saiiBiiuhu

aleyh, vesellem) öyle cevap verdi: "öyle deyin : Allahm, Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkna
,

brahim'e ve brahim'in aile halkna salavat

getirdiin gibi salavat getir. üphesiz ki Sen herhamde layk olansn, an yüce

olansn. Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna brahim'in aile halkna

merhamet ettiin gibi merhamet et. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn,

an yüce olansn. Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna brahim'e

bereketler ihsan ettiin gibi bereketler ihsan et. üphesiz ki Sen her hamde layk

olansn, an yüce olansn."'

bn CenYin bildirdiine göre brâhim(- Nehaî), bu âyeti açklarken öyle

dedi: Sahabe: "Ey Allah’n Resulü! Sana nasl selam edileceini bildik. Sana

nasl salât edeceiz?” diye sordular. Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseiiem) öyle cevap

verdi: "öyle deyin: Allahm, kulun ve Resulün Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkna, brahim'e salavat getirdiin gibi salavat getir.

üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn. Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkna brahim'e bereketler ihsan ettiin gibi bereketler

ihsan et. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn ”2

bn Cerîr'in Abdurrahman b. Bir b. Mes'ûd el-Ensârî'den bildirdiine göre

"üphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ederler. Ey inananlar! Siz

de ona salât ve selam getirin" âyeti nazil olunca: "Ey Allah'n Resulü! Sana

nasl selam edeceimizi bildik. Geçmi ve gelecek günahlarn baland
halde sana nasl salât edeceiz?” diye sordular. Resûlullah (saiUMu aleyhi «seiiem)

öyle cevap verdi: "öyle deyin: Allahm, Muhammed'e, brahim'in aile

halkna salavat getirdiin gibi salavat getir. Allahm, Muhammed'e, brahim'in

aile halkna bereketler ihsan ettiin gibi bereketler ihsan et. "
3

Abdurrezzâk, Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm vastasyla,

sahabeden bir kiiden bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseilsn) öyle derdi:

“Allahm, Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine, zevcelerine ve züriyetlerine, brahim'e

ve brahim’in aile halkna salavat getirdiin gibi salavât getir. üphesiz k Sen

her hamde layk olansn, an yüce olansn. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine,

1 bn Cerîr (19/176).
2 bn Cerîr (19/176, 177).

3 bn Cerîr (19/177).
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zevcelerine ve zürriyellerine, brahim'e ve brahim'in aile halkna bereketler

hsan ettiin gibi bereketler ihsan et. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn

,

an yüce olansn."'

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû

Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn Merduye'nin, Ka’b b. ücre’den

bildirdiine göre bir adam: “Ey Allah'n Resulü! Sana nasl selam edileceini

bildik. Sana nasl saiât edeceiz?” diye sorunca, Resûlullah (saiifdBhu aleyh. ««He*)

öyle cevap verdi: "öyle de: Allahm, Muhammed'e ve Muhammed'in aile

halkna brahim'in aile halkna salavât getirdiin gibi salavât getir. üphesiz ki

Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn. Allahm, Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkna brahim'in ailesine bereketler ihsan ettiin gibi be-

reketler ihsan et. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn.''
2

Ebû Dâvud, bn Merdûye ve Sünen*de Beyhakî, Ebû Hureyre’den,

Resûlullah'n(saiiBi«huBigyhi»BS£iiBm) öyle buyurduunu nakleder: "Herkim bize, Ehl-

i Beyt’e salavât getirdii zaman tam ve bol ecir almak isterse: «Allahm,

peygamber olan Muhammed'e, hanmlarna, zürriyetlerine ve Ehl-i Beyt'ine,

brahim'in aile halkna salavât getirdiin gibi salavât getir. üphesiz ki Sen her

hamde layk olansn, an yüce olansn » desin."3

ibn Adiyy’in Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (dUttu M* nselem) öyle

buyurdu: "Her kim bize, Ehl-i Beyt'e salavât getirdii zaman tam ve bol ecir

almak isterse: «Allahm, brahim'in aile halkna salavât getirdiin gibi, salâtn

ve rahmetini, Muhammed'e, hanmlarna, zürriyetlerine ve müminlerin

annelerine kl. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn»

desin ."4

Dârekutnî el-Efrâd’da ve bnu'n-Neccâr Tarih’te, Ebû Bekr es-Sddîk'in

öyle dediini bildirir: Resûlullah'n MdU aleyh meHem) yanndayken, bir adam

1

Abdurrezzâk (3103).

1
Abdurrezzâk (3105, 3106, 310T), bn Ebî eybe (2/507), Ahmed 30/ 30, 33, 52, 57

(18104, 18105, 18127, 18133), Abd b. Humeyd el-Muntehab (368), Buhârî (3370, 4797, 6357),

Müslim (406), Ebû Dâvud (976-978), Tirmizî (483), Nesâî (1286-1288), bn Mâce (904) ve

Fethu'l-Bârî'de (8/533) geçtii üzere bn Merdûye.
3 Ebû Dâvud (982) ve Beyhakî (2/151). Zayf hadistir (bak; Elbânî, Datf Sünen Ebî

Dâvud. 207).

4 bn Adiyy (2/830).
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geldi ve selam verdi. Allah’n Resulü (saiMishu aleyhi meiiem) adamn selamna karlk

verdi ve ona tebessüm edip yanna oturttu. Adam iini bitirip kalknca,

Resûlullah(salla]0hu aleyhi vtsallem): "Ey Ebû Bekr! Bu adama, her gün yeryüzü halknn

yaptklar ameller kadar sevap yazlr" buyurdu. Ben: “Neden?" diye sorunca,

Allah’n Resûlü (»jBiahu aleyhi «itileni): "Her sabah bana on defa, bütün yaratlmlarn

getirdii salavât saysnca salavât getirir" buyurdu. Ben: “Getirdii salavât

nedir?" diye sorunca ise Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «sellem) öyle cevap verdi:

"Allahm, peygamber olan Muhammed'e yarattklarnn getirdii salât

saysnca salât et. Yine peygamber olan Muhammed'e, salât etmeye gücümüzün

yetmedii miktarda salât et. Yine peygamber olan Muhammed'e, bize, ona salât

etmemizi emrettiin gibi salât et."

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ahmed, Nesâî, bn Ebî Âsim, Heysem b.

Kuleyb e-âmî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Talha b. Ubeydillah der

ki: Resûlullah’a Miailahu aleyhi vesdM: “Ey Allah'n Resûlü! Sana nasl salavât

getirilir?" diye sorduumda, öyle buyurdu: "öyle de: Allahm, Muhammed'e

ve Muhammed'in aile halkna brahim’e ve brahim’in aile halkna salavât

getirdiin gibi salavât getir. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce

olansn. Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna brahim'e ve brahim'in

ailesine bereketler ihsan ettiin gibi bereketler ihsan et. üphesiz ki Sen her

hamde layk olansn, an yüce olansn.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Talha der kî: Resûlullah’a (niidiahu aleyhi vmiM bir

adam gelip: “Yüce Allah'n, “üphesiz Allah ve melekleri Peygamberi

överler. Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salât ve selam getirin"
2

buyurduunu duydum. Sana nasl salavât getirilir?" diye sorunca, Hz.

Peygamber Mliatu eleyhi vaseliem) öyle cevap verdi: "öyle de: Allahm,

Muhammed’e ve Muhammed'in aile halkna brahim’e salavât getirdiin gibi

salavât getir. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn.

Muhammed’e ve Muhammed'in aile halkna, brahim'e ihsan ettiin gibi be-

reketler ihsan et. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn."*

1 bn Ebî eybe (2/507). Ahmed 3/16 (1396). Nesâî (1289, 1290), bn Ebî Âsim el-Âhâd

ve'l-Mesârî (2000) ve Heysem b. Kuleyb e-âmî (3). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih

Sürten nt-Nc$âî. 1223, 1224).
2
Ahzâb Sur. 56

* bn Cem (19/175).
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ibn Cerîr’in bildirdiine göre Ka'b b. Ucre der ki: “üphesiz Allah ve

melekleri Peygamberi överler. Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salât ve

selam getirin
"1

âyeti nazil olduu zaman kalkp: “Sana selam etmeyi anladk,

ey Allah'n Resûlü (uiiaiUu aleyh vegsiiem) sana nasl salavât getirilir?" diye

sorduumda, Hz. Peygamber MbHbIu aleyhi veseiiem) öyle cevap verdi:
"
öyle de:

Allahm, Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna brahim'e ve brahim'in

aile halkna salavât getirdiin gibi salavât getir. üphesiz ki Sen her hamde

layk olansn, an yüce olansn. Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna,

brahim'e ve brahim'in aile halkna ihsan ettiin gibi bereketler ihsan et.

üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn ."

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Nesâî, bn Mâce ve bn
Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Satd der ki: Resûlullah’a (saiteJiahu aleyhi »eseiiem):

“Ey Allah'n Resûlü! Sana selam etmeyi anladk Sana nasl salavât getirilir?"

diye sorduumuzda, Hz. Peygamberiyim aleyhi veseiiem) öyle cevap verdi: "öyle

deyin: Allahm, kulun ve Resulün Muhammed'e, brahim'in aile halkna salavât

getirdiin gibi salavât getir. Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna,

brahim'in aile halkna ihsan ettiin gibi bereketler ihsan et."
5

Abd b. Humeyd, Nesâî ve bn Merduye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah'a (saNaliahu aleyhi veseiiem): “Sana nasl salavât getirelim?” diye

sorulunca, Resûlullah (uiUM» aleyhi veseiiem) öyle cevap verdi: "öyle deyin:

«Allahm, Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna brâhim'e ve brâhim'in

aile halkna salavât getirdiin ve âlemlerin arasnda bereketler ihsat ettiin gibi

salavât getir ve bereketler ihsan et.» Selam da bildiiniz gibidir.

"

Mâlik, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud,

Tirmizî, Nesâî ve bn Merdûye'nin Ebû Mes'ûd el-Ensârî'den bildirdiine göre

Beîr b. Sa'd: “Ey Allah'n Resûlü! Allah, bizlere sana salavât getirmemizi

emretti. Sana nasl salavât getireceiz?" diye sorunca, Allah’n Resûlü (»iaiiahu

aleyhi vmeUem) o kadar uzun süre sustu ki, bu soruyu sormam olmay temenni

ettik. Allah’n Resûlü (saiiailahu aleyhi vesellem) sonra öyle buyurdu: "öyle deyin:

«Allahm, Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna brâhim'in aile halkna

1

Ahzâb Sur. 56
2 bn Cerîr (19/175, 176).

} bn Ebî eybe (2/507), Ahmed 18/24 (11433), Buhârî (4798, 6358), Nesâî (1292) ve bn
Mâce (903).
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salavât getirdiin gibi salavat getir. Muhammed'e, brahim'e âlemlerin arasnda

bereketler ihsan ettiin gibi bereketler ihsan et. üphesiz ki Sen her hamde layk

olansn, an yüce olansn.» Selam da bildiiniz gibidir."'

Mâlik, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn

Mâce ve bn Merdûye’nin Ebû Humeyd es-Sâidî'den bildirdiine göre

Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseliem): “Ey Allah'n Resulü! Sana nasl salavât

getireceiz?" diye sorunca, Allah’n Resûlü (sailaiiahu aleyhi veseliem) öyle cevap verdi:

"öyle deyin: Allahm , Muhammed'e, hanmlarna ve zürriyetine brahim'in

aile halkna salavât getirdiin gibi salavât getir. Muhammed'e,
hanmlarna ve

zürriyetine, brâhim'in aile halkna bereketler ihsat ettiin gibi bereketler ihsan

et. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce olansn ."

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali der ki: Resûlullah'a Mellahu aleyhi

veseliem): “Ey Allah'n Resulü! Sana nasl salavât getireceiz?" diye sorduumda,

Allah'n Resulü Malisini aleyhi veseliem) öyle cevap verdi: "öyle deyin: Allahm,

Muhammed’e ve Muhammed'in aile halkna, brahim'e ve brahim'in aile

halkna salavât getirdiin gibi salavât getir. üphesiz ki Sen her hamde layk

olansn, an yüce olansn."

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Resûlullah’a Maiiahu

aleyhi veseliem): "Ey Allah'n Resûlü! Sana nasl selam vereceimizi biliyoruz. Sana

nasl salavât getireceiz?” diye sorduumuzda, Allah'n Resûlü {tauu» aleyh,

veseliem) öyle cevap verdi:
"
öyle deyin: Allahm, Muhammed'in aile halkna,

brahim'in aile halkna salavât getirdiin ve bereketlerini ihsan ettiin gibi

salavât getir ve bereketlerini ihsan et. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn,

an yüce olansn."

ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Haan der ki: "Kii namazda:

"üphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler. Ey inananlar! Siz de onu

övün, ona salât ve selam getirin"3 âyetini okuduu zaman, Resûlullah’a

1

Mâlik (1/166), Abdurrezzâk (3108, 3109), Müslim (405), Ebû Dâvud (980, 981),

Tirmizî (3220) ve Nesâî (1284).
3
Mâlik (1/165), Ahmed 39/13, 14 (23600), Buhârî (3360, 6369), Müslim (407), Ebû

Dâvud (979), Nesâî (1293) ve bn Mâce (905).

3 Ahzâb Sur. 56
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(salBlehu aleyhi vestllem) Salavât getirsin."’

bn Huzeyme, Hâkim ve Sünen’öe Beyhakî Ebû Mes'ûd Ukbe b. Amridan

bildirir: Bir adam: “Ey Allah'n Resulü! Sana nasn selam vereceimizi

biliyoruz. Sana nasl salavât getireceiz?" diye sorunca, Resûlullah (sellaliahu aleyhi

veseiiem) bir müddet sustuktan sonra öyle buyurdu: “Bana salavât getireceiniz

zaman öyle deyin: Allahm! Ümmt peygamber olan Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkm , brahim’e ve brahim'in aile halkna salavât

getirdiin gibi salavât getu. Ümmî peygamber olan Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkna, brahim'e ve brahim'in aile halkna bereketler

ihsan ettiin gibi bereketler ihsan et. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn,

an yüce olansn.
"*

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Kii, teehhüüdde

(namazda Tahiyyât’a oturunca) önce Resûlullah'a (sellaliahu aleyhi meiM salavât

getirir, sonra kendisi için dua eder" demitir.

3

Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de, Ebû Saîd el-Hudrî'den Resûlullah’n (saMetu aleyhi

reselim) öyle buyurduunu nakleden "Yannda sadaka verecek mal olmayan kii

duasnda: «Allahm, Kulun ve Resûlün Muhammed'e salavât getir. Mümin

erkeklere, mümin kadnlara, Müslüman erkeklere ve Müslüman kadnlara da

salavât getir» desin. Bu onun için zekat yerine geçer.""

1

Buhâri'nin el-Edebu'l-Müfred'de, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saHaiiahu Bieyhi «selleri) öyle buyurdu: "Kim: «Allahm, Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkna, brahim'e ve brahim'in aile halkna salavât

getirdiin gibi salavât getir. Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna,

brahim'e ve brahim'in aile halkna bereketler ihsan ettiin gibi bereketler ihsan

et. Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna, brahim'e ve brahim'in aile

halkna merhamet ettiin gibi merhamet et" derse. Onun ehadetine ahitlik

ederim ve ona efaat ederim.»”*

1 bnEbîeybe (2/211,212).
1 bn Huzeyme (711), Hâkim (1/268 "sahih") ve Beyhakî (2/146, 147, 378).

3 bn Ebî eybe (1/297).

4
Buhârî (640). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’îf Edebi'l-Müfred. 100).

5
Buhârî (641). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îf Edcbi'l-Müfred. 101).
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Buhârî'nin el-Edebu'l-Müfred’de, Enes ve Mâlik b. Evs b. el-Hadesân'dan

bildirdiine göre Hz. Peygamber Mbiiahu Beyhi veseiiem] öyle buyurdu: "Cibril bana

gelip : «Sana bir defa salavat getiren kiiye, Allah on defa salavât getirir ve onu

derecesini de on derece yükseltir» dedi."'

bn Ebî eybe, Ahmed ve Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de, Enes b. Mâlik’ten,

Resûlullah'n (saiieiiahu aieyti vesdlem): "Kim bana bir defa salavât getirirse, Allah ona on

defa salavât getirir ve on günahn siler" buyurduunu nakleder.'

Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de ve Müslim, Ebû Hureyre’den Resûlullah'n

isaUaHahu aleyhi meiiem): "Kim bana bir defa salavât getirirse, Allah ona on defa salavât

getirir" buyurduunu nakleder .

3

Buhârî'nin el-Edebu'l-Müfred’de Câbir b. Abdillah'dan bildirdiine göre

Allah'n Resulü Cuiiaiiahu aleyhi «sellem) minbere çkarken, birinci basamaa çknca:

"Âmin" dedi. Sonra ikinci basamaa çknca da: "Âmin" dedi. Sonra üçüncü

basamaa çkp "Âmin" dedi. Ashab: “Ey Allah'n Resulü! Üç defa Âmîn

dediini iittik” deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi reseiM öyle buyurdu: "Birinci

basamaa çktm zaman, Cibril bana gelip: «Ramazana yetiip de günahlar

balanmam olduu halde, ondan syrlp çkan bir kul bedbaht olsun» dedi.

Ben, âmîn, dedim. Sonra: «Ana ve babasna yahut bunlardan birine kavuan bir

kulu, bunlar Cennet'e koymamsa, o kul bedbaht olsun» dedi. Ben, âmîn,

dedim. Sonra: «Yannda sen anlp da, sana salavât getirmeyen bir kul bedbaht

olsun» dedi. Ben de âmîn dedim.'"*

Buhârî’nin el-Edebu'l-Müfred'de, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Allah’n Resulü isaiiaiiahu aleyhi veseiiem) minbere çkarken üç defa “Âmin” dedi.

Kendisine: "Ey Allah'n Resulü! Bunu daha önce söylemiyordun neden böyle

yaptn?” diye sorulunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem) öyle buyurdu: “«Ana ve

babasna yahut bunlardan birine kavuan bir kulu, bunlar Cennet'e

koymamsa, o kulun burnu yerde sürünsün » deyince, ben, âmîn, dedim. Sonra:

«Ramazana girdii halde günahlar balanmayan kulun burnu yerde

1

Buhârî (642). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahihu Edebi'l-Müfred. 101).

1 bn Ebî eybe (2/517), Ahmed 19/57 (11998), 21/288 (13754) ve Buhârî (643). Sahîh

hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîhu Edebi'l-Müfred. 499).

3 Buhârî (645) ve Müslim (408).

4
Buhârî (644). Sahîh hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîhu Edebi'l-Müfred. 500).
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sürünsün » dedi. Ben, âmîn, dedim. Sonra: «Yannda sen anlp da, sana salavât

getirmeyen kulun burnu yerde sürünsün» dedi. Ben de âmîn dedim.

ibn Sa’d, Ahmed, Nesâî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Zeyd b.

Hârice der ki: Resûlullah'a MaiiBhu aleyhi yeseiiem): "Ey Allah'n Resulü! Sana nasl

selam verileceini anladk. Sana nasl salavât getireceiz?” diye sorduumda,

öyle cevap verdi: "öyle deyin: Allahm! Muhammed'e ve Muhammed’in aile

halkna, brâhim’e ve brahim'in aile halkna bereketler ihsan ettiin gibi

bereketler ihsan et. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an yüce olan-

sn/'*

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Ensar’dan bir grup: "Ey

Allah'n Resulü! Sana nasl salavât getirilir?” diye sorunca, Resûlullah (saUlah

sieyb »tatani öyle cevap verdi: "öyle deyin: Allahm! Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkna, brahim'e ve brahim'in aile halkna salât ettiin

gibi salât et." Ensar’dan bir genç: "Ey Allah’n Resûlü! Muhammed’in aile halk

kimdir?” diye sorunca, Allah’n Resûlü (salUMu aleyhi «seiiem):
"Her mümindir'

cevabn verdi.

Ahmed, Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Bureyde der

ki: Resûlullah'a (»iiiahu aleyhi veseBem): "Ey Allah'n Resûlü! Sana nasl selam

verileceini bildik. Sana nasl salavât getireceiz?" diye sorduumuzda,

Resûlullah (ssilaliahu aleyhi kellem) öyle cevap verdi: "öyle deyin: Allahm, salâtn,

rahmetini ve bereketini brahim’in aile halkna kldn gibi, Muhammed'e ve

Muhammed'in aile halkna kl. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an ;

yüce olansn ."3

Abdurrezzâk'n Mücâhid'den bildirdiine göre Hz. Peygamber isaiiaiiahu aleyh

meiHüi: "Bana, isimleriniz ve simalarnzla arzolunacaksnz. Bu sebeple bana

güzelce salavât getiriniz" buyurdu.4

1

Buhâri (646). Sahîh hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîhu Edebil-Müfred. 502).
1 Ahmed 3/239 (1714) ve Nesâî (1291) Müsned'in muhakkikleri hadisin senedinin

sahih olduunu söylemitir.

5 Ahmed 38/92 (22988). Ahmed'in muhakkikleri hadisin senedinin çok zayf

olduunu söylemitir.
4
Abdurrezzâk (3111).
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Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Talha der ki: Bir gün Resûlullah'n (saiiaiiahu

aleyhi veseiiem) yanna girdiimde onu mutlu gördüm ve: "Ey Allah'n Resûlü! Bu

günkü gibi yüzünün güldüünü ve mutlu olduunu hatrlamyorum” dedim.

Resûlullah (saiiaHahu aleyhi vesellem) öyle karlk verdi:
"
Neden mutlu olmayaym ki;

Cibril imdi yanmdan çtkt ve çkmadan önce bana salavat getiren her kula, her

salât için on sevap yazlacan, on günahnn da silineceini, makamnn on

derece yükseltileceini, bana getirdii salâtn, olduu gibi bana arzedileceini ve

dua ettiinin aynsyla kendisine karlk verileceini müjdeledi,"

1

Abdurrezzâk’n bn Uyeyne’den bildirdiine güre Yâkub b. Zeyd et-Teyrnî

der ki: Resûlullah (saiiaüshu aleyhi resaiiem): "Rabbimden bana biri geldi ve: «Allah, sana

salavat getiren her kula on salavat getirir» dedi” buyurunca, bir adam: "Ey

Allah’n Resûlü! Duamn yansn sana ayraym m?” diye sordu. Hz.

Peygamber (niiaiishu aleyhi yeseüem):
"Eer istersen" cevabn verince, adam: "Peki

duamn hepsini sana ayraym m?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber

(sailsliahu Bleyhi vesellem): "O zaman, dünya ve âhiret tasalarna kar Allah sana kafi

gelir" buyurdu .

1

Taberânî, bn Merdûye ve bnu’n-Neccâr’n Haan b. Ali’den bildirdiine

göre sahabe: "Ey Allah'n Resûlü! "üphesiz Allah ve melekleri Peygamberi

överler. Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salât ve selam getirin
"

3

âyeti

hakknda ne dersin?” diye sorunca, Hz. Peygamber [saiyiohu aleyhi ycsdicm}: öyle

buyurdu: “Bu, gizlenmi olan eylerdendir. Eer bana sormasaydnz, size

haber vermezdim. Yüce Allah, benim için iki melek görevlendirmitir.

Müslüman bir kulun yannda anldm zaman bana salavat getirene bu iki

melek: «Allah seni balasn» derler. Melekler de bu iki melein söylediine

cevap olarak: "Âmin" derler. Müslüman bir kulun yannda anldm zaman,

bu kul bana salavat getirmezse, görevli olan bu iki melek: «Allah seni

balamasn » derler. Melekler de bu iki melein söylediine cevap olarak:

«Âmin» derler."*

1

Abdurrezzâk (3113).
3

Abdurezzâk (3114).

3 Ahzâb Sur. 56
4 Taberânî (2753) Heyserrû, Mecmau ’z-Zevâid 'de (7/93) ravilerden Hakem b. Abdillah

b. Hattâfm uydurmac olduunu söylemitir.
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Müslim, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Hibbân'n Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi vesdinm): "Bana bir defa

salavât getirene Allah on defa salavât getirir" buyurdu .

1

Tirmizî ve ibn Hibbân’n bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ssiiaiiaft aleyhi mailem): "Kyamet günü insanlarn bana en yakm olacak olan, bana en

çok salavât getirenidir" buyurdu .

1

Ahmed ve Tirmizî’nin, Haan b. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (afallatn

aleyhi vtsdiemj: "Cimri, yannda anldm halde bana salavât getirmeyendir"

buyurmutur.
5

ibn Mâce, bn Abbâs’tan, Beyhakî u'abu'l-îman’da Ebû Hureyre’den

Resûlullah’n (»iBiishu aleyhi vEseiiem): "Bana salavât getirmeyi unutan Cennetin yolunu

terk etmi demektir" buyurduunu nakleder.

4

Tirmizî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi

vesellem): "Bir topluluk ki bir yerde oturur da orada Allah' anmazlar ve

Peygamberine salavât getirmezlerse o toplant onlarn günahlarm artrp

onlara vebal olur. Allah dilerse onlara azab eder, dilerse balar"

buyurmutur.

5

Beyhakî u'abu'l-îman’da, Câbir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(uiiaiiatu aleyhi mailem): "Bir topluluk ki bir yerde toplannca, Allah' anmadan ve

Peygamberine salavât getirmeden dalrlarsa, en pis bir lein bandan kalkm

gibi olurlar" buyurmutur .

6

Nesâî, bn Ebî Âsim, Ebû Bekr el-Gaylâniyyât'ta, Beavî el-Ca'diyyâfta,

Beyhakîu 'abu'l-tman’da ve Diyâ, Ebû Saîd el-Hudrî'den Resûlullah MiaJiahu bMu

1

Müslim (408), Ahmed 12/520, 14/444, 466, 16/197, 198 (7561, 8854, 8882, 10287), Ebû

âvud (1530), Tirmizî (485), Nesâî (1295) ve bn Hibbân (906).
1
Tirmizî (484

"
haset ") ve bn Hibbân (911). Zayf hadistir (bak: Elbârû, Da'îfSünen et-

Tirmizî 74).

5 Ahmed 3/257 (1736) ve Tirmizî (3546). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen et-

Tirmizî 2811).

4 bn Mâce (908) ve Beyhakî (1573, 1574). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen bn

Mâce 2811).

5
Tirmizî (3380 "hasen") Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmiz 2691).

6
Beyhakî (1570). Sahîh hadistir. (Elbânî, es-Silsilelu’s-Sahiha. 80).
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wsdiem) öyle buyurduunu nakleder: "Bir topluluk, bir mecliste oturur da

Resûlullah'a (saiyehu eieyM vBseiien») salavât getirmezlerse, getirilen salâtlann sevabm

görünce, bu hareketleri Cennete girseler bile kendileri için pimanlk sebebi

olur."

1

Beyhakî u'abu'l-tman'da, Enes'ten Resûlullah'n (»liaiiehu aleyhi vesailem) öyle

buyurduunu nakleder: "Cibril bana gelip: «Yannda anldn halde sana

salavât getirmeyenin burnu yerde sürünsün» dedi .

"

Kâd smail'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiidiehu

aleyhi vescilem): "Bir topluluk için, anldm zaman bana salavât getirmemesi

cimrilik olarak yeter" buyurmutur.'

Isbehânî et-Terîb’de ve Deylemî, Enes’ten, Resûlullah’n MfaiMu aleyhi vejeiiem)

öyle buyurduunu nakleder: "Kyamet gününün zorluklarndan ve

hararetinden en kolay kurtulacak olanlarnz, dünyadayken bana eti çok salavât

getirenlerinizdir. Allah'n ve meleklerinin bana salât etmesi yeterliydi ama

Allah, onlara sevap vermek için müminleri de dahil etmitir."3

Hatîb Tarih'te ve Isbehânî'nin bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk der ki:

"Resûlullah’a (saiiaiiBhu aisyhi veseiiem) salavât getirmek, atein suyu söndürmesinden

daha fazla günahlar yok eder. Resûlullah'a (saMahu aleyhi vueiiem) selam getirmek ise

köleler azad etmekten daha faziletlidir. Resûlullah’ {ssiiaiiahj aleyh «seiien) sevmek,

Allah yolunca klç sallamaktan daha faziletlidir."
4

bn Adiyy'in, bn Ömer ve Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saflaiiahu aleyhi vmiim): "Bana salavât getiriniz ki, Allah ta size salât

(merhamet) etsin" buyurdu .
5

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî

u'abu'l-îman’da, Ubey b. Ka'b'n öyle dediini bildirir: Bir adam: “Ey

Allah’n Resulü! Bütün dualanm sana ayrsam" deyince, Hz. Peygamber

1

Nesâî (10243), Ebû Bekr e-âfîî (321), Beavî (738) mevkuf olarak ve Beyhakî (1571).
2

bn Kesîr Tefsir*dc (6/459) geçtii üzere Kad smail. bn Kcsîr hadisin mürsel

olduunu söylemitir.

3 Deylemî (8210).

4
Hatîb (7/161).

5 bn Adiyy (4/1620).
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(saiiaiiairu aleyhi veseiiem): "O zaman, yüce Allah, dünya ve ve âhiretinle ilgili seni üzen

hususlarda sana kafi gelir" buyurdu .

1

bn Ebî eybe ve Ahmed'in bildirdiine göre Ebû Talha el-Ensârî der ki:

Resûlullah Csaiiaiiahu aleyhi veseiiem) bir gün mutlu bir ekilde sabahlad. Sevinçli olduu

yüzünden belliydi. Sahabe: “Ey Allah’n Resûlüî Bu gün, mutlu olduun

yüzünden belli olacak ekilde sabahladn” deyince, Resûlullah (saUeiiBSu aleyhi veseiiem

öyle karlk verdi: "Rabbimden bana birisi (Cibril) geldi ve öyle dedi: «Allah,

ümmetinden sana bir defa salavât getirene on sevap yazar, on günahm siler,

derecesini on kat yükseltir ve getirdii salâtn aynsyla karlk verir.»" Bir

lafzda ise u ekildedir "Bana melek geldi ve öyle dedi: «Ey Muhammed'

Rabbinin: "Ümmetinden sana bir defa salavât getirene ben de on defa salar

(rahmet) ederim. Ümmetinden sana bir defa selam edene, ben on defa selam

ederim " demesi seni raz etmez m?» ben: «Evet, raz eder» karlm verdim."

Beyhakt u'abu’l-îman'da, bn Asâkir ve bnu’I-Münzir Tarih’te, Enes b

Mâlik’ten, Resûlullah’n isaiiaiiahu aleyhi vaseiiem) öyle buyurduunu nakleder:

"Kyamet günü, her yerde bana en yaknnz, dünyada bana en çok salavât

getireninizdir. Allah, Cuma günü ve gecesi bana yüz defa salavât getirenin yüz

ihtiyacm giderir. Bunlar yetmii âhiretle ilgili, otuzu ise dünya ihtiyaçlaryla

ilgilidir. Sonra ona Allah bir melek görevlendirir ve bu melek, tpk size'

hediyenin takdim edilii gibi mezarmda, bana getirdiiniz salâtlan takdim

ederek bana salavât getirenin ismini, soyunu ve airetini bildirir. Ben de onu.

yanmdaki beyaz bir kada yazarm. "J

Beyhakî u'abu'l-îman’da, Hatîb ve bn Asâkir’in Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah («iaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Kabrimin yannda

bana salavât getireni duyarm. Yüce Allah, bana uzaktan salavât getirenin

salâtm bana bildirecek bir melek görevlendirir ve bu kiinin dünya ve âhiretteki

1 bn Ebî eybe (2/517, 11/504), Ahmed 35/166 (21242), Abd b. Humeyd el-Munteha‘>

(170), Tirmiz (2457 “hasen"). Hâkim (2/421, 513 “sahih") ve Beyhakî (1499). Sahih hadistn.

(Bak: Elbânî, Sahih Sünen el-Tirmizî 1999).
! bn Ebî eybe (2/516) ve Ahmed 26/272, 280

283 (16352, 16361, 16363, 16364). Müsned'in muhakkikleri hadisin hasenun liayrihi

olduunu söylemitir.

} Beyhakî (3035) ve bn Asâkir (54/301).
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ihtiyaçlar giderilir. Kyamet günüyse ben bu kiinin ahidi ve efaatçisi

olurum ."

1

ibn Ebî eybe ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiiaiiahu aleyh vesellem): "Bana salavât getiriniz. Çünkü bana salavât

getirmeniz sizi temizler" buyurdu .

1

ibn Ebî eybe'nin Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiBiatu aleyhi vesellem): "Cuma günü bana çokça salavât getiriniz. Çünkü getirdiiniz

salât bana arzedilecektir" buyurdu .
3

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Taberânî ve Hâkim el-Kunâ*da, Âmir b.

Rabîa'dan Resulullah'n MbHbIiu aleyhi reseiiem): "Kim bana bir defa salavât getirirse,

Allah da ona salât eder. Artk siz ister çok, ister az salavât getiriniz"

buyurduunu nakleder.

4

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre îbn Abbâs

Resûlullah'a (uiiaiiahu aleyhi «seiiemi salavât getirdii zaman öyle derdi: "Allahm,

Muhammed'in büyük efaatini kabul et, yüce derecelerini daha da yükselt ve

brâhim'e ve Musa'ya verdiin gibi ona da dünyadaki ve âhiretteki isteklerini

ver.”5

Abdurrezzâk, Abd b. Hmeyd, bn Mâce ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Mes’ûd der ki: "Resûlullah'a (saHaUu aleyh »«fan) salavât getirdiiniz

zaman güzelce getiriniz. Çünkü üphesiz siz bilemezsiniz. Umulur ki

getirdiiniz salât ona arzedilir.” (Ravi der ki) bn Mes'ûd'a: "Nasl güzelce

salavât getireceimizi bize öret” denilince, öyle karlk verdi: "Allahm,

salâttn, rahmetini ve bereketini, resullerin efendisi, takva sahiplerinin önderi,

peygamberlerin sonuncusu olan kulun, Resulün, haynn imam ve önderi,

rahmet peygamberi Muhammed’e kl. Allahm, onu öncekilerin ve

1

Beyhakî (1583), Haöb (3/292) ve îbn Asâkir (6/301, 302). bn Kesir Tefsirde (6/466),

bu hadisi rivayette Muhammed b. Mervân es-Süddî es-Sadin tek kaldm ve bu

kiinin metruk olduunu söylemitir.
1 bn Ebî eybe (2/517).

3 bn Ebî eybe (2/517).

4 Abdurrezzâk (3115), bn Ebî eybe (2/516) Taberânî M. el-Evsat (1654) ve bn Mâce

(907). Hasen hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce 739).

5 Abdurrezzâk (3104).
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sonrakilerin gpta edecei Makam Mahmûd'a eritir. Allahm, Muhammedi
ve Muhammed'in aile halkna, brahim'e ve brahim'in aile halkna salavât

getirdiin gibi salavât getir. üphesiz ki Sen her hamde layk olansn, an
yüce olansn.’”

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd der ki: Resûlutlah’a (siiailahu

aleyhi vesellem): Ey Allah’n Resûlüi Sana nasl selam edileceini bildik. Sana nasl

salavât getireceiz?” dediimizde, Hz. Peygamber (saNiahu aleyhi vesellem) öyle

karlk verdi: "öyle deyin: Allahm, salâtm, rahmetini ve bereketlerini

,

peygamberlerin efendisi, takva sahiplerinin imam, nebilerin sonuncusu olan,

kulun, resûlün, hayrn önderi ve rahmet peygamberi Muhammed'e kl. Allahm,

onu öncekilerin ve sonrakilerin gpta edecei Makam- Mahmûd'a eritir.

Allahm, Muhammed'e salavât getir ve onu Cennetteki, en yüksek dereceye

eritir. Allahm, onun sevgisini iki cihanda seçilmiler arasnda yap, onun

dostluunu mukarreb meleklerle eyle, onun zikrini ve yurdunu lliyyîn'de yap,

Allah'n selam ve bereketi senin üzerine olsun (ey Allah'n Resulü). Allahm,

Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna, brahim'e ve brahim'in aile

halkna salavât getirdiin gibi salavât getir. üphesiz ki Sen her hamde layk

olansn, an yüce olansn. Muhammed'e ve Muhammed'in aile halkna

bereketler ihsan et.

"

Hatîb Tarih'te, Hz. Âie'nin öyle dediini bildirir: "Resûlullah'a (uftMe aleyh

vesellem) salavât getirerek meclislerinizi güzelletiriniz.”
3

îrâzî eJ-Elkâb'da, Zeyd b. Vehb'den, bn Mes'ûd'un öyle dediini bildirin

“Ey Zeyd b. Vehbi Cuma günü, bin defa Resûlullah’a (ullalUu aleyhi vesefem) salavât

getirerek: «Allahm, Ümmi olan peygambere salât et» demeyi brakma.”

Abdurrezzâk, Kad smail, bn Merdûye ve Beyhakî u'abu'l-îman'öa, Ebû

Hureyre'den, Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi vesellem): "Allah'n nebileri ve resullerine

salavât getiriniz. Allah, beni gönderdii gibi onlar da gönderdi" buyurduunu

nakleder.3

1

Abdurrezzâk (3109) ve bn Mâce (906). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Dalf Sünen bn

Mâce. 191).,

1
Hatîb (7/207).

3 Abdurrezzâk (3118), bn Kesîr Tefsîr'de (6/466) geçtii üzere Kad smail ve Beyhakî

(131).



Ayet: 57 135

bn Ebî eybe, Kâd smâ'1 ve Beyhakî u'abu'l-îman'da, bn Abbâs’n:

"Resûlullah (uiiaiiin ai-eyhi vesefieml dnda hi<; kimse için salavât getirmek caiz

deildir. Ama müslüman kadn ve erkekler için balanma dilenerek dua

edilir" dediini bildirir.’

bn Ebî Davud'un el-Mesahifte bildirdiine göre Humeyde der ki: Hz. Âie

bize eyalarn vasiyet etti. Bize verilen mushafnda bu âyet "üphesiz Allah

ve melekleri Peygamberi ve (namazda ilk safa yetienleri) överler"
2

eklindeydi.3

"üphesiz Allah ve Resulünü incitenlere, Allah dünya ve

âhîrette lanet etmi ve onlara aalayc bir azap

hazrlamtr/' (Alzâb Sur. 5 7

)

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "üphesiz

Allah ve Resûlünü incitenlere, Allah dünya ve âhirette lânet etmi ve onlara

aalayc bir azap hazrlamtr"4 buyruu, Resûlullah (sallsllahu aleyhi vesellem),

Safiyye binti Huyey ile evlendii zaman ona dil uzatan kimseler hakknda

nazil olmutur.5

Cuveybir'in Dahhâk'tan bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Bu âyet,

Abdullah b. Ubey ve onunla beraber Hz. Âie'ye iftira atanlar hakknda

inmitir. Resûlullah (saiisiiBhu aieyti veseiiem), insanlara konuma yaparak: "Bana eziyet

verenden benim intikamm kim alr? Bana eziyet verenleri evinde kim toplar?"

buyurunca, "üphesiz Allah ve Resûlünü incitenlere, Allah dünya ve

âhirette lânet etmi ve onlara aalayc bir azap hazrlamtr"6
âyeti nazil

oldu.

1

bn Kesîr Tefsir*de (6/468) geçtii üzere Kâd smail ve Beyhakî (1585).

1

Ahzâb Sur. 56

3 Ebû Dâvud (sh. 85).

4 Ahzâb Sur. 57

5 bn Cerîr (19/178, 179).

6
Ahzâb Sur. 57
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Hâkim'in bn Ebî Muleyke'den bildirdiine göre am halkndan bir adam

gelip bn Abbâs’n yannda Hz. Ali’ye sövünce, bn Abbâs adam oradan

kovup: “Ey Allah’n düman! Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi «seiiem) eziyet ettin,

“üphesiz Allah ve Resûlünü incitenlere, Allah dünya ve âhirette lânet

etmi ve onlara aalayc bir azap hazrlamtr"' eer Allah’n Resulü (salaliah

aleyhi vasaüem) seni iitmi olsayd onu incitmi olurdun” dedi .

1

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "üphesiz Allah ve

Resûlünü incitenlere, Allah dünya ve âhirette lânet etmi ve onlara

aalayc bir azap hazrlamtr" 3 âyetini açklarken: “Allah’, önünle

beraber bakasna dua ederek incittiler. Resûlullah’ (saMahu nseibn) de: “C

her eye kulak kesiliyor, o airdir, o sihirbazdr, o delidir’’ diyerek incittiler’
-

demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in krime’den bildirdiine göre "üphesiz Allah

ve Resûlünü incitenlere, Allah dünya ve âhirette lânet etmi ve onlara

aalayc bir azap hazrlamtr"4 âyetinden kastedilenler, resim

yapanlardr.

5

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde âyet hakknda öyle dedi: Bize

ulatna göre Resûlullah (saiMah aleyhi vesellem) Rabbinden rivayetle öyle derdi:

"Âdemolu bana di! uzatmamas gerektii halde dil uzatt. Beni yalanlamamas

gerektii halde beni yalanlad. Bana sövmesi: «Ben, Tek ve her eyden müstani

olmama ramen, "Allah çocuk edindi " demesidir.» Beni yalanlamas ise

«Allah, yaratt gibi beni tekrar diriltmeyecek» demesidir/' Katâde ekledi:

Ka’b öyle derdi: “Kyamet günü Cehennemden bir boyun çkar ve: “Ey

insanlar! Sizden üç snf insan için görevlendirildim: Kendini güçlü ve saygn

gören kii, inatç zorba ve Allah ile beraber baka ilâha ibadet eden.

Cehennemden çkan boyun bu üç snf, kuun susam tanesini toplad gibi

toplar ve onlan götürüp Cehenneme sokar. Sonra baka bir boyun çkar ve:

“Ey insanlar! Sizden üç snf insan için görevlendirildim, Allah’ yalanlayan,

Allah adna yalan söyleyen ve Allah'a eziyet eden. Allah' yalanlayan,

1

Ahzâb Sur. 57
2

Hâkim (3/121, 122).

3 Ahzâb Sur. 57
4 Ahzâb Sur. 57

5 bn Cerîr (19/178).
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öldükten sonra Allah’n kendisini diriltmeyeceini iddia edendir. Allah adna

yalan söyleyen, Allah'n çocuk edindiini iddia edendir. Allah'a eziyet eden

ise, resim yapp, yaptklar resimlere hayat veremeyenlerdir. Cehennemden

çkan boyun bu üç snf, kuun susam tanesini toplad gibi toplar ve onlar

götürüp Cehenneme sokar."

L UJj

"Mü'min erkekleri ve mü'min kadnlar ilemedikleri eyler

yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçk bir günah
yüklenmilerdir." (Al.*âl> Sur. sn)

Firyâbl, bn Sa'd Tabakât’ta, bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir

ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid, "Mü'min erkekleri ve mü'min

kadnlar ilemedikleri eyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçk bir

günah yüklenmilerdir"
1 buyruunu: "Mümin erkeklere ve mümin kadnlara

ilemedikleri eyi isnad edip ayptayanlar, büyük bir kötülük ilemilerdir"

eklinde açklamtr. 2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyet hakknda der ki:

"Cehennemliklere uyuz hastal verilir ve bunun üzerine kemikleri ortaya

çkana kadar kanarak: "Ey Rabbimiz! Neden bu hastalk bize isabet etti?”

diye sorarlar. Onlara: "Müslümanlara yaptnz eziyetler yüzünden” cevab

verilir.

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

Katâde, bu âyeti açklarken öyle demitir: Sakn müminleri incitmeyiniz.

Çünkü Yüce Allah onlar korur ve onlar için gazaplanr. ddia edildiine göre

Ömer b. el-Hattâb bir gün bu âyeti okuyunca, endieye kaplp Ubey b. Ka’b’a

giderek yanna girdi ve: "Ey Ebu'l-Münzir! Allah'n Kitab'ndan, "Mü'min

erkekleri ve mü'min kadnlar ilemedikleri eyler yüzünden incitenler, bir

iftira ve apaçk bîr günah yüklenmilerdir"3 buyruunu okudum ve büyük

Ahzâb Sur. 56
1 bn Sa'd (8/177) ve bn Cerir (19/179, 180).

3 Ahzâb Sur. 58
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bir endieye kapldm. Vallahi, ben onlar cezalandryor ve dövüyorum dedi.

Ubey b. Ka’b: "Sen, âyette bahsedilenlerden deilsin. Sen, terbiye eden ve

öretensin" karln verdi.

bnu'l-Münzir’in a'bî’den bildirdiine göre Ömer b. et-Hattâb: "Ben, falan

kiiden nefret ediyorum” deyince, o adama: "Ömer b. el-Hattâb, neden

senden nefret ediyor?” diye soruldu. nsanlar Hz. Ömer’in evinde çoalnca,

bu adam gelip: "Ey Ömer! slam’da nifak gerektirecek bir ey mi yaptm?"

diye sordu. Hz. Ömer: "Hayr” cevabn verince, adam: "Bir cinayet mi

iledim?" diye sordu. Hz. Ömer: "Hayr” cevabn verince, adam: "(slam'da

caiz olmayan) Herhangi bir ey mi yaptm?” diye sorunca, Hz. Ömer yine:

"Hayr” cevabn verdi. Bunun üzerine adam: "Neden benden nefret

ediyorsun? Halbuki yüce Allah, «Mü'min erkekleri ve mü'min kadnlar

ilemedikleri eyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçk bir günah

yüklenmilerdir»
1

buyuruyor. Sen beni incittin. Allah senin bu suçunu

balamasn” deyince, Hz. Ömer: "Vallahi, doru söyledi. Ne nifak

gerektiren bir ey, ne de baka bir suç iledi. Beni bala” dedi ve Hz. Ömer,

adam kendisini affedinceye kadar peini brakmad.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre bn Ömer, "Mü'min

erkekleri ve mü'min kadnlar ilemedikleri eyler yüzünden incitenler, bir

iftira ve apaçk bir günah yüklenmilerdir" 2 buyruunu açklarken: "Ya bir

de müminlere iyilikte bulunanlarn durumu nasl olur! Onlara katkat ecirler

verilir” dedi .
3

Taberânî, ibn Merdûye ve ibn Asâkir'in bildirdiine göre Abdullah b.

Bir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber UaHallahv aleyhi veseiiem): "Hased eden, söz

tayan, hainlik eden benden deildir, ben de ondan deilim" buyurduktan

sonra, "Mü'min erkekleri ve mü'min kadnlar ilemedikleri eyler

yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçk bir günah yüklenmilerdir
"4

âyetini

1

Ahzâb Sur. 58
2

Ahzâb Sur. 58

3 bn Cerîr (19/180).

4 Ahzâb Sur, 58
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okudu.'

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Beyhakî u'abu'I-înmn 'da ve Hâkfm'in el-

Kunâ ’da bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaMu aleyhi ves«iem) sahabeye: "Allah

katnda nbânn en kötüsü nedir?" diye sorunca, sahabe: “Allah ve Resûlü

daha iyi bilir" karln verdiler. Bunun üzerine Resûlullah Miatiahu aleyhi veseiM:

"Allah katnda nbânn en kötüsü, haksz yere tnüslümann rzn helal

saymaktr

"

buyurduktan sonra, "Mü'min erkekleri ve mü'min kadnlar

ilemedikleri eyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçk bir günah

yüklenmilerdir"’ âyetini okudu .

3

"Ey Peygamberi Hanmlarna, kzlarna ve mü'minlenn
kadnlarna söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler.

Bu, onlarn tannp incîtilmemeleri için daha uygundur.

üphesiz Allah çok balaycdr, çok merhamet edicidir/'

(Alzâl Sur. 5ü)

bn Sa’d, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî Sütne’de, Hz.

Âie’nin öyle dediini bildirir: Hicab âyeti nazil olduktan sonra evde tuvalet

ihtiyac için çkt. -evde, cüsseli bir kadnd ve kendisini tanyan onu (uzaktan

da) görse kim olduunu bilirdi.- Hz. Ömer onu gördü ve: "Ey evde, vallahi

bizden gizlenemiyorsun! Nasl dar çkacana bir bak” dedi. Bunun üzerine

evde geri döndü. Bu srada Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi veseiiem) evimde akam
yemeini yiyordu ve elinde etli kemik vard. evde içeriye girip: "Ey Allah'n

Resûlü! Bir ihtiyacm için çkmtm bana Ömer, öyle öyle, söyledi" dedi.

Bunun üzerine Yüce Allah, Resûiullah'a Maiiahu aleyhi veseiien) vahiy indirdi. Allah'n

Resûlü’nden vahyin arl kaldrldnda kemik parças hâlâ elindeydi.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiBm):
"îhtiyaçlannz için dan çkmanza izin verildi"

1

Hcysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (8/91) geçtii üzere Taberânî ve bn Asâkir (21/334).

Heysemî, ravilerden Süleyman b. Seleme el-Habâirî'nin metruk olduunu söylemitir.
2
Ahzâb Sur. 58

3 bn Kesîr Tefsîr'de (6/470) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (6711). Zayf

hadistir. Gâyetu'l-Merâm (438).
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buyurdu.”’

Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik der ki: Resûlullah'n (saiBlehu aleyhi veseM

hanmlar, tuvalet ihtiyac için gece dan çkarlard ve münafklardan bazlan

onlar taciz edip eziyet ediyorlard. Münafklara böyle yapmamalar

söylenince ise: "Biz, cariyelere böyle yapyoruz” karln verdiler. Bunun

üzerine, "Ey Peygamber! Hanmlarna, kzlarna ve mü'minlerin kadnlarna

söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onlarn tannp

incitilmemelerine de daha uygundur. üphesiz Allah çok balaycdr, çok

merhamet edicidir"* âyeti nazil olup, cariyelerden ayrdedilebilmeleri için

örtünmeleri emredildi .

3

ibn Cerîr'in Ebû Salih’ten bildirdiine göre Allah'n Resûlü (ssllallahu aleyhi reseilem)

Medine’ye geldii zaman evlerde tuvalet yoktu .

4
Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi «eseiieml

hanmlan ve dier kadnlar gece olunca çkp tuvalet ihtiyacn gideriyorlard.

Erkekler de, kadnlarla konumak için yolda oturuyorlard. Bunun üzerine,

"Ey Peygamber! Hanmlarna, kzlarna ve mü'minlerin kadnlarna söyle,

bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onlarn tannp

incitilmemelerine de daha uygundur. üphesiz Allah çok balaycdr, çok

merhamet edicidir
"5 âyeti nazil oldu.

bn Sa’d, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’nin öyle dediini bildirir:

Münafklardan bir adam mümin kadnlar taciz edip eziyet ediyordu.

Kendisine böyle yapmamas söylenince ise: "Ben onun cariye olduunu

zannediyordum" karln veriyordu. Bunun üzerine Yüce Allah, kadnlara,

cariyelerin giyindikleri gibi giyinmemelerini ve bedenlerini örtecek elbiselerini

giyinmelerini, bir gözü dnda, yüzlerini de örtmelerini emrederek, "Bu,

onlarn tannp incitilmemelerine de daha uygundur..."
6
buyurdu .

1

1

bn Sa'd (8/175), Buhar (146, 4795, 4939, 6240), Müslim (2170), bn Cerir (19/168,

169) ve Beyhakî (7/176).

1

Ahzâb Sur. 59

3 bn Sa'd (8/176).

4 bn Cerîr (19/183).

s Ahzâb Sur. 59
6
Ahzâb Sur. 59
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bn Cerir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs,

bu âyet hakknda öyle demitir: "Yüce Allah, bir ihtiyat; çin evlerinden çkan

müminlerin hanmlanna, balarn üzerinden ciibablanyla balarn örtmelerini

ve sadece gözlerini açkta brakmalarn emretti."
2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ebu Dâvud, bnu'l-Münzir, bn Eb? Hâtim ve

ibn Merdûye'nin Ümmü Seleme'den bildirdiine göre, "Ey Peygamber!

Hanmlarna, kzlarna ve mü'minlerin kadnlarna söyle, bedenlerini

örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onlarn tannp incitilmemelerine de daha

uygundur. üphesiz Allah çok balaycdr, çok merhamet edicidir
" 3 âyeti

nazil olduu zaman, Ensâr kadnlar danya çkarken, balarna baladklar

siyah örtülerden dolay sanki balarnda (siyah) kargalar varm gibi

görünüyorlard .
4

bn Ebî eybe'nin Ebû Klâbe'den bildirdiine göre Ömer b. el Hattâb,

hilafeti döneminde, hiçbir cariyenin ban örtmesine izin vermez ve: "Ba

örtmek, onlara eziyet edilmemesi için hürlere emredilmitir" derdi .

5

ibn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Enes der ki: "Hz.

Ömer, ban örten bir cariyeyi görünce ona kamçsyla vurmu ve:

"Baörtünü at, hür olanlara benzeme" demitir.

6

ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: “Allah, Ensâr kadnlarna

merhamet etsin. "Ey Peygamber! Hanmlarna, kzlarna ve mü'minlerin

kadnlarna söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onlarn

tannp incitilmemelerine de daha uygundur. üphesiz Allah çok

balaycdr, çok merhamet edicidir
" 7

âyeti nazil olduu zaman,

üzerlerindeki abay yrtp onunla örtündüler ve sanki balannda kargalar

varm gibi Resûlullah^m (ssiiaiiehu aleyhi vuseiiem) arkasnda namaz kldlar.

1 bn Sa'd (8/176, 177).

2 bn Cerîr (19/181).

3 Ahzâb Sur. 59
4 Abdurrezzâk (2/123), Ebû Dâvud (4101) ve bn Kesîr Tcfsîr'de (6/471) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim/ Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebû Dâvud. 3456).

5 bn Ebî eybe (2/231).

6 bn Ebî eybe (2/230, 231).

7 Ahzâb Sur. 59
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn ihâb'a: “Cariye evlenince

örtünebilir mi?" diye sorulunca, “Ey Peygamber! Hanmlarna, kzlarna ve

mü'minlerin kadnlarna söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler.

Bu, onlarn tannp incitilmemelerine de daha uygundur. üphesiz Allah

çok balaycdr, çok merhamet edicidir
"1

âyetini okuyup: “Allah,

cariyelerin hürlere benzemesini yasaklamtr" cevabn verdi.

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

bildirdiine göre Muhammed b. îrîn der ki: Ubeyde'ye, "Bedenlerini

örtecek elbiselerini giysinler..."
2

âyetini sorduumda, üzerinde olan bir

çaraf kaldrp onunla ban ve yüzünü örttü, sadece sol gözünü açk

brakt .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerir’in bildirdiine göre Katâde, “Ey Peygamber!

Hanmlarna, kzlarna ve mü'minlerin kadnlarna söyle, bedenlerini

örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onlarn tannp incitilmemelerine de daha

uygundur. üphesiz Allah çok balaycdr, çok merhamet edicidir'"'

âyetini açklarken öyle dedi: “Allah onlara, danya çknca örtülerini

üzerlerine almalarn emretti. O zaman cariyeleri rahatsz ediyorlard. Allah

bu âyetle, hür kadnlarn cariyelere benzemesini yasaklamtr."5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Kelbî der ki: “Kadnlar, tuvalet

ihtiyacn gidermek için açk araziye çkyorlar, fasklar da onlar rahatsz

ediyorlard. Bunun üzerine yüce Allah, hür olann cariyeden ayrlmas için

onlara örtülerini üzerlerine almalarn emretti.

Abd b. Humeyd’in Muâviye b. Kurra'dan bildirdiine göre Medine'deki

sapklardan bazlan, gece darya çkp kadnlara bakarak göz atarlard. Bunu

hür olan kadnlara deil cariyelere yaparlard. Bunun üzerine, “Ey

Peygamber! Hanmlarna, kzlarna ve mü'minlerin kadnlarna söyle,

bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onlarn tannp

incitilmemelerine de daha uygundur. üphesiz Allah çok balaycdr, çok

1

Ahzâb Sur. 59
1

Ahzâb Sur. 59
3 bn Cerîr (19/181, 182).

4 Ahzâb Sur. 59
5 bn Cerîr (19/182).



Ayet: 59 143

merhamet edicidir"' âyeti nazil oldu.

ibn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "O zaman

hür olan kadn, cariyenin giydii gibi giyinirdi. Allah müminlerin hanmlarna

örtülerini üzerlerine atmalarn emretti. Örtünün üzerine atlmas, kalarnn

üzerine kadar ban örtülmesidir.""

bn Sa'd’n bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Ey Peygamber!

Hanmlarna, kzlarna ve mü'minlerin kadnlarna söyle, bedenlerini

örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onlarn tannp incitilmemelerine de daha

uygundur. üphesiz Allah çok balaycdr, çok merhamet edicidir"’

âyetini açklarken öyle dedi: "Medine'de, baz sefihler cariyeleri rahatsz

ediyorlard. Hür olan kadn darya çknca, onun da cariye olduu zannedilip

rahatsz ediliyordu. Bunun üzerine Yüce Allah, hür olan kadnlara, örtülerini

üzerlerine atmalarn emretti."
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Medine’de baz fasklar,

gece karanl çökünce Medine yollanna çkp kadnlan rahatsz ediyorlard.

Medine evleri dard ve gece olunca kadnlar ihtiyaçlann gidermek için yollara

çkyorlard. Bu fasklar da onlar takib ediyor, üzerinde örtü olan bir kadn

görünce: "Bu hürdür" diyerek brakyorlard. Üzerinde örtü olmayan kadn

görünce ise: "Bu cariyedir" deyip ona sarkntlk ederlerdi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: kelimesi,

salmak, sarktmak, kelimesi ise baörtüsünün üzerindeki bütün

vücudu örten örtüdür. Yabanc birinin, baörtüsünün üzerinde, bütün

vücudu örten bir örtü bulunmayan Müslüman bir kadn görmesi helal

deildir. Kadn bu örtüyle ban ve gösünün üst ksmn örter.

ibn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime:

"Kadnn gösünün ve boaz çukurunun görünmemesi için cilbabn salar”

demitir.

1

Ahzâb Sur. 59
7 bn Cerîr (19/132).

’ Ahzâb Sur. 59
4 bn Sad (8/176).
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bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Mes'ûd, âyette geçen

kelimesi, elbise üzerine giyilen giysidir.

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid, "Bedenlerini örtecek elbiselerini

giysinler. Bu, onlarn tannp incitilmemelerine de daha uygundur..."
1

âyetini açklarken öyle dedi: “Onunla örtünsünler de hür olduklar belli

olsun. Böylece fasklar onlar sözle veya töhmet altnda brakarak rahatsz

etmesin.”*

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn der

ki: Abîde es-Selmânî’ye, "Bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu,

onlarn tannp incitilmemelerine de daha uygundur..."* âyetini

sorduumda, bir çarafla ban ve yüzünü örtüp gözünün birini açkta

brakt.

JÂ>- \yÛL> UÎÎ i JjjjUJ N P^
dil >*J ‘jA \j&- ^ dil ÂLi

*
^Lsâ;

"kiyüzlüler, kalblerinde fesat bulunanlar, ehirde
bozguncu haberler yayanlar, eer bundan vazgeçmezlerse,

and olsun ki, seni onlarla mücadeleye davet ederiz; sonra

çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar. Lanetlenmi
olarak, nerede bulunurlarsa yakalanr ve hem de

öldürülürler. Allah'n geçmilere uygulad yasas budur ve

Allah’n yasasnda bir deime bulamazsn."
(Ahzâb Sur. ÖO-2)

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde der ki:

"Münafklardan bazlar, nifaklarn aça vurmak isteyince, “kiyüzlüler,

kalblerinde fesat bulunanlar, ehirde bozguncu haberler yayanlar, eer

Ahzâb Sur. 59

* bn Cerîr (19/182,183).

3 .Ahzâb Sur. 59
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bundan vazgeçmezlerse, and olsun ki, seni onlarla mücadeleye davet

ederiz
"

1

âyeti nazil oldu .

3

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

göre Katâde der ki: "rca/, münafklann yalan söyleyerek: "Üzerinize çok

sayda hazrlkl bir grup geliyor" deyip bunu yaymalardr. Bildirildiine göre

münafklar, kalplerindeki nifak aça vurmak isteyince, Yüce Allah onlar,

"kiyüzlüler, kalblerinde fesat bulunanlar, ehirde bozguncu haberler

yayanlar, eer bundan vazgeçmezlerse, and olsun ki, seni onlarla

mücadeleye davet ederiz''* âyetiyle teldid etti. Yani: "Seni onlarn üzerine

gitmen için kkrtrz" buyurdu. Yüce Allah’n bu tehdidi üzerine münafklar

nifaklarn gizlediler. "Sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar
"4

buyruundan kastedilen yer Medine'dir. "Lanetlenmi olarak, nerede

bulunurlarsa yakalanr ve hem de öldürülürler
" 5 buyruu, onlarn her halde

lanetlenmi olduu, nifaklarn aça vurduklar takdirde, nerede bulunurlarsa

öldürülecekleri mânâsndadr. “Allah'n geçmilere uygulad yasas budur

ve Allah'n yasasnda birdeime bulamazsn " 6
âyeti ise, Allah'n, nifaklarn

aça vuranlar hakknda uygulad yasasnn bu olduu mânâsndadr .

7

bn Sa’d’n bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b, "kiyüzlüler, kalblerinde

fesat bulunanlar, ehirde bozguncu haberler yayanlar, eer bundan

vazgeçmezlerse ..."
8 buyruunu açklarken: “ki yüzlülerden kast

münafklann kendileri, kalplerinde hastalk bulunanlar ise üphe içinde

olanlardr ve bu iki ksm da münafktr" demitir.

9

ibn Sa'd’n Ubeyd b. Huneyn'den bildirdiine göre "kiyüzlüler,

kalblerinde fesat bulunanlar, ehirde bozguncu haberler yayanlar, eer

1

Ahzâb Sur. 60
3

Abdurrezzâk (2/123).

3 Ahzâb Sur. 60
4 Ahzâb Sur. 60

5 Ahzâb Sur. 61

6
Ahzâb Sur. 62

7 bn Cerîr (19/185-187).

8
Ahzâb Sur. 60

9 bn Sa'd (8/177).
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bundan vazgeçmezlerse...”' buyruundaki saylanlann hepsinden

münafklar kastedilmitir.*
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in Tâvus'tan bildirdiine

göre bu âyet, kadnlarn durumu hakknda inmitir.
3

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

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mâlik b. Dînâr der ki: krime'ye,

"kiyüzlüler, kalblerinde fesat bulunanlar, ehirde bozguncu haberler

yayanlar, eer bundan vazgeçmezlerse ...”4 buyruunun kim hakknda nazil

olduunu sorduumda: “Zina edenler hakknda nazil oldu” cevabn verdi .

5

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

b. Kuheyl’den bildirdiine göre "kiyüzlüler, kalblerinde fesat bulunanlar,

ehirde bozguncu haberler yayanlar, eer bundan vazgeçmezlerse ...”
5

buyruunda kastedilenler hayaszca i yapan kimselerdir.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ, "Kalblerinde fesat bulunanlar ...”
8

âyetini açklarken: “Bunlar mümindi ve içlerinden zina etmeyi geçiriyorlard”

demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî, "kiyüzlüler, kalblerinde fesat

bulunanlar, ehirde bozguncu haberler yayanlar, eer bundan

vazgeçmezlerse...”9 buyruunu açklarken öyle dedi: “Nifak üç çeitti:

Abdullah b. Ubey b. Selul'ün nifak gibi olan nifak, Abdullah b. Nebtel ve

Mâlik b. Dâis'in nifak gibi olan nifak. Bunlar, Ensârin ileri gelenleriydi ve zina

yapmaya utanarak bundan kaçnyorlard. Âyetteki fesat kelimesinden ise

zina kastedilmitir. Eer imkan bulurlarsa zina ederler, imkan bulamazlarsa

ise yapmazlard. Üçüncü nifak çeidi ise kadnlara tecavüz edenlerdir. Yolda

Ahzâb Sur. 60
1 bn Sa'd (8/177).

3 Abdurrezzâk (2/123).

4 Ahzâb Sur. 60

5
Abdurrezzâk (2/123), bn Ebî Seybe (14/33, 34) ve bn Cerîr 819/174).

6
Ahzâb Sur. 60

7 bn Ebî eybe (13/514).
8
Ahzâb Sur. 60

9 Ahzâb Sur. 60
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oturup kadnlara tecavüz edenler ve Medine’de yalan haberler yayanlar bu

snftr. buyruu: "Onlar sana bildireceiz" mânâsndadtr. Allah

onlann lanetlenmi olduunu söyledikten sonra, nerede olurlarsa olsunlar,

kadnlar rahatsz edeceklerini bildirmi ve bu sebeple “Nerede bulunurlarsa

yakalanr ve hem de öldürülürler
" 2

buyurmutur. Süddî der ki: “Bu,

Kur’ân'da olup kendisiyle amel edilmeyen bir hükümdür. Eer bir kii veya

daha çok erkek, bir kadn takib edip ona tecavüz edecek olurlarsa, bunlara

uygulanacak hüküm, krbaç ve recim cezas deil, yakalanp boyunlarnn

vurulmasdr. “Allah'n geçmilere uygulad yasas budur..."3 âyetinde

yüce Allah, geçmi ümmetlerin bu hükmü böyle uyguladklarn bildirmitir,

“...ve Allah'n yasasnda bir deime bulamazsn"

4

buyruunun gerei ise:

“Bir kadna tecavüz eden kii öldürülür. Onu öldürenin diyet ödemesi

gerekmez".

ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre

V* buyruu: “Seni onlara musallat ederiz" mânâsndadr.

6

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Hatîb'in, Tâli't-Telhîs'te bildirdiine

göre Muhammed b. îrîn, "ikiyüzlüler, kalblerinde fesat bulunanlar, ehirde

bozguncu haberler yayanlar, eer bundan vazgeçmezlerse ..."7 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Resûlullah (saiUUu aleyhi «seiiem) vefat etmeden önce, Yüce

Allah tarafndan, münafklarla mücadeleyle emredilmi mi bilmiyorum."
8

bnu'l-Enbârî'nin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona,

i
"9 buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs öyle karlk verdi:

“Seni onlara doru yöneltir, harekete geçiririz" demektir" Bu konuda Haris

b. Hillize öyle der:

1

Ahzâb Sur. 60
1
Ahzâb Sur. 61

3 Ahzâb Sur. 62
4 Ahzâb Sur, 62

5 Ahzâb Sur. 60
6 bn Cerir (19/185) ve el-tkân’da (2/37) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
7 Ahzâb Sur. 60
8
Hatib (350).

8 Ahzâb Sur. 60
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Bi2eri sana kar harekete

Yok yere hi2 dümanlarn

geçtrme

diline düürme ” dediini bilmez misin?”
1

pUJI JiS dLjjj UJ d>! JP UJ jî fpUJl ^llll JlLj

"nsanlar sana kyametin vaktini soruyorlar. De ki: «Onun
ilmi ancak Allah katindadr.» Ne bilirsin, belki de kyamet

yaknda gerçekleir.” (Ah^âk Sur. a.i)

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne der

ki: Kur'ân'daki her: "Ne bilirsin” ve "Nereden bileceksin” diye sorulan konu

Resûlullah'a (saiiaiiahu sieyh veseiiem) haber verilmitir.

2

±4jT bj * JjJÜI ÜJUti fol bsu \ÜÂ lîj I3j IjUj

llij j *—*IJ-Ül ^4

"Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da
onlar bizi yoldan saptrdlar, derler. Rabbimiz! Onlara iki

kat azap ver ve onlan büyük bir lânetle rahmetinden kov.”

(Aksak Sur. f>7-68)

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

göre Katâde "Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da

onlar bizi yoldan saptrdlar, derler. Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve

onlar büyük bir lânetle rahmetinden kov
" 3 buyruunu: "Ey Rabbimiz! erde

ve irkte reislerimize uyduk, onlara Cehennem azabn iki kat ver” eklinde

açklamtr .

4

bnu'l-Münzir’in bn Cüreyc'den bildirdiine göre Ebû Cehil b. Hiâm,

âyette geçen reislerdendir.

Mesâilu Nafi' (226).

2
Hafz b. Hacer Talîk' te (3/204, 205) bn Ebî Hatim vastasyla rivayet etti

3 Ahzâb Sur. 67, 68
4 bn Cerir (19/189).
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“Ey inananlar! Musa'y incitenler gibi olmayn. Nitekim

Allah onu, söylediklerinden beri tutmutu. O, Allah'n

katnda deerli bir kiiydi." (Al»z&I> Sur. oo)

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûyc'nin bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallallahu aleyhi «eseliem) öyle buyurdu: "Musa {aleyhisseiam) çok utangaç ve hayâl idi.

Hayâsndan dolay cildinden bile bir ey görünmezdi. srâiloullan bu yüzden

kendisine eziyet ederlerdi ve; «Bunun böylece örtünmesinin tek sebebi ya

cildinde cilt hastal olmas veya hayalarnda ilik ya da baka bir hastal

vardr» derlerdi. Allah, Musa'y onlarn söylediklerinden temize çkarmak

istedi. Musa bir gün yalnz kald ve elbiselerini bir tan üzerine koyarak

ykand. Ykandktan sonra elbiselerini almak üzere taa yöneldi, fakat ta

elbiselerini alp yürümeye balad. Musa da asasm alarak tan peine dütü ve:

«Ey ta! Elbisemi ver, ey ta elbisemi ver!» demeye balad. Sonunda

îsrâiloullanndan bir toplumun yanna bu vaziyette vard ve onlar da Musa’y

çplak vaziyette ve yaratl olarak insanlarn en güzeli olarak gördüler. Böylece

Allah ta Hz. Mûsa'yt onlarn söylemekle olduklar eylerden temize çkard.

Sonra ta durdu, Musa da elbisesini ald ve giydikten sonra asasyla taa

vurmaya balad. Vallahi Musa’nn asasnn darbelerinden dolay o tala üç

dört ve be yara izi vardr. te Yüce Allah’n, «Ey inananlar! Musa’y incitenler

gibi olmayn. Nitekim Allah onu, söylediklerinden beri tutmutu. O, Allah'n

katnda deerli bir kiiydi»' buyruu buna iaret etmektedir.
" 3

Bezzâr, bnu’l-Enbârî el-Mesâhifte ve bn Merdûye, Enes'ten,

Resûlullah'n (sallallahu aleyhi veseiiem] öyle buyurduunu nakleder: "Hz. Musa

utangaç biriydi. Ykanmak için gittiinde elbiselerini bir kayann üzerine

koymutu. Hz. Musa, çokça örtünürdü ve vücudunu saklard. srâiloullan:

«Onun ya hayalar imi veya bir hastal vardr» diyorlar ve elbiselerini

1

Ahzâb Sur. 69
5
Abdurrezzâk (2/124), Ahmed 13/507, 16/396, 532 (8173, 9091, 10678, 10914), Buhârî

(278, 3404, 4799), Tirmizî (3221), tbn Cerîr (19/192, 193) ve Fethu'l-Bârî’de (6/437) geçtii

üzere bn Merdûye.
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bunun için hiç çkarmadm söylüyorlard. Elbiselerini koyduu kaya

elbiselerle gidip srâiloullannm oturduu yerin hizasna geldi. srâiloullan

baktklarnda onun yaratl olarak insanlarn en güzeli olduunu gördüler. «Ey

inananlar! Musa'y incitenler gibi olmayn. Nitekim Allah onu,

söylediklerinden beri tutmutu. O, Allah'n katnda deerli bir kiiydi»'

buyruu bu konuda nazil olmutur."

1

Ahmed'in Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallah aleyhi vesellem):

"Mûsa b. îmrân, suya girmek istedii zaman suda avretini göstermemek için

elbiselerini çkarmazd" buyurdu .
3

ibn Ebî eybe Musannefte, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn

Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs, "Ey inananlar! Musa'y incitenler

gibi olmayn. Nitekim Allah onu, söylediklerinden beri tutmutu. O,

Allah'n katnda deerli bir kiiydi
"4 buyruunu açklarken öyle dedi:

Kavmi: "Mûsa'ntn hayalar imitir" dediler. Bir gün Hz. Mûsa ykanmak için

çkt ve elbiselerini bir kayann üzerine koydu. Kaya elbiseleri alp yürümeye

balad. Hz. Musa da çplak bir ekilde kayann peinden gitti. Sonunda kaya

srâiloullannm oturduu yere geldi ve srâiloullan Hz. Musa'nn hayalannn

i olmadn gördüler. "Ey inananlar! Musa'y incitenler gibi olmayn.

Nitekim Allah onu, söylediklerinden beri tutmutu. O, Allah'n katnda

deerli bir kiiydi
" 5 buyruu buna iaret etmektedir.

6

bn Menî, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn

Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib'in, "Ey inananlar!

Musa'y incitenler gibi olmayn ..." 7 buyruunu açklarken öyle dediini

bildirir: "Hz. Mûsa ve Hz. Hârun daa çknca, Hz. Harun vefat etti.

srâiloullan: "Onu sen öldürdün. O bizi senden daha çok seviyor ve yumuak

1

Ahzâb Sur. 69
2

Bczzâr Kefu'l-Estâr (2252). Heysemî, Mectnau'z-Zevâid'de (7/93) Ali b. Zeyd'in

hfznn kötü ama güvenilir olduunu, dier ravilerin ise güvenilir olduunu
söylemitir.

3 Ahmed 21/293, 294 (13764).

4 Ahzâb Sur. 69

5 Ahzâb Sur. 69

6 bn Ebî eybe (11/533), bn Cerîr (19/190, 191) ve Hâkim (2/422 "sahih").

7 Ahzâb Sur. 69
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davranyordu” dediler ve böylelikle Musa’ya eziyet ettiler. Bunun üzerine

yüce Allah meleklere emretti. Melekler de Harun’u alp isrâiloullan arasnda

gezdirdiler ve onun kendiliinden öldüünü söylediler. Böylece Musa'nn

doruluunu kendilerine gösterildi. Sonra melekler onu götürüp defnettiler.

Mezarnn yerini sadece kartal bilir. Yüce Allah da onu sar ve dilsiz

klmtr.”

1

Hâkim'in Süddî vastasyla Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre bn Abbâs,

Murre, bn Mes'ûd ve sahabeden bazlar öyle demitir: Yüce Allah Hz.

Mûsa'ya: “Hârun’u vefat ettireceim. Onu falan daa getir" diye vahyetti.

kisi daa doru giderken, bir aaç ve içinde, üzerinde yataklar ve güzel

kokular bulunan bir divann olduu bir ev gördüler. Hz. Hârun, daa, eve ve

içindekilere baknca onlan beenerek: "Ey Mûsa! Bu divana yatmak

istiyorum” dedi. Hz. Mûsa: “Yat” karln verince, Hz. Hârun: “Sen de

benimle yat” dedi. kisi de yatnca Hz. Hârun vefat etti. Harun vefat edince o

ev yükseldi ve aaç ta yok oldu. Divan da semaya yükseldi. Hz. Mûsa

srâiloullanna dönünce: “Harun’u ve srâiloullannn ona olan sevgisini

kskanp öldürdü” dediler. srâiloullan onlara daha yumuak davrand için

Hz. Harun’u daha çok severlerdi. Hz. Mûsa onlara Hz. Harun'dan daha sert

davrand için ona kar bir nefretleri vard. Hz. Mûsa, srâiloullannn böyle

dediini örenince: “Yazklar olsun size! O benim kardeimdi. Onu

öldürebileceimi mi düünüyorsunuz!” dedi. srâiloullan bu sözlerine

devam edince, Hz. Mûsa, iki rekat namaz kld, sonra Allah'a dua etti. Bunun

üzerine Hz. Harun'un üzerinde vefat ettii divan indirildi ve srâiloullan onu

görünce Hz. Mûsa'ya inandlar.”
1

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Yüce Allah, “Ey

inananlar! Musa'y incitenler gibi olmayn. Nitekim Allah onu,

söylediklerinden beri tutmutu. O, Allah'n katnda deerli bir kiiydi
" 3

âyetini indirerek: “Kavminin, Hz. Mûsa'y incittii gibi, siz de Hz.

Muhammed'i incitmeyin” buyurmutur.

1

el-Metâlibu'l-Âliye'dc (3819, 4066) geçtii üzrr* bn Mrnî, bn Cerir (19/149), bn
Kesîr Tefstr'de (6/474, 475) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Hâkim (2/579 “sahih") ve Fethu’l-

BSrî 'de (6/438) geçtii üzere bn Merdûye.
1
Hâkim (2/578, 579, "sahih'’).

3 Ahzâb Sur. 69
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Buhâi, Müslim ve bn Ebî Hatimen bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki:

Resûlullah (saiiaüahu aleyhi mailem) ganimet taksim ederken bir adam: "Bu taksimde

Allah’n nzâs gözetilmedi” dedi. Adamn böyle dedii Resûlullah’a (saildianu aleyhi

veseiiem) bildirilince, Allah’n Resûlü’nün kzgnlktan yüzü kzard ve: "Allah

Musa'ya rahmet eylesin. O, bundan da çok eziyet görmü, fakat sabretmiti"

buyurdu .

1

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "O, Allah'n katnda

deerli bir kiiydi
"2 buyruunu: "Allah katnda duas kabul edilen biriydi"

eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Sinân, ismini verdii bir kiinin, " O,

Allah'n katnda deerli bir kiiydi
" 3 buyruunu: "Hz. Mûsa, Allah’tan ne

istediyse, Allah bu isteini vermitir. Sadece, "Rabbim! Bana kendini göster.

Sana bakaym"4 eklindeki isteini kabul etmemitir.

r&Upt (dö * IJ- Vjî IJJj M IjJü\ Ijlil ^JI L4L;

UJic- \jji jliÜ lyj ç&y* }Â6J

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doru söz söyleyin.

(Böyle davranrsanz) Allah ilerinizi düzeltir ve
günahlarnz balar. Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse

büyük bir kurtulua ermi olur." (Akzâk Sur. 70. 71)

Ahmed, bn Ebî Hatim, Taberânî ve ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû

Mûsa el-E’arî der ki: Allah'n Resulü (sallaiiahu aleyhi mailem) bize öle namazn

kldrdktan sonra: "Yerinizde kaln" buyurdu. Sonra erkeklerin yanna gidip:

"«Allah bana, kendisinden korkmanz ve doru söz söylemenizi» emretmemi

1

Buhar (3150, 3405, 4335, 4336, 6059, 6100, 6291, 6336) ve Müslim (1062).
2

Ahzâb Sur. 69

3 Ahzâb Sur. 69
4
A'râf Sur. 143
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emretti" buyurdu. Sonra kadnlarn yanna gidip, onlara da: "«Allah bana,

kendisinden korkmanz ve doru söz söylemenizi» emretmemi buyurdu " dedi .

1

Ahmed Zühd’de ve Ebû Dâvud MerâsiVde, Urve'nin öyle dediini bildirir:

“Allah’n Resûlü (saiiaiiahu alerji yesellem) çou zaman minberde, “Allah'tan korkun ve

doru söz söyleyin
" 2
buyururdu .

3

bn Ebi'd-Dünyâ et-Takva'da, Urve’den, Hz. Âie’nin öyle dediini bildirir:

Resûlullah (saiiailehu aleyhi veseiiem) ne zaman minbere çktysa, “Ey iman edenler!

Allah'tan korkun ve doru söz söyleyin
"4 buyurduunu duydum .

5

Semmûye, Fevâid’de, Sehl b. Sa'd’n öyle dediini bildirir: Allah’n Resûlü

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) insanlara hutbe verince, “Ey iman edenler! Allah'tan korkun

ve doru söz söyleyin. (Böyle davranrsanz) Allah ilerinizi düzeltir ve

günahlarnz balar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir

kurtulua ermi olur
"6

âyetlerini mutlaka okurdu.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Sehl b. Sa'd es-Sâidî der

ki: Allah'n Resûlü (sBiBiahu Bieyhi veseUem) ne zaman u minbere oturduysa, “Ey iman

edenler! Allah'tan korkun ve doru söz söyleyin
"7

âyetini okudu.

Hâzm’dan Mesâil’de bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona,

“iLj-: :Jy
”8 buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Adil ve hak söz"

demektir" cevabn verdi. Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlarm ki?" diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki!

Yoksa Hamza b. Abdilmuttalib’in:

“Allah ’n kalbine emanet olarak braktnda güvenilirdir

1 Ahmed 32/235, 476 (19488, 19703). bn Kesîr Tefsir
1de (6/476) geçtii üzere bn Ebî

Hatim, Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dc (7/94) geçtii üzere Taberânî.
2
Ahzâb Sur. 70

3 EbÛ Dâvud (sh. 93).

4 Ahzâb Sur 70
5 bn Kesîr Tefsir"de (6/476) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünyâ. Garîb hadistir.

6
Ahzâb Sur. 70, 71

7
Ahzâb Sur. 70

8
Ahzâb Sur. 70
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Eer bir ey söylerse, bu sözünde adalet ve bak vardr’’ dediini bilmez

misin?”'

Firyâbî ve Abd b. Humeyd'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre âyette

geçen, “ixL tfjs
”2 buyruunun mânâs, doru sözdür.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen, “jujJ. buyruunun mânâs, doru sözdür .
4

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

Hâtim'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen, "iLaI

buyruunun mânâs, doru sözdür .

6

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

ikrime'den bildirdiine göre âyette geçen, “Laü. yjl
”7 buyruundan

kastedilen, Lâ ilahe illallah sözüdür .

8

Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta, krime vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine

göre âyette geçen, “il-u, buyruundan kastedilen, Lâ ilâhe illallah

sözüdür.

10

ö\ J J*jSlj Jp îîuSfl l û\

ilil LuJuâiJ * Y ^ oLjJVI /JLLiîj
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‘ el-tkân'da (2/89) geçtii üzere Tastî.

2
Ahzâb Sur. 70

3 Ahzâb Sur. 70

4 bn Cerir (19/195).

5 Ahzâb Sur. 70
6 bn Cerîr (19/195).

7 Ahzâb Sur. 70
8 bn Cerîr (19/196).

9 Ahzâb Sur. 70
10
Beyhakî (205).
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"üphesiz biz emaneti göklere, yere ve dalara teklif ettik

de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu
insan yüklendi, çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah,

münafk erkeklere ve münafk kadnlara, Allah'a ortak

koan erkeklere ve Allah'a ortak koan kadnlara azap

etmek; mü'min erkeklerin ve mü'min kadnlarn da

tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemitir.

Allah çok balayandr, çok merhamet edendir."

(Ahzâk Sur. 72. 73 )

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bnu'I-Enbârî, el-Azdâd’da, bn

Abbâs’n, "üphesiz biz emaneti göklere, yere ve dalara teklif ettik de

onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler..."’ buyruunu

açklarken öyle dediini bildirir: "Emanet, farzlardr. Allah bu farzlar

göklere, yere ve dalara teklif etti. Eer eksiksiz olarak emanetin gereini

yerine getirirlerse onlar mükâfatlandracan, onu zayi edecek olurlarsa

azaplandracan söyledi. Bu iten holanmadlar ve çekindiler, ancak bu bir

masiyet kastyla deil, gereini yerine getiremezler korkusuyla yüce Allah'n

dinini ta'zim ettiklerinden böyle tavr taknmlard. Daha sonra yüce Allah,

bu emaneti Adem’e teklif etti, o da içindekilerle beraber kabul etti. "Onu

insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir
"2 buyruu buna iaret

etmektedir.’’ 3

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu'l-

Âliye, "üphesiz biz emaneti göklere, yere ve dalara teklif ettik de onlar

onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler ..."4 buyruunu açklarken

öyle dedi: "Emanet, emirler ve yasaklardr. Onu yüklenen insandan kast ise

Hz. Âdem'dir."

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hazm

der ki: "Allah, emaneti dünya semasna teklif edince, dünya semas onu

yüklenmek istemedi. Sonra ikinci semaya, sonra srasyla bütün semalara

teklif etti, onlar da emaneti yüklenmek istemediler. Sonra yerlere teklif

1

Ahzâb Sur. 72
2
Ahzâb Sur. 72

3 bn Cerîr (19/197, 198) ve bnu'I-Enbârî (sh. 389, 390).

4 Ahzâb Sur. 72
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edince onlar da emaneti yüklenmek istemediler. Sonra Hz. Âdem’e teklif

edince, Hz. Âdem: “Ben içindekiler ile birlikte onu kulam ile omuzum

arasndaki mesafede yüklenmeyi kabul ediyorum” dedi. Yüce Allah öyle

buyurdu: “Sana üç ey emredeceim. Bunlar sana yardmc olacaktr. Sana

göz verdim ve bu gözlere iki kapak verdim. Sana yasakladm eylere kar

gözlerini bu kapaklarla kapat. Sana iki çenen arasnda bir dil verdim. Sana

yasakladm her eyden onu uzak tut. Sana cinsel organ verdim ve onun için

bir giysi kldm, onu sana helâl kldklarmdan bakasna açma.”'

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre bn

Cüreyc der ki: Yüce Allah gökleri, yeri ve dalan yaratt zaman: “Size farzlar

klacam, Cennet ve Cehennemi, bana itaat edenler için ödül, isyan edenler

için ceza olarak yaratacam” buyurdu. Sema: “Beni yarattn, Güne’i, Ay',

yldzlan, bulutlar, rüzgan ve yamurlar bende kldn. Beni de yarattn

eyde görevliyim. Bir farz tayamam. Ne sevap ne de ceza istemiyorum”

dedi. Yeryüzü: “Beni yaratp görevlendirdin. Üzerimde nehirler çkardn,

benden meyveler çkardn ve beni dilediin ey için yarattn. Ben, beni

yarattn eyle görevliyim. Bir farz tayamam. Ne sevap ne de ce2a

istemiyorum” dedi. Dalar da: “Beni yeryüzünün salam durmas için

yarattn. Ben, beni yarattn eyle görevliyim. Bir farz tayamam. Ne sevap,

ne de ceza istemiyorum” dedi. Allah, Hz. Âdem'i yaratt zaman emaneti

ona teklif edince, Hz. Âdem emaneti yüklenmeyi kabul etti. O, nefsine

zulmetmesi ve günah ilemesi sebebiyle zalim, ald yükümlülüün

neticesini düünmedii için de cahildir.”

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Yüce Allah, gökleri, yeri

ve dalan yaratt zaman, emaneti onlara teklif etti, ama onlar kabul

etmediler. Hz. Âdem'i yaratt zaman ise ona teklif edince, Hz. Âdem: “Ly

Rabbim! Emanet nedir?” diye sordu. Allah: “yilik yapnca seni

mükâfatlandrmam, kötülük yapnca ise azab etmemdir" buyurunca, Hz.

Âdem: “Ben emaneti yüklendim ey Rabbim!” dedi. Hz. Âdem'in emaneti

yüklenmesiyle Cennetten çkmas arasnda, öle ile ikindi arasndaki zaman

kadar bir vakit geçmitir.”

1 bn Cerîr (19/202, 203) ve bn Kesîr Tefsir'de (6/478) geçtii üzere bn Ebî Hatim
2 bn Kesîr Tefsîr 'de (6/478) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve fbnu'l-Enbâri (sh. 390).
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Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim,

bnu'l-Enbârî el-Azdâd'da ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "üphesiz

biz emaneti göklere, yere ve dalara teklif ettik de onlar onu yüklenmek

istemediler, ondan çekindiler... buyruunu açklarken öyle dedi: Emanet

Hz. Âdem’e teklif edilince: “Onu içindekiyle al. Eer itaat edersen seni

balarm, isyan edersen azab ederim” denildi. Hz. Âdem: "Onu içindekiyle

kabul ettim” dedi. Hz. Âdem’in emaneti yüklenmesiyle günah ilemesi

arasnda, ikindiden geceye kadar zaman kadar bir vakit geçmitir.”*

bn Ebî Hâtlm'ln bildirdiine göre bn Eva der ki: Allah, göklere, yere ve

dalara amel yapmalarn, buna karlk sevap almalarn teklif etti. Bunun

üzerine üç gün üç gece boyunca feryad ederek: "Ey Rabbimiz! Bizim amel

yapmaya gücümüz yok, sevap ta istemiyoruz” dediler.

3

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in Evzâî'den bildirdiine göre Ömer b.

Abdilazîz, Muhammed b. Ka’b’a memurluk teklif edince kabul etmedi. Ömer:

"syan m ediyorsun!” deyince, Muhammed: "Ey müminlerin emiri! Bana,

yüce Allah'n, emaneti göklere, yere ve dalara teklif edince, onlarn kabul

etmek istememesinden bahset. Böyle yapmalar isyan myd?” karln
verdi. Ömer: "Hayr” deyip Muhammed b. Ka’b’ brakt.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr Dahhâk vastasyla, bn Abbâs’n öyle

dediini bildirir: Allah, Hz. Âdem'e: "Ben, emaneti göklere, yere ve dalara

teklif ettim, buna güç yetiremediler. Sen bu emaneti içindekilerle tar

msn?” buyurunca, Hz. Âdem: "Ey Rabbim! Bu emanetin içinde ne var?” diye

sordu. Allah: "Onu tarsan, sevap alrsn, ihmal edersen azab görürsün”

cevabn verince, Hz. Âdem: "Onu içindekilerle aldm” dedi. Hz. Âdem,

Cennette öle ve ikindi arasndaki zaman kadar bir vakit kalmadan, blis

kendisini Cennetten çkard.”

Dahhâk'a: "Emanet nedir?" diye sorulunca, Dahhâk: "Farzlardr. Her

müminin, mümini veya muâhid olan az veya çok bir eyde aldatmamas da

üzerine bir görevdir. Bunu yapan, emanete ihanet etmi demektir.

Farzlardan bir ey eksilten de emanete ihanet etmi demektir” cevabn

1

Ahzâb Sur. 72

* bn Cerîr (19/197), bnu'l-Enbâri (sh. 388, 389) ve Hâkim (2/422).

3 bn Kesîr Tejsîr'de (6/478) geçtii üzere bn Ebî H$in.
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verdi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, “üphesiz biz

emaneti göklere, yere ve dalara teklif ettik de onlar onu yüklenmek

istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir,

çok cahildir. Allah, münafk erkeklere ve münafk kadnlara, Allah'a ortak

koan erkeklere ve Allah'a orak koan kadnlara azap etmek; mü'min

erkeklerin ve mü'min kad nlarn da tövbelerini kabul etmek için insana

emaneti yüklemitir. Allah çok balayandr, çok merhamet edendir
" 1

buyruunu açklarken öyle dedi: Emanetten kast, din, farzlar ve hadlerdir.

Göklere, yere ve dalara bu teklif yaplp: “Emaneti tayp hakkn verebilir

misiniz?" denilince, “Buna gücümüz yetmez" karln verdiler, insana:

“Onu tar msn?" diye sorulunca ise: “Evet" cevabn verdi. “Onun hakkn

verir misin?” diye sorulunca da: “Evet” karln verdi. Yüce Allah, “Çünkü o

çok zalimdir, çok cahildir" buyruuyla, emanete kar insann çok zalim,

hakk konusunda ise cahil olduunu bildirmitir. Allah, emanete ihanet eden

münafk kadn ve erkeklere, mürik kadn ve erkeklere azab edeceini

bildirmi, emanetin hakkn veren mümin erkek ve kadnlara kar ise

balayc ve merhametli olacan söylemitir." 3

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, âyette

geçen emanetten kastedilenin farzlar olduunu söylemitir.

4

Firyâbî’nin Dahhâk'tan bildirdiine göre âyette geçen emanetten kast

dindir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (Miisiishu aieyt» ressikm): "Emanet üç tanedir. Namaz, oruç ve cünüblükten

dolay gusletmek " buyurdu.
5

1 bn Cerîr (19/197).

* Ahzâb Sur. 72, 73

3 bn Cerîr (19/201, 205, 206).

4 bn Cerîr (19/197).

5 Abdurrezzâk (2/125).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve

Beyhakî es-Sünne’de, Ubey b. Ka’b'n: "Kadna ferci (namus ve iffeti)

hususunda güvenilmesi emanetin bir ksmn tekil eder” dediini bildirir.

1

bn Ebi'd-Dünyâ cl-Vera’da ve Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre

Abdullah b. Amr der ki: "Yüce Allah’n insandan ilk yaratt ey, onun cinsel

organdr. Yüce Allah: "Bu benim sana braktm bir emanettir, sakn onu

haktan bakasna katma, kantrma" buyurdu. Buna göre cinsel organ bir

emanettir, kulak bir emanettir, göz bir emanettir.”

2

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî u'abu'l-îman’da, bn Ömer’in: "Odalara ve

evlere bakmak ta emaneti kaybetmenin bir çeidirir.” 5

Abd b. Humeyd’in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (suMUhu

aleyhi vesellam): "unu bilin ki, emanete ihanetin bir çeidi de, kiinin, kardeine bir

ey anlatp: «Bu söylediklerimi gizli tut» demesine ramen, dinleyenin

anlatlan ifa etmesidir" buyurdu.

Ahmed, Abd b. Humeyd ve Müslim’in Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiidu aleyhi «seilem): "üphesiz ki kyamet gününde Allah

indinde emanete hyanetin en büyüklerinden biri, kan ile koca beraberce har

neir olduktan sonra, kocasnn kadnn srrn yaymasdr" buyurdu .
4

Tayâlisî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Ebû Ya’lâ, Beyhakî

ve Diyâ, Câbir’den, Resûlullah'n (sallallahu aleyhi vesellem);
"
Kii bir söz söyledikten

sonra, (o sözün, bakalan tarafndan iitmesini istemezmi gibi) etrafna

bakmsa, o söz (kendisine söylenen için) bir emanettir" buyurduunu

nakleder .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), Allah,

münafk erkeklere ve münafk kadnlara, Allah'a ortak koan erkeklere ve

1 bn Cerîr (19/200), Hâkim (2/422) ve Beyhakî (7/417).
1 bn Ebi'd-Dünyâ (133) ve Hakîm et-Tirmiz (2/206, 3/155).

1 bn Ebi’d-Dünyâ (71) ve Beyhakî (5289).

4 Ahmed 18/197 (11655) ve Müslim 1437 (124)

5
Tayâlisî (1870), Ahmed 22/362, 23/ 104, 297, 398 (14474, 14792, 15062, 15242), Ebû

Dâvud (4868), Tirmizî (1959 "hasen"), Ebû Ya'lâ (2212) ve Beyhakî (110/247). Sahih

hadistir. (Elbânî. es-Silsiletu's-Sahiha. 1090).
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Allah'a ortak koan kadnlara azap etmek; mü'min erkeklerin ve mü'min

kadnlarn da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemitir.

Allah çok balayandr, çok merhamet edendir"
1 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Münafklar ve mürikler, emanete kar zalimce davrananlar ve

ihanet edenlerdir."

bn Cerîr'in zayf isnâdla Resûlullah’n Csallallahu aleyhi vesellem) ashabndan olan

Hakem b. Umeyriden, Resulullah’n (saüaiiahu aleyhi «saiiam) öyle buyurduunu

nakleder: "Emanet ve emanete sahip çkmak Âdemoullarna peygamberlerle

beraber indirilmitir. Peygamberler onunla gönderilmitir. Allah'n Resulü de

onlardan biridir. Bu peygamberlerden kimisi nebi, kimisi de nebi resuldür. Ayn
zamanda Allah'n kelam olan Kur'ân da inmitir. Arapça ve Acem dilleri de

inmi, insanlar Kur'ân’n emirlerini ve sünnetleri kendi dilleriyle

örenmilerdir. Allah, yapmalar gereken ve saknmalar gereken eylerdim

bildirmedii hiçbir ey brakmamtr. Bu emir ve yasaklan bildirmesi, insanlar

aleyhine bir delildir. Herhangi bir dili konuan her topluluk iyiyi ve kötüyü

bilir. Yeryüzünden ilk çekilen ey emanet olacaktr ve ondan sadece insanlarn

kalplerinde izi kalacaktr. Sonra, vefa, ahid ve zimmet yeryüzünden kaldrlacak,

kitaplar, onunla amel eden âlimlerin elinde kalacaktr. Cahiller de bilmesine

ramen inkar edecek ve Kitaba sahip çkmayacaktr. Sonunda sra bana ve

ümmetime gelecek ve Allah’n helak olmasn takdir ettii herkes ölecek,

emanetten sadece onu terk edenler gafil olacaktr. Ey insanlar! Sinsi

vesvesecinin errinden saknnz. Yüce Allah, sizin hanginizin amelinin daha

güzel olduunu belirlemek için snamaktadr." 2

Ahzâb Sur. 72, 73
2 bn Cerîr (19/199, 200). Garib hadistir.



SEBE SERES
bnu'd-Dureys, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Sebe Sûresi, Mekke'de nazil olmutur .

1

bnu'l-Münzîr’in Katâde’den bildirdiine göre Sebe Sûresi Mekkî'dir.
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"Hamd, göklerdeki ve yerdeki her ey kendisinin olan

Allah'a mahsustur. Hamd âhirette de O'na mahsustur. 0,

hüküm ve hikmet sahibidir, (her eyden) hakkyla

Îbnu'd-Durays (18017), Nehhâs (sh. 637) ve Beyhakî (7/142-144).
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haberdardr. Allah, yere gireni, yerden çkan; gökten ineni

ve oraya yükseleni bilir. O, çok merhamet edicidir, çok

balaycdr. nkâr edenler, «Kyamet bize gelmeyecektir»

dediler. De ki: «Hayr, öyle deil, gayb bilen Rabbime
andolsun ki. Kyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde

ve ne de yerde zerre arlnda bir ey bile O'ndan gizli

kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi

apaçk bir kitaptadr.» Allah'n, iman edip salih amel

ileyenleri mükâfatlandrmas için (her ey o kitapta tespit

edilmitir.) te onlar için bir balanma ve bereketli bir

rzk vardr. Âyetlerimizi geçersiz klmak için yarrcasna
çaba harcayanlar var ya; ite onlar için elem dolu, çok kötü

bir azap vardr. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana

indirilen Kur'ân'm gerçek olduunu ve onun, mutlak güç
sahibi ve övgüye lâyk Allah'n yoluna ilettiini görürler.

Yine inkâr edenler öyle dediler: «çürüyüp ufalandktan

sonra sizin yeniden diriltileceinizi söyleyen bir adam size

gösterelim mi? Allah'a kar yalan m uydurdu, yoksa onda
delilik mi var?» Hayr, öyle deil! Âhirete inanmayanlar

azap ve derin sapklk içindedirler. Onlar, önlerindeki ve

arkalarndaki (kendilerini dört bir yandan kuatan) göe ve

yere bakmadlar m? Eer dilersek onlar yere geçirir veya

gökten üzerlerine parçalar düürürüz. Bunda, Rabbine

yönelen her kul için bir ibret vardr,"
(Sebe Sur. -tt )

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

göre Katâde, "Hamd, göklerdeki ve yerdeki her ey kendisinin olan Allah'a

mahsustur ..."
1 buyruunu açklarken: "Emrinde hikmet sahibi,

yarattklarndan da haberdardr” demitir.
2

bn Ebî Hâtim’in Süddî’den bildirdiine göre "Yere gireni, yerden çkan;

gökten ineni ve oraya yükseleni bilir ..."
3 buyruundaki yere girenden kas:

1

Sebe Sur. 1

2

Abdurrezzâk (2/126) ve bn Cerîr (19/208).

3 Sebe Sur. 2
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yamur, yerden çkandan kastedilen bitkiler, gökten inenler ve oraya

yükselenler meleklerdir.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebt Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

'De ki: Hayr, öyle deil, gayb bilen Rabbime andolsun ki. Kyamet size

mutlaka gelecektir..."’ buyruunu açklarken: "Gayb bilen Rabbime yemin

olsun ki kyamet mutlaka birgün gelip çatacaktr" demitir.

2

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

göre Katâde, "te onlar için bir balanma ve bereketli bir rzk vardr"3

âyetini açklarken öyle dedi: "Onlarn günahlan için balama ve nzk olarak

ta Cennet vardr. "Ayetlerimizi geçersiz klmak için yarrcasna çaba

harcayanlar var ya; ite onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardr"4
âyeti

ise: "Âyetlerimizi geçersiz klmak için çalanlar bizi aciz brakamaz. Onlar için

elem verici ve can yakc bir azap vardr" mânâsndadr. "Kendilerine ilim

verilenler..."5 buyruunda kastedilenler ise Hz. Muhammed’in ashabdr."6

bn Ebî Hâtim'in Dahhâk'tan bildirdiine göre, "Kendilerine ilim

verilenler..."
7 buyruunda kastedilenler, kendilerine hikmet verilen, Kitab

ehlinden iman etmi olanlardr.

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

bildirdiine göre Katâde der ki: "Yine inkâr edenler öyle dediler: "Çürüyüp

ufalandktan sonra sizin yeniden diriltileceinizi söyleyen bir adam size

gösterelim mi?"
8
sözünü söyleyenler Kurey mürikleridir. Mürikler: "Yer

sizi çürütüp ufaladktan, kemikleriniz çürüdükten ve yrtc hayvanlarla kular

sizi yedikten sonra, tekrar diriltileceinizi söyleyen adam size gösterelim

mi?” dediler. Mürikleri bu sözleri yalanlamak maksadyla söylediler, "Allah'a

1

Sebe Sur. 3
2
Abdurrezzâk (2/126).

3 Sebe Sur. 4
4
Sebe Sur. 5

5 Sebe Sur. 6

6 bn Cerîr (19/212-214).

7
Sebe Sur. 6

8
Sebe Sur. 7
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kar yalan m uydurdu, yoksa onda delilik mi var?*
1 buyruu ise,

müriklerin: “0u (Allah’n Resûlü) ya Allah adna yalan söylüyor veya delidir"

demeleridir. Allah, onlann sözlerini reddederek: “Onlar, önlerindeki ve

arkalarndaki (kendilerini dört bir yandan kuatan) göe ve yere

bakmadlar m? Eer dilersek onlar yere geçirir veya gökten üzerlerine

parçalar düürürüz. Bunda, Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardr*'

buyurmutur. Yani: “Eer sana, soluna, önüne ve arkana bakarsan

yeryüzünü ve gökyüzünü görürsün. Eer dilersek, daha öncekilere yaptmz
gibi onlar yere geçiririz. Veya gökyüzünden onlara parçalar düürürüz. Allah

dilerse semasyla, dilerse yeriyle azab eder. Bütün yaratklar Allah'n

askerleridir." Katâde der ki: “Hasan(- Basri): “Denizdeki köpükler Allah'n

askerleridir” derdi.” 3

61 * J^JI U ûj jiîlj J jbr-U: ‘üi iL Sjjlp \lf\&

j

"Andolsun, Dâvud’a tarafmzdan bir üstünlük verdik. «Ey

dalar ve kular! Onunla beraber tebih edin» dedik. Ona
demiri yumuattk. Geni zrhlar imal et, dokumasn ölçülü

yap. (Ey Dâvud hanedan!) yi iler yapn. Kukusuz ben,

yaptklarnz görmekteyim, diye (vahyettik)." (Seke Sur. 10. l)

Ibn Ebî eybe Musannifte, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bn

Abbâs'tan bildirdiine göre “Jü jSÎ”
4 buyruu: “Onunla beraber tebih et

'

mânâsndadr.5

bn CenVin Ebû Meysere'den bildirdiine göre “Âii tjjî”
6 buyruu Habeî

diliyle: “Onunla beraber tebih et” mânâsndadr.'

' Sebe Sur. 8

1

Sebe Sur. 9
3 Abdurrezzâk (2/126), bn Kesîr Tefsir

1de (6/484) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve

bn Cerîr 819/215, 216, 218, 219).

4
Sebe Sur. 10

3 bn Ebî eybe (11/559) ve bn Cerîr (19/220).

6
Sebe Sur. 10
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Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn CenVin krime’den bildirdiine göre

buyruu: "Tebih et"mânâsndadr.
3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, krime ve Ebû Abdirrahman'dan ayn

rivâyette bulunmutur.

4

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

Katâde'den bildirdiine göre "Ü s buyruu, "Dâvud tebih ettii

zaman siz de onunla beraber tebih edin" mânâsndadr.

6

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Katâde, "Ona demiri yumuattk"7 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah

demiri onun için yumuatt. Hz. Dâvud demiri atete stmaya gerek

duymazd. Âyetteki "oli»U.”
8
kelimesi ise zrhlar mânâsndadr .

9

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der

ki: "Ondan önce zrhlar plakalar halinde olduundan ar idi. Allah, demiri,

Hz. Dâvud'un emrine verdi. Dâvud, demiri atee sokmadan, çamura ekil

verir gibi eerek ve çekiç kullanmadan eliyle halkalar eklinde örüyordu (ve

zrhlar yapyordu). nsanlar arasnda ilk zrh yapan Hz. Dâvud'dur. Ondan

önce zrhlar plakalar halindeydi ve bunlarla dümana kar korunuyorlard ."10

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Ona demiri

yumuattk"11 buyruunu açklarken: "Hz. Dâvud, demiri ald zaman elinde

hamur gibi olurdu ve onunla zrh yapard" demitir.

I bn Cerîr (19/220).
1
5ebe Sur. 10

3 Talîk’ te (4/29) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (19/221).

4 bn Cerîr (19/220) Ebû Abdirrahman'dan mânâ olarak ayn rivâyette bulundu.

s Sobe Sur. 10

6
Abdurrezzâk (2/127) ve bn Cerîr (19/221).

7
Sebe Sur. 10

8
SebeSur.il

9 Abdurrezzâk (2/127).
10 bn Cerîr (19/222, 223).
II

Sebe Sur. 10



166 *3 Sebe Sûresi g-

bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim deiik kanallarla bn Abbâs'n,

"Dokumasn ölçülü yap..."' buyruunu açklarken: "Dokumadan kastedilen

demir halkalardr" dediini bildirir .

2

Abd b. Humeyd ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde,

"Dokumasn ölçülü yap ..." 3 buyruundaki dokumadan kastn, halkalardaki

çiviler olduunu söylemitir.

Abdurrezzâk ve HâkirrTin bildirdiine göre bn Abbâs, "Dokumasn

ölçülü yap...""* buyruunu: "Çivileri ince halkalan geni yapma, zrh salam

olmaz. Çivileri kaln yapp halkalan küçültme. Böyle yaparsan halkalar knlr.

Her eyi ölçülü yap" eklinde açklamtr .

5

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid,

"Dokumasn ölçülü yap ..."
6 buyruunu açklarken öyle dedi: "Çivileri ve

halkalan ölçülü yap. Çivileri ince yaparsan, zrh salam olmaz, kaln yaparsan

halkalar krlr."7

Hakim et-Tirmizî Nevâdiru'I-Usûl’da ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

bn evzeb der ki: "Hz. Dâvud, her gün bir zrh yapp, alt bin dirheme satyor,

iki bin dirhemini kendisi ve ailesi için ayryor, dört bin dirhemle de

srâiloullarna beyaz undan ekmek yediriyordu."
8

te >2Ji v M* 5u^
r?^ f-

jOi

•«*

'Süleyman'n emrine de, sabah esii bir ay, akam esii de

1

2

3

4

5

6

7

a

Sebe Sur. 11

ibn Cerîr (19/224).

Sebe Sur. 1

1

Sebe Sur. 11

Abdurrezzâk (2/127) ve Hâkim (2/423).

Sebe Sur. 11

Talîk* te (4/29) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr 819/225).

Hakîm et-Tirmizî (1/374) ve bn Kesir Tefsîr ’de (6/485) geçtii üzere bn Ebî Hâtim
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bîr aydk yol) olan rüzgâr verdik. Erimi bakr ocan da

ona sel gibi akttk. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun

önünde çalanlar vard. çlerinden kim bizim emrimizden

çkarsa, ona alevli ate azabn tattrrz.” (Sd>c Sur. 12)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, "çuV

1

eklinde

okumutur.'

Abd b. Humeyd ve bn Cerir’in bildirdiine göre Katâde, "Süleyman'n

emrine de, sabah esii bir ay, akam esii de bir ay(lk yol) olan rüzgâr

verdik"* buyruunu açklarken: "Rüzgar, sabah esiinde bir aylk yol alr,

akam da bir aylk yol giderdi. Böylece günde iki aylk yol giderdi” dedi.3

Abd b. Humeyd’in Mücâhid'den bildirdiine göre rüzgann bir günde ald
yol iki aylk mesafedir.

Abdurrezzâk, ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Hz. Süleymân' atlar megul

ettii zaman ikindi namaznn vakti geçti. Bunun üzerine atlar keserek

öldürdü. Yüce Allah kendisine bunlardan daha hayrlsn ve hzl gidenini

verdi. Onlann yerine rüzgarlar diledii yere akp gidecek ekilde verdi. Bu

rüzgarlar sabah esiinde bir aylk, akam esiinde de bir aylk mesafeyi

alyordu. Hz. Süleymân, sabah îlâ'dan (Kudüs'ten) yola çkyor, Kurayr'da

mola veriyor ve akam Kurayridan yola çkp Kâbul’de akamlyordu.”4

Hatîb Ruvât Mâlik’tt, Saîd b. el-Müseyyeb'in öyle dediini bildirir: "Hz.

Süleyman, stahar'dan rüzgara biner, Beytu'l-Makdis'te kahvaltsn yapar,

sonra tekrar dönüp akam yemeini stahar'da yerdi.”

Ahmed Zühd'de
,
Hasan(- Basrî)’nin, "Sabah esii bir ay, akam esii de

bir ay(lk yol) olan rüzgâr verdik
"5 buyruunu açklarken öyle dediini

bildirir: “Hz. Süleymân sabah vakti Beytu'l-Makdis'ten çkar, kayluie vaktinde

1

Bu, Ebû Bekr'in Âsun'dan olan rivayetidir. Dierleri ise bu âyeti "/,11" eklinde

okumutur. en-Ner (2/262).
1
Sebe Sur. 12

3 bn Cerîr (19/227).

4 Abdurrezzâk (2/127).

5 Sebe Sur. 12
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(öle vaktine doru) stahar'a varrd. Akam da stahar'dan yola çkp gecey

Horasan kalesinde geçirirdi/'

ibn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’ir

deiik yollarla bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen “Jmi”

1

kelimes

bakr mânâsndadr/

Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, “ aj uLli.

^LâJl
"3 buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Allah ona, suyun akt

gibi akan bir bakr kayna verdi” cevabn verdi. Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir

ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs

öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa airin:

"Demir ayaklar üzerine koyduu

Topraktan çömlek deil bakrdan kazanlardr" dediini bilmez misin?”
4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde, "Erimi bakr ocan da ona sel gibi akttk...”5 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Bu, Yemen'de olan bir bakr kaynadr. nsanlar bu

gün, Yüce Allah'n Hz. Süleyman için çkard bakn kullanyorlar.”
6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime, "Erimi bakr ocan da ona sel

gibi akttk ...”7 buyruunu açklarken öyle dedi: “Allah, üç gün boyunca

bakn aktt. Bakr, San'â'dan suyun akt gibi akyordu.” krime'ye: “Nereye

akyordu?” diye sorulunca, “Bilmiyorum” cevabn verdi.

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre Hz. Süleyman için br

kaynaktan üç gün boyunca bakr aktld.

1

Sebe Sur. 12
2 bn Cerîr 819/229) ve Talîk" te (4/11) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Sebe Sur. 12

4
tkân'da (2/99) geçtii üzere Tastî.

3 Sebe Sur. 12
6
Abdurrezzâk (2/127) ve bn Cerîr 819/228).

7
Sebe Sur. 12
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bnu'l-Münzir’in bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre ibn Abbâs der ki:

"Ktr, bakr demektir. Hz. Süleymân’dan sonra kimse ona hâkim olamad.

Ondan sonra bütün insanlar, Hz. Süleyman'a verilen bakr kullanmaya

baladlar.”

Abd b. Humeyd'in Mücâhid'den bildirdiine göre “jksjr kelimesi, bakr

demektir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Katâde’nin öyle dediini

bildirir: "Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalanlar vard.

çlerinden kim bizim emrimizden çkarsa, ona alevli ate azabn tattrrz"
1

buyruunda da duyduunuz gibi, Yüce Allah bütün cinleri Hz. Süleyman'n

emrine vermedi. Bazlar, Hz. Süleyman'n emrinden dar çkyorlard .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre

"çlerinden kim bizim emrimizden çkarsa, ona alevli ate azabn tattrrz" 3

buyruunda kastedilenler cinlerdir.

jjJj —

S

U ij

a£h *1» *5 ^ IjLa ol^lj

"Cinler, Süleyman için diledii biçimde kaleler, heykeller,

havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapyorlard. Ey

Davûd ailesi, ükredin! Kullarmdan ükredenler pek azdr/'
(Scbc Sur. 1 3)

bnu'l-Münzir’in bn Cüreyc’den bildirdiine göre "Süleyman için diledii

biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar

yapyorlard" buyruunda geçen eyleri cinler, sar bakrdan ve mermerden

yapyorlard.

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

Mücâhid’den bildirdiine Cinler, Hz. Süleyman'a saraydan küçük binalar.

1

SebeSur. 12
1 bn Cerîr (19/229, 230).

5 Sebe Sur. 12
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bakrdan heykeller, havuz misali çanaklar ve büyük kazanlar yapyorlard.'

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atiyye der ki:
"Mehârîb

,
kökler

demektir. Timsaller ise resimlerdir. Yaptklar çanaklar ise havuz

büyüklüündedir.”

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

bildirdiine göre Katâde der ki: "Âyetteki mehârib, kökler ve mescitlerdir.

Heykelleri, mermer ve bakrdan yapyorlard. Çanaklar ise havuz gibi büyüktü.

Yaplan kazanlar ise sabitti ve yerlerinden oynatlamazlard. Bu kazanlar,

kökler ve mescitler Yemen'deydi.”

1

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'I-Usûl'da, bn Abbâs, âyeti açklarken öyle

dediini bildirir: "Hz. Süleyman bakrdan heykeller edinip: "Ey Rabbim!

Bunlara ruh üfle. Bunlar daha iyi hizmet ederler” deyince, Allah bu heykellere

ruh üfledi. Heykeller Hz. Süleymân’a hizmet ediyordu ve sfendiyâr bu

heykellerden biridir. Hz. Dâvud ve Hz. Süleymân’a: "Ey Davûd ailesi,

ükredin! Kullarmdan ükredenler pek azdr" denildi.*

bn Ebî eybe, bn Cerir ve bnu'l-Münzir’in Dahhâk'tan bildirdiine göre

âyette geçen mehârib kelimesi, mescitler mânâsndadr. Temâsil, resimlerdir.

Çanaklarn büyüklüü ise develerin su içtii havuzlar gibiydi. Dalardan,

büyük kazanlar oymulard.'’

ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Cinlerin Hz. Süleymân için yapt çanaklar havuz büyüklüündedir. Kazanlar

ise yerlerinde sabitti.

5

Tastî'nrn bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, " jûç-i

buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: "Geni havuzlar kadar

1

Talîk’te (4/31) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerir (19/230, 2312, 233, 234).

2
Abdurrezzâk (2/127) ve bn Cerîr (19/230, 231, 233, 234).

* Hakîm et-Tirmizî (1/374).

4 bn Cerîr (19/231, 233-235).

5 bn Cerir (19/232) ve Talîk (4/31) ve Fethu'l-Bârîde (8/537) geçtii üzere bn Ebî

Hâlim.
6
Sebe Sur. 13
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büyük demektir. Bir çanaa bir sürü kesilmi davar sar" cevabn verdi. Nâfi:

"Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye

sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa Tarafa b. el-Abd'in:

Her zaman dopdolu, büyük kazanlar gibi,

Hem misafirlere, kem orada ikamet edenlere ikram için" dediini

Yine:

Onun malyla, soyulan kç raz edilir

Çadrlar, büyük çanaklarfdaki yemeklerj ve hizmetçilerle" dediini bilmez

misin?"
1

Abd b- Humeyd’in Hasan( Basri)'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, havuzlar gibi, demektir. "ûL Ij jÇâJ” buyruu ise,

yerlerinde sabit olan büyük kazanlardr.

Firyâbî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “
j3 js3

0IL-15"
2 buyruunu açklarken: "Yerinden oynamayan, baka kaplarla içi

boaltlan büyük kazanlardr” demitir.

ibn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “Ey Davüd ailesi,

ükredin! Kullarmdan ükredenler pek azdr" buyruu: "Allah’n size verdii

nimetlere karlk amel yaparak ükredin” mânâsndadr.

Beyhakt'nin u'abu'l-îman’da, bn ihâb'dan bildirdiine göre, "Ey Davûd

ailesi, ükredin! Kullarmdan ükredenler pek azdr" buyruu:

"Elhamdülillah (=Allah'a hamd olsun) deyin" mânâsndadr .
3

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin u'abu'l-

îman’da bildirdiine göre Sabit el-Bünânî der ki: Bize ulatna göre Hz.

Dâvud namaz evlerindeki hanmlar ve çocuklar arasnda taksim etti. Gece

olsun, gündüz olsun her saatte muhakkak Hz. Dâvud'un ailesinden biri

' el-tkân 'da (2/75) geçtii üzere Tast.
1
Sebe Sur. 13

3 Beyhakî (4478).
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namaz klmaktayd. Bu sebeple yüce Allah onlan, "Ey Davüd ailesi, ükredin!

Kullarmdan ükredenler pek azdr" buyruuyla nimetlendirdi.'

Firyâbî ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre Hz. Dâvud, Hz.

Süleymân'a öyle dedi: "Yüce Allah ükrü zikretti. Bu sebeple sen benim

yerime gündüz vakti namaz kl, ben de gece namazn klaym." Hz.

Süleyman: "Buna gücüm yetmez" karln verince, Hz. Dâvud: "O zaman,

öle namazna kadar namaz sen kl" dedi. Hz. Süleyman bunu kabul edip,

öle vaktine kadar kendisi namaz kld.

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

göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî, bu âyet hakknda der ki: "ükür, Allah'tan

korkmak ve Ona itaat ederek amel yapmaktr.”2

bn Ebî Hâtim'in Fudayl’dan bildirdiine göre Hz. Dâvud: "Ey Rabbim!

ükür, Senden olan bir nimet iken, nasl Sana ükredeyim?” deyince, Allah:

"te imdi, nimetlerin Benden olduunu bildiin anda bana ükretmi

oldun" buyurdu .

3

Ahmed b. Hanbel Zühd’de, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin u'abu'l-

îmarida, Mugîre b. u'be’den bildirdiine göre Hz. Dâvud: "Ey Rabbim! Bu

gece seni benden daha uzun süre zikreden bir kulun oldu mu?” diye sorunca,

Yüce Allah: "Evet. Kurbaa senden daha uzun süre ibadet etti” diye vahyetti

ve "Ey Davüd ailesi, ükredin! Kullarmdan ükredenler pek azdr"

buyruunu indirdi. Hz, Dâvud: "Ey Rabbim! Sana (laykyla) ükretmeye nasl

güç yetirebilirim ki! Nimeti veren, onunla nzklandran, sonra nimet üstüne

ükür nimetini vererek artran ensin. Nimet de Senden, ükür de Senden,

nasl olur da ben Sana ükretmeye takat getirebilirim?" deyince, Allah: "Ey

Dâvud! imdi Beni hakkyla bildin" buyurdu .
4

Ahmed Zühd’de, bn Ebi'd-Dünyâ e-ükr'de ve Beyhakî u'abu'l-îman’da

Ebû'l-Celd'in öyle dediini bildirir: Okuduuma göre Hz. Dâvud: "Ey Rabbim!

1 bn Ebî eybe <11/533, 13/209), bn Kesir Tefsir'âe (6/488) geçtii üzere bn Ebî Hatim

ve Beyhakî (3187)
3 bn Cerir (19/235, 236) ve bn Kesîr Tefsir'de (6/488) geçtii üzere bn Ebî Hatim

* bn Kesîr Tefsir'de (6/489) geçtii üzere bn Ebî Hatim
4 Ahmed (sh. 69) ve Beyhakî (4413).
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Ancak verdiin nimetle Sana ükredebilirken, Sana nasl ükredebilirim?”

deyince, ona: "Ey Dâvud! Sende olanlann, Benim verdiim nimetler olduunu

bilmiyor musun?” diye vahyedildi. Hz. Dâvud: "Evet biliyorum" cevabn

verince, Allah: "Ben bunu senin ükrün olarak kabul ediyorum” buyurdu.’

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Dâvud:

"Ey Rabbim! Eer her saç telimin iki dili olsa ve ömür boyu gece gündüz Seni

tebih etseler, bana verdiin bir nimetin bile hakkn ödeyemem" dedi .

2

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Süddî, "Ey Dâvud ailesi, ükredin!

Kullarmdan ükredenler pek azdr'' buyruunu açklarken: "Hz. Dâvud'un

ailesinden her zaman namaz klan biri olurdu.” dedi.

ibn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakt u'abu'l-îman’da, Mis’ar’n öyle dediini

bildirir. "Hz. Dâvud'un ailesine, «Ey Davûd ailesi, ükredin!» buyrulduktan

sonra, hiçbir zaman olmad ki, onlardan namaz klan biri olmasn .”3

bnu’l-Münzir’in Atâ b. Yesâridan bildirdiine göre Allah’n Resulü (wMahu

aleyhi veseM minberde insanlara hutbe verirken, "Ey Davûd ailesi, ükredin!"

âyetini okudu ve: "Kime u üç ey verilirse, Hz. Dâvud'un ailesine verilenler

kendisine de verilmi demektir" buyurdu. Sahabe: "Onlar nedir ey Allah’n

Resulü?” diye sorunca, Hz. Peygamber (siisiiahu aleyhi mailem;: "Öfke annda da, nza

annda da adaletli olmak, fakirlikte de zenginlikte de tutumlu olmak ve hem gizli

hem açktan Allah' zikretmek

"

buyurdu.

bn Merdûye, ayn hadisi Atâ b. Yesâr vastasyla Hafsa’dan merfu olarak

rivayet etti.

Hakîm et-Tirmizî, ayn hadisi Atâ b. Yesâr vastasyla Ebu Hureyre'den

merfu olarak rivayet etmitir.

4

bnu'n-Neccâr Tarih’te, ayn hadisi Atâ b. Yesâr vastasyla Hafsa’dan

merfu olarak rivayet etti; ancak ondaki lafz: "...Hem gizli hallerde hem açk

Ahmed (sh. 72), bn Ebi'd-Dünyâ (59) ve Beyhakî (4414).

2 bn Ebî eybe (11/553) ve Ahmed (sh. 69).

* bn Ebi'd-Dünyâ (74) ve Beyhakî (4524).

4 Hakîm et-Timizî (2/7). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'\fu‘l-C&mi. 2539).
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hallerde Allah'tan korkmak" eklindedir.

1

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

"Kullarmdan ükredenler pek azdr" buyruunu: “Kullanmdan, Allah

tevhid edenler pek azdr" eklinde açklad .

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in brahim et-Teymî'de

bildirdiine göre bir adam Hz. Ömer’in yannda: “Allahm! Beni az olanlarda

eyle” deyince, Hz. Ömer: “Yaptn bu dua da nedir?” diye sordu. Adan

“Yüce Allah'n, "Kullarmdan ükredenler pek azdr" buyurduunu duydun

ben de Yüce Allah'tan, beni az olan bu gruptan yapmasn istedim” cevab

verince, Hz. Ömer: “Bütün insanlar Ömer'den daha bilgilidir” dedi .

3

Abdullah, Zühd’ün zevâidinde, Mis'ar’n öyle dediini bildirir: Hz. Örm

bir kiinin, “Allahm! Beni az olanlardan yap” dediini duyunca: “Ey Allah'

kulu! Bu nedir?” diye sordu. Adam: “Yüce Allah'n, "Ama, onunla berabc

sadece pek az kimse iman etmiti"4, "Kullarmdan ükredenler pek azd
(adam bir âyet daha zikretti) buyurduunu duydum” cevabn verdi. Bunu

üzerine Hz. Ömer: “Herkes Ömer'den daha bilgilidir” dedi.

lîLi, jsrtî ^jSl ’&i U hjjj\ çii 14JJ uiî

çAJudl J> ijü U çjJl ûjiiii ljllîr j! jt CJl çi; y- UÜ
r • > y

“Süleyman'n ölümüne hükmettiimiz zaman, onun
ölümünü onlara ancak deneini yemekte olan bir kurt

gösterdi, Süleyman'n cesedi yklnca cinler anladlar ki,

eer gayb bilmi olsalard aalayn azap içinde kalmam
olacaklard," (Seke Sur. 14)

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre Hz. Süleyman bazen bir y

bazen iki yl, bazen bir ay, bazen iki ay Beytu'l-Makdis'e çekilirdi. Bunda

1

Îbnu'n-Neccar (16/314).

3 bn Cerîr (19/236, 237).

3 bn Ebî eybe (10/322).

4 Hûd Sur. 40
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daha çok veya daha az çekildii de olurdu. Beytu'l-Makdis’e çekilecei zaman

yiyeceini ve içeceini mescide/mabede getirirdi. Vefat ettiinde yiyeceini

mescide götürmütü. Bunun balangc öyle olmutu: Her her sabah Beytu'l-

Makdis'de bir aacn bittiini görüyor ve ona: "Adn ne?" diye soruyordu.

Aaç: "Adm u u” diye cevap verince, ona: "Sen ne ie yararsn?” diye

soruyor, o da "una una yararm'' diyordu. Bunun üzerine emir veriyor ve o

aaç kesiliyor, eer bu aaç, dikilecek bir fidansa onu dikiyor, eer herhangi

bir hastaln devasysa, aaç: "Ben falan hastaln devas olarak bittim”

diyordu ve Hz. Süleyman da bu aac o hastalk için kullanyordu. Nihayet

hamûbe (=keçiboynuzu) denilen bir aaç bitti. Hz. Süleyman ona: "Ne için

bittin?” diye sorunca, aaç: "Bu mescidi ykmak için bittim” dedi. Hz.

Süleyman: "Ben hayatta olduum sürece Allah bu mescidi tahrib

etmeyecektir. Sen kendisi sebebiyle helak olacam ve Beytu’l-Makdis’in de

helak olaca aaçsn” diyerek onu çekip bahçesine dikti. Sonra mihraba girdi

ve asasna dayanarak namaz klmaya balad. O srada vefat etti ve eytânlar,

onun vefat ettiini bilmeden, Hz. Süleyman'n çkp ta kendilerini

cezalandrmasndan korkarak ve asasna dayanm vaziyette olduu için diri

sanp çalyorlard. eytânlar mihrabn etrafnda toplanrlard. Mihrabn

önünde ve yannda ayr delikler vard. A2gn olan eytan kaçmak istedii

zaman: "Ben uradan girip öbür taraftan çkacak güçte deil miyim?” deyip

bir delikten girer öbür delikten çkard. eytan bir delikten girip dierinden

çkt. Daha önce Hz. Süleyman mihrabtayken ona bakan eytan yanard.

eytan delikten geçip öbüründen çkarken Hz. Süleyman’n sesini

duymaynca, bir daha geri döndü, yine duymaynca üçüncü defa geri döndü

ve (mihrabn bulunduu) evin içine girdi ve yanmad. Hz. Süleyman’n ölü

olarak yerde olduunu görünce çkp halka onun öldüünü haber verdi. Onlar

da Hz. Süleyman'n mihrabn açp oradan kendisini çkardlar. Asasn - Habe

dilinde "Sjllu” âsâ demektir- aaç kurdunun yediini gördüler. Ne zaman

öldüünü de bilemediler. Sonra o kurdu âsânn üzerine koydular, bir gün ve

gecede asadan bir miktar yedi. Buna göre hesap yaptklarnda ise bir yl önce

vefat etmi olduunu anladlar.

ibn Mes’ûd'un kraatinde "îUff ^ ûs^jj eklindedir.

Yani, cinler Hz. Süleymân'n vefatndan sonra kendisi için bir yl çalmlardr.

Böylece insanlar, cinlerin gayb bildiklerine dâir sözlerinin yalan olduunu

anladlar. ayet onlar gayb bilselerdi, Hz. Süleyman'n ölümünü de bilirlerdi
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ve bir yl boyunca onun için çalp yorulmazlard. Sonra cinler, aaç kurduna:

“Eer arap içseydin, sana en tatl arab içirirdik, ancak biz sana su ve çamur

tayacaz” dediler. Nihayet onlar o kurda su ve çamur tadlar. te, aacn
kovuunda bulunan çamur, eytânlar srf aaç kurduna teekkür için

tadklar çamurdur.
1

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

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hz. Süleyman vefat ettikten sonra,

asasna bir yl boyunca dayanm bir ekilde durdu, bir yl sonra da yere

dütü. Cinler, Hz. Süleyman'n asas gibi bir asa, onun asasn yiyen aaç

kurdu gibi bir kurt alp, kurdu asann üzerine koydular. Kurt asay bir ylda

yedi." bn Abbâs bu âyeti, “
13 lyj L >«J> Ö& >1 J ^-5 > Uli

l- j*!i eklinde okurdu. Süfyân der ki: Bu âyet, bn Mes'ûd'un

kraatinde “iiy -ü ^3" eklindedir.
2

Bezzâr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bnu’s-Sünnî et-

Tbbu'n-Nebevi'de ve ibn Merdûye, bn Abbâs'tan Resûlullah’n (saUatiahu aiert

midim) öyle buyurduunu nakleder: "Hz. Süleyman namaz klnca önünde bir

aacn bittiini görür ve: «Adn nedir?» diye sorard. Aaç: «Adm u udur»

cevabn verince, Hz. Süleyman: «Sen ne içinsin?» diye sorard. Aaç: «u u
ey için» cevabn verince, eer aaç ekilecek bir aaçsa ekilir, bir hastaln

devasysa yazlrd. Hz. Süleyman bir gün namaz kldktan sonra, önünde bir

aacn bittiini gördü ve: «Adn nedir?» diye sordu. Aaç: «Harrûb» cevabn

verince, Hz. Süleyman: «Sen ne içinsin?» diye sordu. Aaç: «Bu evin harab

olmas içinim» cevabn verince, Hz. Süleyman: «Allahm, cinlerin öldüümü

bilmelerine imkan verme, tâ ki insanlar cinlerin gayb bilmediklerini bilmi

olsunlar» deyip bir asa alarak ona dayand ve asaya dayanmken Yüce Allah

onun ruhunu ald. Hz. Süleyman bir yl boyunca bu durumda kald ve bu

srada cinler, onun vefatndan habersiz çalmaya devam ettiler. Asay bir aaç

kurdu asay yiyip Hz. Süleyman yere düünce, cinler onun vefat ettiini

1 bn Cerîr, Tefsir (19/241, 242) ve Tarih (1/502, 503). bn Kesir Tefsir’de (6/490) der ki:

"Bu rivayet, kitab ehlinden baz bilginlerden alnmtr ve sadece Kur'ân' tasdik eden

ksmna itibar edilir, hakka muhalif olan ksmna da itiraz edilir. Dier ksmlarysa ne

yalanlanr, ne de doru olduu söylenir."

1

Bu iki kraat, eldeki Kur'ân'n metnine muhalif olduu için âz bir krattr. Bahru'l-

Muhît'e (7/268) bakn.



Ayet: 14 • Hz. Süleyman 177

anladlar. «O zaman insanlar anladlar ki, cinler gayb bilmezler. Eer gayb

bilselerdi, bir yl boyunca aalayc azap içinde kalmazlard .»

1

-bn Abbâs,

âyeti bu ekilde okumutur- Cinler, asay yiyen aaç kurduna teekkür edip,

nerede olursa olsun ona su götürmeye baladlar."
1

Bezzâr, Hâkim ve bn Merdûye, ayn hadisi bn Abbâs'tan mevkuf (yani

onun sözü) olarak nakletmitir.

3

Deylemî'nin Zeyd b. Erkâm'dan naklettiine göre Resûluilah {saiisiiahu aleyhi

rasellem) öyle buyurdu:
"
Yüce Allah öyle buyurur: «Ben, kullanma üç eyde

ihsanda bulundum: Tahla kurdu düürdüm. Eer böyle yapmasaydm, krallar

tpk altn ve gümüü sakladklan gibi tahl biriktirip saklarlard, ölü cesede

kokuyu düürdüm. Eer böyle olmasayd, hiç kimse sevdii birini gömmezdi.

Hüznü de çekip aldm /devaml olmamasn saladm. Eer böyle olmasayd

nesiller yok olurdu.»"*

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde der ki: “Cinler, insanlara

gaybdan baz eyleri ve yann ne olacan bildiklerini söylüyorlard. Bunun

üzerine Hz. Süleyman'n vefatyla denendiler. Hz. Süleyman vefat edince, bir

yl boyunca asasna dayanm bir ekilde durdu ve cinler onun vefat ettiini

anlamadlar. Bu bir yl süresince de durmadan çaltlar. "Süleyman'n cesedi

yklnca cinler anladlar ki..." buyruu, baka bir kraatte: "O zaman

insanlar anladlar ki, cinler gayb bilmezler. Eer gayb bilselerdi, bir yl

boyunca aalayc azap içinde kalmazlard ." 5 - eklindedir. Cinler, Hz.

Süleyman'n vefatndan sonra (vefat ettiini anlamadklar için) bir yl

boyunca çaltlar.”

Abd b. Humeyd, Kays b. Sa'd vastasyla bn Abbâs’n öyle dediini

bildirir: nsanlar, Hz. Süleyman zamannda: “Cinler gayb biliyorlar” diyorlard.

1

Sebe Sur. 14

‘ Bezzâr Kefu'l-Estâr (2355), bn Cerîr (19/240) bn Kesir Tefsirde (111) geçtii üzere

ibn Ebî Hatim ve Taberânî (12281). bn Kesir der ki: "Hadisin merfu olarak

nakledilmesinde gariplikler vardr. Doru olan hadisin sahabi sözü olmasdr. Atâ b.

Ebî Müslim el-Horasâû, rivayette tek kald hadisler nakleder ve baz hadisleri

münkerdir. Heysemî, Mectmu'z-Zevâid'e (8/208) bakn.
3 Bezzâr Kefu'l-Estâr (2358) ve Hâkim (4/197, 198 “sahih").

4
Deylemî (8036).

5
Sebe Sur. 14
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Hz. Süleyman vefat edince bir yl boyunca ölü olarak asasna dayanm bir

ekilde kald. Cinler de onun hayatta olduunu sanp kendisi için

çalyorlard. "Süleyman'n cesedi yklnca insanlar anladlar ki, cinler

gayb bilmezler. Eer gayb bilselerdi, bir yl boyunca aalayc azap

içinde kalmazlard"' bn Abbâs âyeti bu ekilde okumutur. Kays b. Sa’d der

ki: "Ubey b. Ka'b da bu âyeti ayn ekilde okumutur."

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd der ki: Hz. Süleyman ölüm

meleine: "Canm alman emredildii zaman bana bildir” dedi. Ölüm melei

gelip: "Ey Süleyman! Cann almakla görevlendirildim. Bir saatten az bir

zamann kald” deyince, Hz. Süleyman eytanlan çard ve kendisi için

camdan, kaps olmayan yüksek bir bina yaptrd ve asasna dayanarak içinde

namaz klmaya balad. Ölüm melei girip asasna dayanm olan Hz.

Süleyman’n cann ald. Hz. Süleyman bu cam binay, ölüm meleinden

kaçmak için yapmamt. Cinler Hz. Süleyman’n önünde çalp kendisine

bakyorlar ve yaadn zannediyorlard. Allah çubuklar yiyen el-Kâdih

adnda bir haere gönderdi. Bu haere girip asay yemeye balad. Asann

içine girip yiyince asa zayflad ve Hz. Süleyman’n arlna dayanamayarak

krld. Hz. Süleyman da ölü olarak yere dütü. Hz. Süleyman’n vefat etiini

gören cinler dalp gittiler. Yüce Allah’n, "Onun ölümünü onlara ancak

deneini yemekte olan bir kurt gösterdi"
2 buyruu buna iaret etmektedir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime

der ki: "Allah, yüzüü Hz. Süleyman'a iade edince, Hz. Süleyman hangi gün

sabah namazn kldktan sonra arkasna bakar ve sallanmakta olan yeil bir

aaç görürdü. Ona: “Ey aaç! Seni ne insan, ne cin, ne ku, ne arslan ne de

baka bir hayvan yemez mi?" diye sorard. Aaç: "Ben hiçbir ey için rzk

olarak yaratlmadm. Ben falan hastaln devasytm" derdi. nsanlar ve cinler

bu aac kesip hastalklan için kullanmak istediler. Bir gün Hz. Süleyman

sabah namazn klp arkasna baknca bir aaç gördü ve: "Sen kimsin ey

aaç?" dedi. Aaç: "Ben hamûb (=keçiboynuzu) aacym" cevabn verince,

Hz. Süleyman: "Vallahi! Hamûb aac ancak sebebiyle Beytu'l-A/lakdis'in

harab olaca aaçtr. Vallahi! Ben hayatta olduum müddetçe Beytu'l-

Makdis harap olmaz, ama ben öleceim" dedi ve koku getirtip sürünerek

Sebe Sur. 14
1
Sebe Sur. 14
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kefenini de giydikten sonra tahtna oturdu. Sonra ellerini asasnn üzerine üst

üste koyup asay da çenesine dayad. Bu durumdayken de vefat etti. Cinler,

Hz. Süleyman'n yaadn zannedip bir yl boyunca çalmaya devam ettiler.

Cinler Hz. Süleyman'a bakamazlard. Allah aaç kurdunu gönderdi ve bu aaç

kurdu asann bir kenann yiyince Hz. Süleyman yüzüstü yere dütü. O zaman

cinler Hz. Süleyman’n vefat ettiini anladlar. “Cinler anladlar ki..."

buyruu buna iaret etmektedir. Cinler, gayb bilmediklerini biliyorlard.

Ancak bu âyet daha önceki rivayetlerde de zikredildii gibi bu âyet baz

kraatlerde: "Süleyman'n cesedi yklnca insanlar anladlar ki, cinler gayb

bilmezler. Eer gayb bilselerdi, bir yl boyunca aalayc azap içinde

kalmazlard"’ eklinde okunmaktadr.

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“Aaç kurdu, asann yarsn yiyince, onu dier yarsnn üzerine braktlar,

aaç kurdu asann dier yarsn bir ylda yedi. Bunun üzerine: “Hz. Süleyman

önceki yl öldü" dediler.

Abd b. Humeyd'in bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Hz. Süleyman, asasna

dayanm bir ekilde bir yl kald. Aaç kurdu asay yiyince ise yere dütü.

Firyâbt, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Mücâhid’den bildirdiine göre

âyette geçen "^jSl îulS" buyruu aaç kurdu, ise Hz. Süleyman'n

asas mânâsndadr.
3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

“Aaç kurdu Süleyman’n asasn yiyince, Hz. Süleyman yere dütü"

demitir .

4

Abd b. Humeyd’in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi Hz. Süleyman’n asas mânâsndadr.

1

Sebe Sur. 14
2
Abdurrezzâk (2/128).

3 bn Cerîr (19/238).

4 Abdurrezzâk (2/128) ve bn Cerîr (19/238).
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tt*xr*. »Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre krime'ye,

kelimesi sorulunca öyle cevap verdi: “Bu kelime asa mânâsndadr. Bu

konuda Abdulmuttalib u iiri söylemitir:

Babas2 kalasn! Bir halat için mi vurdun onu asa ile?

Senin o halatn böylece ba§ka halatlar (musibetler) çekti, getirdi.

ibn Cerîr’in Süddî'den bildirdiine göre kelimesi, Habeilerin diliyle

asa mânâsndadr.’

t3j JU-ij j\£>- jT ûVS" S
* t « - • I»

r' <r

j ^
li^.3^ i

* jjÂ* 4*33 ®3db ^^3

j*4 ir* tpU 4^-

(04 VI lüU ^ ^ V1J3 * JJî

4^ ijjn ^3-^3 ^3* Oî» ^4 t53^ 1 oâi

<0-^'A 4?^

^

43 ijiüi * ^4

^ JÜ oL;V US 01 JS- d*u-î (Ol*U>J

jjSLi

"Andolsun, Sebe halk için kendi yurtlarnda bir ibret 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 balayn bir

Rabdir.» Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim
selini gönderdik. Onlann bahçelerini eki meyveli aaçlar,

ac lgn ve biraz da sedir aan bulunan iki bahçeye

çevirdik. Nimetlere kar nankörlük etmeleri sebebiyle

onlan ite böyle cezalandrdk. Biz (bu ekilde) ancak
nankörler! cezalandrrz, sebe halk ile

fbn Cerir (19/238).



Âyet: 15-19 • Sebe Halk 181

bereketlendirdiimiz kentler arasna (her biri dierinden)

görülen kentler oluturduk. Oralarda gidi gelii belirledik

(seyahati kolaylatrdk) ve onlara da öyle dedik: «Oralarda

gece gündüz güvenlik içinde dolan.» Onlar iser «Ey

Rabbimiz! Yolculuumuzun konaklan arasn uzaklatr»
dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onlan ibret

kssalanna çevirdik ve kendilerini darmadan ettik.

üphesiz ki bunda çok sabreden, çok ükreden herkes için

ibretler vardr." (Sete Sur. 15-19)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî Tarih’te, Tirmizî, bnu’l-Münzir, Hâkim ve

ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Ferve b. Museyk el-Murâdî der ki:

Resûlullah’a (saiieiiahu aleyhi veseiiem) gidip: "Ey Allah'n Resulü! Müslümanlktan

yüzçevirenlerine kar müslümanla yönelenlerle beraber savaabilir

miyim?" diye sordum. Hz. Peygamber (saiiaibhu aleyhi vesellem) onlarla savamak

hususunda bana izin verdi ve beni de onlarla savaacak olanlara komutan

tayin etti. Yanndan çktm zaman peimden adam gönderip beni geri

çevirdi ve "Kavmini slam'a davet el ve onlardan müslümat olanlardan

Müslümanlklarn kabul eyle. Kim de müslüman olmazsa sana yeni bir emir

verinceye kadar acele etme" buyurdu. Sonradan Sebe hakknda indirilen

âyetler indirilince, bir adam: "Ey Allah'n Resûlü! Sebe nedir? Bir ülke mi,

yoksa bir kadn m?” diye sordu. Allah'n Resûlü (selillehu eisyhi vesellem) öyle

buyurdu: "Sebe ne bir ülkedir, ne de bir kadn. Fakat O, Araplardan, on çocuu

olan bir adamdr. Bu çocuklardan alts Yemen'e, dördü de am tarafna gittiler.

am tarafna gidenler Lahm, Cüzam, Gassan ve Amile adnda idiler. Yemen

tarafna gidenler ise Ezdliler, E'arîler, Himyer, Kinde, Mezhiç ve

Ermâr(llar)dr." Bir adam: "Ey Allah'n Resûlü! Enmâr nedir?" diye sorunca,

Hz. Peygamb er (saiiBiahu aleyhi vesBiiem):
"
Onlar Has'am ve Becîle'dir" cevabn verdi .

1

Ahmed, Abd b. Humeyd, Taberânî, bn Adiy, Hâkim ve ibn Merdûye'nin

bn Abbâs'tan bildirdiine göre bir adam Resûlullah'a (saiiBiahu aleyhi vesellem)

Sebe’nin bir erkek mî, kadn m yoksa bir ülke ismi mi olduunu sorunca,

Allah’n Resûlü (sallaiiehu aleyh* vesellem) öyle cevap verdi: "Sebe, on çocuu olan bir

' bn Kesir Câmu'l-Mcsânîd'de (10/269-271) geçtii üzere Ahmed, bn Kesir Tefsir"de

(6/492) geçtii üzere Abd b. Humeyd, Buhârî (7/126), Tirmizî (3222 "hasen
1

') ve Hâkim

(2/424 "sahih"). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî 2574).
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adamn ismidir. Bu çocuklarn alts Yemen'de, dördü ise am'da ikamet ettiler.

Yemenliler: Kindeliler, Ezdliler, E'ariler, Enmârllar ve Himyerlilerdir.

am'da ikamet edenler ise: Lahmllar, Cüzamllar, Âmildiler ve

Gassâtllardr.

Taberânî, Ebu'l-Kâsm el-Beavî, bn Merdûye ve bn Asâkir’in Yezîd b.

Husayn es-Sülemî'den bildirdiine göre bir adam: “Ey Allah’n Resulü! Sebe

nedir?” diye sorunca, Hz. Peygamber (sBlaiiahu alayhi ressllam) öyle cevap verdi:

"
Araplardan, on çocuu olan biridir. Bunlarn alts Yemen'de, dördü ise

am'da ikamet ettiler Yemen'de ikamet edenler: Kindeliler, Ezdliler, E'ariler,

Enmârllar ve Himyerlilerdir. am'da ikamet edenler ise: Lahmllar,

Cüzamllar, Âmildiler ve Gassânllardr."
3

Hâkim’in bn Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (&&Uat>u akyi» «seJiemj

bu âyeti, ili
"3 eklinde okumutur.

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti “^L-i j

eklinde, mesken kelimesini çoul olarak okumutur.

Firyâbî'nin bildirdiine göre Yahya b. Sâbit, bu âyeti, j jllj j\S âü”6

eklinde okumutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Sebe halknn iki da
arasnda iki bahçesi vard. Kadn, banda bir zenbille bu iki dan arasnda

gezinirken aaçlarn meyvesi sepetlere düerdi ve kadn onu toplamak

zahmetine katlanmazd. Sebe halk azgnlk yapnca Allah onlara cürz denen

1

Ahmed 5/75 (2898), bn Kesîr Tejsîfde (6/491) geçtii üzere Abd b. Humeyd,

Taberânî (12992), bn Adiy (4/1470), Hâkim (2/423 “sahih") ve el-sâbe'de (1/382) geçtii

üzere bn Merdûye. Müsned'in muhakkikleri hadisin senedinin hasen olduunu
söylemitir.

5
Taberânî 22/245 (639), el-sâbe'de (6/653) geçtii üzere Beavî ve el-sâbe'de (1/381,

382) geçtii üzere bn Merdûye ve bn Asâkir (65/155).

3 Sebe Sur. 15
4
Hâkim (2/248). Bu, Nâfi, bn Kesîr, Ebû Anr, bn Amir, ve Ebû Bekri in Âsim, Ebû

Cafer ve Yâkub'dan olan kraatleridir. Hamza, Kisâî, Halef ve Hafs, Âsm'dan

eklinde okumulardr. et-Ner (2/262).

5 Sebe Sur. 15
6
Sebe Sur. 15
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bir hayvan (köstebei) musallat etti. Hayvan, dalar arasndaki baraj delince

onlar su bast. Sonunda onlara lgn ve biraz da sedir aacndan baka bir ey
kalmad."’

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, "Andolsun, Sebe halk için

kendi yurtlarnda bir ibret vard.. ."2 buyruunu açklarken öyle dedi: "Sebe

halknn kasabalarnda, ne sivrisinek, ne sinek, ne bit, ne akrep, ne de ylan

bulunmazd. Yolcular, elbiselerindeki bitlerle ve dier haeratlarla gelip Sebe

halknn evlerini görünce, bu haereler Ölürlerdi. Kii iki bahçeye girince

bann üzerinde sepeti koyar, bahçeden çkarken, meyve aaçlarna elini

sürmedii halde, sepetin bahçedeki çeitli meyvelerle dolu olduunu

görürdü."

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

göre Katâde, "Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok balayc bir

Rabdir. Fakat onlar yüz çevirdiler..."
3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu

belde, temiz bir beldedir, Rabbiniz de günahlannz balaycdr. Sebe halk,

Allah'n emrine kar isyan edip nimetlerine kar nankörlük ettiler."
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: "Sebe halkna,

zamanlanndaki hiç kimseye verilmeyen eyler verilmiti. Kadn, banda

zenbille bir ey için çkar, varmak istedii yere yetimeden zenbili çeitli

meyvelerle dolard. Onlar, bu durumlanndan usanp peygamberlerini

yalanladlar. Daha önce sel, on günlük mesafeden gelip vadilerinde birikirdi.

Onlar, bir baraj yaparak suyu biriktiriyorlard ve bu baraja Arim diyorlard.

stedikleri zaman baraj açp bahçelerini suluyorlar, istedikleri zaman da

kapatyorlard. Allah onlara öfkelenip helak olmalarn emredince, bir kii

bahçesine girdi ve -ki bu kii Amr b. Âmir’di ve kâhindi- köstebein,

yavrulann vadinin içinden dan tepelerine doru tadn görüp: "Bu, daha

önce yavrulann buradan tamamt. Muhakkak bu belde halkna azab

gelecek" dedi. Köstebein baraj delmesi takdir edildi ve sular, açlan

delikten bu adamn bahçesine girdi. Adam emredip delii kapatnca, ikinci

1 bn Cerîr (19/248).
2
Sebe Sur. 15

3 Sebe Sur. 15, 16

4 bn Cerîr (19/248).
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gün daha büyük bir deliin açldn gördü. Onu da emredip kapattrd, ama

bu delikten daha büyük bir delik açld. Bunu gören adam yeenini çanp:

"Akam, kavmimin arasnda oturduumda, yanma gelip: «Neden malm
bana vermiyorsun?» diye sor. Ben: «Yanmda sana ait mal yoktur. Baban da

bir ey brakmad. Sen yalan söylüyorsun» cevabn vereceim. Ben senin

yalan söylediini iddia edince, sen de beni yalanla ve sana söylediimin

aynsn söyle. Ben sana söveceim, sen de bana söv. Sen bana sövünce ben

sana vuracam, o zaman sen de kalkp bana vur" dedi. Adamn yeeni: "Ey

amca! Ben sana böyle karlk veremem" deyince, adam: "Hayr, dediimi

yap. Ben, senin ve ailenin iyiliini istiyorum" karln verdi. Yeen,

amcasnn maksadn anlaynca: "Tamam" dedi. Yeen gelip amcasnn dedii

gibi yapnca, amca ona vurdu, yeen de kalkp amcasna vurdu. Bunun

üzerine adam: "Ey falan oullan! Ben aranrdayken dövülüyor muyum? Falan

kiinin bana vurduu bir memlekette artk kalamam. Kim malm satn alr?"

dedi. Oradakiler, adam ciddi olduunu anlaynca, malna bir fiyat verdiler, bir

kii en fazla fiyat verip mal ald ve adama da parasn verdi. Bunun üzerine

bahçeyi satan adam o gece çocuklann da alarak oradan aynld.
1

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime der ki: Sebe'de

kâhinler vard ve eytanlar kulak vererek gökyüzünün haberlerinden

çaldklan baz sözleri onlara ulatryorlard. çlerinde mal pek çok, zengin bir

kâhin vard. Ona vaziyetin kötülemesinin yakn ve azabn inmek üzere

olduu haberi getirilmiti. O, ne yapacan armt. Çünkü pek çok gayri

menkûl mal vard. Çocuklanndan, en deer verdii birine: "Yann ben sana

bir ey emredersem yapma, kzarsam sen de kz, sana vurursam, sen de bana

vur” dedi. Çocuk: "Babacm yapma, bu çok zor bir i ve ar bir eydir"

karln verince, adam: "Yavrucuum öyle bir ey oldu ki, mutlaka bunun

yaplmas gerekir" dedi ve çocua o kadar srar etti ki, nihayet bu konuda

anlatlar.

Ertesi gün halk toplannca: "Olum öyle ve öyle yap" dedi. Çocuk

yapmaynca, babas onu azarlad, çocuk da ona karlk verdi. Bu durum

devam ederken babas onu dövmek istedi, çocuk babasna kar çkp onu

tokatlad. Adam: "Olum beni tokatlyor ha! Bana bir bçak verin" deyince,

ona: "Bçakla ne yapacaksn?” diye sordular. O: "Onu keseceim” cevabn

1 bn Kesir Tefsir'de (6/498) geçtii üzere bn Ebî Hatim
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verince, onlar "Çocuunu mu keseceksin? Onu tokatla veya istediin baka

bir ey yap” dediler. Adam, onlann dediini kabul etmedi ve: "Çocuun

daylarna haber gönderin ve durumu kendilerine bildirin” dedi. Daylar gelip:

"stediini bizden al” deyince, adam: çocuu kesmekten baka bir eyi kabul

etmedi. O zaman daylan: “Onu kesmeden önce sen ölürsün” deyince, adam:

"Durum böyle ise ben, çocuumla arama girilen bir ülkede oturmak

istemem. Bu sebeple evlerimi ve arazilerimi benden satn aln” dedi. Böylece

evini ve arazisini satt.

Paras eline geçince onu saklad ve: “Ey kavmim, sizin üzerinize azâb

gelmek üzeredir. Yklnz yaklat, içinizden yeni ev, güçlü deve ve uzak

sefer sahibi olmak isteyenler Umman’a gitsinler. çinizden içki ve meyvelik,

sklacak üzüm sahibi olmak isteyenler Busrâ'ya gitsinler. Derin çamurlara

batmak ve çorak arazide otlamak, az suyun banda geçinmek isteyenler

meyvelikli Yesrib'e gitsinler.” Bunun üzerine kavmi ona itaat edip Umman
halk Umman'a, Gassân'llar Busrâ'ya, Evs, Hazrec ve Ka’b b. Amr oullan

Yesrib'e gittiler. Mekke yaknlarndaki Batn- Murria geldiklerinde Ka'b

oullan: "Buras güzel ve elverili bir yer, baka bir yer aramayz” dediler ve

oraya yerletiler. Bunlar, arkadalanndan geri kaldklan için kendilerine "geri

kalnan yer” mânâsnda olan Huzâa ad verildi. Evs ve Hazrec kabileleri ise

gidip Yesrib'e yerletiler .

1

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre krime der ki: Sebe halknn, mermerle

süslenmi bir meclisleri vard. Hristiyanlardan bazlan yanlarna gelip: “Size

bunlan veren Allah’a ükredin” dediler. Onlar: “Kim verdi! Bu, bizim

atalarmznd. Bize de onlardan kald” dediler. Zû Yezen, onlann böyle

dediklerini duyunca, bu sözlerinden dolay balanna bir ey geleceini anlad

ve oluna: "Eer yann ben kavmimle mecliste otururken gelip te yüzüme bir

tokat atmazsan, benimle konumak sana haram olsun” dedi. Olu denileni

yapnca da: "Olumun bana böyle yapt bir ülkede kalmam. Kim malm
satn alr” dedi, insanlar ondan maln satn aldlar ve Yüce Allah kendilerine

gözleri görmeyen bir hayvan olan köstebei gönderdi. Bu köstebek barajn

eddini eip bir delik açt ve sonunda sed yklarak, iki bahçeyi de sular bast.”

' bn Kesîr Tefsir'de (6/497) geçtii üzere bn F.bî Hatim rivayet etti ve: "Bu garip bir

rivayettir" dedi.
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki:

“Allah, Sebe halkna on üç peygamber gönderdi, onlar hepsini de

yalanladlar. Sebe halknn salam yaptklan bir barajlan vard. Bu baraj,

onlarn mallarn gelecek olan selden koruyordu. Söylendiine göre onlarn

eddini bozabilecek tek eyin bir fare olduunu bildiler ve her iki tan
arasndaki her oyua bir kedi baladlar. Barajn yklaca ve Allah'n onlarn

aynlmalarn diledii zaman krmz bîr fare bu kedilerden birisine doru gitti

ve kediyi arkasndan koturdu. Kedi kayadan uzaklanca, fare kedinin

yanbanda bulunduu delikten içeri atlad ve eddi oydu. Nihayet sel

tarafndan alnp götürülecek kadar eddi gevetti. Onlar ise bu iin farkna

varmamlard. Sel gelince, açlan delikler arasndan girdi ve mallarn alp

götürdü. Geriye sadece Yüce Allah'n zikrettii gibi, eki meyveli aaçlar, ac

lgn ve biraz da sedir aac dnda bir ey kalmad.'

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir bildirdiine göre Dahhâk der ki: “Yemen

vadileri, iki da arasnda olan Sebe vadisine akard. Sebe halk iki da arasn

zift ve tala kapattlar ve toplanan sudan diledikleri kadann bahçelerine

brakmaya baladlar. Uzun bir süre bu ekilde yaadlar, sonra yoldan çkp

Allah'a isyan ettiler. Bunun üzerine Allah, örmü olduklan bu edde tarla

faresini gönderdi ve bu fare eddi deldi. Allah onlann evlerini ve bahçelerini

sular altnda brakp, bahçelerini, ac lgn ve biraz da sedir aac bulunan iki

bahçeyle deitirdi."2

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

"^i) jll
”3 buyruu, iddetli sel mânâsndadr.

4

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

urahbîl'den bildirdiine göre “^ii J^:"
5 buyruu Yemen diliyle sed, baraj

mânâsndadr.

6

’ bn Cerîr (19/249, 252, 253).

1 bn Cerîr (19/251-253, 256).

3 Sebe Sur. 16
4 bn Cerîr (19/252) Talîk' te (4/289) ve el-tkân'da (2/38) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

5 Sebe Sur. 16
5
TalîK te (4/288) ve Fethu'l-BârVde (8/536) geçtii üzere Saîd b. Mansûr ve bn Cerîr

819/250,251).
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ibn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den bildirdiine göre "^l”1

kelimesi,

Habeçedir ve suyun toplanp sonra aktld baraj mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim’in Atâ’dan bildirdiine göre "ç^ü
”2

vadinin ismidir.
3

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

bildirdiine göre Mücâhid der ki: "ç^ii
"4

seddir. Allah kzl bir suyu gönderdi

ve bu su eddi çatlatp ykarak vadiyi bahçelerden engin yapt, bahçeler

yükselince su altta kald ve bahçeler kurudular. Krmz su, eddin suyu

deildir. O, Allah’n gönderdii özel bir sudur. Âyette geçen "iaiî-”5 kelimesi

ise erâk (misvak) aacdr.

6

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

âyette geçen “&J*"7 kelimesi ise erâk (misvak) aacdr, "jiîj" ise, lgn

aacdr.

8

Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, “hU* j£t
”9

buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: "Erâk aacdr" cevabn verdi.

Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bîr ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?"

diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa airin:

eiren tek ba§ na etrafa bakiniyor

Acaba lgn dal ark söyledi mi crak dalnn yokluuna diye" dediini

bilmez misin?"
10

’ Sebe Sur. 16
2

Sebe Sur. 16

3 Felhu'l-BâTÎde (8/537) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 Sebe Sur. 16

5 Sebe Sur. 16
6
Talîk'te (4/288) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (19/251, 255, 256).

7 Sebe Sur. 16
9 bn Cerîr (19/255, 257) ve et-Talîk (4/289) ve el-tkân'da (2/38) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.

9 Sebe Sur. 16
10

e/-/fJci«'da (2/99) geçtii üzere Tast.
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Amr b. urahbîl der ki: “J}”, hiçbir

eyin kendisini yemedii ve sadece odunu olan bir aaçtr.

ibn Ebî Hâtim’in Süddî’den bildirdiine göre, “k*”' erâk aac, "jil*" lgn

aac, ise sedir aacdr.
# **

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

göre Katâde, "Andolsun, Sebe halk için kendi yurtlarnda bir ibret 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." Fakat onlar yüz çevirdiler ..."
2

buyruunu açklarken öyle dedi: “Sebe kavmi, Allah'n kendilerine nimet

verdii, kendisine itaat etmelerini emredip isyan etmelerini yasaklad bir

topluluktu. Onlar yüz çevirip Allah'n emrini terk ettiler. Bunun üzerine

kendilerine Arim seli gönderildi. Bize ulatna göre Arim, Sebe kavminin bir

vadisiydi ve deiik vadilerden gelen sular burada birikirdi. Sebe halk iki da
arasn zift ve talarla kapatp, yaptklan edde kaplar yaptlar. Bu kaplardan

ihtiyaç duyduktan suyu alyorlar, ileri bitince de kaplan kapatp suyun

akmasn engelliyorlard. Onlar Allah'n emirlerini terk edince, Allah onlara bir

fare gönderdi ve bu fare eddin dibine geldi. Zamanla delik büyüdü ve

sonunda Allah, yaptklannn cezas olarak onlann ekinlerini sular altnda

brakp tarlalarn bozdu. Yüce Allah bu konuda, “Biz de üzerlerine Arim selini

gönderdik. Onlarn bahçelerini eki meyveli aaçlar, ac lgn ve biraz da sedir

aac bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere kar nankörlük etmeleri

sebebiyle onlan ite böyle cezalandrdk. Biz (bu ekilde) ancak nankörleri

cezalandrrz” buyurmaktadr. Âyette geçen eki meyveli aaç, erâk aacdr
ve meyvesi olgunlap kararnca yenir. Sebe kavminin aaçlar aaçlann en

güzeliyken, Allah, amellerinin cezas olarak onlar en kötü aaçlarla

deitirdi. "te böylece, inkarlarndan ötürü onlar cezalandrdk. Biz

nankörden bakasna ceza m veririz?"
3 buyruu buna iaret etmektedir.

Sebe Sur. 16
2
Sebe Sur. 15, 16

3 Sebe Sur. 17
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Allah bir kul hakknda ihsanda bulunmak veya hayr isterse, onun iyiliklerini

kabul eder. Önemsemedii kulun ise günah sebebiyle cezalandrr.”'

Abd b. Humeyd'in krime'den bildirdiine göre “J*lî-”
2
erâk aacdr.

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî) ve Ebû Mâlik’ten ayn rivâyette

bulunmutur.

bnu’l-Münzir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "te böylece,

inkarlarndan ötürü onlar cezalandrdk. Biz nankörden bakasna ceza m
veririz?"3 buyruundan kastedilen, hesapta münakaa (inceden inceye

sorguya çekme)dir.

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

bildirdiine göre Tavus, "te böylece, inkarlarndan ötürü onlar

cezalandrdk. Biz nankörden bakasna ceza m veririz?"4 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Âyette kastedilen, hesapta münakaa (inceden inceye

sorguya çekme)dir. nceden inceye hesaba çekilene azap edilir, bu kii de

balanmayacak olan kafirdir.”5

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim 'in Mücâhid'den

bildirdiine göre j^”6
buyruu: “Nankörden bakas cezalandnlr m

ki!” mânâsndadr.
7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz. Ali’nin ashâbndan olan Ebû Hibera

der ki: “Günahn cezas ibadette tembellik, maiette sknt, zevkte

zorluktur.” Kendisine: “Zevkte zorluk nedir?" diye sorulunca öyle cevap

verdi: “Helal bir eyin zevkini tatt zaman mutlaka onun zevkini yok eden

bir eyle karlamaktr.”8

’ bn Ccrir (19/248, 251, 253, 256, 258, 260).

2

Sebe Sur. 16

3
Sebe Sur. 17

4
Sebe Sur. 17

5 Abdurrezzâk (2/126).

û
Sebe Sur. 17

1
Talîk'te (4/288) geçtii üzere Firyâbî.

H 1

ibn Kesir Tefsîr'de (6/496) geçtii üzere bn Ebî H.Vim
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bn Cerîr'in Mücâhid'den bildirdiine göre “Sebe halk ile

bereketlendirdiimiz kentler arasna..."’ buyruunda bahsedilen kent

am'dr.

2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde,

“Sebe halk ile bereketlendirdiimiz kentler arasna ..."3 buyruunda

bahsedilen kentin am olduunu söylemitir .

4

Abdurrezzâk ve Abd b. i’umeyd, Saîd b. Cübeyrîden ayn rivayette

bulunmutur .

5

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

göre Hasan(- Basrî), "Sebe halk ile bereketlendirdiimiz kentler arasna

(her biri dierinden) görülen kentler oluturduk ..."
6 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Yemen ile am arasnda birbirine bal kentler vard. Bereketli

klnd söylenen kent am’dr. Kii, sabah yola çkp bir kentte mola verir,

sonra yoluna devam edip baka bir kentte akamlard. Kadn, banda
zenbille çkar, varaca yere ulamadan bandaki zenbil (geçtii yolun

etrafndaki aaçlardan düen) meyvelerle dolard ."

7

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

Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik, "Sebe halk ile bereketlendirdiimiz
n

kentler arasna (her biri dierinden) görülen kentler oluturduk"

buyruunu açklarken öyle dedi: “Kentleri birbirlerine balyd ve iki kentin

halk birbirlerini görürlerdi. Aaçlan meyve doluydu. Bu kentin halk manp
azmlard.”9

1

Sebe Sur. 1

8

2 bn Cerîr (19/260,261).

3 Sebe Sur. 18

4 bn Cerîr (19/261).

5 Abdurrezzâk (2/129).
s
Sebe Sur. 18

7 bn Cerîr (19/261, 262).

8
Sebe Sur. 18

9 bn Cerîr (19/265).
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bnu’l-Münzir’in Dahhâk'tan bildirdiine göre "Oralarda gidi gelii

belirledik (seyahati kolaylatrdk)..."’ buyruu, "yolu yakn kldk"

mânâsndadr.

shâk b. Bir ve bn Asâkir'in bildirdiine göre ibn Abbâs, "Sebe halk ile

bereketlendirdiimiz kentler arasna (her biri dierinden) görülen kentler

oluturduk. Oralarda gidi gelii belirledik (seyahati kolaylatrdk)"
2

buyruunu öyle açklad: "kamet ettikleri yerle, Mukaddes topraklar

arasnda görülen salam kentler yaptk. kamet ettikleri kent ile am
arasndaki yolculuu kolaylatrdk. Kentlerinden, mukaddes topraklarda

olanam topraklarna gece gündüz güvenlik içinde gitmelerini saladk."

ibn Asâkir'in Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre âyette geçen görülen

kentlerden kast am topraklarndaki kentlerdir.
3

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

bildirdiine göre Katâde, "Oralarda gece gündüz güvenlik içinde

dolan...'"’ buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu kentler arasnda

dolaanlar, ne açlk ne de susuzluk korkusu yaamazlard. Sabah yola çkp,

öle vakti bir kentte mola verirler, akam da gidip baka bir kentte

gecelerlerdi. Buralann sakinleri, bahçelere ve nehirlere sahipti. Hatta,

bildirildiine göre kadn zenbilini bana koyup darya çkar, evine

dönmeden bandaki zenbil meyveyle dolard. Kii sefere çknca yanna azk

almazd. Onlar bu nimetlerle marp azarak: "Ey Rabbimiz! Yolculuumuzun

konaklan arasn uzaklatr" dediler. Bunun üzerine ibret kssalanna

çevrildiler ve darmadan edildiler.

5

Ibnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk, “Onlar se, «Ey Rabbimiz!

Yolculuumuzun konaklar arasn uzaklatr» dediler
"6 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Onlar "Keke u kentler birbirinden uzaklasa da

develerimizle yolculuk yapsak" dediler.

’ Sebe Sur. 18
1
Sebe Sur. 18

3 bn Asâkir (1/143).

’ Sebe Sur. 18
5 Abdurrezzâk (2/130) ve bn Cerîr (19/263, 264, 266).

6
Sebe Sur. 19



ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yahya b. Ya'mer bu âyeti, " jjj Âil 12j

GjlÎ” eklinde, eddeli olarak okudu ve: “Kendilerine beddua etmediler

ama durumlarndan ikayet ettiler.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Kelbî, bu âyeti, %lilt £ jk £3 yla'

eklinde, eddeli olarak okudu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Ebi’I-Hasan, bu âyeti, “ Cj I3JÜÜ

GjIaJ j eklinde okudu.'

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, ‘%\a$ £ ij'

eklinde, dua cümlesi olarak okudu .

2

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a’bî

“...ve kendilerini darmadan ettik..."3 buyruunu açklarken öyle dedi

"Cassânllar am'a, Ensâr Yesrib'e, Huzâallar Tihâme'ye, Ezdliler is€

Ummân'a gittiler. Allah onlan darmadan etti."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde.

"üphesiz ki bunda çok sabreden, çok ükreden herkes için ibretler vardr1

buyruunu açklarken, Mutarrif’in: “Çok sabreden ve çok ükreden kul, ne

güzeldir. Ona verildii zaman ükreder, imtihana tâbi tutulduu zaman dc

sabreder” dediini nakletmitir.

4

bn Ebî Hâtim’in a’bî’den bildirdiine göre "üphesiz ki bunda çok

sabreden, çok ükreden herkes için ibretler vardr" buyruundan

sevmedii ey bana gelince çok sabrl, iyilie kar da çok ükreden ki

kastedilmitir.

1

Bu kraat ayn zamanda Îbnu's-Sumeyfi'in kraatidir. Bahru'l-Muhîi' e (7/273) bakn.
1

Bu kraat, ayn zamanda Nâfi'nin, bn Zekvân'n rivayetinde bn Âmir'in

Hamza'nn, Kisâî'nin, Ebû Cafer ve Halefin kraatidir. en-Ne/c (2/262, 263) ve thaf

Fudalâu'l-Beer'e (sh. 221) bakn,
3 Sebe Sur. 19
4 bn Kesir Tefsîfde (6/500) geçtii üzere Abd b, Humeyd ve bn Cerîr (19/268).
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bn Ebi’d-Dünyâ, bn Cerîr ve Beyhakî u'abu'l-îman’da, Âmir e-a’bî’nin:

“ükür imann yarsdr. Sabr da imann yarsdr. Yakîn ise imann tamamdr"

dediini bildirir.’

Beyhakî'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (salUlahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurdu: "Yüce Allah: «Ey Meryem olu sa! Senden sonra bir ümmet

göndereceim, sevdikleri bir eyle karlanca hamdedip ükredecekler.

Sezmedikleri eyle karlanca ise sevabn Allah'tan bekleyip sabredecekler.

Bunlarda ne hilim , ne de ilim vardr» buyurunca, Hz. sa: «Ey Rabbim! Hilim

ve ilimleri olmamasna ramen nasl böyle yapabilecekler?» diye sorunca, Allah:

« Onlara, kendi hilmim ve ilmimden vereceim » buyurdu."

1

Ahmed, Müslim, Beyhakî u'abu'l-îman’da, Dârimî ve bn Hibbân'n

Suheyb’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:

"Müminin iine aarm. Gerçekten onun bütün ileri hayrdr. Kendisine

varlk isabet ederse ükreder, bu onun için hayr olur. Darlk isabet ederse

sabreder, bu da onu için hayr olur
."3

Ahmed ve Beyhakî'nin Sa’d b. Ebî Vakkâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sdleHahu aleyhi vesBiem} öyle buyurdu: "Mümine aarm. Kendisine bir

ey verilince: «Elhamdülillah (=Allah’a hamd olsun)» deyip ükreder. Bana
bir musibet gelince ise, «Elhamdülillah (-Allah’a hamd olsun) deyip sabreder.

Mümine her durumda sevap yazlr. Hatta azna götürdüü lokmadan dolay

bile sevap yazlr>"4

Beyhakî u'abu'l-îman’da ve Ebû Nuaym, Enes’ten, Resûlullah'n (seliaiiahu Beyti

«rallim) öyle buyurduunu nakleder: "Allah, din konusunda kendisinden üstün

olana, dünyalk konusunda ise kendisinden aada olana bakan çok sabreden

ve çok ükredenlerden olarak yazar. Din konusunda kendisinden aada

1

bn Ebi'd-Dünyâ Kitabu'-ük/de (57), bn Cerîr (18/578) ve Beyhakî (4448).
2

Beyhakî (4482) ve Ahmed 45/529 (29545). Muhakkikler hadisin senedinin zayf

olduunu söylemitir.

* Ahmed 31/264, 268, 39/347 (18934, 18939, 23924), Müslim (2999), Beyhakî (4487),

Dârimî (2/318) ve bn Hibbân (2896).

4 Ahmed 3/82, 86, 113, 142 (1487, 1492, 1531, 1575) ve Beyhakî (4485). Müstted' in

muhakkikleri hadisin senedinin hasen olduunu söylemitir.
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olanlara bakp, dünyalk konusunda kendisinden üstün olanlara bakam ise m
sabredenlerden, ne de ükredcnlerdcn yazar."'

jlS" Uj * Üij* ^1 ç, 4«i^ J-U»

4^ c/ 4i- >M */A% ^ <

0*3 ^1 JÜ.L ^^
^3j

"eytan, onlar halikndaki zannn doru çkard.
nananlardan bir grup dnda hepsi ona uydular. Oysa

eytann onlar özerinde hiçbir hâkimiyeti yoktu. Ancak

âhirete inananlar, onun hakknda öphe içinde

bulunanlardan ayrt edelim diye (ona bu frsat verdik).

Senin Rabbin her ey özerinde hakiki bir koruyucudur."
(Sete Sur. 20, 2 1 )

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "eytan,

onlar hakkndaki zannn doru çkard. nananlardan bir grup dnda
hepsi ona uydular

"2 buyruunu açklarken öyle dedi: blis: "Âdem toprak,

çamur ve ilenebilen kara balçktan zayf olarak yaratld. Ben ise ateten

yaratldm. Ate her eyi yakar. "And olsun ki, az bir yana, onun soyunu

kendi buyruum altna alacam"

3

dedi ve nsanlar hakkndaki zannn doru

çkard. nananlardan bir grup dnda hepsi ona uydular. Az olan gruptan

kast, müminlerin hepsidir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs

bu âyeti, “Âlb J-Jj} eklinde eddeli olarak okur ve: "Onlar

hakknda bir zanda bulundu ve bu zannn doru çkard" derdi .

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid, "eytan,

1

Beyhakî (4575) ve Ebû Nuaym el-Hilye (8/286).
2
Sebe Su r. 20

5 srâ Sur. 62
1 Sebe Sur. 20

5 bn Cerîr (19/270).
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onlar hakkndaki zannn doru çkard..."
1

buyruunu açklarken: "eytan,

insanlar hakkndaki zannn doru çkard. Sadece Rabbine itaat eden insanlar

hariç” demitir.

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

bildirdiine göre Mücâhid, "eytan, onlar hakkndaki zannn doru

çkard"2 buyruunu açklarken: "eytan, onlar hakknda zanda bulunmu ve

bu zann doru çkmtr” dedi .

3

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der kî: Hz. Âdem, Havva

ile birlikte Cennet'ten indirilince, blis onlara günah iletebildii için sevinç

içinde yere indi ve: "Eer anne babalanndan bunlan elde edebildiysem,

bunlann zürriyeti çok daha zayftr (onlan daha kolay yoldan çkarrm)” dedi.

Bu blis'in zannyd. Allah, Peygamberine, “eytan, onlar hakkndaki zannn

doru çkard"4 buyruunu indirince, blis: "Âdemolunda can oldukça

ondan ayrlmayacam, ona vaadlerde bulunup, ümitlendirerek

kandracam” dedi. Bunun üzerine yüce Allah: “zzetime yemin olsun ki,

ölüm annda bile onlardan tövbeyi engellemeyeceim, ne zaman dua ederse,

duasna icabet edeceim, ne zaman isterse, istediini vereceim, ne zaman

balanma dilerse onu balayacam” buyurdu .

5

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

bildirdiine göre Hasan(- Basrî), “Oysa eytann onlar üzerinde hiçbir

hâkimiyeti yoktu..."
6 buyruunu açklarken: “Vallahi, onlara ne sopayla, ne

klçla, ne de kamçyla vurdu, ne de bir ey için zorlad. Ancak gurur ve

heveslerle onlan kendisine çard, onlar da blis'in davetine kotular”

demitir.

7

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, Katâde'nin, "Ancak âhirete inananlar,

onun hakknda üphe içinde bulunanlardan ayrt edelim diye (ona bu

Sebe Sur. 20
1
Sebe Sur. 20

5 bn Cerîr (19/270).

4 Sebe Sur. 20
5 bn Kesir Tefsîr'de (6/500, 501) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6
Sebe Sur. 21

7 Abdurrezzâk (2/130) ve bn Cerîr (19/271).
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frsat verdik)..."' buyruunu açklarken: “Bu, Yüce Allah'n, mümini kafirden

ayrmas için bir imtihand" dediini bildirir.

ju-u j ;> juL ojZUj v i jji ^ juuj ^jji >s js

jh* 45 u
-> *4 w^ i u

-> o*#' j Yî

"(Ey Muhammedi) De ki: "Allah' brakp da ilâh olduklarn
iddia ettiklerinizi çann. Göklerde ve yerde zerre kadar bir

eye sahip deillerdir. Onlarn yerde ve gökte hiçbir

ortaklktan yoktur. Allah'n onlardan bir yardmcs da
yoktur." (Seke Sur. 22)

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

göre Katâde, "Onlarn yerde ve gökte hiçbir ortaklklar yoktur. Allah'n

onlardan bir yardmcs da yoktur
" 2 buyruunu açlarken öyle dedi:

“Göklerde ve yerde Allah'n hiçbir orta yoktur. Allah'tan baka, yardm için

çardklar arasnda hiçbir konuda onlara yardm edecek te yoktur.”’

ibn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre "Allah'n onlardan bir

yardmcs da yoktur
"4 buyruundaki yardmclardan kast meleklerdir.

iiu jjû üj ji- a ûil jj vj ;x* Alillis 'ij

Ja^dl && i*J J—l IjB
f&j JB

"Allah katnda, O'nun izin verdii kimseden bakasnn
efaati yarar salamaz. (efaat için izin verilip de)

kalplerinden korku giderilince birbirlerine, «Rabbiniz ne
söyledi?» diye sorarlar. Onlar da «Gerçei» diye cevap

verirler. O, yücedir, büyüktür." (Seke sur. 23)

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

‘ Sebe Sur. 21

2
Sebe Sur 22

’ bn Cerir (19/273).

4
Sebe Sur. 22
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lll” buyruu, “Kalbinden korku giderilince” mânâsndadr.
1

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“Yüce Allah, Hz. Muhammed'e vahyedecei zaman, vahiyle göndermek için

meleklerden olan elçiyi çard. Melekler Allah'n vahiyden bahsettiini duyup

kalplerindeki korku giderilince, Yüce Allah'n ne söylediini sordular.

Kendilerine “Hakk söyledi” denilince anladlar ki Allah haktan bakasn

söylemez. bn Abbâs der ki: “Vahyin seni, mermere düen demirin çkard
ses gibidir. Melekler bu sesi duyunca secdeye kapanrlar ve balarn

kaldnnca da: "Rabbîniz ne söyledi?" diye sorarlar. Onlar da "Gerçei" diye

cevap verirler. O, yücedir, büyüktür."2

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: “Vahiy geldii zaman,

mermere düen demirin çkard ses gibi bir ses çkarr. Bunun üzerine sema

halk feryad etmeye balar. "Kalplerinden korku giderilince birbirlerine,

«Rabbiniz ne söyledi?» diye sorarlar. Onlar (vahiyle görevli melekler) da

«Gerçei» diye cevap verirler. O, yücedir, büyüktür."3

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

Abbâs der ki: “Vahiy, dünya semasna inince demir zincirin demire düünce

çkard ses gibi bir ses çkarr. Sema ahalisinin hepsi bu sesten korkup:

«Rabbiniz ne söyledi?» diye sorarlar. Sonra kendi kendilerine: «Gerçei»

diye cevap verirler. O, yücedir, büyüktür."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu’l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî DeîâiVde,

Ma'mer vastasyla, Zührî'den, o Ali b. Hüseyin'den, o da bn Abbâs’n öyle

dediini bildirir: Resûlullah, ashâbndan bir grupla otururken, bir yldz kayd

ve k saçt. Allah'n Resûlü (saiidirfm aleyhi vtiim): "Cahiliye döneminde, yldz

kaynca ne derdiniz?" diye sorunca, sahabe: “Bu gece büyük bir adam dodu
ve büyük bir adam öldü” derdik, karln verdiler. Resûlullah (seiidiahu aleyhi »eseiiem)

öyle buyurdu:
"Yldz, hiç kimsenin ne ölümü, ne de doumu için kaymaz.

Aziz ve Çelil olan Rabbimiz bir ie hüküm verdii zaman Ar' tayan melekler

Allah' tebih ederler, sonra da onlardan sonra gelenler gök halk Allah' tebih

1 bn Cerîr (19/275) ve el-tkân’di (2/38) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
2

Sebe Sur. 23

3 Sebe Sur. 23
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ederler. Bu tebih yeryüzü semasnn halkna yetiene kadar devam eder. Ar'
tayan meleklerden sonra gelenler, Ar' tayan meleklere: «Rabbiniz ne

dedi?» diye sorunca, Ar' tayan melekler Yüce Allah'n söylediini onlara

bildirirler. Bunun üzerine göryüzü ahalisi birbirine bunu haber verirler. Bu,

yeryüzü semasna ulaana kadar böyle devam eder. Bu srada Cinler bu haberi

kulak hrszl ile çalarlar ve bunun üzerine (yldzlarla talanarak)

kovalanrlar. Onlarn bu bilgileri geldii ekliyle aktarm olsalar, aktardklar

doru ve gerçektir. Ancak kendileri deiiklik yapp artrma eksiltmede

bulunurlar
" Ma'mer der ki: Zührî’ye: "Cahiliye döneminde cinler, yldzlarla

kovalanr myd?” diye sorduumda öyle cevap verdi: "Evet. "Dorusu biz,

göün dinleyebileceimiz bir yerinde otururduk; ama imdi kim

dinleyecek olsa, kendisini gözleyen bir ate (n) buluyor”’
1

âyetini

görmedin mi? Resûlullah Maiiahu aleyhi vsseiiem) gönderildii zaman, cinlerin semaya

çkp meleklerin konumasn dinlemesi engellendi/'

2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, bn
Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-

Sifât’ta, Ebû Hureyre’den Resûlullah’n MiaMu aleyhi «seiien) öyle buyurduunu

nakleder; "Allah gökyüzünde bir ie hükmettii zaman melekler onun emrine

boyun eerek kanat çrparlar. O kanatlarn sesi sanki sert tan üzerine düen

zincirin çkard sese benzer. Kalblerinden korku ve endie kalknca: «Rabbiniz

ne buyurdu?» diyerek birbirlerine sorarlar ve öyle derler: «Doru ve gerçek

olan buyurdu. O, yücedir, büyüktür»5 eytanlar da Allah’n sözlerinden bir

eyler kapmak için üst üste ylmlardr. Kulak hrszl yapan bunu duyar.

Kulak hrszl yapan bu ekilde birbiri üzerinde bulunur. -Süfyân eliyle

parmaklarnn arasn açarak bu durumu tarif etti- Bu sözleri duyan, söyleneni

kendinden aada bulunana iletir, öteki daha aada bulunana iletir, nihayet

bu söz sihirbazn veya kâhinin diline ulatrr. Bazen de ona ulamadan önce bir

yakc ate ona ular, bazen kulak hrsz ate kendisine yetimeden sözü,

kâhine veya sihirbaza aktarr. Nihayet kendisine haber ulaan kâhin veya

sihirbaz o haberle beraber yüz yalan uydurup (saa sola söyler). nsanlar da:

1

Cin Sur. 9
2
Abdurrezzâk (2/321, 322) Abd b. Humeyd el-Muntehab (682), Ahmed 3/372, 373

(1882), Müslim (2229), Timüzî (3224), Nesâî S. el-Kübrâ (11272), Ebû Nuaym (3/143) ve

Beyhakî (2/236-238).

’ Sebe Sur. 23
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«Falan gün bize unu unu söylememi miydi (dedii gerçekleti)» derler.

Neticede gökten iitilmi olan söz gerçekleir. Kâhin veya sihirbazn, gökten

gelen bilgi sebebiyle bütün söyledikleri doru kabul edilir/''

bn Cerîr, bn Huzeyme, bn Ebî Hatim, Taberânî, el-Azame'de Ebu'-eyh,

bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Nevvâs b. Sem’ân’dan,

Resûlullah’n (»iiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Allah emrini

vahyetmek istediinde vahyi söyler. O konuunca, bu vahyin tesiriyle

gökyüzünü bir titreme veya iddetli bir sarsnt kaplar. Bu sarsnt Allah

kurkusundandr. Sema ehli o sarsnty duyunca korkup kendilerinden geçerek

secdeye kapanrlar. Bam ilk kaldran Cibril olur. Allah kendi vahyinden

dilediini ona iletince, Cibril bu vahyi meleklere götürür. O, her semay geçtikçe

o semann melekleri: «Ey Cibril ! Kabbimiz ne dedi?» diye sorarlar. Cibril:

"Doru ve gerçek olan buyurdu. O, yücedir, büyüktür"3 cevabm verince,

bütün melekler Cibril'in dedii gibi söylerler. Nihayet Cibril, vahyi Allah'n

emrettii göe veya yeryüzündeki bir yere iletir.
"3

bn Ebî eybe, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî Delâil’de, bn

Abbâs’n, “Kalplerinden korku giderilince birbirlerine, «Rabbiniz ne

söyledi?» diye sorarlar. Onlar da «Gerçei» diye cevap verirler. O, yücedir,

büyüktür"

4

buyruunu açklarken öyle dediini bildirin "Cinlerden her

grubun, semada vahyi dinlemek için oturduklan bir yer vard. Vahiy indii

zaman, zincirin, mermerin üzerinde sürüklenmesi gibi ses çkard. Kendilerine

vahiy inen her sema halk muhakkak korkudan baylp yere düerlerdi.

“Kalplerinden korku giderilince birbirlerine, «Rabbiniz ne söyledi?» diye

sorarlar. Onlar da «Gerçei» diye cevap verirler. O, yücedir, büyüktür"s Eer

gelen vahiy, yeryüzünde olacak ölüm veya herhangi birinin konuaca bir

sözse, melekler birbirlerine bunu anlatarak: “öyle olacak” derler, eytanlar

da bunu duyup yeryüzündeki dostlanna aktanp: “Bu yl falan ey olacak”

1

Buhârî (7481), Ebû Dâvud (3989), Tirmizî (3223), bn Mâce (194), bn Cerîr (19/277)

ve Beyhakî (431).
2
Sebe Sur. 23

3
Fethu'l-Birî (19/278), bn Huzeyme et-Tevhîd (206), bn Kesîr Tefsir" de (6/504) ve

Fethu'l-Bâri'de (13/457) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberânî Müsnedu'-âmiyyîn (591),

EbuVeyh (165) ve Beyhakî (435).

4 Sebe Sur. 23

5 Sebe Sur. 23



derler. Bunu duyan cinler de kâhinlere gidip haber verirler, kahinler de

insanlara: "u u eyler olacak” derlerdi. nsanlar da, kahinlerin dediinir

çktn görürlerdi (ve onlara inanrlard).AIIah, Hz. Muhammed'i gönderdi

zaman, cinler (alevli atelerle) kovalanmaya baladlar. Araplar, cinlerir

kendilerine semadan haber verememesi üzerine: "Semadakiler helak oldu'

dediler ve devesi olan her gün bir deve, sr olan her gün bir sr, davar

olan her gün bir koyun kesip mallarn neredeyse tükettiler. Araplarn er

aklls olan Sakîf kabilesi öyle dedi: "Ey insanlar! Mallarnz böyle

tüketmeyin. Semada bulunanlar ölmedi. Bu bir danklk sebebiyle deildir

Sizler belli iaretleriniz olan yldzlarn, Güne'in, Ay'n, gece ve gündüzür

olduu gibi durduunu görmüyor musunuz?” dediler. blis de öyle dedi

"Bugün yerde önemli bir olay meydana gelmi olmaldr. Bana yerin her

tarafndan toprak getirin.” Ona yerin toprandan getirdiler, topraklar

koklamaya balad. Mekke topran koklaynca: "te bu önemli olay burada

olmutur” dedi. Olanlara kulak kabarttlar, Resûlullah’n isaiiaiiahu aleyhi veseiiem

peygamber olarak gönderilmi olduunu anladlar.” 1

Ebû Dâvud ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifafta, Abdullah b. Mes’ûd’dan,

Resûlullah'n (sailallahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder:
"
Allah vahyi

söyleyince dünya semasnn ahalisi, mermer üzerinde çekilen zincirin sesine

benzer bir çan sesi iitip kendilerinden geçerek yere kapanrlar ve Cibril

gelinceye kadar bu halde kalrlar. Nihayet kendilerine Cibril gelince

kalplerinden korku giderilir ve: «Ey Cibril! Rabbimiz ne söyledi?» derler. O da.

«Hakk söyledi» cevabm verir. Bunun üzerine dier melekler de: «(Rabbin

hakk söy(ledi), hakk, hakk» diye nida ederler.
" 2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, el-Azame’de

Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî baka bir kanalla, bn Mes’ûd’dun öyle

dediini bildirir: "Allah vahyi söyleyince sema ahalisi, mermer üzerinde

çekilen zincirin sesine benzer bir çan sesi iitip kendilerinden geçerek yere

kapanrlar ve Cibril gelinceye kadar bu halde kalrlar. Nihayet kendilerine

Cibrîl gelince kalplerinden korku giderilir ve: “Ey Cibril! Rabbimiz ne söyledi?”

1 bn Ebî eybe (14/288), Felhu'l-Bâr?de (8/538, 13/459) geçtii üzere bn Merdûye,

Ebû Nuaym (177) ve Beyhakî (2/240, 241).

1
Ebû Dâvud (4738) ve Beyhakî (433, 434). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen

EbÛ Dâvud. 3964).
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derler. O da: "Hakk söyledi" cevabn verir. Bunun üzerine dier meleklerde:

"(Rabbimîz hakk söy(ledi), hakk, hakk" diye nida ederler."
1

Buhârî, Hâkim ve Ibn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saHeiiBhu aleyhi vesaiiemj bu âyeti, eklinde, (j) ve (^) harfiyle

okudu .

2

ibn Merdûye'nin, Behz. b. Hakîm’den, onun babasndan, onun da

dedesinden bildirdiine göre Resûlullah (sbUbIIbIiu aleyhi vBseiiam} öyle buyurdu:

"C.ihrîl, vahiyle Resûlullah'

a

(saiiailahu aleyhi v«piiem| inince, sema halk onun iniinden

korktular ve demir parçasnn mermere düünce çkard ses gibi büyük bir

gürültü çkardn duydular. Cibril her semadan geçerken , o sema ehlinin

kalbindeki korku giderildi ve: «Ey Cibril! Neyle emrolundun ? » diye sordular.

Cibril: «Allah'n büyük ve izzetli nuruyla. Allah'n Arapça olan kelamyla

(Kitabyla)» cevabn verdi."*

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde der ki: "Yüce Allah Cibril'e

vahyedince, kyametle ilgili bir ey olacak korkusuyla melekler endieye

kaplrlar. Kalplerindeki endie ve korku giderilip, vahyedilen eyin kyametle

ilgili bir ey olmadn örenince ise: "Rabbiniz ne söyledi?" derler.

Kendilerine: "Hakk söyledi" cevab verilir.

Ebû Nasr es-Siczî el-bâne'de, Hz. Âie'den, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurduunu nakleder. "Cibril'i gördüm, srâfU'in Ar' tadn,
ayann ise yerin yedinci katnda, levhalarn gözlerinin önünde olduunu,

Ar'n sahibi olan Allah bir ey diledii zaman, meleklerin, zincirin mermerin

üzerinde sürüklenirken çkard ses gibi bir ses duyduunu ve kendilerinden

geçtiklerini, ayldklarnda : «Rabbiniz ne dedi?» diye sorduklarn, Allah'n

diledii kiilerin de: «Gerçei söyledi. O, yücedir, büyüktür» cevabm verdiini

söyledi.

"

Abdurrezzâk, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde

ve Kelbî, "Kalplerinden korku giderilince birbirlerine, «Rabbiniz ne

bn Cerîr (19/277), Ebu'-eyh (146), Fethu’l-Bârîde (8/538) geçtii üzere bn
Merdûye ve Beyhakî (432).

2
Buhârî (7481) ve Hâkim (2/248).

3
Fethu'l-Bârî'de (13/459) geçtii üzere bn Merdûye.
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söyledi?» diye sorarlar. Onlar da «Gerçei» diye cevap verirler. O, yücedir,

büyüktür"' buyruunu açklarken öyle dediler: “Hz. Isa ve Hz. Muhammed

arasnda fetret dönemi geçince, Resûlullah'a Maiiahu aleyhi »esei'em) vahiy inerken

demirin çkard ses gibi bir ses çkt ve melekler bu sesten korktular.

“Kalplerinden korku giderilince birbirlerine, «Rabbiniz ne söyledi?» diye

sorarlar. Onlar da «Gerçei» diye cevap verirler. O, yücedir, büyüktür"

dediler."
2

ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk der ki: bn
Mes'ûd'un iddia ettiine göre yeryüzüne inip insanlarn amellerini yazan

melekleri, Yüce Allah gönderince, bu melekler yeryüzüne inerken iddetli bir

ses çkarrlar. Onlardan daha aadaki melekler bu ses sebebiyle kyametle

ilgili bir eyin olduunu zannedip secdeye kapanrlar. Yazc meleklerin her

geçiinde, yanlanndan uradklan melekler, Rablerinden olan korkular

sebebiyle secdeye kapanrlar. 3

ibn Ebî Hâtim, ikrime'nin öyle dediini bildirin “Allah, bir konuda hüküm

verince, gökler, yerler ve dalar titrer, bütün melekler secdeye kapanr.

Cinler bir hükmün yerine getirildiini düünüp yerlerinde donup kalrlar,

emredilen hüküm yerine gelince melekler balarn secdeden kaldnrlar.

"Kalplerinden korku giderilince birbirlerine, «Rabbiniz ne söyledi?» diye

sorarlar" ve hepsi birden, «Gerçei» diye cevap verirler. O, yücedir,

büyüktür" 4
derler.

Ibnu’l-Enbârî’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu âyeti ^
eklinde, (.>) harfini eddesiz ve (£) harfiyle okumutur.

Ibnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre Katide, bu âyeti eklinde

okumutur.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Hasan(- Basr1)'nin, bu âyeti “ ^

1

Sebe Sur 23
2

Abdurrezzâk (2/130, 131 Katâde ve Kelbî'dcn. bn Kesir Tefsir'de (6/504) geçtii

üzere bn Ebî Hâtim sadece Katâde'den.

3 bn Cerîr (19/281).

4 Sebe Sur. 23
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eklinde okuyup: “Korku kalplerinden giderilince” mânâsn verdiini

bildirir.

bn Ebî Hâtim'in baka bir yolla bildirdiine göre Hasan(- Basri), bu âyeti

'öL eklinde okuyup: “Kalplerindeki üphe ve inkar giderilince”

mânâsn verdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, “Kalplerinden korku

giderilince birbirlerine, «Rabbiniz ne söyledi?» diye sorarlar. Onlar da

«Gerçei» diye cevap verirler. O, yücedir, büyüktür"

1

buyruunu açklarken

öyle dedi: “Kalplerden korkunun giderilmesi, eytann onlardan

uzaklatnlp kendilerini dalalete düürmelerine engel olunmasdr. "Rabbiniz

ne söyledi?" diye sorarlar. Onlar da «Gerçei» diye cevap verirler. O,

yücedir, büyüktür" buyruu ise, insanolunun, ölüm anndaki ikrarnn fayda

vermeyecei ölüm annda söyleyecei eyi bildirmektedir.”

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

Mücâhid'den bildirdiine göre "Kalplerinden korku giderilince ..."
5
buyruu,

kyamet günü kalplerin üzerindeki örtünün kaldrlmas mânâsndadr.3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) ve Dahhâk, bu âyeti,

^ f-»” eklinde okuyup: “Korku kalplerinden giderilince” mânâsn

verirlerdi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. Sîrîn’e, “^$0 ’ö*-

âyetini nasl okursun?” diye sorulunca öyle cevap verdi: “Hasan(- Basri) bu

âyeti, eklinde okurdu. Haan, kendi görüüne dayanarak öyle

eyler söylerdi ki, ben bu sözleri söylemeye korkarm.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, ,> eklinde

okurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Recâ, bu âyeti, “^$1$ ^ £>a"

eklinde okurdu.

1

Sebe Sur. 23
1
Sebe Sur. 23

5 bn Cerîr (19/275).
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tsti J'Â j! dp & ji oijujji ps & jî

* Oj-Üj Lp jLlj Vj \Âj>-] lP jjjLu V Jî
* j!>U. J

*

** **

{As\ £l!il s»j jiJU IHl; £5 ^ liîj lug ju^j jî

"De ki: «Size göklerden ve yerden kira nzk verir?» De kî:

«Allah, 0 hâlde, ya biz hidayet veya apaçk bir sapklk
üzereyiz, ya da siz!» De ki: «Bizim ilediimiz suçlardan siz

sorumlu tutulmazsnz. Sizin ilediklerinizden de biz

sorumlu tutulmayz.» De ki: Rabbimiz hepimizi kyamet
günü bir araya toplayacak, sonra da aramzda hak ile

hüküm verecektir. O, gerçei apaçk ortaya koyan, hakkyla
bilendir." (Seke Sur. 24.2e)

bn Ebî Hatim ve bn Merduye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra

Yüce Allah, (Allah'n Resulüne) insanlara: "Size göklerden ve yerden kim

rzk verir?"’ diye sormasn emretti" dedi.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in krime’den bildirdiine göre, "O hâlde, ya biz hidayet veya apaçk

bir sapklk üzereyiz, ya da siz
"2 buyruu: "Biz hidayet üzereyiz, siz ise apaçk

bir sapklk üzeresiniz” mânâsmdadr.3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, "O

hâlde, ya biz hidayet veya apaçk bir sapklk üzereyiz, ya da siz
"4

buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu sözü, Resûlullah'n (saiialiahu aleyhi vesellem)

ashab, müriklere söylemiler ve: "Vallahi, biz ve siz ayn deiliz. Ya biz veya

siz hidayet üzeredir. "Rabbimiz hepimizi kyamet günü bir araya

toplayacak, sonra da aramzda hak ile hüküm verecektir
"5 buyruundaki,

bir araya toplama ii kyamet günüdür ve o zaman aramzda hak ile hüküm

Sebe Sur. 25
1
Sebe Sur. 24

3 bn Cerîr (19/284).

4 Sebe Sur. 24
5 Sebe Sur. 26
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verecektir."

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebt Hâtim ve Beyhakl el-Esmâ ve's-Sifât'ta, bn

Abbâs'tan, âyette geçen "£iS5îr
J

kelimesinin “Hüküm veren" mânâsnda

olduunu bildirir.
3

5jiîii V p\ jsâj IjeiJj Ijs4î J-IJÜ iiis: VJ Ülii-jl U

j

"Biz, seni ancak butûn insanlara müjdeleyin ve uyana
olarak gönderdik. Fakat insanlann çou bilmezler."

(Sel>c Sur. 28 )

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

geçen “^üiJ otf"
4 buyruu, “Bütün insanlara” mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim'in Muhamed b. Ka'b'dan bildirdiine göre âyette geçen

“u-ÛJ lalS
-” buyruu, “nsanlann hepsine" mânâsndadr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

“Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarc olarak gönderdik"5

buyruunu açklarken: “Allah, Hz. Muhammed’i Araplara ve Acemlere (Arap

olmayanlara) göndermitir. Hz. Muhammed, insanlarn en üstünü ve Allah'a

en çok itaat edenidir" dedi.
6

bnu'l-Münzir'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»ieiiahu aleyhi

«sunum) öyle buyurdu: "Ben, bütün insanlara, beyazna da kzlna da peygamber

olarak gönderildim. Ümmetime ganimet helal klnd. Daha önce önce hiç

ümmete helal klnmamt. Bir aylk uzaklktan dümann kalbine korku

salnmasyla yardm olundum. Yeryüzü bana mescit ve temiz klnd. Bana

efaat etme yetkisi verildi ve onu ümmetime efaat etmek için âhirete

1 bn Cerîr (19/283, 284, 287).

2
Sebe Sur. 26

3 bn Cerîr (19/287), el-tkân'da (2/38) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî (106).

4 Sebc Sur. 28
5
Sebe Sur. 28

6 bn Cerîr (19/288).
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sakladm."'

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sîiiaiiahu aiBfn

veseilem) öyle buyurdu: "Bata, daha önce hiçbir peygambere verilmeyen be ey
verildi. Ben, bütün insanlara, beyazna da kzlma da peygamber olarak

gönderildim. Daha önceki peygamberler, kendi kavimlcrini gönderilirdi. Bir

aylk uzaklktan dümann kalbine korku salnmasyla yardm olundum.

Ganimetler baa helal klnd. Yeryüzü bana mescit ve temiz klnd. Bana

efaat etme yetkisi verildi ve onu ümmetime efaat etmek için âhirete sakladm.

nallah efaatim , Allah'a hiçbir eyi ortak komayan herkesi kapsayacaktr.

"

3

m ss ^

j

^ us y u^ ^3
• ** ^ /

iyf j-*2* o j\ çfrji f.j

Ij^l jiJI JÛ * &â jS \yjGX -Ji I^Lil

r* J; b te flitte -/j ^Üii 0-.

H Jlîj
*

LjIÛjiJI \j\j UJ ÜIUI IjJ-iîj IjJLjl ij *jJu jî ÜJjfû

ojjLii IjjtS U VI ÛJj*J j* IJJ5- ^JÜI JVü- J JV.SI llLi-j

“nkâr edenler, »Biz bu Kur'ân'a da ondan önceki kitaplara

da asla inanmayz» dediler, zâlimler, Rablerinin huzurunda
durdurulduktan zaman hâllerini bir görsen! Birbirlerine laf

çevirip dururlar. Zayf ve güçsüz görülenler, büyüklük

taslayanlara, «Siz olmasaydnz, biz mutlaka iman eden
kimseler olurduk» derler. Büyüklük taslayanlar, zayf ve

güçsüz görülenlere, «Size hidayet geldikten sonra, biz mi
sizi ondan alkoyduk? Hayr, suçlu olanlar sîzlerdiniz»

derler. Zayf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara,

«Hayr, bizi hidâyetten saptran gece ve gündüz

1

Müslim (523) mana olarak ayn rivayette bulundu.
2
Ahmed 4/471, 472 (2742) ve Taberânî (11047). Müsncd'\r\ muhakkikleri hadisin

hasen olduunu söylemitir
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kurduunuz tuzaklardr. Çünkü sîz bize Allah' inkâr

etmemizi ve O'na eler komamz emrediyordunuz» derler.

Azab görünce de içten içe pimanlk duyarlar. Biz de inkâr

edenlerin boyunlarna demir halkalar geçiririz. Onlar ancak

yapmakta olduklarnn cezasn göreceklerdir."

(Sebe Sur. 31-33)

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

bildirdiine göre, "Biz bu Kur'ân'a da ondan önceki kitaplara da asla

inanmayz..."

1

diyenlerden kastedilenler Kur’ân’ inkar eden Arap

müriklerdir. Arap mürikler: “Ondan önceki kitaplara da inanmayz”

sözüyle, daha önceki kitablara ve peygamberlere de inanmayz” demek

stemilerdir.

3

bn Ebî Hâtim'in Süddfden bildirdiine göre âyette geçen, daha önceki

kitaplardan kast, Tevrat ve ncil'dir. "Zayf ve güçsüz görülenler..

buyruunda da büyüklük taslayan idarecilere tâbi olanlar kastedilmitir. “ ji

jJji buyruu ise: "Gece ve gündüzün tekrarlanmas sizi aldatt”

mânâsndadr.

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

Cübeyrîden bildirdiine göre “j&Jii ji)i J^"
5 buyruu: "Gece ve gündüzün

tekrarlanmas” mânâsndadr.6

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine göre “ jlL ’jzi jj

j&Jl
S"7 buyruu: "Gece ve gündüz kurduunuz tuzaklar” mânâsndadr.8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Zeyd’den bildirdiine göre “ Jlb

1

Sebe Sur. 31

3 bn Cerîr (19/289, 290).

} Sebe Sur. 31

*
Sebe Sur. 33

s
Sebe Sur. 33

6 bn Ebî eybe (13/539) ve bn Cerîr (19/292).

7
Sebe Sur. 33

8
Abdurrezzâk (2/132).
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J&JI3"
1

buyruu: "Ey büyüklük taslayan idareciler! Gece ve gündüz

kurduunuz tuzaklarla bizi Allah'a ibadetten saptrdnz" mânâsndadr.

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Haan b. Yahya el-Huenî der ki:

"Cehennemde hiç bir ev, hiç bir snak, hiç bir zincir ve hiç bir buka yoktur

ki, üzerine onun sahibinin ad yazlm olmasn.” Haan b. Yahya'nn bu sözü,

Ebû Süleyman ed-Dârânî’ye anlatnca, alayp: "Ya bir de bütün bunlar bir

kiinin üzerinde toplanr da ayana buka, boynuna zincir ve eline

kelepçeler vurulup Cehennemin içindeki evde bir delie sokulursa ne olur?"

dedi .

3

"Biz, hangi memlekete bir uyarc göndermisek orann
mark zenginleri, «Biz, sizinle gönderileni inkâr ediyoruz»

demilerdir." (Sete Sur. 34)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Ebû Rezîn'den

bildirdiine göre ortak olan iki adam vard. Bunlardan birisi ticaret için sahil

tarafna doru çkp gitti, dieri de Mekke'de kald. Hz. Muhammed
peygamber olarak gönderilince, sahil tarafna giden, öbür ortana yazp: "O

(Allah'n Resûlü) ne yapt?" diye sordu. Orta: "Kurey'ten kimse ona tâbi

olmad, hep zayflar ve yoksullar ona tâbi oldular" cevabn yaznca, sahil

tarafna çkp giden ticaretini brakp ortann yanna geldi ve: "Bana o adam

(peygamberi) göster" dedi. (Kutsal ) kitaplar okuyan bu adam Resûlullah'a

(saiiBiiahu aleyhi vbsbIIeiti) gelip: "Neye çaryorsun?" diye sordu. Hz. Peygamber (»iaiiahu

aleyhi veseiiem): "una una çaryorum" karln verince, adam: "Ben ehadet

ederim ki sen Allah’n Resûlü'sün" diye ehadet getirip müslüman oldu. Bu

kiiye: "O’nun Allah'n elçisi olduunu nereden bildin?" diye sorulunca: "Allah

ne zaman bir peygamber gönderdiyse, ona hep insanlarn güçsüzleri ve

yoksullar tâbi oldular" cevabn verdi. "Biz, hangi memlekete bir uyarc

göndermisek orann mark zenginleri, «Biz, sizinle gönderileni inkâr

1

Sebe Sur. 33
2 bn Ccrîr (19/292).

3 bn Kesir Tefsir"de (6/507, 508) geçtii üzere bn Ebî Hatim
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ediyoruz» demilerdir"’ âyeti bunun üzerine nazil oldu ve Resûlullah (saiaiiehu

aleyhi «et(iinn) adam çarp: "Allah, senin söylediini tasdik eden âyet indirdi
"

buyurdu .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve ibn Ebî Hâtim'in Katâde'den

bildirdiine göre âyette geçen mank zenginlerden kastedilenler, o

topluluun zorbalar, idarecileri, eraf ve erdeki önderleridir.

3

bnu’l-Münzir’in bn Cüreyc'den bildirdiine göre âyetteki mark
zenginlerden kastedilenler o toplumun zorbalardr.

& VI Jh fiti# Vj uJ

jji«T pJ»j IIjJLap Uj ^ «ili)IjU l»JL>

"Ne mallarnz, ne de çocuklarnz, sizi bizim katmza daha
çok yaklatran eylerdir! Ancak iman edip salih amel

ileyenler baka, te onlar için ilediklerine karlk kat kat

mükâfat vardr. Onlar Cennet köklerinde güven
içindedirler." (SeU Sur. 37)

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

bildirdiine göre âyette geçen kelimesi “yaknlk” mânâsndadr .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der

ki: “nsanlar malna ve çocuklarnn çokluuna göre deerlendirmeyiniz.

Bazen mal kafire verilir, mümine ise verilmez .”5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Tâvus öyle derdi: “Allahm! Bana iman

ve ameli nasib et, mal ve çocuktan da koru. Çünkü ben, vahyinde, “Ne

mallarnz ne de çocuklarnz, sizi bizim katmza daha çok yaklatran

1

Sebe Sur 34
1 bn Kesîr Tefsir 'de (6/508) geçtii üzere bn Ebî Hâtim
3 Abdunczzâk (2/195) ve bn Cerir (19/293).

4 bn Cerir (19/295, 296).

3 bn Cerir (19/296).
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eylerdir" buyurduunu duydum."’

Ahmed, Müslim ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiialahu aleyhi «seifem) öyle buyurdu: "Allah, ne eklinize, ne de

mallarnza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.
"2

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in Mücâhid’den bildirdiine göre "te
onlar için ilediklerine karlk kat kat mükâfat vardr ..." 3 buyruu,

iledikleri iyiliklerin mükafatnn kat kat verilmesi mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, "te onlar için ilediklerine

karlk kat kat mükâfat vardr'"’ buyruunu açklarken öyle dedi:

"Amellerinin karl bire karlk on kat verilir. Allah yolunda (cihad için)

yaplan bir iin sevabysa bire kar yedi yüz kat sevap verilir."

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul'öa, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "Mümin, zengin ve takva sahibiyse,

Allah ona ecrini iki defa verir" deyip: "Ne mallarnz ne de çocuklarnz, sizi

bizim katmza daha çok yaklatran eylerdir! Ancak iman edip salih amel

ileyenler baka. te onlar için ilediklerine karlk kat kat mükâfat

vardr" 5
âyetini okudu .

6

bn Ebî eybe, Tirmizî, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin Hz. Ali'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sayiahu aleyhi «sdM:
"
Cennette, d içinden, içi de

dardan görülen odalar vardr" buyurunca, sahabe: "Bu odalar kimindir?”

diye sordular. Resûlullah (s&iibIIbKu aleyhi veseiiem): "Güzel söz söyleyen, yemek yediren,

oruca devam eden ve gece insanlar uykudayken kendisi namaz klan

Kurtubî der ki: "Tâvus'un bu söyledii eletiriye açktr. Allah on dorusunu bilir

ama Tavus: "Sen azdrn veya hayr bulunmayan mal ve evlattan beni uzak tut" demek

istemi olabilir. Salih insana salih maln ve salih evladn verilmesine gelince, bu ne kadar

güzeldir." Kurtubî Tefsîr (14/305).
2
Ahmed 16/564 (10960), Müslim 2564 (34) ve bn Mâce (4143).

3 Sebe Sur. 37
4
Sebe Sur. 37

5
Sebe Sur. 37

6
Hakîm et-Tirmizî (1/212).
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kiilerindir" buyurdu .

1

cA ^ j-Â) j-;^ «33^' ^3 <31 j*

J*j
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"De ki: üphesiz, Rabbim rzk kullarndan dilediine bol

bol verir ve (dilediine) ksar. Allah yolunda her ne

harcarsanz, Allah onun yerine bakasn verir. O, rzk
verenlerin en hayrlsdr." (Scbc- Sur. 3ü)

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk'a, "Allah yolunda her ne

harcarsanz, Allah onun yerine bakasn verir ..."

3

buyruu sorulup:

"Burada Allah yolunda cihad için harcanan mal m kastedilmektedir?"

denilince, Dahhâk: "Hayr, âyette, kiinin, kendisi ve ailesi için yapt
harcama kastedilmi, Allah'n, onun yerine bakasn verecei bildirilmitir"

cevabn verdi.

Saîd b. Mansûr, Buhâri el-Edebu'l-Müfred’de, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim

ve Beyhakî u'abu'l-îman’da

,

ibn Abbâs’tan, "Allah yolunda her ne

harcarsanz, Allah onun yerine bakasn verir ..."3 buyruundan

kastedilenin, israf ve cimrilik yapmadan yaplan harcama olduunu bildirir.*1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in Saîd b. Cübeyr'den

bildirdiine göre "Allah yolunda her ne harcarsanz, Allah onun yerine

bakasn verir..." 5 buyruundan kastedilen, israf ve cimrilik yapmadan

yaplan harcamadr .

6

1 bn Ebî eybe (3/101), Tirmizî (2527) ve bn Kcsîr Tefsir'de (6/509) geçtii üzere bn
Ebî Hatim. So/Ht hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Trmizi 2051).

3

Sebe Sur. 39
3 Sebe Sur. 39
4
Buhârî (443) ve Beyhakî (6550, 6551). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Edebi'l-

Müfred. 344).

5 Sebe Sur. 39
6 bn Ebî eybe (9/95) ve bn Ccrîr (19/298, 299).
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Beyhakî'nin u'abu'l-îman'da Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber Maiihu aleyhi veseiiem): "sraf ve cimrilik yapmadan aileniz için

harcadm ey, Allah yolunda harcanmtr" buyurdu .

1

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'in öyle

dediini bildirir: Birinizin mal olursa, "Allah yolunda her ne harcarsanz,

Allah onun yerine bakasn verir ..."
2
âyetine dayanarak fazla harcamasn,

iktisatl olsun, muhakkak ki nzk taksim edilmitir; ola ki onun nzk az, ama o

rzk çok olanlar gibi infakta bulunuyor.

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

Mücâhid, "Allah yolunda her ne harcarsanz, Allah onun yerine bakasn

verir
"3 buyruunu açklarken öyle dedi: “nfak edilen maln yerine gelen,

Allah’tandr. Bazen insan bütün maln hayr yolunda infak eder, ama ölene

kadar bu malnn yerine bakas gelmez. "Yeryüzünde yaayan bütün

canllarn rzk ancak Allah'a aittir
"

4

buyruu da, bu âyete benzemektedir.

Bir canlya gelen nzk Allah'tandr. Allah, bazen bir canlya ölünceye kadar

nzk vermeyebilir.

Beyhakî u'abu'l-îman’da, Câbir b. Abdillah’tan, Resûlullah'n (saiieiiehu Beyhi

veseiien) öyle buyurduunu nakleder: "Kii her ne harcarsa, onun yerini tutacak

olan vermek Allah'a aittir. Ancak bina ya da masyet urunda yaplan harcama

bundan müstesnadr.
"s

bn Adiy el-Kâmil’âe ve Beyhakî baka bir kanalla Muhammed b. el-

Münkediriden, o da Câbiriden, Resûlullah’n {nMabu bW>i ««im öyle

buyurduunu nakleder "Her iyilik sadakadr. Kiin kendisi için ve ailesi için

harcad onun için sadaka olarak yazlr. Kiinin
,
eref ve haysiyetini korumak

için harcad kendisi için sadaka olarak yazlr. Müminin infak ettii her

nafakann yerini tutacak olann vermesi Allah'a aittir. Ancak bina ya da

masiyet urunda yaplan harcama bundan müstesnadr." bnu'l-Münkedir'e:

“Resûlullah (sailalishu aleyhi vesellem):
"
Kiinin, rzn korumak için yapt harcama

1

Beyhakî (6554).
2
Sebe Sur. 39

3 Sebe Sur. 39
4 Hûd Sur. 6

5 Beyhakî (10712)
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kendisi için sadakadr" sözüyle neyi kasdetti?” diye sorulunca: “aire ve

dilinden korunmak istedii kiiye verdiini kasdetti" cevabn verdi .

1

Ebû Ya'lâ, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye zayf senetle, Huzeyfe'den

Resûlullah'n Mata aleyhi meiiefn):
"unu bilin ki, sizin u zamannzdan sonra

skntl bir zaman gelecektir. O gün mal sahibi olan elindekni skacak, infâk

etmekten korkacaktr" buyurup, "Allah yolunda her ne harcarsanz, Allah

onun yerine bakasn verir..."
2
âyetini okuduunu nakleder.

3

Buhârî ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber(saii0i8huBMireseilem) öyle buyurdu: "Yüce Allah: «Ey Âdemolu! nfak

et ki ben de sana infakta bulunaym» buyurmutur "A

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib der ki: "Resûlullah (seiiBiiahu

aleyhi meltem): "Her günün bir uursuzluu vardr, bu uursuzluu sadakayla

defedin" buyuyrdu. sterseniz halef vermekten bahseden âyetleri okuyun.

Ben Yüce Allah’n, "Allah yolunda her ne harcarsanz, Allah onun yerine

bakasn verir..."
3 buyurduunu duydum. Siz infak etmezseniz, Allah size

nasl onun yerine bakasn versin?”

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-UsuVda, Ebû Hureyre'den Resûlullah’n (saiteiiahu

aleyhi yîmHem): "Yardm, semadan ihtiyaç miktannca iner" buyurduunu nakleder.

6

Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre Zübeyr b. el-Awâm der ki: Gelip

Resûlullah'n (sbIIbHbHu aleyhi vesEtem) Önünde Oturdum, Allah’n Resulü (tBlallalu aleyhi veeM

gelip sangm arkadan tutup öyle buyurdu: “Ey Zübeyr! Özel olarak sana,

genel olarak ta insanlara gönderilen bir elçiyim. Rabbinizin ne buyurduunu

biliyor musunuz?" Ben: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” karln verince,

Resûlullah (MaUahu aleyhi meta) öyle buyurdu: "Rabbiniz Ar'a istiva edip

yarattklarna bakt zaman öyle buyurdu: «Ey kullarm! Sizler Benim

1 bn Adiy (6/2424) ve Beyhakî (10713). Zayf hadistir. (Elbârû, es-Silsiletu'd-Da'ife.

898).
2

Sebe Sur. 39
3 bn Kesir Tefsir'de (6/510, 511) geçtii üzere Ebû Ya'lâ ve bn Ebî Hâtim. bn Kesir,

hadisin bu kanalla zayf olduunu söylemitir.

4
Buhârî (4684, 5352).

s Sebe Sur. 39
6
Hakim et-Tirmizî (1/376) Sahih hadistir. (Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha. 1664)
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yarattklanmsnz ve Ben de sizin Rabbinizim. Rzklanmz Benim elimdedir.

Onun için, sizleri mükellefkldm geçimlikte kendinizi fazla yormaynz ve

rzknz Benden isteyiniz. Kendinizi Bana braknz ki ihtiyaçlarnz size

aktaym» Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz? Yüce Allah öyle buyurdu:

«Ey kulum! Sen infakta bulun ki, ben de sana infakta bulunaym. Sen

(bakasn darlktan kurtarp) genilet ki Ben de sana genilik vereyim. Ler
ksarsan. Ben de sana (verdiklerimi) ksarm. Elindekini tutup vermemezlik

etme, yoksa Ben de sana vermem. Maln biriktirip (infak etmeyerek)

harcamanazlk yapma, yoksa Ben de biriktiririm ve sana vermem.» Rzk kaps

yedi kat semada açktr ve Ar'a bitiiktir. Ne gece, ne de gündüz kapanmaz.

Allah bu nzk kapsndan her insana niyetine, infakna, verdii sadakaya ve

harcamaya göre indirir. Kim çok verirse ona çok verilir, kim az verirse ona da az

verilir. Vermeyene de verilmez. Ey Zübeyr! Hem ye, hem yedir. Ksma, eer

ksarsan, sana verilen de kslr. Sayma, yoksa sana verilen de saylr, cimri

olma, yoksa sana kar cimri davranlr. Zorlatrma, yoksa sana kar da

zorlatrlr. Ey Zübeyr! Allah infak sever, cimrilie ise buzeder. Kiinin

cömertlii yetkindendir. Cimrilik ise üphedendir. Yakîn sahibi olan Cehenneme

girmez. üphe sahibi olan da Cennete giremez. Ey Zübeyr! Allah, bir parça

hurmayla olsa bile cömertlii, bir akrebi veya ylan öldürmek bile olsa cesareti

sever. Ey Zübeyr! Allah zelzele annda sabr, üphenin geldii yerde yakîni,

ehvetlerin indii anda kâmil akl, pislikler ve haramlarn olduu anda

günahtan sakndran verây sever. Ey Zübeyr ! Kardelere, iyilere ve hayrllara

saygl ol ve onlar yücelt. Komunu ziyaret et. Facirlerle yürüme. Böylece

Cennete hesaba çekilmeden ve azaba uramadan gir. Bu, Allah'n bana, berim

de sana vasiyetimdir. "1

1

Hakim et-Tiraizî (2/76, 66, 3/85).
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"Allah'n, onlar hep birden toplayaca, sonra da

meleklere, «Bunlarm size ibadet ediyorlard?» diyecei

günü bir hatrla! (Melekler) derler ki: «Seni eksikliklerden

uzak tutarz. Onlar deil, sen bizim dostumuzsun. Hayr,
onlar cinlere ibadet ediyorlard. Onlarn çou cinlere

inanyordu.» te bugün birbirinize ne fayda, ne de zarar

verebilirsiniz. Zulmedenlere, «Yalanlamakta olduunuz
Cehennem azabn tadn» deriz. Âyetlerimiz apaçk bir

ekilde onlara okunduunda, «Bu sadece, atalarnzn
tapmakta olduu eylerden sizi alkoymak isteyen bir

adamdr» dediler. Bir de, «Bu (Kur’ân), uydurulmu bir

yalandr» dediler. Yine hak kendilerine geldiinde onu
inkâr edenler, «Bu, ancak apaçk bir büyüdür» dediler. Oysa

biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara

senden önce hiçbir uyarc da göndermedik. Onlardan

öncekiler de yalanlamlard. Hâlbuki bunlar onlara

verdiimiz eylerin onda birine bile ulaamamlardr.
Elçilerimi yalanladlar. Peki, beni inkâr etmenin sonucu

nasl oldu!" (scbc Sur, 40-45)



216 l Sebe Sûresi g-

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

“Sonra da meleklere, «Bunlar m size ibadet ediyorlard?» diyecei günü

bir hatrla
"

1

buyruunu açklarken: “Bu bir sorudur. Yüce Allah'n Hz. sa'ya

soraca belirtilen: "Beni ve anam, Allah'tan baka iki tanr bilin, diye sen

mi dedin?..."
1 buyruuna benzemektedir .

3

bnu'l-Münzirîin Mücâhid'den bildirdiine göre, "Hayr, onlar cinlere

ibadet ediyorlard ..."4 buyruundaki cinlerden kast eytanlardr.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, “Oysa biz onlara okuyup

inceleyecekleri kitaplar vermedik ..."5 buyruunu: “Onlarn, senin

getirdiinin hak m batl m olduunu anlamalan için okuyup inceleyecekleri

bir kitaplan yoktu" eklinde açklamtr,

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

göre Katâde, “Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik.

Onlara senden önce hiçbir uyarc da göndermedik"6 buyruunu açklarken:

“Yüce Allah, Araplara Kurîân’dan önce kitap, Hz. Muhammed'den önce de

bir peygamber göndermemiti" dedi .

7

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc, "Onlara senden önce hiçbir

uyanc da göndermedik"8 buyruunu açklarken: “Bu âyet, "Geçmi her

ümmet içinde de mutlaka bir uyarc bulunagelmitir"9 buyruuyla ters

dümez. Her peygamberden sonra gelen dier peygamber, kendisinden

sonra gelecek peygamberin gönderiliine kadar sorumludur" demitir.

1

Sebe Sur. 40
1

Mâide Sur. 116

3 bn Cerîr (19/299, 300).

4 Sebe Sur. 41

5 Sebe Sur. 44
6
Sebe Sur. 44

7 bn Cerîr (19/301, 302).

8
Sebe Sur. 44

9 FâtrSur. 24
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn EbîHâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

“Hâlbuki bunlar onlara verdiimiz eylerin onda birine bile

ulaamamlardr..."
1 buyruunda verilenden kastedilen dünyadaki güçtür .

2

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'in, "Onlardan öncekiler de yalanlamlard.

Hâlbuki bunlar onlara verdiimiz eylerin onda birine bile

ulaamamlardr. Elçilerimi yalanladlar. Peki, beni inkâr etmenin sonucu

nasl oldu !"

3

buyruunu: “Önceki nesiller de yalanlamlard. Hz.

Muhammed’i yalanlayanlar, daha önceki nesillere verdiimiz, güç, ömür,

dünyalk ve maln onda birine bile ulaamamlardr” eklinde açkladn

bildirir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "Onlardan öncekiler de yalanlamlard. Hâlbuki bunlar

onlara verdiimiz eylerin onda birine bile ulaamamlardr. Elçilerimi

yalanladlar. Peki, beni inkâr etmenin sonucu nasl oldu!"
1

’ buyruunu:

“Bunlardan önce gelenler de (peygamberlerini) yalanlamlard. Allah sîzlere

vermedii güç ve baka eyleri onlara verdiini bildirmektedir. Onlar, sizden

daha güçlü ve kuvvetli olduu halde, Allah onlar helak etti, Benim azabm

naslm!” eklinde açklamtr.

5

U h öî f&e] UJj jî
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"De kî: Size tek bir öüdüm vardr: Allah için ikier ikier ve

tek tek kalknz, sonra düününüz, göreceksiniz ki

arkadanzda bir delilik yoktur. O yalnz çetin bir azabn
öncesinde sizi uyarmaktadr/' (Sebe Sur. 46)

1

Sebe Sur. 45
2 bn Cerîr (19/302).

3 Sebe Sur. 45
4
Sebe Sur. 45

5 Abdurrezzâk (2/132) ve bn Cerîr (19/303).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den

bildirdiine göre "De ki: Size tek biröüdüm vardr: Allah için ikier ikier ve

tek tek kalknz..."
1

buyruundaki öütten kast, Allah'a itaattir.

2

Firyâbî ve Abd b. Humeyd Mücâhid’den bildirdiine göre "De ki: Size tek

biröüdüm vardr ..." 3 buyruundaki öütten kast, Lâ ilahe illallah, sözüdür.

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre "De ki: Size tek bir öüdüm
vardr..."4 buyruundaki öütten kast Lâ ilâhe illallah, sözüdür.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc, "De ki: Size tek bir öüdüm
vardr: Allah için ikier ikier ve tek tek kalknz ..."5 buyruundaki öütten

kastn Lâ ilâhe illallah, sözüdür. Âyetteki kalkmaktan kast ise aaya kalkmak

deil, "Kendiniz, ana babanz ve yaknlarnz aleyhlerine de olsa, Allah için

ahit olarak adaleti gözetin ..."
6
âyetinde bahsedilendir.

bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî, "De ki: Size tek bir öüdüm vardr: Allah için ikier ikier ve tek tek

kalknz, sonra düününüz, göreceksiniz ki arkadanzda bir delilik

yoktur..."7 buyruunu: "Kiinin, baka biriyle veya tek bana Allah’n

Resulünde delilik olmadn düünmesidir" eklinde açklamtr.

ibn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen arkadatan

kast Hz. Muhammed'dir.

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine göre

âyette geçen "U ^ u"
8 buyruu: "O deli deildir" mânâsndadr .

9

1

Sebe Sur. 46
1

Talîku'l-Ta'Iîk'te (4/289) ve Fethu'l-Bâri'de (8/537) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr

(19/304).

3
Sebe Sur. 46

4
Sebe Sur. 46

5
Sebe Sur. 46

6
Nisa Sur. 135

7 Sebe Sur. 46
8
Sebe Sur. 46

9 bn Cerîr (19/305).
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bn Ebî Hâtim’in Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu «leytj

»EMiipn) öyle buyurdu: "Bana, daha öncekilere verilmeyen üç ey verilmitir.

Bunu övünmek için söylemiyorum. Ganimetler benden önce hiç kimseye helal

klnmazken bana helal klnd. Öncekiler, ganimetleri toplayp yakarlard. Her

peygamber kendi kavmine gönderilirken, ben her kzla ve siyaha gönderildim.

Yeryüzü benim için mescid ve temiz klnd. Toprakla teyemmüm eder ve

namaz vaktinin geldii yerde namazm klarm. Yüce Allah, «Allah için ikier

ikier ve tek tek kalknz»’ buyurmaktadr. Bir aylk uzaklktan (dümann

kalbine) korku salnmasyla yardm olundum."*

J*& J* y ü|ü j& >1 ji pisHi U jî

jî * Jt) J»
*

U-i tUj cJüu2> <1)|
ji

*
JLaj t*J

/ • •* »*

"De ki: Ben sizden bir ücret istersem, o sizin olsun; benim
ecrim Allah'a aittir, O her eye ahiddir. De ki;

Görünmeyenleri en iyi bilen Rabbim, batl hak ile ortadan

kaldrr. De ki: Hak geldi; artk batl ne yeniden balar, ne

de geri gelir. De ki: Eer saparsam, kendi zararma sapm
olurum. Doru yolda olursam, bu Rabbim'in bana

vahyetmesiyledir. Dorusu O, iitendir, yakn olandr"
(Sebc Sur. 47-50)

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

göre Katâde, “De ki: «Ben sizden bir ücret istersem, o sizin olsun; benim

ecrim Allah'a aittir. O her eye ahiddir.« De ki: «Görünmeyenleri en iyi

bilen Rabbim, batl hak ile ortadan kaldrr.» De ki: Hak geldi; artk batl ne

yeniden balar, ne de geri gelir
"3 âyetlerini : “Ben sizden slam adna bir

Sebc Sur. 46
2 bn Kesîr Tefsir'de (6/512, 513) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Kesir, hadisin

senedinin zayf olduunu söyledi. Ayetin tefsirinin dc cemaatle ve yalnzken

namazdayken kyamda durmayla tefsir edilmesi uzak bir ihtimaldir.

3 Sebe Sur. 47, 48, 49



220 3 Sebe Sûresi g-

mükafat istemiyorum. Rabbim vahiy ile batl ortadan kaldrr. eytan helak

olduu zaman artk ne yeniden balayabilir, ne de geri gelebilir" eklinde

açklamtr .

1

ibn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen, "JeJu"

buyruu, vahiy mânâsndadr.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

"De ki: Hak geldi; artk batl ne yeniden balar, ne de geri gelir
"1

âyetindeki

hak kelimesinden kastedilenin Kur’ân olduunu söylemitir. Batln yeniden

balamamas ve geri gelmemesi ise blis'in bir ey yapamayaca ve bir ey
gönderemeyecei mânâsndadr .

3

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in Ömer b. Sa’d’dan bildirdiine göre

"De ki: Eer saparsam, kendi zararma sapm olurum"3 buyruu: "Eer

saparsam, sapmam sebebiyle cezalandrlrm" mânâsndadr.

"Sen onlan, dehetli bir korkuya kaplp da kaçp
kurtulamayacaktan ve yakn bir yerden yakalanacaktan

zaman bir görsen!" (sebc Sur. 51)

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

bildirdiine göre Katâde, "Sen onlar, dehetli bir korkuya kaplp da kaçp

kurtulamayacaklar ve yakn bir yerden yakalanacaklar zaman bir görsen
" 3

buyruunu açklarken öyle dedi: "Korkuya kaplp kaçamayacaklan zaman,

dünyadayken ölüm annda meleklerin ruhlann alaca ve Allah'n verecei

cezay gördükleri zamandr. O zaman: "man ettik” diyecekler, ama uzak

yerden (dünya hayat gelip geçtikten sonra) imana kavumak onlara nasib

olmayacaktr. Bu âyet, "iddetli azabmz gördüklerinde: «Yalnz Allah'a

’ bn Cerîr (19/306, 307).

* Sebc Sur. 49
3 bn Cerîr (19/307).

4 Sebe Sur. 50
5
Sebe Sur. 51
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inandk; O'na kotuumuz eleri inkar ettik» dediler"’ buyruu gibidir.

"Oysa onu daha önce inkar etmiler."

3

Onlar rahatlk ve bolluk içindeyken,

imana davet edilmiler, onlar ise inanmamlar, uzak bir yer olan dünyadan

görünmeyene dil uzatarak: "Ne Cennet, ne Cehennem, ne de öldükten sonra

dirilme vardr" demilerdir. Onlar, Allah'a itaat etmi olmak isteyecekler, ama

bu arzulanna engel konulacaktr.”3

bn Ebî Hâtim’in IVlücâhid’den bildirdiine göre "Sen onlar, dehetli bir

korkuya kaplp da kaçp kurtulamayacaklar ve yakn bir yerden

yakalanacaklar zaman bir görsen'"’ buyruundaki korkuya kaplacaklar

gün, kyamet günüdür. Onlar, o gün Rabbinden kaçp kurtulamayacaklardr.

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

Basrî)’den bildirdiine göre "Sen onlar, dehetli bir korkuya kaplp da

kaçp kurtulamayacaklar ve yakn bir yerden yakalanacaklar zaman bir

görsen " 5 buyruundaki korkuya kaplacaklar gün, kabirlerde Sayha (kyamet

çl) sebebiyle duyacaklan korku ve dehettir .

6

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, "Sen onlar, dehetli bir korkuya

kaplp da kaçp kurtulamayacaklar ve yakn bir yerden yakalanacaklar

zaman bir görsen
”7 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu, Bedir günü

müriklerin boyunlarnn vurulduu gündür. O gün azab gördüler ve ne

azaptan kaçabildiler ve de tövbe edebildiler.”

Abd b. Humeyd'in Dahhâk’tan bildirdiine göre "Sen onlar, dehetli bir

korkuya kaplp da kaçp kurtulamayacaklar ve yakn bir yerden

yakalanacaklar zaman bir görsen
"8
buyruuyla, Bedir günü kastedilmitir.

Abd b. Humeyd, Zeyd b. Eslem’den ayn rivâyette bulunmutur.

1

Mümin Sur. 84
2
Sebe Sur. 53

3 Abdurrezzâk (2/133).

1
Sebe Sur. 51

5 Sebe Sur. 51

6 bn Cerîr (19/312).

7 Sebe Sur. 51

ö
Sebe Sur. 51
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd'den bildirdiine göre “Sen onlar,

dehetli bir korkuya kaplp da kaçp kurtulamayacaklar ve yakn bir

yerden yakalanacaklar zaman bir görsen ”

1

buyruu, Bedir günü öldürülen

mürikler hakknda inmitir .

1

bn Cerîr, bnu’l-Münzirve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

buyruu, kurtulamayacaklar mânâsndadr .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs’a, "Sen onlar, dehetli bir

korkuya kaplp da kaçp kurtulamayacaklar ve yakn bir yerden

yakalanacaklar zaman bir görsen"

4

buyruu sorulunca: “Süfyânî’nin

ordusudur" cevabn verdi. “Nerelerinden yakalandlar?" diye sorulunca ise:

“Ayaklarnn altndan” cevabn verdi.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Atiyye’den bildirdiine göre “Sen onlar,

dehetli bir korkuya kaplp da kaçp kurtulamayacaklar ve yakn bir

yerden yakalanacaklar zaman bir görsen
"3 buyruundan kastedilenler,

ayaklannn altndan yakalanp yerin dibine batrlan bir topluluktur.

bn Merdûye'nin Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah (saiBishu aleyhi veseiiem:

öyle buyurdu:
"
nsanlar Medine'ye gönderilecek, Beydaya vardklar zaman

Allah onlara Cibril'i gönderecek. Cibril de oraya aya ile bir defa vuracak
,
yüce

Allah onlar yerin dibine geçirecek. te yüce Allah'n, «Sen onlar, dehetli bir

korkuya kaplp da kaçp kurtulamayacaklar ve yakn bir yerden

yakalanacaklar zaman bir görsen»6 buyruu buna iaret etmektedir.

"

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b.

Cübeyr'den bildirdiine göre âyette kastedilenler, Beydâ'da yerin dibine

batrlacak olan ordudur. Onlardan sadece bir kii sa kurtulacak ve bu kii

olanlar arkadalarna anlatacaktr.”7

1

Sebe Sur. 51

2 bn Cerîr (19/309).

J bn Cerîr (19/313) ve el-îtkân’da (Z/38) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4
Sebe Sur. 51

5

Sebe Sur. 51

6
Sebe Sur. 51

7 bn Cerîr (19/310).
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ibn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bn Ma’kil’den bildirdiine göre “
\\

Cj£ ila \£p
n buyruu: “Onlar yakalanacaklar ve kurtulamayacaklar"

mânâsndadr .

1

Ahmed, Ka'kâ b. Ebî Hadred’in hanm Bakîre'den Resûlullah’n MaiMu aleyhi

vesellem): "Bir ordunun yere batrldn duyduunuz zaman, kyametin gölgesi

(üzerinize) dümü demektir'' buyurduunu nakleder .

2

Ahmed, Müslim ve Hâkim, Müminlerin annesi Hafsa'dan Resûlullah'n

[saiiaHsim aleyhi «sditm) öyle buyurduunu nakleder: "Bu Beyt'e (Kabe’ye) bir ordu

saldracak, Beydâ'ya vardklar zaman ordunun ortasnda bulunanlar

batrlacak, öndekiler, sondakilerine haykracaklar, sonra onlar da batrlacaklar.

Onlardan sadece kaçp olanlar anlatacak bir kii kurtulacaktr

Ahmed’in, Hafsa'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saAUahu aleyhi veaBenO

öyle buyurdu: "Dou tarafndan bir ordu, Mekke halkndan bir kii için

gelecek, Beydâ’ya vardklar zaman batrlacaklar, öndekiler, arkadakilerin ne

yaptn örenmek için dönecekler, onlar da batrlacaklar/' Hafsa der ki: “Ey

Allah'n Resûlü! Zorla orduya katlm olann durumu ne olacak?" diye

sorduumda: "Hepsi de batrlacak ve Allah her birini niyetine göre

diriltecektir" cevabn verdi .

4

bn Ebî eybe ve Ahmed’in bildirdiine göre müminlerin annesi Safiyye

der ki: Resûlullah (sallllahu aleyhi vesellem): "Bîr ordu bu Beyt'e saldrmak için yola çkp,

Beydâ'ya vardklarnda batakiler de, sonlardakiler de ortadakiler de

batnlmadkça, insanlar bu Beyt'e saldrmay brakmayacaklar" buyurunca,

ben: “Ey Allah’n Resûlü! Zorla orduya katlm olann durumu ne olacak?"

diye sordum. Hz. Peygamber (sallaiiahu aleyhi vesellem): "Allah onlar kalplerindeki

duruma göre diriltecektir" cevabn verdi.
5

Ahmed, Buhârî ve Müslim’in bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Allah’n

’ bn Ebî eybe (13/169, 412).

2 Ahmed 45/99 (27129).

i Ahmed 44/40 (26444), Müslim 2883 (6) ve Hâkim (4/429).

4 Ahmed 44/58 (26458).

5 bn Ebî eybe (15/46) ve Ahmed (44/429-431). Müsned ' in muhakkikleri hadisin,

"nsanlar bu Beyt'e saldrmay brakmayacaklar" cümlesi dndaki bölümün sahih, bu

cümlenin sendinin ise zayf olduunu söylemitir.
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Resulü (mIIbIbuj aleyhi «seiiem) uyurken, rüyasnda güldükten sonra uyand. Ben: "Ey

Allah’n Resulü! Neden güldün?" diye sorunca öyle cevap verdi: "Muhakkak

ümmetimden baz kimseler Beyt'e snm, Kurey'den bir adam için Beyt'e

saldrmak için yola çkacaklar. Fakat Beydâ'ya vardklarnda yere batrlacaklar

Bunlar deiik sebeplerle orduya katlmtr. Allah bunlar niyetlerine göre

haredecektir Ben: "Bunlarn orduya katl sebepleri deiikken, Allah

kendilerini nasl niyetlerine göre haredecek?" diye sorduumda, Resûlullah

(saiMahu aleyhi veseiiem) öyle cevap verdi: "Onlar yol bir araya getirdi. Bunlardan

bazs gözcü, bazs yolcu, bazs da orduya katlmaya mecbur edilmitir.

Bunlar, deiik sebeplerle orada bulunmalarna ramen ayn ekilde helak

olurlar."'

bn Ebî eybe ve Hâkim'in bildirdiine göre Ümmü Seleme der ki:

Resûlullah (salBlab aleyhi vesellem): "Bir kii Hareme snacak ve bu kiinin üzerine bir

ordu gönderilecek. Bu ordu çölün bir yerine geldiinde yara batrlacaklar

'

buyurunca, ben: "Ey Allah’n Resulü! Bu orduya istemeyerek katlanlar ne

olacak?" diye sorduumda: "Onlarla beraber yere batar, ama kyamet günü

niyetine göre haredilir" buyurdu .

5

bn Ebî eybe, Taberânî ve Hâkim’in bildirdiine göre Ümmü Seleme der

ki: " Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veseilem): "Ümmetimden birine, Rükn ile Makam

arasnda Bedir savama katlanlar saysnca kii biat edecek, Irak'tan birlikler ve

am'dan abidler bu kiiye gelecektir. am'dan bir ordu bunlarn üzerine

yürüyecek, Beydâ'ya vardklar zaman yere batacaklar. Sonra daylar Kelb

kabilesinden olan Kurey'ten bir kii bunlarn üzerine yürüyecek ve Allah

onlar hezimete uratacak." (Ravi der ki): O zamanlar: "Asl zararda olan, Kelb

kabilesinden ganimet alamayandr" denirdi .

5

Hâkim’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi

veseilem): "Asl mahrum olan, bir yular bile olsa Kelb kabilesinden ganimet

almaktan mahrum olandr. Nefsim elinde olana yemin ederim ki, Kelb

kabilesinin kadnlan am yollannda satlacaktr. Hatta satlan kadn,

1

Ahmcd 41/257, 258 (24738), Buhâri (2118) ve Müslim (2884).

5
Müslim (2882).

5 bn Ebî eybe (15/45, 46), Taberânî 23/295, 389 (656, 930), Hâkim (4/431) ve Ahmed

44/286 (26689).
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baldrndaki bir krk sebebiyle iade edilecek" buyurdu .

1

Hâkim Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"çlerinden bir ordu yere bahnlmadkça, Allah'n evine saldran birliklerin

arkas kesilmeyecektir (saldrmaya devam edecektir.)" buyurdu .
1

Hâkim, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden, Resûlullah'n

(saiiaUehu aleyh restiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Zilkade aynda kabileler

savaacak, o yl haclar soyulacaklar ve Mina'da iddetli sava olacaktr. Hatta

onlarn adam kaçarak Rükn ile Makam arasnda istemedii halde kendisine biat

edilecek. Bu kiiye Bedir halk saysnca adam biat edecektir. Bu kiilerden hem

sema, hem yeryüzü sakinleri raz olacaktr."3

Hâkim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saflaiiahu aleyhi «allan)

öyle buyurdu: "Dmak'n içinden Süfyânî adnda bir adam çkacak. Bu kiiye

tâbi olanlarn geneli Kelb kabilesindendir. Bu kii insanlar öldürecek, hatta

kadnlarn kamn deecek ve çocuktan öldürecek. Kays kabilesi toplanp buna

kar çkacak, Süfyânî onlann hepsini öldürecek ve önünde kimse

duramayacaktr. Süfyânî zamannda Harre’de Ehl-i Beyt'imden birisi çkacak ve

onun üzerine ordularndan birini gönderecek. Süfyânî bu orduyu hezimete

uratacak ve beraberindekilerle gidip Beydâ denilen yere vannca, hepsi birden

yere batrlacak. Onlardan geriye, sadece olanlan bildirecek bir kii

kurtulacaktr."4

Hâkim'in bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahj »leyhi vesaiiem) öyle

buyurdu: "Yedi fitne konusunda sizi uyarrm: Medine'den gelecek olan bir

fitne, Mekke'den gelecek olan bir fitne, Yemen 'den gelecek olan bir fitne,

am'dan gelecek olan bir fitne, doudan gelecek olan bir fitne, batdan gelecek

olan bir fitne, am'n içinden gelecek olan bir fitne, ki bu Süfyânî fitnesidir."

bn Mes'ûd der ki: "Bazlarnz ilk fitneye ulaacaktr, sonuncu fitneye ise

yetiecekler bu ümmettendir." Velîd b. Ayyâ öyle dedi: “Medine fitnesi,

Talha ve Zübeyr olaynda çkmtr. Mekke fitnesi, bnu’z-Zübeyr olayyla

1

Hâkim (4/431, 432
"
sahih ") ve Ahmed 14/304 (8669) ilk ksmn.

1
Hâkim (4/430 "sahih"). Sahîh hadistir. (Elbânî, es-SiIsiIelu's-Sahîha. 2432).

3 Hâkim (4/503). Zehebî hadisin senedinin sakt olduunu söylemitir.
4 Hâkim (4/520 "sahîh").
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ortaya çkmtr. am fitnesi, Ümeyye oullarnn hilafetiyle çkmtr.

Doudan gelen fitne de unlar tarafndan çkmtr.

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Huzeyfe b. el-Yemân der ki: Allah'n Resûlü

dou ve bat halk arasnda çkacak fitneden bahsedip öyle buyurdu: "Onlar

bu iallcrinde bulunuyor iken Süfyanî kuru olan vadiden bu iin alevlendii bir

srada çkp gelecek ve Dmak'ta konaklayacak. Birisi douya, dieri Medine'ye

olmak üzere iki ordu gönderecek. Dokuya giden ordu dou tarafna doru yo,

alacak ve nihayet o lanetli ehir Babil ile o kötü yerde -Badat ehrin:

kastetmektedir- konaklayacaklar. Üçbin kiiden daha fazlasn öldürecekler. Yüz

kadndan fazla kadnn rzna geçecekler ve orada Abbas'n soyundan ileri gelen

üçyüz kiiyi öldürecekler. Sonra Kûfe'ye doru yönelecekler ve oray harabeye

çevirecekler. Sonra am'a doru çkacaklar, Küfe den bir hidayet bayra

çkacak ve Küfe’den iki günlük mesafede bu orduya yetiecek ve onlar

öldürecekler. Haber verebilecek bir kimse dahi onlardan kurtulamayacak. O
ordunun elinde bulunan esir kadn ve çocuklar ve ganimetleri kurtaracaklar.

Gönderecei ikinci ordu ise Medine'ye varacak. Üç gün, üç gece Medine'yi

talan edecekler. Sonra da Mekke'ye doru yola çkacaklar. Nihayet el-Beyda'da

bulunacaklar bir srada yüce Allah, üzerlerine Cibril'i gönderecek ve: «Ey

Cibril! Git ve onlar imha et» diyecek. Cibril de oraya aya ile bir defa vuracak,

yüce Allah onlar yerin dibine geçirecek. te yüce Allah'n: «Sen onlar,

dehetli bir korkuya kaplp da kaçp kurtulamayacaklar ve yakn bir yerden

yakalanacaklar zaman bir görsen»
2 buyruu buna iaret etmektedir

Onlardan geriye sadece biri onlarn müjdecileri, dieri ise korkutucular olan

Cüheyneli iki kii kalacak." te bundan dolay kesin haber Cüheynelilerdedir

denilmitir.
3

J?» Crî ti
* -k* 9^* ûrî cM ti ^

•k* üt J
s *

"(Azab görünce), «Ona inandk» derler, ama onlar için.

1

Hâkim (4/468, 469).
1

Sebe Sur. 51

3
iirin bu ksm darb mesel olmutur ve tamam öyledir:

ler atlya bakasm soruyor.

I lalbuhi kesin haber Cüheynelilerdedir.
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artk uzak bir yerden (dünyadan) iman elde etmek nasl

mümkün olur? Oysa daha önce onu inkâr etmilerdi ve uzak

bir yerden gayb hakknda atp tutuyorlard," (sd»c Sur. 52, 53)

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

Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid, "(Azab görünce), «Ona inandk» derler,

ama onlar için, artk uzak bir yerden (dünyadan) iman elde etmek nasl

mümkün olur? Oysa daha önce onu inkâr etmilerdi ve uzak bir yerden

gayb hakknda atp tutuyorlard"’ buyruunu öyle açklad: “Ona (Allah’a)

inandk" derler. Ama onlar için artk dünyadan, âhireti elde etmek nasl

mümkün olur? Oysa onlar daha önce dünyadayken Allah' inkar etmilerdi ve

dünyadayken (Allah’n Resûlü için): “Bu kii sihirbazdr, kahindir. airdir,

yalancdr" diyorlard .

2

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den

bildirdiine göre “Artk uzak bir yerden (dünyadan) iman elde etmek nasl

mümkün olur?"* buyruu: "Âhiretten dünyaya dönmeleri nasl mümkün

olur?" mânâsndadr .

4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Artk uzak bir yerden (dünyadan)

iman elde etmek nasl mümkün olur?"5 buyruu: “Nasl geri (dünyaya)

dönecekler. Artk geriye dönme zaman olmad halde bunu umuyorlar”

mânâsndadr .

6

fanu'l-Münziriin bildirdiine göre et-Temîmî der ki: bn Abbâs'a gidip:

“Tenâvu nedir?" diye sorduumda: "Zaman olmad halde bir eyi elde

etmeye çalmaktr" cevabn verdi.

1

Sebe Sur. 52, 53
2 bn Cerîr (19/314, 319, 320).

i Sebe Sur. 52
5
Tc/îk'te (4/289) ve FcthuTBârî'dc (8/537) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (19/317,

319).

5 Sebe Sur. 52
6 bn Cerîr (19/317), el-fkân’da, sadece ilk ksm (2/38) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve

Hâkim (2/424 "sahih").
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Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in Katâde'den bildirdiine göre âyette

geçen “J-jüuJl
” 1

kelimesi, tövbe mânâsndadr.

2

Abd b. Humeyd Ebû Mâlik’ten ayn rivayette bulunmutur.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, bu kelimeyi, "J^üîl
”

3

eklinde

okumutur.
1
*

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, "Oysa daha önce

onu inkâr etmilerdi ve uzak bir yerden gayb hakknda atp tutuyorlard"5

buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlar zanlarna dayanarak atp tutuyorlar,

Dünyadayken âhireti yalanlayp: "Öldükten sonra dirilmek, Cennet ve

Cehennem yoktur” diyorlard .”6

J J üi rf^. cM& u 6S r&i J~~J

4 "

'Tpk daha önce benzerlerine yapld gibi, kendileriyle

arzuladklar arasna bir engel konmutur. Çünkü onlar

derin bir üphe içindeydiler." (Sete Sur. 54)

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

Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre "Kendileriyle arzuladklar arasna bir

engel konmutur"7 buyruundan, kendileriyle iman arasna engel konulmas

kastedilmitir .

8

1

Sebe Sur. 52
1
Abdurrezzâk (2/133).

3 Sebe Sur. 52
4
Bu, Ebû Bekriir, Âsm'dan olan kraatidir. Ebû Amr, Hamza, Kisâî ve Halef te ayn

ekilde okumutur. Dierlen ise bu kelimeyi, "^^"eklinde okumutur. et-Ner

(2/263).

3 Sebe Sur. 53
6 bn Cerîr (19/320).

7

Sebe Sur. 54
8 bn Ebî eybe (13/527) ve bn Cerîr (19/321).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, im ve ibn Ebî Hâtm'in bildirdiine göre

Mücâhid, "Tpk daha önce benzerlerine yapld gibi, kendileriyle

arzuladklar arasna bir engel konmutur. Çünkü onlar derin bir üphe

içindeydiler"' buyruunu açklarken öyle dedi: "Tpk daha önceki kafirlere

yapld gibi, kendileriyle arzulam olduklar mal, çocuk, güzellikler veya aile

gibi eyler arasna engel konmutur."

1

Beyhakî u'abu'l-lman'fa, Süddî'den bildirdiine göre kendisiyle aralarna

engel konulan ey tövbedir.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Tpk daha önce

benzerlerine yapld gibi, kendileriyle arzuladklar arasna bir engel

konmutur. Çünkü onlar derin bir üphe içindeydiler"4 buyruunu

açklarken öyle dedi: srâiloullar arasnda Allah'n kendisine mal kapsn

açt bir adam vard. Öldüünde ona kötü bir evlâd vâris oldu. O, babasnn

malyla, Allah'a isyan için çalyordu. Babasnn arkadalar bu durumu

görünce delikanlya varp onu knadlar ve azarladlar. Delikanl kzarak altn

ve gümü karlnda gayr-i menkullerini satt. Oradan gidip bol suyu olan bir

çemenin yanna konaklad ve maln burada yayarak bir kök yaptrd. O, bir

gün kökünün içerisinde otururken, rüzgâr ona yüz bakmndan insanlarn en

güzeli, koku bakmndan en ho olan bir kadn getiriverdi. Kadn ona: "Ey

Allah'n kulu, sen kimsin?" diye sorunca, Adam: "Ben srâiloullarndan bir

kiiyim" cevabn verdi. Kadn: "Bu kök ve u mallar senin mi?" diye sorunca,

adam: "Evet" cevabn verdi. Kadn: "Hanmn var m?" diye sorunca, adam:

"Hayr" dedi. Kadn: "Burada hanmsz nasl rahat ediyorsun?" diye sorunca,

adam: "Böyle oldu, senin kocan var m?" karln verdi. Kadn: "Hayr"

cevabn verince, adam: "Seni kendime e almam ister misin?” diye sordu.

Kadn: "Ben senden bir millik mesafede oturan bir kadnm. Yarn bir günlük

azn al ve bana gel. Eer yolda korkunç bir eyle karlarsan sakn

korkma” dedi.

1

Sebe Sur. 54
1
Talîku't-Ta’lîk'le (4/289) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (19/322).

3 Beyhakî (7199).

4 Sebe Sur. 54
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Ertesi gün, adam bir günlük azn ald ve yola çkt. Bir köke vard ve

büyük kapsn çald. Ona yüz bakmndan insanlarn en güzeli, koku

bakmndan en sevimlisi olan bir genç çkp: “Sen kimsin ey Allah'n kulu?"

diye sordu. Adam: "Ben srâiloullarndanm” cevabn verince, genç: “Ne

istiyorsun?” diye sordu. Adam: “Bu kökün sahibi olan kadn beni kendisi için

davet etti” cevabn verince, Genç: “Doru söylersin, ancak yolda korkunç bir

eyle karlatn m?” diye sordu. Adam: “Evet, eer o bana bunu haber

vermemi olsayd, gördüüm ey beni gerçekten korkuturdu” cevabn

verince, genç: “Ne gördün?” diye sordu. Adam: “Buraya doru yola çknca,

bir yol açld ve azn açm bir dii köpek gördüm. Ben korkumdan sçradm

ve birden kendimi onun arkasnda gördüm. Köpein yavrulan (onun

gösünden süt emmek için) havlayp duruyorlard” cevabn verince, genç:

“Sen buna gücün yetiemeceksin. Bu, âhir zamanda olacak bir eydir.

Gençler yallann meclislerinde oturacaklar ve onlardan daha çok

konuacaklar” dedi. Adam: “Sonra yola koyuldum. Yolum açlnca baktm ki

yüz tane sütü bol keçi var. çlerinden bir olak bir keçiyi emiyor. Onu bitirip

bir ey brakmadn anlad zaman, azn açarak daha fazlasn bekliyor”

deyince, genç: “Sen buna yetiemeyeceksin. Bu, âhir zamanda olacak. Bir

hükümdar bütün insanlann gelirini toplayacak, bir ey brakmadn anlad

zaman azn açarak daha fazlasn isteyecek” karln verdi. Adam öyle

dedi: “Sonra yola koyuldum. Yolum açlnca bir aaç gördüm. Aacn bir

daln çok beenip kesmek isteyince baka bir aaç: “Ey Allah’n kulu, benden

al” dedi. Sonunda bütün aaçlann hepsi bana ayn ekilde seslenerek: “Ey

Allah’n kulu, bizden al” diye seslendiler. Genç öyle karlk verdi: "Sen buna

yetiemeyeceksin. Bu âhir zamanda olacak bir eydir. Erkekler azalacak,

kadnlar çoalacak. Öyle ki bir erkek bir kadnla evlenmek isteyince, on kadn,

yirmi kadn onu kendine çaracak.”

Adam: “Sonra yola koyuldum, yolum açlnca bir pnar üzerine oturmu bir

adam gördüm. Eliyle her insana su dolduruyordu. nsanlar suyun bandan

ayrlnca, testisini suya att, fakat testisine hiç su girmedi” deyince, genç:

“Sen buna yetiemeyeceksin. Bu, âhir zamanda olacak bir eydir. Kâd

insanlara ilim öretecek, sonra onlardan ayrlnca Allah’a isyan edecek”

karln verdi. Adam: “Sonra yola koyuldum. Yolum açlnca bir keçi

gördüm. Bir topluluk keçinin ayaklarndan tutmular, bir adam iki

boynuzundan tutmu, bir adam kuyruundan tutmu ve bir baka adam da
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keçiye binmi, bir dieri de keçiyi sayordu” deyince, genç: "Keçi, Dünya’dr.

Ayaklarndan tutanlar dünya hayat için kendilerini aalara atanlardr.

Boynuzlarndan tutanlar, skntl bir hayat yaayanlardr. Kuyruundan

tutanlar, dünyadan yüz çevirmi olandr. Ona binen ise dünyay terk etmitir.

Keçiyi saana ne mutlu, o dünya ile birlikte gitmitir” karln verdi. Adam:

"Sonra yola koyuldum, yolum açlnca bir kuyunun banda su çeken bir adam

gördüm. Kuyudan kovasn çkardkça havuza döküyor, ancak su tekrar

dönüp kuyuya akyor” deyince, genç: "te o kii de, Allah'n, iyi amellerini

reddedip kabul etmedii kiidir” karln verdi. Adam: "Sonra yola

koyuldum, yolum açlnca bir adam gördüm. Bu adam, tohumunu ekiyor ve

biçerken güzel buday elde ediyor” deyince, genç: "Bu da yapt iyi amelleri

Allah'n salih amelini kabul edip kendisini antt kiidir” karln verdi.

Adam; “Sonra yola koyuldum, yolum açlnca srtüstü üzeri uzanm bir adam

gördüm. Adam: “Ey Allah'n kulu, yakla ve elimden tutup beni oturt! Allah’a

andolsun ki, Allah beni yaratt yaratal hiç oturmadm” dedi. Adamn elini

tutunca komaya balad ve onu göremez oldum” deyince, genç: "te bu da

tükenen ömründür. Ben ölüm meleiyim. Sana gelen kadn da bendim. Allah,

bu yerde cann almam ve Cehenneme atmam emretti” dedi. "Tpk daha

önce benzerlerine yapld gibi, kendileriyle arzuladklar arasna bir engel

konmutur. Çünkü onlar derin bir üphe içindeydiler
"1 buyruu bu kii

hakknda inmitir.
2

Zübeyr b. Bekkâr'in el-Muvaffakiyyâl ’ta zayf senetle, krime vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Gizli ayplan ifa etmeyiniz.

srâiloullanndan bir adam ve hanm vard. Kadn, kocasna yemek getirdii

zaman, baucunda durur ve: "Kocasnn yokluunda ona ihanet eden kadn

rezil etsin” derdi. Bir gün adam, hanmna bir balk gönderdi. Sonra kadn

(bal piirip getirerek) adamn baucunda durup: "Kocasnn yokluunda

ona ihanet eden kadn rezil etsin” deyince, balk çrpnarak tabaktan dütü.

Adam: "Az önce söylediini tekrar et” deyip, kadn ayn sözleri tekrar edince,

balk yine çrpnarak tabaktan dütü. Adam ayn eyi üç defa tekrar etti,

üçünde de balk çrpnarak tabaktan dütü. Bunun üzerine adam

srâiloullanndan bir âlime gidip durumu anlatnca, âlim: "Git ve Rabbini

1

Sebe Sur. 54
1 bn Kesir Tefsîr'de (6/516-518) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Kesir bu hadisin

garib olduunu söylemitir.
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zikredip yemeini ye, eytan da senden uzaklatr" dedi. nsanlarn hafif

mereb olanlar, adama: "Sen bu âlimin oluna git, o, babasndan daha

bilgilidir” deyince, adam, âlimin oluna gidip durumu anlatt. Âlimin olu:

"Evinde, edeb yerini görmediin herkesi getir” deyince, adam onlar getirdi.

Âlimin olu: "u Habeli kadnn edeb yerini aç!” dedi. Adam onu avretini

açnca, genç deve baldn gibi erkeklik organnn olduunu gördü. Bunun

üzerine âlimin olu: "Sana bunun tarafndan ihanet edilmitir'* dedi. Gencin

babas olan âlim öldü, kendisinin gizli bir ayb ortaya çkarmas sebebiyle halk

ona meyletmeye balad, isrâiloullan yanna gidip: "Yaçzk sana! Sen bizim

en bilgilimiz ve güvenilirimizdin” deyip üzerine fazla gidince, onlardan kaçp

srâiloullannn bulunduu ehirlerden Belkâ topraklannda olan bir yere gitti.

Kendisine bir ey sormas için bir kadn gönderilince: “ki yüz dinar

karlnda benile olur musun?” diye sordu. Kadn: "Bundan daha iyisini

söyleyeyim mi? Gelip beni ailemden isteyerek evlenirsin ve ebedi olarak sana

helal olurum” karln verince, genç: "Evin nerede?” diye sordu ve kadn

kendisine evini tarif etti. O gece kendisi için geçmek bilmeyince yola çkt.

Yolda, karnnda yavrulan olan bir köpek gördü. Köpein kamndaki yavrular

havlyordu, adam: "alacak bir ey!” dedi. Ona: "Yoluna devam et ve buna

karma. Bununla ilgili bilgi sana gelecektir” denildi. Adam yoluna devam

edince ta tayan bir adam gördü. Talar arlatkça ve üzerinden dütükçe,

tad talara bakalann ekliyordu. Ona: "Sen bunu tayamazken, üzerine

ekleme mi yapyorsun!” deyince, ta tayan adam: "Yoluna devam et ve

bana kanma. Bununla ilgili bilgi sana gelecektir” dedi. Adam yoluna devam

edip bir kuyudan su çekip kuyunun yanndaki delik olan bir havuza döken bir

adam gördü. Su, havuzdaki delikten tekrar kuyuya akyordu. Su çekene:

"Delii kapatsan suyu tutardn” deyince, “Yoluna devam et ve bana kanma.

Bununla ilgili bilgi sana gelecektir” dedi. Adam yoluna devam edince, dii bir

ceylan gördü. Ceylana bir adam binmi, biri onu sayor, biri boynuzlanndan

tutmu, biri kuyruundan tutmu bakalan ise ayaklanndan tutmulard.

Adam: "alacak bir ey!” deyince, ona: "Yoluna devam et ve buna kanma.

Bununla ilgili bilgi sana gelecektir” denildi. Yoluna devam edince ekin eken

bir adam gördü. Tohumlar yere düer dümez bitiyordu. Sonra yoluna devam

edince elinde orak olan bir adamn yetien mahsulü de, yetimeyeni de

biçtiini gördü. Ona: "Yetieni biçsen de yetimeyeni braksan” deyince,

ekini biçen kii: : "Yoluna devam et ve buna kanma. Bununla ilgili bilgi sana

gelecektir” karln verdi. Yoluna devam edince, kadnn tarif ettii kök
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vard. Kökün yaknnda bir nehir ve divann üzerine oturmu bir adam gördü.

Ona: "Bu köke nasl girilir? Gece boyunca alacak eyler gördüm” dedi.

Divanda oturan adam: "Ne gördün?” diye sorunca, adam ona gördüü

köpei anlatt. Divanda oturan kii: "nsanlara öyle bir zaman gelecek ki,

küçük büyüe, ayak takm erefli kiilere, sefihler hilim sahiplerine üstün

gelecek” dedi. Ona ta tayan adam anlatnca ise, divanda oturan kii öyle

dedi: "nsanlara öyle bir zaman gelecek ki, kiinin yannda emanet olacak,

emaneti yerine iade etmeye gücü yetmedii halde bu emanetin üzerine

bakasn ekleyecek.” Ona, su çeken adam anlatnca ise öyle dedi:

"nsanlara öyle bir zaman gelecek ki, kii bir kadnla evlenecek, ama onunla

ne dini, ne soyu ne de güzellii için evlenmeyecek. Onunla mal için

evlenecek ve bu kadn dourgan olmayacak. Sonunda kadnn olan her ey
tekrar kadna dönecek.” Ona dii ceylan anlatnca ise, divanda oturan adam

öyle dedi: “O, dünyadr. Ona binen, kral, onu saan, insanlann en rahat

yaayanlan, boynuzlarndan tutan, en çok yaam sknts çekenler,

kuyruunu tutan, nzkn güçlükle kazanabilen, ayaklarndan tutanlar ise

insanlann ayak takmlardr.” Ona, ekin eken adam anlatnca: "nsanlara öyle

bir zaman gelecek ki, kii ne zaman evleneceini, ne zaman çocuu olacan,

ne zaman bülua ereceini bilemeyecek” karln verdi. Ona ekini biçen

adamdan bahsedince ise, divanda oturan adam öyle dedi: "O, ölüm

meleidir. Küçüü de büyüü de biçer. Ben okiiyim. Allah, beni, senin cann

en kötü halinde almam için gönderdi.” 1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) der ki: "Ne zaman,

"Tpk daha önce benzerlerine yapld gibi, kendileriyle arzuladklar

arasna bir engel konmutur..."
2 buyruunu okusam, içecein soukluunu

hatrlarm .”3

Beyhakî u'abu'l-lman’da bildirdiine göre ibn Ömer souk su içince

alad. Kendisine: "Neden alyorsun?” diye sorulunca ise: "Yüce Allah'n,

"Tpk daha önce benzerlerine yapld gibi, kendileriyle arzuladklar

arasna bir engel konmutur..."4 buyruunu hatrladm ve Cehennemliklerin,

1

Zübeyr b. Bekkâr (sh. 108-111).
1

Sebe Sur. 54
3 bn Ebî eybe (13/551).

4
Sebe Sur. 54
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souk sudan bakasn arzulamadklarn anladm. Çünkü yüce Allah,

"Cehennem ehli. Cennet ehline: «Suyunuzdan veya Allah'n size verdii

rzktan biraz da bize verin!» diye seslenirler. Onlar da: «Allah bunlar

kâfirlere haram klmtr» derler
" 1

buyurmaktadr.

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde, "Çünkü

onlar derin bir üphe içindeydiler
"3 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Tereddüt ve üpheden saknn. üphe içinde ölen bu ekilde, yakîn üzere

ölenler de yakîn üzere diriltilir."

’ A'râf Sur. 50
3
Beyhakî (4614).

3
Sebe Sur. 54



FÂTIR SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, ibn Merdûye ve Beyhakî’nin Delâil’öe bn

Abbâs’tan bildirdiine göre Fâtr Sûresi, Mekke'de nazil olmutur.’

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Melâike (Fâtr) Sûresi,

Mekkî'dir.

bn Sa'd'n bildirdiine göre bn Ebî Muleyke der ki: "Namazn bir

rekatnda Melâike (Fâtr) Sûresini okurdum.”
2

f

J

pU- oljU-ÜI >Û 4 Ju^Jl

"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikier, üçer,

dörder kanatl elçiler yapan Allah'a mahsustur. 0,

yaratmada dilediini artrr. üphesiz Allah'n gücü her

eye hakkyla yeter." (1-v..r s»»r. )

Ebû Ubeyd FedâiVde, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Beyhakî'nin u'abu'l-îman ’da bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “ jL\i di ilAJi

oliUU” buyruunun ne anlama geldiini bilemiyordum. Nihayet bir kuyu

hakknda çekien iki bedevi bana geldi. Onlardan birisi: "O kuyuyu ilk açan

benim” deyince, bunun ne anlama geldiini anladm.3

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "oijOi ^6” buyruu,

“Gökleri yoktan var eden” mânâsndadr.4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk der ki: “Kuriân'da geçen her

’ bnu'd-Durays (17, 18), Nehhâs (sh. 637) ve Beyhakî (7/142-144).

1 bn Sa'd (5/472).

3 Ebû Ubeyd (sh. 206) ve Beyhakî (1682).

4 bn Ebî Hatim 4/1269 (7148).
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eklindeki buyruk: '‘Gökleri ve yeri yaratan"

mânâsndadr."

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre "Melekleri ikier, üçer,

dörder kanatl elçiler yapan ..."
1

buyruu, melekleri kullara ikier, üçer

dörder kanatl elçiler yapan mânâsndadr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre

âyet: "Gökleri ve yeri yaratan, meleklerin bazsn iki kanatl, bazsn üç

kanatl, bazsn da dört kanatl yapan..." mânâsndadr .

2

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: "Meleklerden

bazsnn ikier, bazsnn üçer... bazsnn on ikier kanad vardr. Tek olan

kanat saylan üç ile betir. Mizan’da olan melekler güzel görünülüdür ve

onar kanatlar vardr. Meleklerin kanatlannn tüyleri küçüktür. Cibril’in alt

kanad vardr. Biri douda, biri batda, ikisi gözlerinin üzerinde, iki

kanadndan birinin srtnda olduunu söyleyen olduu gibi, bu iki kanadyla

belinden aasn örttüünü söyleyenler de vardr."

bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre, "O, yaratmada dilediini

artrr..." 3 buyruu: "Meleklerin kanatlarn ve sayiann diledii kadar

arttrr" mânâsndadr.

bnu’l-Münzir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre, "O, yaratmada dilediini

artrr..."4 buyruundan kastedilen güzel sestir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin u'abu'l-

îrnan 'da Zührî'den bildirdiine göre "O, yaratmada dilediini artrr..."5

buyruundan kastedilen ses güzelliidir .

6

bn Ebîeybe’nin Musannefte bildirdiine göre Huzeyfe, bnu't-Teyyâh'n

ezan okuduunu duyunca: "Allah onun rzkn sesinde yaratmak istedi ve

1

Fâtr Sur. 1

2 bn Cerîr (19/326) ve bn Ebî Hâtim 4/1270 (7149) ilk ksmn.
3 Fâtr Sur. 1

4
Fâtr Sur. 1

5 Fâtr Sur. 1

6
Beyhakî (115).
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böyle de yapt" dedi.'

Beyhakî u'abu'l-îman’da ve bnu’n-Neccâr’n Tarih’te, Katâde'den

bildirdiine göre "O, yaratmada dilediini artrr ..."
2 buyruundan

kastedilen güzel gözlerdir .
5

& û ** l^; uj 14J ^ ^ijy in u
*

"Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artk onu tutacak

(engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu
gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve

hikmet sahibidir." (Ka.r Sur. 2)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs "Allah,

insanlar için ne rahmet açarsa, artk onu tutacak (engelleyecek) yoktur.

Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
"4 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Allah’n, insanlar için açaca tövbe kapsna engel olacak yoktur. nsanlar

(Allah tövbe kapsn açarsa) isteseler de, istemeseler de tövbe edeceklerdir.

Eer tövbe kapsna açmayacak olursa, onlar artk tövbe edemezler."

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Allah,

insanlar için ne rahmet açarsa, artk onu tutacak (engelleyecek) yoktur.

Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur..."5 buyruu,

"herhangi bir eyi engellemek veya açmak insann elinde deildir"

anlamndadr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen rahmet kelimesi, hayr anlamndadr.

6

’ bn Ebî eybe (1/210).
1
Fâhr Sur. 1

3 Beyhakî (116).

4 Fâhr Sur. 2
5 Fâbr Sur. 2
6 bn Cerir (19/328).
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bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre âyette geçen rahmet

kelimesinden kastedilen yamurdur.

ibn Ebî Hâtim'in ibn Vehb vastasyla bildirdiine göre Mâlik der ki: Ebû

Hureyre yamurlu gecenin sabahnda uyanp arkadalanyla konuunca:

"Fetih'in douu ile birlikte bize yamur yadrld” der, sonra, "Allah,

insanlar için ne rahmet açarsa, artk onu tutacak (engelleyecek) yoktur.

Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur..."
1

âyetini okurdu.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Âmir b. Abdi Kays der ki: ''Allah'n

Kitab'ndan u dört âyeti okuduum zaman, ne halde sabahlayp

akamladm önemsemem: "Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artk

onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu

gönderecek yoktur"
2

, "Allah sana bir sknt verirse, O'ndan bakas

gideremez. Sana bir iyilik verirse bakas onu engelleyemez. O, her eye

Kadir'dir"3
, "Allah, güçlükten sonra kolaylk verir

"

4

ve "Yeryüzünde

yaayan bütün canllarn rzk ancak Allah'a aittir. O, canllar babalarn

sulbünde kararlam ve analarn rahminde kararlamakta iken de bilir.

Her ey apaçk bir Kitab'dadr
" 3

âyetleri.

bnu'l-Münzir’in Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr'den bildirdiine göre

Urve hevdece bindii zaman: "Vallahi bu, insanlar için rahmet olarak

açlmtr" dedikten sonra, "Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artk onu

tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu

gönderecek yoktur
"6

âyetini okurdu.

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre "Sizi göklerden ve yerden

rzklandran, Allah'tan baka bir Halik (bir Yaratc) var m ..."7

buyruundaki gökten olan nzktan kast yamur, yerden olan nzktan

kastedilen ise nebattr.

1

Fâtr Sur. 2
2

Fâtr Sur. 2

3 En'âm Sur. 17

4 Talak Sur. 7
5 Hûd Sur. 6
6
Fâtr Sur. 2

7

Fâbr Sur. 3
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“Ey insanlar! Allah'n size olan nimetini hatrlayn.

Allah'tan baka size göklerden ve yerden nzk veren bir

yaratc var m? O'ndan baka hiçbir ilâh yoktur. 0 hâlde

nasl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? (Ey

Muhammedi) Eer seni yalanc sayyorlarsa bil ki, senden

önce de nice peygamberler yalanc saylmtr. Bütün iler

ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! üphesiz Allah'n

vaadi gerçektir. Sakn dünya hayat sizi aldatmasn. Sakn
çok aldatc (eytan), Allah hakknda sizi aldatmasn,

üphesiz eytan sizin için bir dümandr. Öyle ise (siz de)

onu düman tanyn. O, kendi taraftarlarn ancak alevli

atee girecek kimselerden olmaya çarr. nkâr edenler için

çetin bir azap vardr. man edip salih ameller ileyenler için

ise bir balanma ve büyük bir mükâfat vardr."
(Fâlr Sur. 3-7)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki:

"Dünya hayatyla aldanmak, kiinin "Keke bu hayatm için önceden bir ey
yapsaymm, der"' diyecek hale gelinceye kadar, dünyevî lezzetlerle

urap, dünyalk için çalmas ve âhireti ihmal etmesidir. Çok aldatc olan

eytann, Allah hakknda aldatmas ise, kiinin Allah’a isyan ederken, Allah’n

kendisini balamasn ummasdr.”

Fecr Sur. 24
\
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzrr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "üphesiz eytan sizin için bir dümandr. Öyle ise (siz de)

onu düman tanyn. O, kendi taraftarlarn ancak alevli atee girecek

kimselerden olmaya çarr" 1 buyruunu açklarken öyle dedi: "eytana

düman olun. Çünkü her müslümann, eytana düman olmas bir haktr.

eytana düman olmak, Allah’a itaat ederek olur. eytan, dostlann

Cehenneme sürmek için çarr. eytann dümanl bu ekildedir."
2

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd, "O, kendi

taraftarlarn ancak alevli atee girecek kimselerden olmaya çarr" 3

buyruunu açklarken öyle dedi: “O, taraftarlarn Allah'a isyan etmeye

çanr. syan ehli de Cehennem ehlidir ve eytann insanlardan olan

taraftarlardr. Yüce Allah’n, “ite onlar eytann taraftarlardr ..."
4

buyurduunu görmüyor musun? Taraftar da, eytann dost edindii, onlarn

da eytan dost edindii kimselerdir.’’5

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc der kî: "Kur’ân'da, “...bir

balanma ve büyük bir mükâfat vardr"
6
ve, "...mafiret ve cömertçe

verilmi rzklar vardr" eklinde geçen her âyetten kastedilen Cennettir."

'üyLju U. {J* l ö[ l-Û; c-ii:

"Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören

kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktr? üphesiz
Allah dilediini saptrr, dilediini hidayete erdirir. (Ey

Muhammed!) Onlar için duyduun üzüntüler yüzünden
kendini helâk etme! üphesiz ki Allah, onlarn yaptklarm

hakkyla bilendir/' (Fa.r Sur. s)

1

Fâtr Sur. 6
2 bn Cerîr (19/332) ve bn Ebî Hatim (7/2102, 2103).

3 Fâbr Sur. 6
4
Mücâdele Sur. 19

5 bn Cerîr (19/332).
6
Fâttr Sur. 7
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Klâbe'ye, “Kötü ameli kendisine

süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi

olacaktr?"
1 buyruu sorulup: “Burada kastedilenler, ellerimizin altnda

çalan içilerimiz mi?" denilince, Ebû Klâbe öyle cevap verdi: “Hayr onlar

deildir. Âyette bahsedilenler, yapt eyin haram olduunu bile bile

yapanlardr. Böyle bir kii haram olan zinay yapar, haksz yere cana kyar.

Bunlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecûsilerdir. Zannedersem Hariciler de

onlardandr. Çünkü Hârici olan kii klcn alp bütün Basra halkna kar çkar.

Halbuki bu kii onlara bir ey yapamayacan ve kendisini öldüreceklerini

biliyor. Eer dini sebebiyle olmasayd böyle bir eyi (baka bir sebeple)

yapmazd."

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

göre Katâde ve Haan, “Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel

gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktr? üphesiz Allah

dilediini saptrr, dilediini hidayete erdirir. (Ey Muhammedi) Onlar için

duyduun üzüntüler yüzünden kendini helak etme"2 buyruunu açklarken

öyle dediler: “Vallahi, kötü amellerini eytan onlara süslü gösterdi. Bu kötü

amelleri sapklklardr. Allah, Resûlullah’n (»iaiiahu aleyhi millim) onlar için

üzülmemesini emretmitir."3

bnu'l-Münziriin bn Cüreyc'den bildirdiine göre, “Kötü ameli kendisine

süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi

olacaktr
" 4 buyruunda kastedilen kii müriktir. "(Ey Muhammedi) Onlar

için duyduun üzüntüler yüzünden kendini helak etme"5 buyruu ise, "Bu

söze inanmayanlarn ardndan üzülerek nerdeyse kendini

mahvedeceksin !"6 âyeti gibidir.

Cuveybir'in Dahhâk'tan bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Kötü ameli

kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse

1

Fâbr Sur. 8

3
Fâtr Sur. 8

3 bn Cerir (19/334).

4 Fâtr Sur. 8

5
Fâtr Sur. 8

6
Kehf Sur. 6
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gibi mi olacaktr..."’ âyeti, Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vasEiiem): "Allahm! Dinini

,

Ömer b. el-Hattâb veya Ebû Cehl b. Hiâm ile aziz eyle, güçlendir" diye dua

edince nazil oldu. Allah, Hz. Ömer'e hidayet vermi, Ebû Cehl’i ise dalalete

brakmtr. Âyet bunlar hakknda nazil olmutur”

lî^-Ü Oi JÎ Jl ûlJ tfsk J-ijî ^JI kj

lujls' 4\'y juü

"Allah, rüzgârlar gönderendir. Onlar da bulutlan hareket

ettirir. Biz de bulutlar ölü bir topraa sürer ve onunla
ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. te ölümden sonra

dirili de boyledir." (F«.r Sur. 9)

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

"Onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. te ölümden sonra dirili

de boyledir
"3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah, bu suyla ölii olan

yeryüzünü dirilttii gibi, kyamet günü de insanlan ayn ekilde diriltecektir."
3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b.

Mes’ûd der ki: “Melek Sûr'u alp gök ile yer arasnda durarak üfleyecek ve

Allah’n diledikleri dnda, yaratlmlardan ne gökte, ne de yerde ölmeyen

kimse kalmayacak. Sonra Yüce Allah Ar'n altndan, erkek menisine benzer

bir meni gönderecek ve insanlarn bedeni, yeryüzünün suyla bittii gibi bu

sudan tekrar çkacaktr.” Sonra Abdullah: "Allah, rüzgârlar gönderendir.

Onlar da bulutlar hareket ettirir. Biz de bulutlar ölü bir topraa sürer ve

onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. te ölümden sonra dirili de

boyledir
"4

âyetini okuyup öyle devam etti: "Sûr'a birinci üflenile ikinci

üfleni arasnda, Allah’n diledii kadar bir zaman geçecek, sonra melek

tekrar kalkp bir daha üfleyecek ve her can kendi bedenine gidecek."5

Tayâlisî, Ahmed, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn

’ Fâtr Sur. 8
J

Fâtr Sur. 9

} bn Cerîr (19/336).

4
Fâtr Sur. 9

5 bn Cerîr (19/336).
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Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifafta, Ebû Rezîn el-Ukaylî’nin öyle

dediini bildirir: Resûlullah’a MaiMu aleyhi meHem): “Ey Allah'n Resulü! Allah ölüleri

nasl diriltecek?" diye sorduumda, "Hiç kraç bir topran yanndan önce

kupkuru iken geçip sonra da orann yeilliklerle sarsldn hiç görmedin mi?"

karln verdi. Ben: “Evet geçtim” deyince, Resûlullah (saibliahu aleyhi vesEiem): "te

Allah ölüleri böyle diriltir. te ölümden sonra dirili de böyledir

"

buyurdu .

1

<
J**jJlJ v^JI dJaJI -L> Zy*Jl AjjJ jlT
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"Her kim an ve eref istiyorsa bilsin ki, an ve eref
bütünüyle Allah'a aittir Güzel sözler ancak O'na yükselir.

Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak

yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardr. te onlarn
tuza boa çkar." (Fâur Sur. o)

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

Mücâhid’den bildirdiine göre “Her kim an ve eref istiyorsa bilsin ki, an
ve eref bütünüyle Allah'a aittir" buyruu: “Kim an ve erefi putlara

tapmakta aryorsa bilsin ki, an ve eref bütünüyle Allah'a aittir"

mânâsndadr.

1

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre

“Her kim an ve eref istiyorsa bilsin ki, an ve eref bütünüyle Allah'a

aittir" buyruu: “Kim an ve eref istiyorsa Allaha itaat ederek istesin”

mânâsndadr .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî el-

Esmâ ve's-Siföfta, bn Mes'ûd’un öyle dediini bildirir: "Size bir ey

’ Tayâlisî (1185), Ahmed 26/111-113 (16192, 16194). Tahrîcu'l-Keafta (3/147) geçtii

üzere Abd b. Humeyd ve bn Merdûye ve Beyhakî (1U69, 1070). Müsned'in muhakkikleri

hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
2 bn Cerir (19/337).

3 bn Cerîr (19/337).
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anlattmzda, Allah'n Kitab'ndan bu söylediklerimizi destekleyen âyetler

de gösteririz. Müslüman kul: "Sübhanallahi ve bihamdihi. Elhamdu lillahi ve

Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Ve teberekkellahu (=Allah' hamd ile tebih

ederim. Allah’a hamd olsun, Allah’tan baka ilâh yoktur. Allah yücedir. Allah

noksanlklardan münezzehtir)” dedii zaman, bir melek bu sözleri alp

kanadnn altna koyar, sonra onlarla semaya yükselir. Hangi melek

topluluunun yanndan geçse, bu melekler, o sözü söyleyen için balanma

dilerler. Melek, bu sözle Rahmân'n huzuruna varncaya kadar böyle devam

eder.” Sonra bn Mes’ûd, "Güzel sözler ancak O'na yükselir. Salih ameli de

güzel sözler yükseltir
"

1

buyruunu okudu/

bn Merdûye ve Deylemî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamberlsaiieiiahu aleyhi YESEiiefn), "Güzel sözler ancak O'na yükselir. Salih ameli de

güzel sözler yükseltir...*3 buyruu hakknda öyle dedi:
"
Güzel söz:

«Sübhanallahi velhamdu lillahi ve Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. (=Allah'

tebih ederim. Allah'a hamd olsun, Allah'tan baka ilâh yoktur. Allah yücedir)»

sözüdür. Kul, bu sözü söyleyince bir melek bu sözleri kanatlarnn altna alp

Allah'n huzuruna getirir.

"

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifafta

bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen güzel sözden kastedilen Allah’

zikretmektir. "Salih ameli de güzel sözler yükseltir..."
4 buyruu hakknda ise

ibn Abbâs öyle der: "Bunlar farzlar eda etmektir. Kim farzlan eda ederken

Allah’ zikrederse, bu kiinin ameli sözüyle birlikte Allah'n huzuruna yükselir.

Kim Allah' zikredip te farzlarn eda etmeyecek olursa, bu sefer sözü de

ameli de reddedilir.”5

Âdem b. Ebî iyâs, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin el-Esmâ

ve’s-Sifât’ta bildirdiine göre Mücâhid, "Güzel sözler ancak O'na yükselir.

Salih ameli de güzel sözler yükseltir..."
6 buyruunu açklarken: "Güzel sözü

1

FâtrSur. 10

1 bn Cerîr (19/338), Taberânî (9144), Hâkim (2/425 "sahih”) ve Beyhakî (667).

5 Fâbr Sur. 10

FâtrSur. 10

bn Cerîr (19/339) el-tkân’da (2/38) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (899).

6
FâtrSur. 10

•>
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O'na yükselten salih ameldir" demitir.

1

Firyâbî, Saîd b. Cübeyr'den ayn rivâyette bulunmutur.

bn Ebî Hâtim'in ehr b. Haveb’den bildirdiine göre güzel sözden

kastedilen Kur'ân'dr.

bn Ebî Hâtim'in Matar'dan bildirdiine göre güzel sözden kastedilen

duadr.

bnu'l-Mübârek, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Haan, "Güzel sözler ancak O'na yükselir. Salih ameli de güzel sözler

yükseltir"* buyruunu açklarken öyle dedi: "Salih amel, güzel sözü Allah'a

yükseltir. Söz amele arzedilir. Eer söz amele uyuyorsa kabul edilir,

uymuyorsa reddedilir."3

bnu'l-Mübârek, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim ve Beyhakî'nin u'abu'l-îman'öa, Dahhâk’tan bildirdiine göre "Güzel

sözler ancak O'na yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir"
4

buyruundan kastedilen, salih amelin, güzel sözü yükseltmesidir.
5

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

ehr b. Haveb: "Salih ameli güzel sözler yükseltir" demitir.

6

bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Bilâl b. Sa'd der ki: Kii, Allah'n farz

kld amellerden birisini yapp dierlerini terk ederse, eytan bu kiiye

yapt sebebiyle umut verip amelini süsler ve sonunda bu kii Cennetten

baka ey görmez olur. Amellerinizi yapmadan önce, onu neden yaptnza

bakn. Eer sadece Allah için yapyorsanz, bu ameli yapmaya devam edin.

Eer Allah’tan bakas için yapyorsanz, bouna kendinizi yormaynz.

Amelinize karlk size hiçbir ey yoktur. Allah, sadece kendisi için yaplan

ameli kabul eder. Yüce Allah, "Güzel sözler ancak O'na yükselir. Salih ameli

1 Âdem Tefsir Mücâhid (557), bn Cerîr (19/339, 340) ve Beyhakî (900).

2
Fâtr Sur. 10

3 bnu'l-Mübârek ez-Zühd (91).

4
Fâtr Sur. 10

5 bnu'l-Mübârek (90) ve Beyhakî (70).

6 bn Cerîr (19/339) ve Beyhakî (6847).
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de güzel sözler yükseltir
" 1

buyurmutur.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde der ki: "Söz, ancak

amel olursa kabul edilir'' Hasan(-t Basrî) ise: “Allah, sözü amelle beraber

kabul eder” demitir.
2

bnu'l-Mübârek'in bildirdiine göre Katâde: “Allah, satih ameli sahibi için

yükseltir” demitir.3

Abd b. Humeyd ve Beyhakî’nin u'abu'l-îmarida bildirdiine göre Hasan(-

Basrî) der k: "iman ne temenni ne de kuru ddiadr. Fakat o kalbe yerleen

eyin amelle dorulanmasdr. Kim güzel söz söyler ve kötü amel ilerse,

Allah onu sözüne göre deerlendirir. Kim güzel söz söyler ve salih amel

yaparsa, ameli bu kiinin sözünü yükseltir. Çünkü Yüce Allah, "Güzel sözler

ancak O'na yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir
"4 buyurmutur.”5

Abdurrezzâk, bn Ebîeybe ve Beyhakî'nin Sünen 1

de bildirdiine göre bn

Abbâs’a: “Kadn, köpek ve eek (kiinin önünden geçerse) namaz bozar

m?” diye sorulunca, "Güzel sözler ancak O'na yükselir. Salih ameli de güzel

sözler yükseltir."6 Bunu ne bozabilir ki! Ama mekruhtur” cevabn verdi.
7

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin u'abu'l-

îman'da Mücâhid’den bildirdiine göre "Kötülükleri tuzak yapanlar var ya,

onlar için çetin bir azap vardr. te onlarn tuza boa çkar"
8
buyruunda,

kötülükleri tuzak yapanlardan kastedilenler, riyakâr kimselerdir. Boa çkacak

ey de onlarn yapt riyakârlktr.9

ibn Ebî Hâtim’in Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre "Kötülükleri tuzak

yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardr, ite onlarn tuza boa

1

FâtrSur. 10
2 bn Cerir (19/340).

3 bnu'l-Mübârek (91).

4 Fâtr Sur. 10

5 Beyhakî (66).
6
Fâtr Sur. 10

7 Abdurrezzâk (2360), bn Ebî eybe (2/524) ve Beyhakî 82/279).
8
FâhrSur. 10

9 Beyhakî (6845, 6847).
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çkar"' buyruunda, kötülükleri tuzak yapanlardan kastedilenler, riyakâr

kimselerdir.

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

b. Haveb'den bildirdiine göre "Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar

için çetin bir azap vardr. te onlarn tuza boa çkar" 2 buyruunda,

kötülükleri tuzak yapanlardan kastedilenler, riyakâr kimselerdir. Boa çkacak

ey de onlarn yapt riyakârlktr ve bu kiilerin yapt ameller yükselmez. 3

ibn Ebî Hâtim’in bn 7eyri'rien bildirdiine göre "Kötülükleri tuzak

yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardr. te onlarn tuza boa
çkar"4 buyruunda, kötülükleri tuzak yapanlardan kastedilenler,

müriklerdir. Bunlann amelleri boa çkm ve kendilerine ne bir faydas

dokunmu, ne de onlar bu amellerinden faydalanabilmilerdir. Bu amellerinin

kendilerine sadece zarar olmutur.

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

Katâde’den bildirdiine göre âyette kastedilenler kötülük yapanlardr ve

onlarn bu kötülükleri boa çkacaktr.5

bn Ebî Hâtim’in Süddî’den bildirdiine göre "te onlarn tuza boa

çkar"
6 buyruu, “Onlar ölecekler ve âhirette Cehennemden baka ücretleri

olmayacak" mânâsndadr.

j* p o*. p Cf*

jrrî k> Uî k
"Allah, sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan

(meniden) yaratt. Sonra sizi (erkekli diili) eler yapt.

' Fâtr Sur. 10
1

Fâtr Sur. 10

3 bn Cerîr (19/341) ve Beyhakî (6847).

4 Fâtr Sur. 10

3 Abdurrezzâk (2/134) ve bn Cerîr (19/340, 341).
6
Fâtr Sur. 10
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Allah'n ilmine dayanmadan hiçbir dii ne hamile kalr, ne

de dourur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez,

yahut ömrü ksaltlmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz da

yazl) olmasn. üphesiz bu, Allah'a kolaydr." (FâirSur. 1 1)

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

bildirdiine göre "Allah, sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan

(meniden) yaratt. Sonra sizi (erkekli diili) eler yapt"1

buyruunda,

topraktan yaratlandan kastedilen Hz. Âdem, az bir sudan yaratlandan kast

onun zürriyeti, erkekli eler yapmaktan kastedilen ise evlenmektir.

2

ibn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre âyette geçen elerden

kastedilen, erkek ve dii elerdir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Herhangi bir

kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü ksaltlmaz ki bu bir kitapta

(Levh-i Mahfuz'da yazl) olmasn"3 buyruunu u ekilde açklad: "Kime ne

kadar hayat takdir ettiysem, ona takdir ettiim ömrü yaayacaktr. Ben böyle

takdir ettim ve takdir ettiim süre dolacaktr. Bu süre artmaz. Kimin de

ömrünün ktsa olmasn takdir etmisem, hayat mutlaka ömrüne göredir.

Onun hayat, kendisi için takdir edilene göredir." "Herhangi bir kimseye

uzun ömür verilmez, yahut ömrü ksaltlmaz ki bu, bir kitapta (Levh-i

Mahfuz'da yazl) olmasn"4 buyruu buna iaret etmektedir ve bütün

ömürler Allah katndaki kitaptadr.”5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid, "Herhangi bir kimseye uzun

ömür verilmez, yahut ömrü ksaltlmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da

yazl) olmasn"6 buyruunu açklarken öyle dedi: "Herkesin eceli, anne

karnndayken yazlmtr bu bu süre ksalmaz. Herkesin ömrü ayn deildir.

Kiminin ömrü uzun, kiminin ise ksadr ve herkes kendisi için takdir edilen

ömrü yaayacaktr."

'

Fâtr Sur. 11

2 bn Cerîr (19/342).

i Fâtr Sur. 11

4
Fâtr Sur. 11

5 bn Cerîr (19/343).

6
Fâtr Sur. 11
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Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime, "Herhangi bir

kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü ksaltlmaz ki bu bir kitapta

(Levh-i Mahfuz'da yazl) olmasn " 1 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Dünyada bir gün yaayan kiinin ömründen bir gün eksilir."

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

Hâtim'in Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre âyette kastedilen, kendisine uzun

ömür verilen kiinin mutlaka ömrünün sonuna kadar yaamas ve her geçen

gün ömrünü tüketmesidir .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik el-Cifârî,

"Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü ksaltlmaz ki bu

bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazl) olmasn ..."

3

buyruunu açklarken:

"Ömründen eksilen ve geriye kalan her gün kitapta yazldr" dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in el-

Azattc’de bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Herhangi bir kimseye uzun

ömür verilmez, yahut ömrü ksaltlmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da

yazl) olmasn '"1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Sahifenin banda: «Bu

kiinin ömrü u kadardr» diye yazldr. Bunun altna da, ömrünün sonuna

gelinceye kadar: «Bir gün geçti, iki gün geçti...» yazlr."5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hassân b. Atiyye der kî: "Geçen her

gündüz ve gece, kiinin ömründen olan bir eksilmedir."

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Cüreyc'den bildirdiine göre

Mücâhid, "Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü

ksaltlmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazl) olmasn ..."
6

buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah kiinin Ömrünü, anne karnndayken

yazar. Doduu günden sonra da ömrü eksilmeye balar. nsanlarn ömrü

ayn uzunlukta deildir. Kiminin ömrü kimisinden daha ksadr ve her kes

1

FâtrSur. 11

2 bn Cerîr (19/344) buna benzer bir rivayet.

5 Fâhr Sur. 11

1 FâbrSur. 11

5 Ebu'-eyh (454).

6
FâbrSur. 11
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kendisi için takdir edilen ömrü yaayacaktr.”

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd der kî: “nsanlar

görmüyor musun? Kimi yüz yl yaarken, kimi doar domaz ölüyor. Takdir

edilen ömrü ite budur.”
1

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Allah, her yarattnn

ömrünü bir defada yazar. Geçen her gündüz ve gecede ise: "Falan kiinin

ömründen u kadar eksildi” diye yazlr. Ömrünün eksilen süresiyle, kendisi

için takdir edilen müddet eitleninceye kadar bu böyle devam eder. Kiinin

ömrü bir kitapta, ömrünün eksilen ksm da bir kitapta yazldr.

bn Ebî Hâtim, Atâ b. Ebî Müslim el-Horasânî’nin öyle dediini bildirir:

“Kiinin ömründen geçen her gün, ay ve saat olarak bir kitapta yazlp

muhafaza edilmitir.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, "Herhangi bir kimseye uzun

ömür verilmez, yahut ömrü ksaltlmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da

yazl) olmasn *2 buyruunu açklarken öyle dedi: “Uzun ömürden kast,

kiinin altm yana kadar yaamasdr. Ksa ömür ise altm yana kadar

gelmeden önce ölmesidir.”

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid, "Herhangi bir kimseye uzun

ömür verilmez, yahut ömrü ksaltlmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da

yazl) olmasn *3 buyruunu açklarken: “Her ömürlünün ömrü, annesinin

karnndayken yazlmtr” demitir.

ibn Ebî Hâtim’in bn Zeyd’den bildirdiine göre "Yahut ömrü ksaltlmaz

ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazl) olmasn ..."4 buyruundan

kastedilen, anne kamnda tamamlanmadan düük olarak doan çocuklardr.

Ahmed, Müslim, Ebû Avâne, bn Hibbân, Taberânî, bnu'l-Münzir ve bn

Ebî Hâtim'in, Huzeyfe b. Esîd el ifârî’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

•satlaUahu aleyh' Yesellem) öyle buyurdu: "Nutfe rahme yerletikten krk veya krk be

' bn Cerîr (19/344).

2

Fâtr Sur. 11

3 Fâtr Sur. 11

4 Fâtr Sur. 11
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gece sonra soma bir melek nutfenin yanna girip: «Ey Rabbim! Bu kii bedbaht

m (cennetlik mi), yoksa mutlu mu (cehennemlik mi), erkek mi dii mi?» der.

Yüce Allah bunlar melee birdirir ve melek te yazar . Sonra bu kiinin ameli,

rzk, eceli, yapacaklar ve bana gelecek olanlar yazlp sahife dürülür. Artk bu

sahifeye ne bir ey eklenir, ne de bir ey eksiltilir."'

ibn Ebî eybe, Müslim, Nesâî ve Ebu'- eyh
'
in bildirdiine göre Abdullah

b. Mes’ûd der ki: Ümmü Habîbe: “Allahm! Bana kocam Resûlullah (seiiaMu aleyhi

resElem), babam Ebû Süfyân ve kardeim Muâviye ile fayda ver!” deyince, Hz.

Peygamber (satyieKialcriiTKaHBn): "Sen Allah'tan, muayyen ecellere, sayl günlere ve

taksim edilmi rziklara ait bir ey istedin. O hiç bir eyi vakti gelmeden

yaratmaz veya bir eyi vaktinden sonraya brakmaz. ayet Allah'tan seni

Cehennemdeki bir azabdan veya kabirdeki azabdan korumasn isteseydin daha

hayrl ve daha faziletli olurdu" buyurdu.
1

Hatîb ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan, Resûlullah’n (sallallahu aleyhi vesdiem) öyle

buyurduunu nakleder:
"
srâilcullarnda, iki ehrin kral olan iki karde

vard, bunlardan birisi akrabalarna iyi davranr, idare ettiklerine kar da

adaletli davranrd. Dieri ise akrabalarna kötü davranr, idare ettii kiilere de

zulmederdi. Bunlarn zamannda da bir peygamber vard. Allah, o Peygambere:

«yi olan kraln üç ylk ömrü kald. Akrabalarna kötü davranann ise otuz yl

ömrü kald » diye vahyetti. Peygamber, kendisine gelen vahyi, her iki kraln da

idare ettii kiilere bildirince, krallar adaletli olanlar, kendi krallarnn

ömrünün ksalna, zalim kraln halk da kendi krallarnn ömrünün uzun

olmasna üzüldüler ve çocuklarla annelerini birbirlerinden ayrp yemei ve

içmeyi brakp sahraya çkarak, Allah'tan, kendilerini adil kralla

faydalandrmasn, zalim kral kendilerinden uzaklatrmasn istediler. Üç gün

boyunca bu halde kalnca Allah o peygambere öyle vahyetti: «Kullanma, onlara

acdm ve dualann kabul ettiimi, iyi olan kraln ömründen kalan, zalim

olan krala verdiimi, zalim olan kraln ömründen kalan da iyi olan krala

verdiimi bildir.» Halk evine döndü ve üç yl tamamlannca akrabasna kötü

davranan kral öldü, adil olan kral da otuz yl yaad" Resûlullah (s3WWnj aleyh. «seiM

böyle dedikten sonra: "Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut

1

Ahmed 26/64 (16142), Müslim (2644), bn Hibbân (6177), Taberârû (3039) ve bn
Kesîr TV/sîr'de (5/391) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* bn Ebî eybe (3/373, 374, 10/190, 191), Müslim (2663) ve Nesâî 5. ei-Kübrâ (10094).
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ömrü ksaltlmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazl) olmasn.

üphesiz bu, Allah'a kolaydr" âyetini okudu.’

%2s\jt d»JiP IJla L»j

« 4ÜÜÜI tS>j4^ y*!- t;> UJJ üjiit jsr
' ^ 0

{AjJ c/ Jc^ gbî
* <L

M jJkJS Jî^ t/î

j.^Li Oj^âj o*' viiLiJl J

"ki deniz ayn olmaz. u tatldr, susuzluu giderir, içimi

Kolaydr. u ise tuzludur, acdr. Bununla beraber her

birinden taze et yersiniz ve taknacanz sûs eyas
çkarrsnz. Allah'n lütfundan istemeniz ve ükretmeniz
için gemilerin orada suyu yara yara gittiini görürsün.

Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin

içine sokar. Günei ve Ay' da koyduu kanunlara boyun
edirmitir. Her biri belirli bir vakte kadar akp gitmektedir.

te bu, Allah’tr, Rabbinizdir. Mülk yalnzca O'nundur.

Allah' brakp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarna
bile hükmedemezler." (Fat.rSur. 12 . 13 )

ibn Ebi’d-Dünyâ ve u'abu'l-îman'da Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebû

Cafer der ki: “Allah'n Resulü (sallaMu aleyhi vesellem) su içtii zaman: "Bu suyu

rahmetiyle tatl yapan ve günahlarmz sebebiyle tuzlu ve ac yapmayan Allah'a

hamd olsun" derdi.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde bu

âyetleri açklarken öyle dedi: “£>t” 3 kelimesi, ac mânâsndadr. "Bununla

beraber her birinden taze et yersiniz ve taknacanz süs eyas

çkarrsnz. Allah'n lütfundan istemeniz ve ükretmeniz için gemilerin

’ Hatb Tarih (1/385, 386) ve bn Asakir Tarih (36/243, 244).

2 bn Ebi'd-Dünyâ e-ükr (70) ve Beyhakî (4479). «’f-ükr'ün muhakkikleri hadisin

senedinin zayf olduunu söylemitir.

5 Fâhr Sur. 12
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orada suyu yara yara gittiini görürsün
"

1

buyruu ise: “Hepsinden taze et

yersiniz ve taknacanz inciler çkanrsnz. Allah'n lütfundan istemeniz ve

ükretmeniz için gemilerin orada ayn rüzgârla gidip geldiini görürsün"

mânâsndadr. “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin

içine sokar. Güne'i ve Ay' da koyduu kanunlara boyun edirmitir. Her

biri belirli bir vakte kadar akp gitmektedir. te bu, Allah'tr, Rabbinizdir.

Mülk yalnzca O'nundur. Allah' brakp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek

zarna bile hükmedemezler"' buyruu ise: “Gecenin ksalmas gündüzün

uzamasyla gündüzün ksalmas ise gecenin uzamasyla olur. Allah Güne'i ve

Ay' belli bir süre ne daha fazla ne de daha az olaca bir süreliine size boyun

edirmitir. Bunlan sizin hizmetinize veren Allah'tr" mânâsndadr.
5

bn Ebr eybe Musannefte ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Sinân b.

Seleme, bn Abbâs'a, deniz suyunu sorunca: “ki denizden hangisiyle abdest

alrsan sana zarar vermez. (Tuzlu olan) deniz suyuyla ve tatl suyla" cevabn

verdi .

4

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre "Bununla beraber her

birinden taze et yersiniz ve taknacanz süs eyas çkarrsnz ..." 5

buyruundaki taze et, balk, süs eyas ise tuzlu sudan (denizden) çkarlan

incidir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "ç-L»"6 kelimesi, çekirdein

üzerindeki kabuk, baka bir lafzda deridir.

7

Tastî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona,

kelimesinin mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Tanenin üzerindeki beyaz

1

Fâtr Sur. 12
J
Fâtr Sur. 13

5 bn Cerir (19/345-348).

4 bn Ebî eybe (1/130).

5 Fâhr Sur. 12
8
Fâtr Sur. 13

' Fethu'l-Bürfde (8/540) geçtii üzere Saîd b. Mansûr, bn Cerir (19/349) ve el-tkân ’da

(2/38) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
8
Fâtr Sur. 13
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kabuktur” cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlarm ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki!

Yoksa Umeyye b. Ebi's-Salt'n:

"Onlardan ne bir hurma çekirdeinin zarm

Ne de tanenin Ü2erindeki beyaz kabuu bahi olarak aldm" dediini

bilmez misin?”
1

Abd b. Humeyd'in Atâ’dan bildirdiine göre ktmîr, çekirdekle hurma

arasndaki beyaz kabuktur.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Katâde’den bildirdiine göre ktmîr,

çekirdein ba tarafndaki küçük kabuktur.
2

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

bildirdiine göre ktmîr, taneyi saran ve yumurta zarna benzeyen bir zardr.
3

ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in Dahhâk'tan bildirdiine göre ktmîr, hurmann

ucunda bulunan küçük kabuktur.4

iiLilI la Ijjia jJj p-SVlco V

Oh 'ij î

"Eer onlan çarsanz, çarnz duymazlar. Duysalar bile

çarnza karlk veremezler. Kyamet günü de sizin ortak

kotuunuzu inkâr ederler. Bunlar sana hiç kimse, hakkyla
haberdar olan (Allah) gibi haber veremez." (FaurSur. 14)

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

göre Katâde, "Eer onlar çarsanz, çarnz duymazlar. Duysalar bile

çarnza karlk veremezler. Kyamet günü de sizin ortak kotuunuzu

inkâr ederler. Bunlar sana hiç kimse, hakkyla haberdar olan (Allah) gibi

’ el-tkSn ‘da (2/y 1
)
geçtii üzere Tast.

2 bn Cerîr (19/350).

3
îbn Cerîr (19/350).

4 bn Cerîr (19/350).
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haber veremez"' buyruunu u ekilde açklad: "Onlar, çarnz duysalar

bile kabul etmezler. Kyamet günü de sizin irkinizden uzak olduklarn

söyleyip onlar ortak kotuunuzu inkar edecekler. Allah kyamet günü ortak

koulanlarn ne yapacaklarndan haberdardr .” 2

ibn Ebî Hatim bildirdiine göre Süddî, “Eer onlar çarsanz, çarnz
duymazlar. Duysalar bile çarnza karlk veremezler. Kyamet günü de

sizin ortak kotuunuzu inkâr ederler. Bunlar sana hiç kimse, hakkyla

haberdar olan (Allah) gibi haber veremez"3 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Âyette kastedilenler ilâhlardr. Bu ilâhlar, kendilerine dua edenlerin

duasn iitmezler. Duysalar bile istediniz bir hayr size veremezler. Onlar,

kyamet günü kendilerini Allah’a ortak kotuunuzu da inkar ederler.”

Jjj îjjij
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"Hiçbir günahkâr baka bir günahkârn yükünü yüklenmez.
Günah yükü ar olan kimse, (bir bakasn), günahn
yüklenmeye çarrsa, ondan hiçbir ey yüklenilmez,

çard kimse yakn da olsa. Sen ancak, görmedikleri

hâlde Rablerinden için için korkanlar ve namaz klanlar
uyarrsn. Kim arnrsa ancak kendisi için arnm olur.

Dönü ancak Allah'adr. Kör ile gören bir olmaz. Karanlklar
ile aydnlk bir olmaz. Gölge ile scaklk bir olmaz. Diriler ile

ölüler de bir olmaz. Allah, dilediine iittirir. Sen, kabirde

’ Fâtr Sur. 14

3 bn Cerîr (19/351,352).

3 Fâtr Sur. 14
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bulunanlara iittirecek deilsin/' (Fât.r Sur. 18-22)

Ahmed, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin, Amr b. el-Ahvas'tan bildirdiine

göre Allah’n Resulü (saiiafiahu aleyhi veseiiem) Veda haccnda: "Bilmi olunuz ki her

suçlu ancak ahsnn iledii suçtan sorumludur. Hiç bir baba olunun iledii

suçtan sorumlu tutulamaz ve hiç bir oul babasnn iledii suçtan sorumlu

tutulamaz" buyurdu .

1

Saîd b. Mansûr, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Merdûye ve Sünen’öe

Beyhakî, Ebû Rimse’nin öyle dediini bildirir: Babamla Allah’n Resûlü'ne

(sBBiahü aleyhi veeiiem) doru gittiimde, onu görünce, babama: "Bu olun mu?"

diye sordu. Babam: "Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, evet” cevabn

verince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vEseiiam): "unu bil ki, ne sen onun iledii suçtan,

ne de o senin ilediin suçtan sorumlu tutulamaz " buyurup, “Hiçbir günahkar

baka bir günahkârn yükünü yüklenmez ..."
1 buyruunu okudu .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî, "Günah yükü ar olan

kimse, (bir bakasn), günahn yüklenmeye çarrsa, ondan hiçbir ey
yüklenilmez..."* buyruunu u ekilde açklad: “Eer kii, akrabalann veya

bakalann ar olan günahlann yüklenmeleri için çarsa, onun

günahlarndan hiç biri bakalan tarafndan yüklenilmez.”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Günah yükü

ar olan kimse, (bir bakasn), günahn yüklenmeye çarrsa, ondan

hiçbir ey yüklenilmez ..."5 buyruunu açklarken öyle dedi: “Kiinin çok

günah olur ve bu günahlarn onun yerine yüklenecek kimseyi bulamaz .”6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs,

"Günah yükü ar olan kimse, (bir bakasn), günahn yüklenmeye

1

Ahmed 25/465 (16064), Tirmizî (3087 “sahîh”), Nesâî S. el-Kübrâ (4100, 11213) ve bn
Mâce (2669, 3055). Sahîh hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce. 2160).

2

Fâtr Sur. 18

5 Ebû Dâvud (4208, 4495), Tirmizî email (44), Nesâî (4847) ve Beyhakî (8/27, 345).

Sahîh hadistir. (Bak: Elbâni, Sahîh Sünen Ebû Dâvud. 3545, 3773).

* Fâtir Sur. 18

5
Fâtir Sur. 18

5 bn Cerîr (19/353, 354).
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çarrsa, ondan hiçbir ey yüklenilmez
"

1

buyruunu açklarken öyle dedi:

“Bu âyet, "Kimse kimsenin günahn çekmez..."
1
âyeti gibidir." 3

Abd b. Humeyd ve bn Ebl Hâtim'in bildirdiine göre krime der ki:

Kyamet günü kii, komusuna aslarak: “Ey Rabbim! una, niçin yüzüme

kapsn kapattn sor?" der. Kâfir de kyamet günü mü'mine aslarak: “Ey

mümin! Benim evim senin yanndayd, dünyada benim sana kar nasl

davrandm iyi bilirsin. Bugün de ben, sana muhtaç durumdaym" der.

Mümin Rabbi katnda ona efaatçi olur ve en sonunda onun. Cehennemde

bulunduu mevkiden daha farkl bir mevkiye götürülmesine sebeb olur.

Baba da kyamet günü çocuuna aslr ve: “Yavrucuum, ben seni

dünyaya getirdim, ben senin için nasl bir baba olmutum?" der. Çocuk,

babasn hayrla yâd edince, baba, oluna: “Yavrucuum! Senin iyiliklerinden

bir zerre miktanna muhtacm, eer onu bana verirsen, gördüün gibi

kurtulacam” der. Çocuk babasna: “Babacm, istediin ey ne kadar da az,

ama ben de senin korktuun gibi korkuyorum sana bir ey vermeye gücüm

yetmez" karln verir.

Sonra, hanmna aslarak der ki: “Ey falanca, ben sana nasl bir koca

olmutum?" diye sorar. Kadn, onu iyilikle yâd edince: “Ben, senden bana bir

iyilik yapman istiyorum. Gördüün gibi, bu durumumdan belki böylece

kurtulabilirim” der. Kadn ise: “stediin ey ne kadar az ama, ben onu sana

verecek güçte deilim, çünkü senin korktuun gibi ben de korkuyorum"

karln verir. Yüce Allah, "Günah yükü ar olan kimse, (bir bakasn),

günahm yüklenmeye çarrsa, ondan hiçbir ey yüklenilmez..."

4

,

"Babann olu, oulun da babas için bir ey ödeyemeyecei günden

korkun"s ve "O gün, kii kardeinden, annesinden, babasndan, karsndan

ve oullarndan, kaçar
"6

buyurmaktadr.

1

Fâhr Sur. 18
1

srâ Sur. 15

3
îbn Cerîr (19/354).

4 Fâbr Sur. 18

5 Lokman Sur. 33
6
Abese Sur. 34, 35, 36
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

"Günah yükü ar olan kimse, (bir bakasn), günahn yüklenmeye

çarrsa, ondan hiçbir ey yüklenilmez, çard kimse yakn da olsa. Sen

ancak, görmedikleri hâlde Rablernden için korkanlar ve namaz klanlar

uyarrsn. Kim arnrsa ancak kendisi için arnm olur. Dönü ancak

Allah'adr. Kör ile gören bir olmaz. Karanlklar ile aydnlk bir olmaz. Gölge

ile scaklk bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah, dilediine iittirir.

Sen, kabirde bulunanlara iittirecek deilsin"

1

buyruunu açklarken öyle

dedi: “Yakn akrabalar bile kiinin günahlanndan bir ey yüklenmezler ve

kiinin günahlar bakasna yükletilmez. Sen Cehennemden, hesaptan

korkanlar ve namaz klanlar uyanrsn. Kim salih amel yaparsa, kendi nefsi

için yapar. Yaratlmlarn bazlan, bazlarndan üstün klnmtr. Mümin diri

bir kuldur. O, yaptklaryla, gördükleriyle, niyetiyle ve ameliyle diridir. Kafir ise

ölüdür. Kâfir, (hakk) görmemesiyle, kalbinin haki kabul etmemesiyle ve

amelleriyle ölüdür."
1

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde,

“Kör ile gören bir olmaz
"5 buyruunu açklarken öyle dedi: “Allah, bu

misali, kafir ve mümin için vermitir. Kör ile görenin bir olmad gibi, kafir ile

mümin de bir olmaz.'*

bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre âyetlerde geçen kör ve

görenden kast, kafir ve mümin, karanlktan kast küfür, aydnlktan kast

iman, gölgeden kast Cennet, scaklktan kast Cehennem, diriler ve ölülerden

kast mümin ve kafirlerdir. "Allah, dilediine iittirir
"5 buyruu: “Allah

dilediini hidayete erdirir" mânâsndadr.

Ebû Sehl Serî b. Sehl el-Cundeysâbûrî, Abdulkuddûs vastasyla, Ebû

Sâlih'ten bn Abbâs'n, "Sen, ölülere üphesiz ki iittiremezsin
"6

ve "Sen,

kabirde bulunanlara iittirecek deilsin
" 7 buyruunu açklarken öyle dedi:

1

Fâtr Sur. 18, 19,20,21,22
1 bn Cerîr (9/257, 19/354, 358).

3
Fâtr Sur. 19

Abdurrezzâk (2/1 35)
5 Fâtr Sur. 22
6
Nemi Sur. 80

7 Fâtr Sur. 18, 19, 20, 21,22
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Resûlullah (suMishu aleyhi vesellem) Bedir günü ölülerin banda durup öyle buyurdu:

"Rabbinizirt size vaad ettiini buldunuz mu? Eyfalan! Ey falan! Rabbini inkar

etmemi miydin? Peygamberini yalanlamam miydin? Akrabanla alakan

kesmemi miydin
?"

Sahabe: “Ey Allah'n Resûlü! Söylediini duyuyorlar m?"

diye sorunca, Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Söylediklerimi, sz onlardan

daha iyi duymuyorsunuz" buyurdu. Bunun üzerine, "Sen, ölülere üphesiz ki

iittiremezsin"
1

ve "Sen, kabirde bulunanlara iittirecek deilsin"
3
buyruu,

Allah’n kafire verdii bir misal olarak nazil oldu ve kafirlerin Resûlullah’n

{saiiaüBiu aleyhi vesellem) sözünü dinlemeyecekleri bildirildi.

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

"Sen, kabirde bulunanlara iittirecek deilsin" 3 buyruunu u ekilde

açklad: Mezarda bulunanlara iittiremeyecein gibi, kafir de ne duyar ve de

duyduundan faydalanabilir. "Geçmi her ümmet içinde de mutlaka bir

uyarc bulunagelmitir"4 buyruu, Allah tarafndan her topluma gönderilen

bir peygamber olduu mânâsmdadr. Allah, "Eer seni yalanc sayyorlarsa

bil ki, onlardan öncekiler de yalanlamlard. Peygamberleri onlara

belgeler, sayfalar ve nurlu kitaplar getirmilerdi"5 buyruuyla, daha önceki

toplumlara kitaplar gönderdiini, ama onlann da yalanladn bildirerek

peygamberini teselli etmitir. "(Bak ki) cezam nasl oldu!"
6

Vallahi, Yüce

Allah'n cezas iddetli oldu. Onlara dünyadayken cezalandrm, sonra da

Cehenneme atmtr.
7
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Nemi Sur. 80
1
FâhrSur. 18, 19,20,21,22

3 Fâtr Sur. 18, 19, 20,21,22
4
Fâtr Sur. 24

5
Fâtr Sur. 25

6
Fâtr Sur. 26

7 bn Cerîr (19/330, 359-361) ve bn Ebî Hatim 3/832 (4606).
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“Görmüyor musun kî, Allah gökten su indirdi. Biz onunla

türlü türlü ürünler çkardk. Dalardan da beyaz, krmz
(birbirinden farkl) çeitli renklerde yollar (katmanlar) var,

simsiyah talar da var. nsanlardan, hayvanlardan ve

davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kullan

içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereince) korkar.

üphesiz Allah, daima üstündür, çok balayandr/'
(Fâlr Sur. 27. 28)

Abd b. Humeyd ve bn Cerî/in bildirdiine göre Katâde, "Biz onunla türlü

türlü ürünler çkardk. Dalardan da beyaz, krmz (birbirinden farkl)

çeitli renklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah talar da var
"

1

buyruunu

u ekilde açklad: "Krmz ve sar ürünler çkardk. Dalardan da beyaz,

krmz (birbirinden farkl) çeitli renklerde yollar vardr. Dalarn deiik

renkte olduu gibi insanlann, dier hayvanlarn ve davarlarn da renkleri

deiiktir. "Kullan arasnda Allah'tan ancak âlimler korkar"
1
"lim olarak

Allah’tan korkmak yeterlidir" denirdi .

3

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz onunla

türlü türlü ürünler çkardk. Dalardan da beyaz, krmz (birbirinden farkl)

çeitli renklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah talar da var"
4 " buyruunu

açklarken öyle dedi: "Türlü üründen kast, beyaz, krmz ve siyah (deiik)

renkteki ürünlerdir. Dalardaki yollarn renkleri de deiiktir."

Bezzâ/n bn Abbâs'tan bildirdiine göre bir adam Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi

veseiism) gelip: "Rabbin boyar m?" diye sorunca, Hz. Peygamber (salMlatu aleyhi meltem):

"Evet. Kaybolmayan, krmz, san ve beyaz boyayla boyar" cevabn verdi .

5

1

Fâtr Sur. 27
3
Fâtr Sur. 28

3 bn Cerîr (19/363, 364).

4
Fâtr Sur. 27

5 Bezzâr Kefu'l-Estâr (2944). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (5/128) ravilerden Alâ b.

es-Sâib'in muhtelit olduunu söylemitir.
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Tastî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, "îli*"
1

kelimesinin mânâsn sorunca, bn Abbâs: "Kimi yeil kimi de beyaz renkte

yollar, çizgiler, desenler mânâsmdadr" cevabn verdi. Nâfi: "Araplar öylesi

bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, ibn Abbâs

öyle demitin "Tabi ki! Yoksa airin:

Boya yüzeyinde öyle çizgiler brakt ki

Kayalk bir tepeden inen yollara benzedi dediini bilmez misin?”
2

Abdurrezzik ve Abd b. Humeyd'in Katâde'den bildirdiine göre âyette

geçen Ym?” buyruu, beyaz yollar, Ytfjl'3
" se siyah dalar

mânâsmdadr.3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs koyu siyah demektir”

dedi.
4

bnu'l-Münzir'in bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz

onunla türlü türlü ürünler çkardk..."3 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Bu ürünlerden kimi krmz, kimi beyaz, kimi yeil kimi de siyahtr. nsanlar

da ayn ekilde, kimisi kzl, kimi siyah, kimi de beyazdr. Hayvanlar ve davarlar

da ayn ekildedir.”

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

bildirdiine göre Ebû Mâlik, “Dalardan da beyaz, krmz (birbirinden

farkl) çeitli renklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah talar da var"

buyruunu açklarken öyle dedi: "Dalardaki yollardan bazs beyaz, bazs

da krmz olur, kelimesi bu mânâya gelir, 4-j>i” ise siyah dalar

mânâsmdadr; bu dalardaki yollarn renkleri farkl olduu gibi, insanlann,

1

Fâbr Sur. 27
1
el-tkân ’da (2/99) geçtii üzere Tast.

3 Abdurrezzâk (2/135).

4
Talik' te (4/290) ve Felhu'l-Bâri'de (8/540) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

3 Fâtr Sur. 27
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hayvanlarn ve davarlann da renkleri farkldr. Yüce Allah daha sonra, ‘'Kullar

arasnda Allah'tan ancak âlimler korkar"' buyurmutur.

bnu’l-MünzVin bn Cüreyc’den bildirdiine göre “Dalardan da beyaz,

krmz (birbirinden farkl) çeitli renklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah

talar da var..." buyruu: “Dalardaki yollarn renklerinin deiik olduu gibi,

insanlann, hayvanlarn ve davarlann da renkleri deiiktir. Renklerin deiik

olduu gibi Allah'tan korkma konusunda da insanlar farkl farkldr"

mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: “Hayet, Allah’tan

korkunun, seninle günahn arasna girmesidir. te hayet budur.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Âyet; hayet, iman, itaat ve

insanlann deiik renkte olduklanndan bahsetmektedir.

bnu'I-Münzir'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Kullar arasnda Al-

lah'tan ancak âlimler korkar
"2 buyruu: “Allah’tan en çok korkanla, onu en

iyi tanyanlardr” mânâsndadr.

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

"Kullar arasnda Allah'tan ancak âlimler korkar
" 3 buyruunu: “Allah’tan en

çok korkanlar Onun her eye gücünün yettiini bilenlerdir” eklinde

açklamtr .

4

ibn Ebî Hatim, bn Adiyy ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd:

“lim, çok sözden ibaret deildir. Ancak ilim, Allah'tan korkmaktr” demitir.
5

bnu'I-Münzir’in bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesîn “Âlim, Allah'tan

korkan kiidir” demitir.

Fâtr Sur 28
2

FâtrSur. 28
5 Fâtr Sur. 28
4 bn Cerîr (19/364).

5 bn Adiyy (1/38) vc Taberânî (8534). Heysem!, Mecmau'z-Zeoâid'de (10/235) hadisin

senedinin ceyyid olduunu, ancak Avn'n, bn Mes'ûd'a yetimediini söylemitir.



Âyet: 27, 28 • Allah Korkusu 263

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Salih

Ebu’l-Haiîl, "Kullar arasnda Allah'tan ancak âlimler korkar
"1 buyruunu

açklarken: "Allah'tan en çok korkanlar, Onu en iyi tanyanlardr” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in Süfyân vastasyla Ebû Hayyân et-Teymî'den bildirdiine

göre bir adam öyle dedi: "öyle denirdi: Âlimler üç türlüdür: Allah’ ve

Allah’n emirlerini bilen âlim, Allah’ bilen ama Onun emirlerini bilmeyen âlim,

Allah’n emirlerini bilen ama Allah’ bilmeyen âlim. Allah’ ve emirlerini bilen

âlim, Allah’tan korkan, onun yasaklarn ve farzlarn bilen kiidir. Allah' bilen

ama emirlerini bilmeyen âlim, Allah'tan korkan, ama Onun yasaklarn ve

farzlann bilmeyendir. Allah’n emirlerini bilip, Allah’ bilmeyen kii ise

yasaklar ve farzlar bilen ama Allah’tan korkmayan kiidir.”

bn Ebî Hatim ve bn Adiyy'in bildirdiine göre Mâlik b. Enes: "lim, rivayet

çokluuyla deil, Allah'n kalbe koyduu bir nurdur” demitir.

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"man, Allah' görmeden Ondan korkmak, Allah’n istediini istemek, Allah'n

sevmedii eyden uzak durmaktr” deyip, "Kullar arasnda Allah'tan ancak

âlimler korkar
"4

âyetini okudu.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mesrûk der ki: "Kiinin ameliyle

övünmesi, cahillik olarak yeterlldir.”

bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de, Abd b. Humeyd ve Taberânî’nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: "Cahillik olarak Allah hakknda aldanmak

(rahmetine güvenip ameli terk etmek) yeterlidir.” 5

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Fakih,

Allah'tan korkan kiidir” demitir.

6

1

Fâtr Sur. 28
2 bn Ebî eybe (13/491).

3 bn Adiyy (1/38).

4 Fâtr Sur. 28
5 bn Ebî eybe (13/291) Ahmed (sh. 158) ve Taberânî (8927) lafz kendismindir.
6 bn Ebî eybe (13/567).
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ibn Ebî eybe ve Ahmed Zühd’öe, Abbâs el-Amm^nin öyle dediini

bildirir: Bana ulattna göre Hz. Dâvud (aieybsseM öyle demi: "Allahm! Seni

noksanlklardan tenzih ederim. Ar’nn üzerine yükseldin ve hayetini

göklerdekilere ve yerdekilere koydun. Kullarndan Sana en yakn olan,

Senden en çok korkandr. Senden korkmayann ilmi yoktur. Senin emrine

uymayann da hikmeti yoktur."
1

Ahmed’in Zühd'öe bildirdiine göre bn Mes'ûd: "lim, çok rivâyette

bulunmak deil, Allah'tan çok korkmaktr” demitir .

2

bn Ebî eybe ve Hakîm et-Tirmizî'nin Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «selleri) öyle buyurdu: "lim iki türlüdür: Kalpteki ilim ki,

bu faydal ilimdir. Dieri ise dildeki ilimdir ki, bu da Allah'n kullan üzerindeki

hüccetidir.
"3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Huzeyfe: "Kii için, ilim olarak Allah

korkusu yeter" demitir .

4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd der ki: “Kuriân

hamili, insanlar uykudayken gecesini ibadetle geçirmesiyle, insanlar yeme

içme peinde koarlarken o gündüzü oruçlu geçirmesiyle, insanlar neeli iken

hüznüyle, insanlar gülerken, o alamasyla, insanlar bo konuurken, o

susmasyla, insanlar hilekârlk peinde koarken, o huûsuyla bilinir. Kur'ân

hamilinin, alayan, hüzünlü, hilim sahibi, hikmetli ve sakin olmas gerekir.

Kur’in hamilinin, banp çaran, yüksek sesle konuan ve sinirli olmamas

gerekir."5

Hatîb el-Muttefik ve'l-Müteferrik’te, Vehb b. Münebbih'in öyle dediini

bildirin bn Abbâs gözlerini kaybettikten sonra krime ile beraber kendisine

klavuzluk yapmak için geldim, Mescidu’J-Haram'a girince. Benî eybe

kapsnn yannda bir topluluun oluturduklar bir halkada tarttklarn fark

etti ve: “Beni tartma yaplan halkaya götür" dedi. Onu halkann yanna

1 bn Ebî eybe (10/277/ 13/198, 199).
2
Ahmed (sh. 158).

3 bn Ebî eybe (13/235) ve Hakîm et-Tirmizî (2/303).

4 bn Ebî eybe (13/378).

5 bn Ebî eybe (14/24).
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götürdüümüzde selam verince, oradakiler, kendisinin de halkaya oturmasn

istediler. bn Abbâs kabul etmeyip: "Bana kendisizi tantn, sizi tanyaym"

dedi. Onlar kendilerini tantnca: "Bimiyor musunuz; Allah’n öyle kullan

vardr ki, aciz ve dilsiz olmadklan halde, Allah korkusu sebebiyle susarlar.

Onlar, Allah’n günleri konusunda bilgi sahibi, akll ve konumasn bilen

kiilerdir, ancak Allah'n azametini hatrlaynca akllar balarndan gider,

kalpleri krlr ve dilleri kesilir. Bu durumlarndan çknca ise hemen güzel

amellere koarlar. Siz nerede onlar nerede!" deyip oradan ayrld. Bu olaydan

sonra bu haldaka iki kiinin olduu bile görülmedi.’

Hatîb’in el-Muttefik ve'l-Müteferrik'te bildirdiine göre Saîd b. el-

Müseyyeb der ki: Ömer b. el-Hattab insanlara, hepsi hikmet olan u on sekiz

sözü brakt: "Sana kötülük yapan kimseyi ona iyilik yapman ona en büyük

cezadr. Hakikati anlayana kadar din kardeinin davrann iyiye yor.

Müslüman kardeinin azndan çkan bir lakrdy iyiye yorman mümkün

oldukça kötüye yorma. Kendini töhmet altnda brakacak ilere mübaeret

eden, kendisi hakknda kötü düünenleri knamasn. Srrn gizleyen murâdna

erer. Sâdk arkadalar edin, gölgelerinde yaarsn. Çünkü sâdk dostlar,

huzurlu anlarda süs, skntl demlerde silahtr. Seni ölüme götürse de

doruluktan ayrlma. Seni ilgilendirmeyen ie kanma. Henüz vuku bulmam

eylerden sorma. Sen olmayan eyle uramayacak kadar olan eyle megul

ol. htiyâcn, onu gidermeni istemeyenlere iletme. Yalan yere yemini hafife

alma, Allah seni helâk eder. Kötülüklerini örenmek düüncesiyle de olsa

fâcirlerle arkada olma. Dümanlarndan uzak dur. Güvenilir olmayan

dostlarndan sakn. Güvenilir kimse de Allah’tan korkandr. Mezarlklarda

derin sayg içinde ol. Tâat ânnda kendini zavall gör. Günah ilemek istersen

sonunu düün. Herhangi bir iinde, Allah’tan korkanlarla istiâre et. Çünkü

Yüce Allah, «Kullar arasnda Allah'tan ancak âlimler korkar»
2

buyurmaktadr."3

Abd b. Humeyd'in Mekhûl'den bildirdiine göre Resûlullah'a (mHhIUiu bi^

meiiem), âlim ve âbid sorulunca: "Âlimin âbide olan üstünlüü, benim, sizin en

deersizinize olan üstünlüüm gibidir

"

buyurup, "Kullar arasnda Allah'tan

1

Hatîb (140).

1
Fâtr Sur. 28

3 Hatîb (141).
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ancak âlimler korkar"
1

âyetini okudu. Sonra; "Allah, melekleri, gök ve yer ehli

ve denizdeki balklar hayr öretene dua ederler" buyurdu .

2

/ / y t, ^

vy il. jü\j iy^\ i\j k zs Ojiid 5;

4-^* ji r&jû * jj? i) ’üyrji

jys>

“üphesiz, Allah'n kitabn okuyanlar, namaz klanlar ve

kendilerine rzk olarak verdiimiz eylerden, gizlice ve

açktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir

ticaret umabilirler. Allah, kendilerine mükâfatlarn tam
olarak versin ve kendi lütfundan daha da artrsn diye

(böyle yaparlar), üphesiz O, çok balayandr, ükrün
karln verendir/' (Katr sur . 29, 30)

Abdulanî b. Saîd es-Sekafî'nin Tefsîr'de bn Abbâs'tan bildirdiine göre

"üphesiz, Allah'n kitabn okuyanlar, namaz klanlar ve kendilerine rzk

olarak verdiimiz eylerden, gizlice ve açktan Allah yolunda harcayanlar,

asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler"3
âyeti, Husayn b. el-Hâris b. el-

Muttalib b. Abdimenâf el-Kureî hakknda nazil olmutur .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

“Asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler"5 buyruunu: “Onlar yok

olmayan Cenneti umabilirler" eklinde açklad. "Allah, kendilerine

mükâfatlarn tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artrsn diye

(böyle yaparlar)"
6
âyeti ve, "Katmzda dahas da vardr. üphesiz O, çok

1

Fâtr Sur. 28
2
Dârimî (1/88) mürsel olarak. Tirmizî (2685) Ebû Umâme'nin rivayeti olaTak. Sahih

hadistir. (Bak: Elbârû, Sahih Sünen et-Tirmizî 2161).

3 Fâtr Sur. 29
4
el-sâbe'de (2/84) geçtii üzere Abdulanî b. Saîd.

5 Fâtr Sur. 29
6
Fâhr Sur. 30
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balayandr, ükrün karln verendir"' buyruu ayndr. Allah, günahlar

balayan ve iyiliklerin karln verendir/

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen “jp J”

buyruu, helak olmayan mânâsndadr.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Muhammed b. Nasr, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Katâde’den bildirdiine göre Mutarrif, “üphesiz,

Allah'n kitabn okuyanlar, namaz klanlar ve kendilerine rzk olarak

verdiimiz eylerden, gizlice ve açktan Allah yolunda harcayanlar, asla

zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler
" 3 âyetinden kurrâlar (Kur'ân

hafzlar) kastedilmitir.

j4L
fj fjk (44i ku

iy.
\hjL^\ oud ufjjî p

01L9 * j4 i) 4jji 04 oi (4‘”'*j

4c* ^ 4c* ^.4*4 4L4^*4 9^

j_ji*J Öj Lp ÇjoÎ JJI â) IjJIjj
*

Vj l..s<ai 4-j 'i/ 4.14» iil-iJl jli ^jJl

V*

"Sonra biz, o Kitab Kullarmzdan seçtiimiz Kimselere

(Mutammed'in ümmetine) miras olaraK verdik. Onlardan

Kendine zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar

vardr. Yine onlardan Allah'n izniyle hayrl ilerde öne

geçenler vardr. te bu, büyük lütuftur. Onlar, Adn
Cennetlerine girerler. Orada altn bilezikler ve incilerle

süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. öyle derler:

Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur, üphesiz
Rabbimiz çok balayandr, ükrün karln verendir. O,

lütfuyla bizi kalnacak yurda yerletirendir. Bize orada bir

’ Kâf Sur. 35
3 bn Cerir (19/366).

3 Patr Sur. 29
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yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez/'
(hatr Sur. 32-35)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's 'ta

bn Abbâs'n, "Sonra biz, o kitab kullarmzdan seçtiimiz kimselere

(Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik. Onlardan kendine

zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine onlardan Allah'n

izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr. te bu, büyük lütuftur"’

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "Âyette kastedilenler, Hz.

Muhammed'in (»iaiiahu aleyhi >ejeiitm) ümmetidir. Allah onian indirilen bütün

kitaplara varis klmtr. Onlarn zâlimleri balanm, ortada olanlarn hesab

kolay olacak, önde gidenler ise hesaba çekilmeden Cennete girecektir."

2

Tayâlisî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre

Allah'n Resulü (umum aleyhi «seiism), "Sonra biz, o kitab kullarmzdan seçtiimiz

kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik. Onlardan

kendine zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine onlardan

Allah'n izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr. te bu büyük lütuftur"’

buyruunu açklarken öyle buyurdu: "Bunlarn hepsi ayn mertebededir ve

hepsi Cennettedir .

"4

Firyâbî, Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Ba's'ta, Ebu'd-Derdâ'dan

bildirdiine göre öyle buyurdu: "Yüce Allah, «Sonra biz, o kitab

kullarmzdan seçtiimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras olarak

verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr.

Yine onlardan Allah’n izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr. te bu büyük

lütuftur»
5 buyurmaktadr. Önde gidenler, hesaba çekilmeden Cennete girecek

olanlardr. Ortada olanlar, hesaplan kolay olacak olanlardr. Kendine

1

Fâtr Sur. 32
2 bn Cerîr (19/368) ve Beyhakî (73).

3 Fâtr Sur. 32
4

Tayâlisî (2350), Ahmed 18/270, 271 (11745), Tirmizî (3225 "/iaen"), bn Cerîr

(19/376), bn Kesir Tefsir'de (6/533) geçtii üzere îbn Ebî Hatim ve Beyhakî (61) Sahîh

hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî 2587).

5 Fâtr Sur. 32
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zulmedenler ise maher boyunca hesaba çekilecek, sonra da Yüce Allah'n onlar

rahmetiyle sarmalayaca kiilerdir. Bunlar, «Hamd, bizden hüznü gideren

Allah'a mahsustur. üphesiz Rabbimiz çok balayandr, ükrün karlm
verendir. O, lütfuyla bizi kalnacak yurda yerletirendir. Bize orada bir

yorgunlukdokunmaz. Bize orada usanç da gelmez»' diyenlerdir." Beyhakî der

ki: "Bir hadisi rivayet edenler çoalnca, hadisin aslsz olmad ortaya

çkar.”2

Tayâlisî, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim, Taberânî M. el-Hvsafta, Hâkim ve

ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Ukbe b. Suhbân der ki: Hz. Âie'ye: "Sonra

biz, o kitab kullarmzdan seçtiimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine)

miras olarak verdik
"3 buyruu hakknda ne dersin?” diye sorduumda öyle

cevap verdi: "Önde gidenler, Resûlullah (sbIUMiu aleyhi «saiM zamannda vefat

edip, Allah’n Resûlü'nün, Cennetlik olduunu söyledii kiilerdir. Ortada

olanlar, sahabenin izinden giden ve onlara kavuuncaya kadar onlarn

yaptklan amelleri yapanlardr. Kendine zulmeden ise, benim, senin gibiler ve

bize uyanlardr. Bunlann hepsi de Cennetliktir.”
4

Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî’nin el-Ba’s’ta, Usâme b. Zeyd'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vushIM, "Onlardan kendine zulmedenler

vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine onlardan Allah'n izniyle hayrl

ilerde öne geçenler vardr. te bu büyük lütuftur
"5 buyruunu açklarken;

"Bunlarn hepsi bu ümmettendir ve hepsi de Cennettedir" buyurmutur.

6

bn Ebî Hatim ve Taberânî'nin Avf b. Mâlik'ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (satiaiiahu aleyhi veseitami öyle buyurdu: “Ümmetim ksma ayrlmtr.

Bunlardan üçte biri hesaba çekilmeden Cennete girecek, üçte biri kolay bir

Fâhr Sur. 34, 35
1
Ahmed 36/27, 28, 57, 58, 45/497, 498 (21697, 21727, 27505), bn Cerîr (19/375), bn

Kesir Te/sîr'de (6/534) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Mecma'ds (7/95) geçtii üzere

Taberânî, Hâkim (2/426) ve Beyhakî (62). Suyûtî'nin, Beyhakî'nin sözü olarak naklettii

cümle Hâkim'in sözüdür ve Beyhakî bu sözü ondan nakletmitir. Müsned 'in

muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.

3 Fâür Sur. 32
4
Tayâlisî (1592), Taberânî (6094) ve Hâkim (2/426).

s
Fâür Sur. 32

6
Taberânî (410) ve Beyhakî (63, 64) Heysemî, Mecmau'z-ZevSd’de (7/96) der ki:

"Ravilerden Muhammed b. Abdurrahman b. Ebî Leylâ'nn hfz kötüdür.
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hesaba çekilecek, sonra Cennete girecek, kalan üçte biri ise denenip durumlar

aratrlacak, sonra melekler gelip: «Onlarn : "Allah'tan baka ilâh yoktur
"

dediklerini gördük» diyecekler. Bunun üzerine Allah: «Allah'tan baka hiç bir

ilâh yoktur. O, bir ve tektir» sözlerinden dolay onlar Cennete koyun ve

hatalarm da inkar edenlerin üzerine ykn » buyuracaktr. te Allah'n: «Onlar

kendi arlklarm, kendi arlklar yannda daha nice arlklar

yüklenecekler ve uydurup durduklar eylerden kyamet günü sorguya

çekileceklerdin>’ buyruu buna iaret etmektedir. Meleklerin zikrettiinin

dorulanmasn gösteren âyet ise, «Sonra biz, o kitab kullarmzdan seçtiimiz

kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik. Onlardan kendine

zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine onlardan Allah'n

izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr. te bu büyük lütuftur»
]
âyetidir.

Allah, kullarm üç ksma ayrmtr. Onlardan bir ksm kendine zulmedendir ki

ite durumlar aratrlp tetkik edilecek olanlar bunlardr. Ortada olanlar, kolay

bir hesaba çekilecek olanlardr. Hayrda önde olanlar ise, Allah’n izniyle hesaba

çekilmeden vc azab görmeden Cennete gireceklerdir. Bu üç ksmn hepsi

Cennete girecekler ve bunlar birbirlerinden ayrlmayacaklar. Bu kiiler, «Adn

Cennetlerine girerler. Orada altn bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki

elbiseleri de ipektir. öyle derler: Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a

mahsustur. üphesiz Rabbimiz çok balayandr, ükrün karln verendir.

O, lütfuyla bizi kalnacak yurda yerletirendir. Bize orada bir yorgunluk

dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez»"*

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Bu ümmet kyamet günü

üç ksma aynlacaktr. Birinci ksm hesaba çekilmeden Cennete girecekler,

ikinci ksm kolay bir hesaba çekilecekler, üçüncü ksm ise büyük günahlan

sebebiyle hesaba çekilecekler- Bu kiiler irk komamlardr. Yüce Allah,

üçüncü ksm için: “Rahmetimin geniliiyle bunlar Cennete koyun"

buyuracak."

1

Ankebût Sur. 13
1
Fâhr Sur. 32

* Fâtr Sur. 33, 34, 35, bn Kesîr Tefs/dc (6/534) geçtii üzere bn Ebî Hâüm vc

Taberânî 18/79, 80 (149). Lafz kendisinindir. bn Kesîr hadisin garib olduunu

söylemitir. Heyscmî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/96) der ki: "Ravilerden Selâme b. Ravh, bn
Hibbân tarafndan güvenilir bulunmutur. Bazlar ise bu kiinin zayf olduunu
söylemitir. Dier ravileri güvenilirdir."
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Sonra bn Mes’ûd, "Sonra biz, o kitab kullarmzdan seçtiimiz

kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik. Onlardan

kendine zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine onlardan

Allah'n izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr. te bu büyük lütuftur"'

âyetini okudu .

2

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin el-Ba’s’ta

bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, "Sonra biz, o kitab kullarmzdan

seçtiimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik.

Onlardan kendine zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine

onlardan Allah'n izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr, ite bu büyük

lütuftur
"

3

âyetinin mânâsn açklad zaman: “leride olanlarmz ileridedir.

Ortada olanlanmz kurtulmu, zâlimlerimiz ise balanmtr” derdi.'*

Ukaylî, bn Lâl, ibn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's'ta baka bir kanalla

bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, Resûlullah'n (saiiaiiahu aierhi vusHm):
"
ileride

olanlarmz ileridedir. Ortada olanlanmz kurtulmu, kendine zulmedenlerimiz

ise balanmtr" buyurduunu söyledikten sonra, "Onlardan kendine

zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine onlardan Allah'n

izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr. te bu büyük lütuftur
"5 âyetini

okudu .

6

bnu'n-Neccâr’tn Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiailahu aleyhi

veseiiam): "leride olanlanmz ileridedir. Ortada olanlanmz kurtulmu, kendine

zulmedenlerimiz ise balanmtr" buyurdu.

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hayrda ileride olan,

hesaba çekilmeden Cennete girecektir. Ortada olan, Allah'n rahmetiyle

Cennete girecektir. Kendine zulmeden ve A'râf halk ise Hz. Muhammed'in

1

Fâtr Sur. 32
2 bn Cerîr (19/368).

3 Fâtr Sur. 32
4
Saîd b. Mansûr Sünen (2308) vc Beyhakî (66).

5 Fâtr Sur. 32
6
Ukaylî (3/443), Tahrîcu Ehâdîsi'l-Keaf ta (3/153) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhakî (65). Zayf hadistir. Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe (3687).
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efaatiyle Cennete girecektir."'

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve ibn

Merdûye'nin bildirdiine göre Osman b. Affân, bu âyetin mânâsn

açkladktan sonra: "Bilin ki, bizden ileriye geçenler, cihad edenlerîmizdir.

Ortada olanlarmz ehirde yaayanlarmz, zulmedenlerimiz ise

çölde/krsalda yaayanlarmzda (yani Bedevilerdir)" dedi.

2

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî’nin el-Ba's 'ta bildirdiine göre Berâ b. Âzib,

"Onlardan kendine zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr.

Yine onlardan Allah'n izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr. te bu

büyük lütuftur"3 âyetini açklarken: "ahitlik ederim ki, Allah bunlarn hepsini

de Cennete skacaktr” dedi .

4

Firyâbî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Berâ b. Âzib der ki: Allah'n

Resûlü (saiiaiiahü aleyhi veseiiem), "Onlardan kendine zulmedenler vardr. Onlardan

ortada olanlar vardr. Yine onlardan Allah'n izniyle hayrl ilerde öne

geçenler vardr. te bu, büyük lütuftur"
5

âyetini okuduktan sonra:

"Bunlarn hepsi de kurtulmutur ve bunlar bu ümmettendir" buyurdu.

Firyâbî ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Sonra

biz, o kitab kullarmzdan seçtiimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine)

miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardr. Onlardan

ortada olanlar vardr. Yine onlardan Allah'n izniyle hayrl ilerde öne

geçenler vardr. te bu büyük lütuftur"
6

âyeti, "yi iler ilediklerini

belirtmek için, amel defterleri sadan verilenler; ne mutlu o saclara!

Kötülük ilediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan verilenler; ne

yazk o solculara! yilik ilemekte önde olanlar, karlklarn almakta da

önde olanlardr"7 âyetleri gibidir. Bunlardan iki snf kurtulua ermi, bir snf

1

Taberânî (11454).

2

Saîd b. Mansûr Sünen (2308) ve bn Kesîr Tefsîr’de (6/535) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
3 Fâtr Sur. 32
4 Beyhakî (67).

5 Fâtr Sur. 32
6
Fâtr Sur. 32

7 Vaka Sur. 8, 9, 10
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ise helak olmutur."

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî el-

Ba's'ta, bn Abbâs'n, "Onlardan kendine zulmedenler vardr. Onlardan

ortada olanlar vardr"
1 buyruunu açklarken: "Buradaki zalimden kast

kafirdir. Ortada olan ise sada olanlardr" dediini bildirir .

2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Ka’bu'l-Ahbâr, "Sonra biz, o kitab kullarmzdan seçtiimiz kimselere

(Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik. Onlardan kendine

zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine onlardan Allah'n

izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr. te bu büyük lütuftur. Adn

Cennetlerine girerler. Orada altn bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki

elbiseleri de ipektir. öyle derler: Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a

mahsustur. üphesiz Rabbimiz çok balayandr, ükrün karln
verendir. O, lütfuyla bizi kalnacak yurda yerletirendir. Bize orada bir

yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez"3 âyetlerini okuduktan

sonra: “Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki, Cennete girdiler." Bir lafzda ise:

"Hepsi de Cennettedir. Bundan sonra gelen, "nkâr edenler için ise

Cehennem atei vardr, öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden

Cehennem azab da hafifletilmez. te biz her nankörü böyle cezalandrrz"

âyetini görmüyor musun? Bunlar da Cehennem ehlidir" dedi. Bu söz Hasan'a

zikredilince: "Vaka Sûresindeki âyetler, Ka'b'n söylediklerini

reddetmektedir" karln verdi .
3

ibn Ebî Hâtim'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Allah'n Resulü (saiiaiiahu

aleyhi vaseHem) Cennet ehlinden bahsedip öyle buyurdu:
"
Onlara, incilerle

süslenmi altn ve gümü bilezikler taklmtr. Balarnda krallarn taçlan gibi,

inci ve yakuttan yaplm taçlar vardr. Onlar, gençtirler, vücutlar klsz,

sakalsz ve sürmelidirler."
5

bn Merdûye ve Deylemî'nin bildirdiine göre Huzeyfe, Resûlullah'n (saibiiahu

’ Fâtr Sur. 32
2

Beyhakî (74). Sadece ilk ksm.
} Fâtr Sur. 32, 33, 34, 35.

4 Beyhakî (70, 71).

5 bn Kcsîr Tefsîr'de (6/537) geçtii üzere bn Ebî Hâtim
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aeyH, vcseiie-n) öyle buyurduunu nakleder: "Allah, insanlar üç snf olarak

hareder. "Onlardan kendine zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar

vardr. Yine onlardan Allah'n izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr»'

buyruu buna iaret etmektedir. Hayrl ilerde öne geçenler hesaba çekilmeden

Cennete girerler. Ortada olanlar kolay bir hesaba çekilirler. Kendine

zulmedenler ise Allah’n rahmetiyle Cennete girerler."*

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs, “Sonra biz, o

kitab kullarmzdan seçtiimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras

olarak verdik..."3
, buyruunu açklarken öyle dedi: “Allah iman ehlini üç

snfa ayrd. Bu âyet, "Defterleri soldan verilenler; ne yazk o solculara!"
4

,

"Defterleri sadan verilenler; ne mutlu o saclara!"3 ve "yilik ilemekte

önde olanlar, karlklarn almakta da önde olanlardr. Naim Cennetlerinde

Allah'a en çok yaklatrlm olanlar ite bunlardr"6 âyetleri gibidir. Kyamet

günü insanlar, bu üç snftan birine dahildirler."
7

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (sayiatu aM»

Tedimi), "Onlardan kendine zulmedenler vardr..."
8 buyruundan kastedilenin

kafir olduunu söylemitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, "Onlardan

kendine zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine onlardan

Allah'n izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr"9 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Kendine zulmeden kiiden kast münafktr. Ortada olan ise

ashâb yemindir (sadakiler). Hayrda öne geçenler ise mukarreb (Allah'a

yakn) olanlardr.” Katâde der ki: “nsanlar ölüm annda üç, dünyada üç ve

âhirette de üç snfa ayrlrlar. Dünyada, mümin, münafk ve kafir olmak üzere

üç snfa ayrlrlar. Ölüm an hakknda Yüce Allah, "Fakat (ölen kii Allah'a)

'

Fâhr Sur. 32
2

Deylemî (8774).

3 Fâhr Sur. 32
4 Vaka Sur. 41,

s Vaka Sur. 27
6 Vaka Sur. 10,11
7 bn Cerîr (19/371).
8
Fâtr Sur. 32

9 Fâhr Sur. 32
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yakn olanlardan ise... Eer defteri sadan verilenlerden ise... Eer, sapk

yalanclardan ise..."’ buyurmaktadr. Âhiret günü ise üç snfa aynltrlar. Allah

bu konuda, "yi iler ilediklerini belirtmek için, amel defterleri sadan

verilenler; ne mutlu o saclara! Kötülük ilediklerini belirtmek üzere, amel

defterleri soldan verilenler; ne yazk o solculara! yilik ilemekte önde

olanlar, karlklarn almakta da önde olanlardr. Naim Cennetlerinde

Allah'a en çok yaklatrlm olanlar ite bunlardr"
2 buyurmutur.

3

Abd b. Humeyd ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Haan, "Onlardan

kendine zulmedenler vardr...'"’ buyruunu açklarken: "Bu kiiden kast

münafktr ve kaybetmitir. Ortada olanlar ve hayrda öne geçenler ise

Cennetliktir” demitir.

5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ubeyd b.

Umeyr: “Âyette geçen üç snfn hepsi de salihtir” dedi .

6

Abd b. Humeyd'in Salih Ebu’l-Halil'den bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr):

srâiloullannn âlimleri, Allah’n ayrd, sonra bir araya getirdii, sonra da

hepsini Cennete koyduu bir ümmete katldm için beni knyorlar”

dedikten sonra, "Sonra biz, o kitab kullarmzdan seçtiimiz kimselere

(Muhammed'in ümmetine) miras olarak verdik. Onlardan kendine

zulmedenler vardr. Onlardan ortada olanlar vardr. Yine onlardan Allah'n

izniyle hayrl ilerde öne geçenler vardr. te bu büyük lütuftur. Onlar,

Adn Cennetlerine girerler. Orada altn bilezikler ve incilerle süslenirler.

Oradaki elbiseleri de ipektir
" 7

âyetlerini okudu ve: “Allah onlann hepsini

Cennete soktu” dedi.

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Âlimler üç

snftr: Bazsnn ilmi, hem kendisi hem bakas için faydaldr. Bu, âlimlerin en

üstünü ve hayrlsdr. Bazsnn ilmi sadece kendisi için faydaldr. Bu kii de

1

88, 90, 92
2
Vaka Sur. 8, 9, 10, 11

3 bn Cerîr (19/372, 373).

4
Fâbr Sur. 32

5 Beyhakî el-Ba‘s (75).

6
Beyhakî (69).

7
Fahur Sur. 32
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iyilik sahibidir. Üçüncü snf âlim ise ilminin ne kendisine, ne de bakasna

faydals olmayan âlimdir. Bu âlimlerin en kötüsüdür."'

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Müslim el-Havlânî der ki: Allah'n

kitabnda, kyamet günü bu ümmetin üç snf olacan okudum. Bunlardan

bir snf, hesaba çekilmeden Cennete girecektir. Bir snf ise kolay bir ekilde

hesaba çekildikten sonra Cennete girecektir. Üçüncü snf ise durdurulup,

kendilerinden Allah'n diledii ey alndktan sonra, Allah'n affnn ve

balamasnn kendilerine ulaaca snftr."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ka’b(u'l-ahbâr), "Sonra biz, o kitab

kullarmzdan seçtiimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras

olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardr. Onlardan ortada

olanlar vardr. Yine onlardan Allah'n izniyle hayrl ilerde öne geçenler

vardr. te bu büyük lütuftur. Onlar, Adn Cennetlerine girerler. Orada altn

bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir
" 1

âyetlerini

açklarken: “Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki Cennete girdiler” dedi. Onun

böyle dedii Hasan'a bildirilince: “Vallahi, Vaka Sûresindeki âyetler, onlarn

Cennete gireceini reddetmektedir” karln verdi.

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

el-Hâris’ten bildirdiine göre bn Abbâs, Ka'b’a, "Sonra biz, o kitab

kullarmzdan seçtiimiz kimselere (Muhammed'in ümmetine) miras

olarak verdik..."3 âyetini sorunca, Ka'b: “Hepsi de kurtuldular”

mânâsndadr" cevabn verdikten sonra: “Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki,

onlar hep ayn boyda olacaklar, ancak amelleri ile biri dierinden üstün

gelecektir” dedi .

4

ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bnu'l-Hanefiyye der ki: Bu

ümmete, daha önce hiçbir ümmete verilmeyen üç ey verildi. Bunlardan,

"... kendine zulmedenler..." balanmtr. "... Onlardan ortada olanlar..."

Cennetlerdedir, "...hayrl ilerde öne geçenler..." ise yüksek derecelere

' bn Ebî eybe (13/530, 531).

1
Fâtr Sur. 32,33

3
Fâtr Sur. 32

4 bn Cerîr (19/369, 370).
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erimitir/’
1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid der ki:

“...kendine zulmedenler..." amel defterleri soldan verilenlerdir. " Onlardan

ortada olanlar..." amel defterleri sadan verilenlerdir, "...hayrl ilerde öne

geçenler..." ise bütün insanlar arasndan öne geçen kimselerdir.

2

Abd b. Humeyd’in Katâde'den bildirdiine göre "te bu büyük lütuftur
"3

buyruu: “Bu nimet te Allah’n size olan büyük lüffudur” mânâsndadr.

Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî el-Ba's'ta, Ebû Saîd el-Hudrî’den, Resûlullah’n

(saiiaiatu Beyhi vtseiiem), “Onlar, Adn Cennetlerine girerler. Orada altn bilezikler ve

incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir
"4

âyetini okuyup: "Onlarn

balarnda, en küçüü douyla bat arasn aydnlatan incilerin bulunduu

taçlar vardr" buyurdu .

5

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

Abbâs, Cennetliklerin Cennete girince, "Hamd, bizden hüznü gideren

Allah'a mahsustur. üphesiz Rabbimiz çok balayandr, ükrün karln
verendir

"6
demeleri hakknda öyle dedi: “Bunlar, dünyadayken Allah’tan

korkan, gizli olsun açktan olsun Ona ibadet etmeye çalan, daha önce

ilemi olduklar günahlardan dolay kalplerinden bir hüzün olan kiilerdir.

Onlar, daha önce iledikleri günahlar sebebiyle, Allah’a ibadet etmek için

çalmalarnn kabul edilmemesinden korktuklar için, Cennete girince,

“Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. üphesiz Rabbimiz çok

balayandr, ükrün karln verendir
" 7

yani: "Allah ilediimiz büyük

günahtan affetti, az olan amellerimizi de kabul etti” derler.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bn Abbâs’tan

1 bn Cerîr (19/370).
2 bn Cerîr (19/371-373).

3 Fâtr Sur. 32
1 Fâtr Sur. 33
5 Tirmizî (2662), Hâkim (2/426, 427 "sahih") ve Beyhakî (330). Zayf hadistir (bak:

Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 468).
6
Fâtr Sur. 34

' Fâtr Sur. 34
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bildirdiine göre "Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur..."
1

buyruundaki hüzünden kast Cehennem hüznüdür .

2

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde, “Hamd, bizden

hüznü gideren Allah'a mahsustur"

3

buyruunu açklarken: "Onlar,

dünyadayken amel yapar ve hüzünlenip daha çok ibadet yapmak için gayret

sarfederlerdi” demitir.'’

Hâkim, Ebû Nuaym el-Hilye’de ve bn Merdûye'nin, Suheyb’den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vBseiiem) Muhacirler hakknda öyle

buyurdu: "Onlar, hayrda öne geçenler, efaatçi olanlar ve Rablerine kendilerini

beendirmeyea çalanlardr. Muhammed'in can elinde olana yemin ederim ki,

onlar, kyamet günü silahlan boyunlannda gelip Cennetin kapsn çalacaklar.

Cennet bekçileri: »Siz kimsiniz ?» diye sorunca, onlar: «Biz muhacirleriz»

cevabn verecekler. Cennet bekçileri: «Hesaba çekildiniz mi?» diye sorunca,

onlar dizüstü sürünerek ellerini semaya açp: «Ey Rabbimiz! Senin yolunda

vatanmz
,
çocuklarmz, mallarmz, ailelerimizi terk ettikten sonra tekrar

hesap m vereceiz ?» diyecekler. Allah onlara mahsus olmak üzere, üzerlerine

zeberced ve yakuttan yaplm kanatlar takar ve bu kanatlar ile uçarak Cennete

girerler. Yüce Allah'n, «öyle derler: Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a

mahsustur. üphesiz Rabbimiz çok balayandr, ükrün karln verendir.

O, lütfuyla bizi kalnacak yurda yerletirendir. Bize orada bir yorgunluk

dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez»*’ buyruu buna iaret etmektedir.

Onlar, Cennetteki menzillerini, dünyadaki menzillerinden daha iyi bilirler.'*

bnu’l-Münzir'in imr b. Atiyye'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaitahu

aleyhi vesedem): "Cennete girince, «Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur

derler» Onlarn hüznü (dünyadayken üzülmelerinin bir sebebi de) ekmek

(açlk)hr" buyurdu.

1

Fâtr Sur. 34
2 bn Cerîr (19/377) ve Hâkim (2/427 "sahih”).

3 Fâtr Sur. 34
4 bn Cerîr (19/379).

5 Fâtr Sur. 34, 35
6
Hâkim (3/399) ve Ebû Nuaym (1/156). Hâkim, hadisin ve metnin garib olduunu

söylemitir. Zehebî ise hadisin aslsz, senedinde ise belirsizlik olduunu söylemitir.
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bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in imr b. Atiyye’den bildirdiine göre "Hamd,

bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur" buyruundaki hüzünden

kastedilen açlktr.’

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a’bî, "Hamd, bizden hüznü gideren

Allah'a mahsustur" buyruunu açklarken: "Ekmek istei dünyaya aittir.

Cennette, dünyada olduu gibi yemeye ve içmeye önem vermeyiz” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brahim et-Teymî der ki:

“Hüzünlenmeyenin, Cennet ehlinden olmamasndan korkmas gerekir.

Çünkü Cennetlikler, "Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur"

derler. lahi azaptan korkmayann da Cennet ehlinden olmamasndan

korkmas gerekir. Çünkü Cennetlikler: "Daha önce biz, aile çevremiz içinde

bile (lâhî azaptan) korkardk"2 derler.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ, bn Ebî Hatim ve

Beyhakî’nin u'abu'l-îman’da bildirdiine göre imr b. Atiyye, "öyle derler:

Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. üphesiz Rabbimiz çok

balayandr, ükrün karln verendir
" 3 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Âyetteki hüzünden kast yemek ihtiyacdr. Allah onlann yaptklan

günahlan balam ve onlara gösterdii amelleri yapmalanndan dolay

kendilerini ödüllendirmitir/”*

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Râfi der ki: "Kyamet günü kul üç

defterle getirilir. Bir defterde nimetler, bir defterde kulun günahlan, bir

defterde de sevaplar olur. Allah’n kendisine verdii en küçük nimete: "Kalk

ve onun sevaplanndan ücretini al” denilir. Bu nimet kalkp kulun bütün

sevaplarn alr ve dier nimetler hiç bir ey almadan kalrlar, günahlan da

eksiksiz dururlar. Bundan sonra kul, Allah kendisine Cennete sokunca:

"üphesiz Rabbimiz çok balayandr, ükrün karln verendir
"5 der.

’ bn Cerîr (19/378).
7
Tûr Sur. 26

i Fâür Sur. 34
4 Beyhakî (272, 7142, 7148).

5 Fâtr Sur. 34
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde, "üphesiz Rabbimiz çok balayandr, ükrün karln
verendir. O, lütfuyla bizi kalnacak yurda yerletirendir. Bize orada bir

yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez"1 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Allah onlarn günahlann balayan, sevaplannn da karln
verendir. Ne kendileri oradan ayrlrlar, ne de bakalan kendilerini ebedi

kaiacaklan bu yurttan (Cennetten) baka yere gönderir. Onlar dünyadayken

Allah'a itaat için çaba harcarlard. Onlar, Allah'n ksa bir süre yorduu sonra

da rahatlatt bir topluluktur. Onlara ne mutlu.” 2

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's'ta, Abdullah b. Ebî Evfâ'nn

öyle dediini bildirir: Bir adam: “Ey Allah’n Resulü! Uyku, dünyadayken Yüce

Allah’n bizi mutlu ettii bir eydir. Cennette de uyumak var mdr?” diye

sorunca, Hz. Peygamber (saliailahu aleyhi vcsdtm): "Hayr. Uyku ölümün ortadr.

Cennette de ölüm yoktur " cevabn verdi. Adam: “Ey Allah’n Resulü!

Cennetlikler nasl dinlenecekler?” diye sorunca, bu söz Resûlullah'n (saiiaiiahu aisyh

veseiiem) arna gitti ve:
"
Cennette yorgunluk yoktur. Cennetliklerin her ii

rahatlktr" buyurdu. Bunun üzerine, "O, lütfuyla bizi kalnacak yurda

yerletirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da

gelmez"3 buyruu nazil oldu .

4

ibn CenVin Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen ili* y
" 5

buyruu, “Orada ac çekmezler” mânâsndadr .

6

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, acizlik mânâsndadr .

7

Fât Sur. 34, 35
1 bn Cerîr (19/366-381) Merfû olarak.

3 Fâhr Sur. 34, 35
4 Beyhakî (489). Zayf hadistir. (Elbânî, eS’Silsiletu's-Sahîha. 3/78).

5 Fâhr Sur. 35
6 bn Cerîr (19/381).

7 bn Cerîr (19/381) "Yorgunluk" lafzyla ve el-tkân'da (2/370) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
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,üjî UJU Jiii ij Ifcj
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"Onlar Cehennemde: «Ey Rabbimiz! Bizi buradan çkar ki

dünyada iken ilemekte olduumuzdan baka ameller, salih

ameller ileyelim» diye barrlar. (Onlara öyle denilir:)

Sizi, düünüp öüt alacak kimsenin düünüp öüt
alabilecei kadar yaatmadk m? Size uyana da gelmiti.

Öyle ise tadn azab, çünkü zâlimler için hiçbir yardma
yoktur." u-Ai.r Sur. 37)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine göre âyette

geçen, "Bizi buradan çkar ki dünyada iken ilemekte olduumuzdan baka

ameller, salih ameller ileyelim, diye barrlar..."' buyruu: “Vardm

isterler” mânâsndadr.

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, Ebu’-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Sünen 'de

bildirdiine göre bn Abbâs, "Sizi, düünüp öüt alacak kimsenin düünüp
öüt alabilecei kadar yaatmadk m?"2 buyruunu açklarken: “Âyette

kastedilen süre altm yldr” dedi .
3

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul'da, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim Râmehurmuzî el-Emsâl’de, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî’nin

u'abu'l-îman’da bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vespiip.m):

"Kyamet günü: «Altm yandakiler nerede?» denilir. Bu ya, Yüce Allah'n,

«Sizi, düünüp öüt alacak kimsenin düünüp öüt alabilecei kadar

yaatmadk m?>A buyruunda kastedilen yatr" buyurdu .

5

’ Fâhr Sur. 37

Fâtr Sur. 37

Abdurrezzâk (2/138), bn Cerir (19/384, 385), Hâkim (2/327) ve Beyhakî (3/370).

5
Fâhr Sur. 37

5 Hakîm et-Tirmizî (2/156), bn Cerîr (19/385), Râmehurmuzî (sh. 63, 64), bn Kesir

Tefsir 'de (6/540) geçtii üzere bn Ebî Hâtim. Taberânî (11415) , M. el-Evsal (9138) ve
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Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Nesâî, Bezzâr, jbn Cerîr, bn Ebî Hâtim,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber MiaHahu eieyh vEseiiem):
"Altm yl yaayan bir kimsenin yüce Allah'a

kar ileri sürecek bir mazereti kalmamtr" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd, Taberânî, er-Rûyânî, Râmehurmuzî W-Emsâ/’de, Hâkim ve

bn Merdûye'nin Sehl b. Sa'd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saJiaiiahu a erh.

vesellem): "Altm yl yaayan bir kulun yüce Allah'a kar ileri sürecek bir

mazereti kalmamtr" buyurdu .

1

bn Cerîr ‘in bildirdiine göre Hz. Ali: "Sizi, düünüp öüt alacak kimsenin

düünüp öüt alabilecei kadar yaatmadkm?"3 buyruu ile knad ömür

süresi altm yldr" dedi .

4

Râmehurmuzî el-EmsâVde, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiai ahu aleyhi vesellem), "Sizi, düünüp öüt alacak kimsenin düünüp öüt
alabilecei kadar yaatmadk m?"5 buyruunu kastederek,

"Altm yl

yaayan bir kulun yüce Allah'a kar ileri sürecek bir mazereti kalmamtr"

buyurdu .

6

Tirmizî, bn Mâce, Hâkim, bnu’t-Münzir ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah (»yiahu aleyhi nniiam):
"
Ümmetimin ömrü altm ile

yetmi yl arasndadr. Bunlardan çok az bundan daha fazla yaar

"

buyurdu .

7

Beyhakî (10254) çok zayftr. (Elbânî, Daîfu’l-Câmi. 666). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'ya

(2584) bakn.
1 Ahmed 13/139, 15/230, 231 (7713, 9394), Buhârî (6419), Tuhfetu'l-Erâfta (12959)

geçtii üzere Nesâî, bn Kesîr Tefsîr’de (6/530) geçtii üzere geçtii üzere Bezzâr, bn
Cerîr (19/389) ve bn Ebî Hâtim, Hâkim (2/427, 428), Fethu'l-Bârîde (11/239) geçtii üzere

bn Merdûye ve Beyhakî (3/370).

2

Taberânî (5933), er-Rûyânî (1068), Hâkim (2/428) "...yetmi yl...” lafzyla ve Fethu'l-

Bârfde (11/239) geçtii üzere bn Merdûye. Sahih hadistir. (Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha.

3/80,81).

3 Fâtr Sur. 37
4 bn Cerîr (19/386).

5 Fâtr Sur. 37
6
Râmehurmuzî (sh. 64).

7 Tirmizî /2331, 3550), bn Mâce (4236), Hâkim (2/427) ve Beyhakî (3/370). Sahih

hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî 2447, 2815).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Miicâhid: "Âyette kastedilen ömür

altm yldr” demitir.

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Sizi,

düünüp öüt alacak kimsenin düünüp öüt alabilecei kadar

yaatmadkm ?" 1 buyruunda kastedilen krk alt yldr .

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre

"Sizi, düünüp öüt alacak kimsenin düünüp öüt alabilecei kadar

yaatmadk m?" 3 buyruunda kastedilen krk yldr.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, bu âyet

hakknda der ki: "yi bilin ki; uzun ömür bir hüccettir. Allah’n bizi uzun

ömürle knamasndan kendisine snrz. Çünkü Yüce Allah'n, "Size uyarc

da gelmiti” buyruuna on sekiz yandaki kiiler de muhataptr. Allah onlara

uzun ömür ve peygamber göndermekle mazeretleri kalmadn
bildirmektedir.”

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen uyarcdan

kastedilen Hz. Muhammed'dir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, âyette geçen

uyarcnn Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesBilem) olduunu söyleyip, "te ilk uyaranlar

gibi bu da bir uyarandr"4 âyetini okudu .

5

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

göre âyette geçen uyarcdan kastedilen saçlardaki aklardr.

bn Merdûye ve Beyhakî’nin Sünen 'de bn Abbâs’tan bildirdiine göre

âyette geçen uyancdan kastedilen saçlardaki aklardr.

6

1

FâtjrSur. 37
1

îbn Cerîr (19/384) "... krk yl..." lafzyla ve Fethu'l-Bârfdc (11/239) geçtii üzere bn
Merdûye.

3 Fâhr Sur. 37
4
Necin Sur. 56

5 bn Cerîr (19/387).
6
Beyha kî (3/370).
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“O, sz yeryüzünde halifeler klandr. Artk kim inkâr

ederse inkân kendi aleyhinedir. nkârclarn inkâr, Rableri

katnda ancak urayacaklar gazab artrr. nkâraIarn
inkâr, ancak ziyanlann arttrr. De ki: "Allah' brakp da
taptnz ortaklarnz gördünüz mü? Gösterin bana, onlar

yerden ne yaratmlardr?" Yoksa onlarn göklerde bir

ortaklklar m var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de, o

kitaptan, açk bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayr,

zâlimler birbirlerine aldatmadan baka hiçbir ey vaad
etmezler." (Fât.r s ur. 3Ö. 40)

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, “O,

sizi yeryüzünde halifeler klandr..."' buyruunu: "Birbiri ardna ümmetler

ve nesiller gönderen” eklinde açklad. "Gösterin bana, anlar yerden ne

yaratmlardr? Yoksa onlarn göklerde bir ortaklklar m var? Yoksa

kendilerine bir kitap verdik de, o kitaptan, açk bir delile mi sahip

bulunuyorlar?..."

1

buyruunu açklarken ise öyle dedi: "Vallahi yerden bir

ey yaratmadlar. Vallahi göklerde de bir ortaklan yoktur. Yoksa onlara,

bunlan bana ortak komalar için kendilerine bir kitap m indirdik.”3

1

Fâbr Sur. 39
2
Fâtr Sur. 40

3 bn Cerir (19/388-390).
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"üphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye

(kurduu düzende) tutuyor. Andolsun, eer onlar

(yörüngelerinden sapp) yok olur giderlerse, O'ndan baka
hiç kimse onlar tutamaz. üphesiz 0, halimdir (hemen

cezalandrmaz, mühlet verir), çok balayandr."
(Fâtr Sur. 4 1

)

Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Dârekutnî el-Efrâd’da, br Merduye,

Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta ve Hatîb Tarih’te, Ebû Hureyre'den,

Resûlullah'n (uiMahu aleyhi «siiemj minberde öyle buyurduunu nakleder: "Hz.

Musa'nn içinden Allah uyur mu uyumaz m, diye bir fikir geçince, Allah ona

bir melek gönderdi. Melek onu üç gün uykusuz braktktan sonra her eline bir

tane olmak üzere iki ie verdi ve ieleri olduu gibi (düürmeden) muhafaza

etmesini söyledi. Hz. Mûsâ uyumaya balad ve elleri geveyince ieler az daha

düecekti. ieler krlmasn diye onlar skca tuttu. Sonunda uykuya dalnca

ieler düüp krldlar. Yüce Allah bunu, eer uyusayd göklerle yeryüzünün

ayakta duramayacan göstennek için örnek vermitir."'

bn Ebî Hâtim’in Haree b. el-Hurr'dan bildirdiine göre Abdullah b. Selâm

der ki: “Hz. Musa: “Ey Cibrîl! Rabbin uyur mu?" diye sorunca, Cibril: “Ey

Rabbim! Kulun Musa, Senin uyuyup uyumadn soruyor" dedi. Allah: “Ey

Cibril! Ona, eline iki ie almasn ve gecenin balangcndan, sabaha kadar en

yüksek dan tepesinde durmasn söyle" buyurdu. Hz. Mûsa (aieyKsseiam) daa
çkp iki ie ald ve beklemeye balad. Gecenin sonuna gelince uykusuna

yenildi ve ieler elinden düüp krldlar. Bunun üzerine: “Ey Cibrîl! ieler

krld" deyince, Yüce Allah: “Ey Cibrîl! Kuluma de ki, eer uyusaydm gökler

1

Ebû Ya'lâ (6669), bn Cerîr (4/534), bn Kesir Tefsir’de (6/543, 544) geçtii üzere ve

bn Ebî Hâtim, afiî cI-Kâfîde (sh. 22) geçtii üzere Dârekutnî, TahricuT-Keâfta (1/158)

geçtii üzere ibn Mcrdûye. Beyhakî (79) ve Hatîb (1/268). Zchcbî, hadisin münker

olduunu söylemitir. Hz. Musa'nn böyle düünmesi imkanszdr. bn Kesir Tefsirde

(6/544) der ki: “Görünen o k, bu hadis srâiliyyattandr. Hz. Musa, Yüce Allah'n

uyuyacan düünmeyecek kadar üstün biridir. Elbânî, cs-SibUctu'J-Da'îfc'yc (1034)

bakn.
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ve yer yok olurdu” buyurdu.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime der ki: Hz.

Musa gizlice: "Yüce Allah uyur mu?” diye sordu. Hz. Mûsa dört gün boyunca

gece gündüz uyumadan kald, sonra halka hitab etmek için minbere çkp
eline iki ie ald. O hutbe verirken Allah kendisine uykuyu gönderdi ve

ellerindeki ieleri birbirine çarpp krmak üzereyken uyanp hutbesine

devam etti. Sonra ellerini birbirine çarpp ieleri knnca korkuyla uyand.

Sonra: "Allah, O’ndan baka ‘•anr olmayan, kendisini uyuklama ve uyku

tutmayan, diri, her an yaratkls-nm gözetip durandr” dedi .

1

el-Azome'de Ebu'-eyh ve Beyhakî, Saîd b. Ebî Burde’den, babasnn öyle

dediini bildirir: Hz. Mûsa'ya, kavmi: "Rabbimiz uyur mu?” diye sorunca, Hz.

Mûsa: "Eer inanyorsanz, Allah’tan korkunuz” karln verdi. Alah, Hz.

Musa'ya iki ie alp su doldurmasn emretti. Hz. Mûsa kendisine söyleneni

yapp ieleri elinde tutmaya balad. Bu srada uykusu gelip uyuyunca

elinden düen ielerin krlmas üzerine Yüce Allah Hz. Mûsa’ya: "Ben, yok

olup gitmemeleri için gökleri ve yeri tutuyorum. Eer uyusaydm yok olup

giderlerdi” diye vahyetti.

2

Taberânî es-Sünne'de, Saîd b. Cübeyr'den: "srâiloullar, Hz. Mûsa'ya:

"Rabbimiz uyur mu?” diye sordular... ” deyip hadisin tamamn nakletti.

bn Ebî eybe, Taberânî ve Ebû Nuaym el-Hilye'de, bn Abbâs’n öyle

dediini bildirir: “Korku salan bir sultana gittiinde sana zarar vermesinden

korkarsan üç defa öyle de: "Allah en büyüktür. Allah bütün yarattklarndan

yücedir. Allah korkup sakndm herkesten yücedir. Falan kulun, ordusunun,

ona uyanlarn ve cinlerden ve insanlardan olan taraftarlarnn errinden, yedi

semay izni olmadan yere dümemeleri için tutan, kendisinden baka ilâh

olmayan Allah'a snnm. Allahm! Beni onlann errinden koru. Senin övgün

yücedir, senin himâyendeki kimse izzetlidir. smin mübarektir. Senden baka

ibadete layk ilâh yoktur.”3

bnu's-Sünnî Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle’de, Câbiriden, Resûlullah'n [sbUbIIbIui

1

Abdurrezzâk (1/102).

1

Ebu'-eyh (121) ve Beyhakî el-Esmâve's-Sifât (78).

3 bn Ebî eybe (10/203), Taberânî (10599) ve Ebû Nuaym (1/322).



Ayet: 41 287

aleyhi vesellen) öyle buyurduunu nakleder: "Kul, evine girip yatana geçince,

melei ve eytan alelacele gelirler. eytan: «Geceni er ile bitir» der. Melek ise:

« Geceni hayrla bitir » der. Eer kl Allah' zikredip Ona hamdederse, melek,

eytan kovup bu kulu korumaya balar. Bu kii uyannca
,
yine melei ve

eytan alelacele gelirler ve eytan: «Gününe er ile bala» der. Melek te:

«Gününe hayrla bala» der. Eer kul: «Nefsimi, ölümden sonra bana geri iade

eden ve uykusunda öldürmeyen Allah'a hamdolsut. zniyle yedi semay arzn

üzerine dümekten alkoyan Allah'a hamdolsun. Eer yedi sema düerse,

bunlar Ondan baka tutacak yoktur. O, Halim ve balaycdr» derse ve:

« Yedi semay izni olmadan yere dümemeleri için tutan, kendisinden baka ilâh

olmayan Allah'a hamdolsun. Dorusu Allah insanlara kar efkatli ve

merhametli olandr» derse, bu kii yatandan düüp ölürse ehid olur. Eer

kalkp namaz klarsa faziletler içinde namaz klm olur."'

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn EbT Hatim ve Ebu'-

eyh'in Ebû Mâlik vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yeryüzü bir

baln üzerinde zincir de baln kulandadr. Balk ta Allah'n elindedir.

“üphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduu

düzende) tutuyor
"2 buyruu buna iaret etmektedir."3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrin Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen

"tftf etr buyruu, “Yerlerinden oynamasnlar..." mânâsndadr .

4

Abd b. Humeyd'in Katâde’den bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) öyle

derdi: “Sema, deirmen tann ekseni gibi bir eksen üzerinde döner."

Huzeyfe b. el-Yemân: “Ka’b yalan söylüyor. Yüce Allah, «üphesiz Allah,

gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduu düzende) tutuyor»5

buyurmaktadr" demitir.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in akîk'ten

bildirdiine göre bn Mes'ûd'a: “Ka'b: «Sema bir melein omuzu üzerindeki

bir sütunda deirmen tann ekseni gibi bir eksen üzerinde döner» diyor"

1

bnu's-Sünnî (12),

2

Fâtr Sur. 41
3 Ebu'-eyh (124) Ebû Mâlik'in sözü olarak nakletti.

4 bn Cerîr (19/391).

3
Fâbr Sur. 41
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denilince, “Ka'b yalan söylüyor. Yüce Allah, “üphesiz Allah, gökleri ve yeri,

yok olup gitmesinler diye (kurduu düzende) tutuyor ..."
1

buyurmaktadr.

Onun yok olup gitmesi için dönmesi yeterlidir” karln verdi.
1

uTÜ t j ;*M * tâ v' ,uii3 u >iî p..u- uiî piSi

jJ#^ VI ijjL; J4î Ni J*u j£J Jr~; 'ij ^jji
•* s S r , r

J Ijjî-r
i
(Üji * *4JÎ -il çii? JüsJ Jj 5Ça? -il CÜv

pi-? \y\Sj o* ^
LUp oir û\ ^3SI1 ^ Vj oijUJJi il 6î uj
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“Onlar, eer kendilerine bir korkutucu gelse mutlaka o

ümmetlerin (her) birinden daha çok hidâyette olacaklarna

yeminlerinin en büyüü ile, Allah'a and içtiler. Fakat onlara

bir korkutucu geldiinde bu, onlarn uzaklamalarndan
baka bir eylerini arttrmad. Yeryüzünde büyüklenerek ve

kötü düzenler kurarak.. Kötü düzen ise ancak sahiplerini

kuatr. Acaba onlar geçmi olanlarn sünnetinden

bakasn m gözlüyorlar? Sen Allah'n sünnetinde asla bir

deiiklik bulamazsn. Sen Allah'n sünnetinde asla bir

deitirme bulamazsn. Onlar kendilerinden öncekilerin

akbetinin nasl olduklarn görmeleri için yeryüzünde
dolamadlar m? Hem onlar bunlardan daha çetin bir güce

sahib idiler. Göklerde olsun, yerde olsun hiçbir ey Allah’

aciz brakacak deildir. Muhakkak O, en iyi bilendir, hereye

güç yetirendir." (Fât.r Sur. 42-44)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Ebî Hilâl der ki: “Kureyliler: Allah

bi7den bir peygamber göndermi olsayd hiçbir ümmet ona bizden daha

’FâhrSur. 41

2
bn Cerîr (19/391, 392).
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itaatkâr, peygamberini bizden daha çok dinler ve kitabna bizden daha sk

sanlr olmazd” derlerdi. Onlarn bu sözleri üzerine Allah: “Öncekilerde

olduu gibi bizde de bir zikir bulunsayd, biz de elbette Allah'n ihlâsa

erdirilmi kullar olurduk"’ ve "Var güçleriyle Allah'a yemin ettiler ki

kendilerine bir uyarc gelecek olursa muhakkak ümmetlerin herhangi

birinden daha doru yolda olacaklardr..."
2
âyetlerini indirdi. “Onlar, eer

kendilerine bir korkutucu gelse mutlaka o ümmetlerin (her) birinden daha

çok hidâyette olacaklarna yeminlerinin en büyüü ile, Allah'a and içtiler"
3

Yahudiler, Ensar'a kar zafer kazanacan söyleyip: “Bir peygamberin

çkacan görüyoruz (onunla sizi yeneceiz)” diyorlard.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Katâde’den bildirdiine göre “Onlar, eer

kendilerine bir korkutucu gelse mutlaka o ümmetlerin (her) birinden daha

çok hidâyette olacaklarna yeminlerinin en büyüü ile, Allah'a and içtiler.

Fakat onlara bir korkutucu geldiinde bu onlarn uzaklamalarndan baka

bir eylerini arttrmad. Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü düzenler

kurarak. Kötü düzen ise ancak sahiplerini kuatr. Acaba onlar geçmi

olanlarn sünnetinden bakasn m gözlüyorlar? Sen Allah'n sünnetinde

asla bir deiiklik bulamazsn. Sen Allah'n sünnetinde asla bir deitirme

bulamazsn" 4 buyruundaki korkutucudan kastedilen Hz. Muhammed’dir.

Kötü tuzak ise irktir. irk te ancak sahibini kuatr. Âyetteki geçmi olanlarn

sünnetinden kastedilen ise daha önce gelmi olanlara verilen cezadr .
5

bnu’l-Münziriin bn Cüreyc'den bildirdiine göre, “Onlar, eer

kendilerine bir korkutucu gelse mutlaka o ümmetlerin (her) birinden daha

çok hidâyette olacaklarna yeminlerinin en büyüü ile, Allah'a and içtiler"
6

buyruundaki and içenler Kureylilerdir. Kendilerinden daha çok hidâyette

olacaklarm söyledikleri kiiler ise Kitab ehlidir. Kötü düzenden kastedilen ise

l irktir.

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

1

Sâffât Sur. 167, 168, 169
1
En'âm Sur. 157

3 Fâtr Sur. 42
4 Fâhr Sur. 42, 43
s bn Cerîr (19/393-395)
5
Fâhr Sur. 42



290 -3 Fâitr Sûresig

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: "Kim u üç eyi yaparsa, yapt eyin kendi

bana gelmesine engel olamaz. Tuzak veya azgnlk veya verdii ahdi

bozmak" dedikten sonra, "Kötü düzen ise ancak sahiplerini kuatr..."

1

, "Ey

insanlar! Geçici dünya hayatnda yaptnz taknlk aleyhinizedir..."

3

ve

"Verdii bu sözden dönen, ancak kendi aleyhine dönmü olur..."3

âyetlerini okudu.

ibn Ebî Hâtim’in Süfyân vastasyla, Ebû Zekeriyya'dan bildirdiine göre bir

adam, Resülullah'n (saiiailaKu aleyhi vesdism): tuzaktan saknn. Kötü tuzak, ancak

sahiplerini kuatr" buyurduunu nakletmitik

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk, "Acaba onlar geçmi olanlarn

sünnetinden bakasn m gözlüyorlar..."
5 buyruunu: "Acaba onlar geçmi

olanlara isabet eden azaptan bakasn m gözlüyorlar?!" eklinde

açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre "Göklerde olsun, yerde olsun

hiçbir ey Allah' aciz brakacak deildir ..."
6
buyruu: “Göklerde olsun,

yerde olsun hiçbir ey Allah ile baa çkamaz Ondan kurtulamaz"

mânâsndadr.

^ Üjj L* I M jJj
*

“Eer Allah, insanlan kazandktan yüzünden hemen
cezalandracak olsayd, yerkürenin srtnda hiçbir canl

brakmazd. Ne var ki, onlan belirli bir süreye kadar

erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü

Allah, kullann hakkyla görmektedir/' (FâurSur. 45)

1

Fâhr Sur. 43
2
Yûnus sûr. 23

3
Fetih sûr. 10

4 bn Kesîr Tefsîr'de (6/545) geçtii üzere bn Ebî Hatim
5 Fâtr Sur. 43
6
Fâtr Sur. 44
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Firyâbî, bnu'l-Münzir, Taberânî ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"Ademolunun günahlar dolaysyla nerdeyse pislik böcei dahi yuvasnda

azaba mahkum edilecek” dedikten sonra, '‘Eer Allah, insanlar kazandklar

yüzünden hemen cezalandracak olsayd, yerkürenin srtnda hiçbir canl

brakmazd. Ne var ki, onlar belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet

süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarn hakkyla

görmektedir"
1

âyetini okudu .

2

1

Fâtr Sur. 45
2
Taberânî (9040) ve Hâkim (2/428 "sahîh").



YÂSN SÛRES
bnu’d-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil’de bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Yâsin Sûresi, Mekke'de nazil olmutur.’

bn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Yâsin Sûresi, Mekke'de

nazil olmutur.

Dârimî, Tirmizî, Muhammed b. Nasr ve Beyhakî'nin u 'abu'l-îman'da,

Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiahu Hisyhi veseiiem): "Hereyin bir kalbi

vardr. Kurann kalbi de Yâsin Sûresidir. Allah, Yâsin Sûresini okuyana on

defa Kur'ân okumu gibi sevap yazar" buyurdu .

1

Bezzâr’n, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbHsIMm aleyhi

veseiBin): "Hereyin bir kalbi vardr. Kur'ân'n kalbi de Yâsin Sûresidir"

buyurdu .

3

Dârimî, Ebû Ya'lâ, Taberânî M. el-Evsat
3
ta, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

u abu'l-hnan’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (niisilshu aleyhi

reseiitm):
uKim, Allah'n rzasn umarak bir gece Yâsîn Sûresini okur ise o gecede

ona mafiret olunur " buyurdu .

4

bn Hibbân ve Diyâ'nn, Cundeb b. Abdillah'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sailaiiahu aleyhi veseiiemi:
"Kim Allah'n rzasn isteyerek bir gece Yâsîn

Sûresini okur ise ona mafiret olunur

"

buyurdu .

3

bnu'd-Dtays (17), Nehhâs (sh. 637) ve Beyhakî (7/142-144).

1
Dârimî (2/456), Tirmizî (2587), Muhammed b. Nasr, Muhlasaru Kyâmu'l-Leyl (sh. 69)

ve Beyhakî (2460, 2461). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmnî, 543).

3
Bezzâr Kefu'l-Estâr (2304). Zayf hadistir. (Elbânî, es-Silsiletu d-Dalfe. 1/314).

4 Dârimî (2/547), Ebû Ya'lâ (6224), Taberânî (3509) ve Beyhakî (2463, 2464). Zayf

hadistir. (Elbânî, Daîfu'l-Câmi. 5788).

5 bn Hibbân (2574). Zayf hadistir. (Elbânî, Daîfu't-Terîb, 886-973).
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Dârimî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: “Kim, Allah'n nzasn

isteyerek bir gece Yâsîn Sûresini okur ise ona mafiret olunur. Bana

bildirildiine göre Yâsin Sûresi, Kuriân’n tümüne denktir.”
1

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, Muhammed b. Nasr, bn Hibbân,

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî’nin u'abu'l-îman’da, Ma’kil b. Yesâridan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Yâsin Sûresi

Kur'ân'n kalbidir. Bir kii Allah’ ve âhiret yurdunu isteyerek Yâsin Sûresini

okursa geçmi günahlar balanr. Ölülerinizin üzerine Yâsîn'i okuyunuz ."2

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî'nin Hassân b. Atiyye'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sBUdishuBicyh teaifen): “Yâsin Sûresini okuyan, Kur'ân' on defa okumu

gibidir" buyurdu .

3

bnu'd-Durays, bn Merdûye, Hatîb ve Beyhakî'nin, Ebû Bekr es-Sddîk’ten

bildirdiine göre Resûlullah (saiiBiahu aleyhi veseilem) öyle buyurdu: " Yâsin Sûresinin

Tevrat'taki ad el-Muimme’dir (Kuatan). Onu okuyan dünya ve âhiret

hayryla kuatr. Dünya ve âhiret musibetlerini ondan defeder. Dünya ve

âhiretin dehetli hallerini ondan uzaklatrr. Bu sûreye ayn zamanda ed-Dâfa

ve el-Kâdiye ad da verilmitir. Onu okuyandan ler kötülüü uzaklatrr ve

her ihtiyacn giderir. Onu okumak, yirmi defa hac sevabna eittir. Dinlemek

ise Allah yolunda verilen bin dinarn sevabna eittir. Bu sûreyi yazpta (onun

suyunu) içen bir kimsenin içine bin tane ilaç, bin nur, bin yakîn, bin bereket ve

bin rahmeti de içine sokar. Ayrca içinden her türlü kin ve hastal alp

götürür." Beyhakî der ki: “Muhammed b. Abdirahman b. Ebî Bekr el-Cud'ânî,

bu hadisi, Süleymân b. Mirkâ' el-Cundeî'den rivayette tek kalmtr. Bu kiinin

de hadisleri münkerdir.'’

1

Dârimî (27456).

2 Ahmed 33/417, 427 (20300, 20301, 20314), Ebû Dâvud (3121), Nesâî (10913, 10914),

bn Mâce (1448), Muhammed b. Nasr Muhtasara Kyâm'l-Leyl (sh. 69), bn Hibbân

(3002), Taberânî 20/220, 230, 231 (511, 541). Hâkim (1/565) ve Beyhakî (2457). Zayf
hadistir (bak: Elbânî, Dal/ Sürten Ebû Dâvud. 683). Hâfz'n, Ebû Bekr b. el-Arabî'den

naklettiine göre Dârekutnî hadisin senedinin zayf, metninin ise meçhul olduunu
söylemitir.

3
Saîd b. Mansûr Tefsir (75) ve Beyhakî (2459). Zayf hadistir (bak: Elbânî, es-

Silsiletu'd-Da'î/c 10/157- 159).

3 bnu'd-Durays (216), Hatîb (2/387, 388) ve Beyhakî (2465).
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Hatîb, Enes'ten ayn rivâyette bulunmutur.

1

Hatîb’in, Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûiullah (niallhu aieyhi veseOem) öyle

buyurdu: "Yasin Sûresini dinleyen, Allah yolunda yirmi dinar harcam gibi

sevap alr. Okuyan ise yirmi defa hac etmi gibi sevap alr. Onu yazp ta (onun

suyunu) içen bir kimsenin içine bin yakîn, bin nur, bin bereket, bin rahmet ve

bin rzk sokar. Ayrca içinden her türlü kin ve hastal alp götürür."
2

bn Merdûye ve Beyhakî’nin Ebû Osman en-Nehdî’den bildirdiine göre

Ebû Hureyre: "Yâsin Sûresini bir defa okuyan, Kur'ân' on defa okumu
gibidir" dedi. Ebû Saîd ise: "Yâsin Sûresini bir defa okuyan, Kur'ân’ iki defa

okumu gibidir” dedi. Bunun üzerine Ebû Hureyre: “Sen duyduunu anlattn,

ben de duyduumu anlatacam" dedi .

3

Bezzâr’n bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBiuishu aleyhi vmeiM:

"Yâsin sûresini ümmetimden her insann ezbere bilmesini isterdim" buyurdu .
4

Taberânî, bn Merdûye ve Hatîb, zayf isnâdla Enes'ten, Resûlullah’n

(alisi ahu aleyhi meltem): "Her gece Yâsin Sûresini okumaya devam edip ölen kii ehid

olarak ölür" buyurduunu nakleder.
5

Dârimî'nin Atâ b. Ebî Rebâh'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaHahuateyti

«• t*Hem): "Gündüzün balangcnda Yâsin Sûresini okuyann her türlü ihtiyac

giderilir" buyurdu .

6

Dârimî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Kim sabah ettiinde Yâsin

Sûresi'ni okuyacak olursa, akam edinceye kadar o günü için ona kolaylklar

ihsan edilir. Kim bu sûreyi gecenin ilk saatlerinde akam ettiinde okuyacak

olursa, sabah edinceye kadar o gece ona kolaylklar verilir."
7

1

Hatîb (2/387 “zayf').
1
Hatîb (6/248 "zayf

f

3 Beyhakî (2466). Uydurma hadistir. (Elbânî, Da'fu'l-Câmi (5786). îbn Ebî Hâtim'in el-

lel (2/67) ve (Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'ya 4636) bakn.
4
Bezzâr Kefu'l-Estâr (2305 "zayi/").

s Taberânî el-Evsaf (7018), M. es-Saîr (2/88) ve Hatîb (3/245). Heysemî, Mecmau’z-

ZevSid'de (7/97) ravlerden Saîd b. Musa el-Ezdî'nin uydurmac olduunu söylemitir.

6
Dârimî (2/457).

7
Dârimî (2/457).
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ibn Ebi'd-Dünyâ Zükru’l-Mevt’te, bn Merdûye ve Deylemî'nin Ebu'd-

Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUiabu aleyh rotten): "Ölmek üzere

olan ve yannda Yâsîn Sûresi okunan her kiinin Allah mutlaka ölümünü

kolaylatrr

"

buyurdu .

1

Ebu’-eyh Fadâilu'l-Kur'iin'da ve Deylemî ayn hadisi Ebû Zer’den

nakletmitir .

2

ibn Sa'd ve Ahmed Musted’de, Safvân b. Amr'n öyle dediini bildirir:

"htiyarlar: "Ölünün banda Yâsin okunursa onun azab hafifletilir" derlerdi .

3

Beyhakî'nin u'abu'l-îman'da bildirdiine göre Ebû Klâbe der ki: "Yâsin

sûresini okuyann günahlar balanr. Bu sûreyi açken okuyann kam doyar.

Yolunu kaybeden bu sûreyi okursa yolunu bulur. Bir yitii olan bu sûreyi

okursa, kaybettii eyi bulur. Yemek yerken yemeinin az olmasndan korkan

bu sûreyi okursa yemei kendisine yeter. Ölmek üzere olan birinin yannda

okunursa, bu kiinin ölümü kolay olur. Doum yapmakta olan bir kadnn

yannda okunursa, kadn kolayca doum yapar. Bu sûreyi okuyan, Kuriân' on

bir defa okumu gibidir. Her eyin bir kalbi vardr. Kuriân'n kalbi de Yâsin

sûresidir." Beyhakî der ki: "Tâbiînin büyüklerinden olan Ebû Klâbe'den bize

böyle nakledildi. Ama o böyle bir ey söylemez. Eer söylemise de

birisinden nakletmitir."4

Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Cafer Muhammed b. Ali:

"Kalbinde katlk gören, za'firândan bir gümü bir kaba jîyülj
5

yazsn ve suyunu içsin" dedi .

6

Saîd b. Mansûr, Simâk b. Harb vastasyla, Medine halkndan bir adamdan,

Resûlullah’n Miaiahu aleyhi veseiien) arkasnda namaz klan bir kiiden naklettiine

’ Deylemî (6099).
1

Telhîsu'l-Habîr’de (2/104) geçtii üzere Ebu'-eyh ve Deylemî.
3 bn Sa'd (7/443) ve Ahmed 28/171 (16969) Müsned' in muhakkikleri hadisin

senedinin hasen olduunu söylemitir.
4 Beyhakî (2467).

3 Yâsin Sur. 1, 2

6
Hâkim (2/428) ve Beyhakî (2468).
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göre Allah’n Resûlü (saiiallahu aleyhi veselem) sabah namazn Kâf ve Yâsin Sûreleriyle

kldrd.

ibn Merdûye’nin Ukbe b. Âmir’den bildirdiine göre Hz. Peygamber {saiiaiiBhu

aleyhi veniiem): "Yâsin Sûresini okuyan, Kur'ârt' on defa okumu gibidir" buyurdu.

ibn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi

vesellem):
"
Her eyin bir kalbi vardr. Kur'ân'n kalbi de Yâsin Sûresidir. Yâsin

Sûresini okuyan, Kur'ân ’ on defa okumu gibidir" buyurdu.

ibn Merdûye Ebû Hureyre ve Enes'ten ayn rivâyette bulunmutur.

bn Sa’d'n bildirdiine göre Ammâr b. Yâsir her Cuma günü minberde

Yâsin Sûresini okurdu.’

bnu'd-Durays’n bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesîr der ki: “Sabahlad

zaman Yâsin Sûresini okuyan akama kadar sevinç içinde kalr. Akam okuyan

da sabaha kadar sevinç içinde kalr. Bunu deneyen bir kii bize böyle

söylemitir ve bu sûre Kuriân'n kalbidir.”
2

bnu'd-Durays'n bildirdiine göre Câfer der ki: “Saîd b. Cübeyr, delirmi

olan bir adama Yâsin Sûresini okuyunca adam iyileti.”
3

Ebu’-eyh'in el-Azame'de, Muhamed b. Sehl el-Mukrî’den, o Ahmed b.

Ubeydillah b. Muhammed b. Amr ed-Debbâ’dan, o da babasnn öyle

dediini bildirir: Bir canavann olduu bir yolda giderken, bir divann üzerinde

safranla boyanm elbiseler giymi ve beni kendisine davet eden bir kadn

gördüm. Kadnn yannda kandiller yanmaktayd. Bunu görüp Yâsin Sûresini

okumaya baladmda, kandillerin söndüünü gördüm. Kadn: “Ey Allah'n

kulu! Bana ne yaptn? Ey Allah’n kulu! Bana ne yaptn?” demeye balad. Ben

ise (Yâsin Sûresini okuyarak) ondan kurtuldum.” el-Mukrî der ki:

“Korktuunuzda veya kral ya da bir düman sizi yakalayaca zaman Yâsin

sûresini okuyunuz. Bu sûreyi okumanz o belay sizden uzaklatrr.”4

’ bn Sa'd (3/255).

2

bnu'd-Durays (218).

3 bnu'd-Durays (219).

4 Ebu'-eyh (1106).
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Muhammed b. Osmân b. Ebî eybe Tanh'te, Taberânî ve bn Asâkir'in

bildirdiine göre Hureym b. Fâtik der ki: Bir devemi aramak için çktm. Biz bir

vadiye geldiimiz zaman: "Bu vadinin büyüüne snrz" derdik. Ben bir

deveye yaslanp: "Bu vadinin büyüüne snrm" deyince bir sesin:

“Yazk sana, büyüklük sahibi Allah ’a sn

Helali ve haram indirene

Allah' tevhid et ve tasalanma

Cinlerden ve baka dehetli eylerden

Zira her yerde Allah 2ikredilir,

Yerde ovalarda ve dalarda.

Cinlerin hileleri artk nafile oldu,

Ancak takva ve salih ameller fayda verir
"
diye seslendiini duydum. Ben:

“Ey konuan ne diyorsun

endeki hidayet mi dalalet mi" deyince, o ses öyle karlk verdi:

“Bu haytrlann sahibi Allah n Resulü dür

Yâsin ve Hâmîmlerle geldi

Mufassallardan sonra ûra yla

Namaz ve zekat emreder

insanlarn felaketlere dümesini engeller

Bu felaketler insanlar arasnda münker olarak bilinir."

Ben: “Sen kimsin?" diye sorunca: "Ben cinlerin padiahlarndan bir

padiahm. Allah’n Resûlü (saiiailahu aleyhi vesilem] beni Necd cinlerine gönderdi"

cevabn verdi. Ben: "u develerimi aileme götürecek biri olsayd, onun

(Resûlullah’n) yanna gidip Müslüman olurdum" deyince, cin: "Ben onu
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götürürüm" karln verdi. Ben, develerimden birinin üzerine binip

Resûluliah'n (saiiaiiahu ae rhi nstkm) yanna geldim ve onun minberde olduunu

gördüm. Allah'n Resulü Miaiiahu aleyhi veseiiem) benî görünce: "Develerini götürmeyi

vaadeden kii ne yapt? Bilmi ol ki, develerini salam olarak yerine ulatrd"

buyurdu .

1

Taberânî’nin M. el-Evsat’ta Câbir b. Abdillah'dan bildirdiine göre Allah'n

Resulü (saiiaiiahu aleyhi reseiiem) sabah namaznda Yâsin Sûresini okurdu .

1

bn Adiyy, e!-Halîlî, Ebu'l-Futûh Abdulvehhâb b. smâîl es-Sayraff el-

Erbaîn'de, Ebu'-eyh, Deylemî, Râfiî ve bnu'n-Neccâr Tarih’te, Ebû Bekr es-

Sddîk'ten, Resûluliah'n (saiieiiatu aleyhi veseiiem): "Kim her Cuma anne babasnn veya

birisinin kabrini ziyaret edip yanlarnda Yâsin Sûresini okursa, Allah bu kiiyi

Sûrenin harfleri saysnca balar" buyurduunu nakleder .

3

Ebû Nasr es-Siczî el-bâne'de, Hz. Âie’den, Resûluliah'n (satiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurduunu nakleder: "Kuranda, Allah katnda büyük diye

adlandrlan bir sûre vardr. Onu okuyan da Allah katnda erefli diye

adlandrlr. Bu sûreyi okuyan, kyamet günü Rabîa ve Mudar kabilesinden

daha kalabalk bir toplulua efaat edecektir. Bu sûre, Yâsin Sûresidir."

Tirmizî, Taberânî ve Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Ali: “Ey

Allah’n Resûlü! Kuriân' unutuyorum" deyince, Resûlullah UaMohu »hhi tmiem):

"Sana, Alal'm kendileriyle seni faydalandraca baz kelimeler öreteyim mi?"

karln verdi. Hz, Ali: “Evet, anam babam sana feda olsun ey Allah'n

Resûlü!" deyince, Hz. Peygamber (»iaiirtu aleyhi veseiierr): "Cuma gecesi dört rekat

namaz kl. Birinci rekatta Fatiha Sûresi ve Yâsin Sûresini oku. kinci rekatta,

Fatiha Sûresi ve Duhân Sûresini oku. Üçüncü rekatta, Fâtiha Sûresini ve Secde

Sûresini oku. Dördüncü rekatta da Fâtiha sûresini ve Tebareke sûresini oku.

Teehhüdü bitirdiin vakit Allah'a hamdeyle Allah'a en güzel ekilde senada

bulun. Sonra tüm peygamberlere de salavat getir. Sonra müminler için

1

Taberânî (4166) ve bn Asâkir (16/348-350, 52/376-378). Heyserrû, Mecmau'z

Zevâid’dc (8/251) hadisi Taberârû'nin rivayet ettiini ve ravilerden tanmad kiiler

olduunu söylemitir.
2
Taberânî (3903) Heysemî, Mecmau'z- Zevâid’de (2/119) der ki: Ravileri Sahih’

m

ravileridir.

3 bn Adiyy (5/1801) ve Râfiî Ehbâr Kazvîn (3/36, 37). Uydurma hadistir (bak: Elbânî,

es-SilsiIetu'd-Da’îfe 50)
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balanma talebinde bulun ve öyle söyle: «Allahm! Hayatta braktn sürece

beni kötülüklere bulatrma bana ac. Beni ilgilendirmeyen eylere özenmekten

beni esirge. Raz olduun eylere eilmeyi bana nasib et. Ey gökleri ve yeri esiz

benzersiz yaratan ey Celal ve ikram sahibi, eriilmez güç sahibi olan Allahm!

Ey Rahman olan Allahm! Senin Celâlin ve Yüzünün nuru hakk için,

örettiin ekilde Kur'ân' bana ezberletmeni isterim. Seni benden raz edecek

ekilde O kitab okumay bana nasib etmeni isterim. Senin kitabnla gözümü

aydnlatman, dilimi onunla söyletmeni, kalbimdeki sknty onunla gidermeni,

gönlümü onunla açman, bedenimi onunla tamir etmeni isterim; nitekim

bunlar yapabilmem için bana kuvvet vermeni isterim. Çünkü senden baka hiç

kimse hayra yönelmem için bana yardm edemez ve heti muvaffak klamaz .»

Bunlar üç veya be ya da yedi Cuma yapacak olursan Allah'n izniyle Kur'ân'

ezberlersin ve unutmazsn. Bu duâ müminden hiçbir zaman amamtr."
ResülullahfsBiiaiiBhu Beyhi vesellem) yedi Cuma sonra gelince, Hz. Ali, ona Kur'ân'dan ve

hadisten ezberlediklerini söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (salBlshu aleyhi

vesellem): "Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki müminsin! Öret ey Ebu'l-Hasan!

Öret ey Ebu'l-Hasan!" buyurdu .

1

* çJiü Ji * o-UjJ yj âJ; * jîjîiij * o-i
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(

i
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"Yâsîn. (Ey Muhammedi) Hikmet dolu Kur'ân'a andolsun ki,

sen elbette dosdoru bir yol üzere (peygamber)

gönderilenlerdensin. Kur'ân, atalar uyarlmam, bu

1

Tinnizî /3570), Taberânî (12036) ve Hâkim (1/316). Uydurma hadistir (bak: Elbânî,

Da'îfSünen et-Tirmizî, 719).
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yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman çin mutlak

güç sahibi, çok merhametli Allah tarafndan indirilmitir.

Andolsun, onlarn çou üzerine o söz (azap) hak olmutur.
Artk onlar iman etmezler. Onlarn boyunlarna demir

halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmtr. Bu
sebeple kafalar yukarya kalkk durumdadr. Biz, onlann

önlerine bir set, arkalarna da bir set çekip gözlerini

perdeledik. Artk görmezler. Onlar uyarsan da, uyarmasan
da onlar için birdir, inanmazlar. Sen ancak Zikr'e (Kur'ân'a)

uyan ve görmedii hâlde Rahmân'dan korkan kimseyi

uyarrsn. te onu bir balanma ve güzel bir mükâfatla

müjdele." (Yâ*in Sur. -

)

bn Merdûye'nin deiik yollarla bn Abbâs’tan bildirdiine göre Yâsin,

Muhammed, demektir. Bir lafzda ise: "Ey Muhammedi” demektir.

ibn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin DelâiVöe, Muhammed b. el-

Hanefiyye'den bildirdiine göre Yâsin, Muhammed, demektir .

1

ibn Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Yâsin, "Ey

Muhammed” demektir.

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

deiik yolarla bn Abbâs'tan bildirdiine göre Yâsin, "Ey insan” demektir .

2

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî), krime ve Dahhâk'tan ayn rivâyette

bulunmutur.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Yâsin, Habe

diliyle "Ey insan” demektir.
3

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre Yâsin, Habe diliyle

"Ey adam” demektir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Eheb der k: Mâlik b. Enes’e: "Kiiye,

Beyhakî (1/158).

2 bn Cerîr (19/398).

3 bn Cerîr (19/398).
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Vâsin ismi verilebilir mi?” diye sorduumda: "Bana göre verilemez. Yüce

Allah, "Yâsîn. (Ey Muhammedi) Hikmet dolu Kur'ân'a andolsun ki"

1

yani:

"Bu, Benim admdr. Ben Kendime bu ad verdim, buyurmutur" cevabn

verdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Yâsîn. (Ey

Muhammedi) Hikmet dolu Kur'ân'a andolsun ki"
1 buyruunu açklarken:

"Allah, diledii eye kasem eder” deyip, "Âl-i Yâsîn'e selam olsun" 3 âyetini

okudu ve Muhammed'e selam olsun, diye açklad.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Vahyâ b. Ebî Kesîr, "Yâsîn. (Ey

Muhammedi) Hikmet dolu Kur'ân'a andolsun ki"4 buyruunu açklarken:

Allah, bin âleme kasem edip, "Sen elbette dosdoru bir yol üzere

(peygamber) gönderilenlerdensin"5 buyurmaktadr” dedi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ka’bu'l-Ahbâr der ki: Yâsin, Rabbinin

kasemlerinden biridir. Yüce Allah: "Ey Muhammedi Ben mahlûkat

yaratmadan bin yl Önce sen peygamber olarak gönderilenlerdensin”

buyurmaktadr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde,

“Yâsîn. (Ey Muhammedi) Hikmet dolu Kur'ân'a andolsun ki, sen elbette

dosdoru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin. Kur'ân, atalar

uyarlmam, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için

mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafndan indirilmitir"
6

buyruunu: "Kasem ederim ki, seni dosdoru yol olan slam üzere

gönderdik. Bu Kur’ân, daha önce gelenleri uyarlmam, bu yüzden gaflet

içinde olan bir topluu uyarman için güç ve merhamet sahibi Allah tarafndan

gönderilmitir” eklinde açklad .

7

1

Yasin Sur. 1,

2

2

Yasin Sur. 1, 2

3
Sâffât Sur. 130

4
Yâsin Sur. 1, 2

5 Yâsin Sur. 3

6
Yâsin Sur. 1, 2, 3, 4, 6

7 bn Cerîr (19/399, 400).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc, “Kur'ân, atalar

uyarlmam, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için

mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafndan indirilmitir
''

1

buyruunu açklarken: “Âyette kastedilen Kurey kabilesidir. Hz.

Muhammed’den (sa,iatt«hu aleyhi yeseiiem) önce ne onlara ne de atalanna peygamber

gelmemiti" dedi.

bn Cerîr'in krime'den bildirdiine göre, "jLÂsGî jüi u> jli" 5

buyruunu: “Daha önce atalar uyarlan, buna ramen gaflet içinde olan bir

kavmi uyarman için bu Kur’ân sana indirilmitir" eklinde açklamtr. 3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde der ki: Bazlar bu âyeti, “Daha önce

atalar uyanlan, buna ramen gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için bu

Kur'ân sana indirilmitir" eklinde açklamtr. Bazlar ise: “Bu ümmete

(Araplara) Hz. Muhammed'den (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) daha önce bir peygamber

gönderilmedi" demitir.4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk, “Andolsun, onlarn çou
üzerine o söz (azap) hak olmutur. Artk onlar iman etmezler

" 5 buyruunu

açklarken: “Yüce Allah, ezelî ilmiyle onlarn iman etmeyeceklerini bilmitir"

dedi.

bn Merdûye ve Ebû Nuaym Delâil’de, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir:

Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseremî, Mescid'de (Kâbe’de) açktan Kur'ân okurdu.

Kureyliler onu yakalayp eziyet etmek isteyince elleri boyunlanna asl kald,

gözleri de görmez oldu. Bunun üzerine Resûlullah’a (saiiaiiahu Biayhi vaseiiem) gelip:

"Allah için ve aramzdaki akrabalk hakk için -ki Kurey'in bütün kollarnn

Allah’n Resulü (sstisiiahu aleyhi vcseiiem) ile bir akrabal vard- bizi bu durumdan

kurtarman istiyoruz” dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «»im dua edince bu hal

onlardan gitti ve “Yâsîn. (Ey Muhammedi) Hikmet dolu Kur'ân'a andolsun

ki, sen elbette dosdoru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

Kur'ân, atalar uyarlmam, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi

1

Yâsin Sur. 1, 2, 3, 4,

6

1
Yasin Sur. 1, 2, 3, 4, 6

3 bn Cerîr (19/401).

4 bn Cerîr (19/401, 402).

5
Yâsin Sur. 7
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uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafndan

indirilmitir. Andolsun, onlarn çou üzerine o söz (azap) hak olmutur.

Artk onlar iman etmezler. Onlarn boyunlarna demir halkalar geçirdik, o

halkalar çenelerine dayanmtr. Bu sebeple kafalar yukarya kalkk

durumdadr. Biz, onlarn önlerine bir set, arkalarna da bir set çekip

gözlerini perdeledik. Artk görmezler. Onlar uyarsan da, uyarmasan da

onlar için birdir, inanmazlar"' âyetleri nazil oldu. O topluluktan da kimse

iman etmedi.

2

ibn Certr'ln bildirdiine göre ikrime der ki: Ebû Cehil: "Eer Muhammed’i

görürsem, onu öyle öyle yapacam" deyince, "Yâsîn. (Ey Muhammedi)

Hikmet dolu Kur'ân'a andolsun ki, sen elbette dosdoru bir yol üzere

(peygamber) gönderilenlerdensin. Kur'ân, atalar uyarlmam, bu yüzden

de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok

merhametli Allah tarafndan indirilmitir. Andolsun, onlarn çou üzerine o

söz (azap) hak olmutur. Artk onlar iman etmezler. Onlarn boyunlarna

demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmtr. Bu sebeple

kafalar yukarya kalkk durumdadr. Biz, onlarn önlerine bir set, arkalarna

da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artk görmezler"3 âyetleri nazil oldu.

Ebû CehiPe: “te bu Muhammed’dir” diyorlar, Ebû Cehil ise: "Hani nerede,

hani nerede?" diyor ve Resûlullah' Maiiahu aleyhi «seiiamigöremiyordu .

4

Beyhakî Delâil’de, Süddî es-Saîr vastasyla, Kelbî'den, o Ebû Salih'ten bn
Abbâs’n, "Biz, onlarn önlerine bir set, arkalarna da bir set çekip gözlerini

perdeledik. Artk görmezler
"3

âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

Önlerine set konulanlardan kastedilen Kurey kâfirleridir. Allah onlarn

gözlerini perdelemi ve böylece onlar da Resûlullah' (sallallahu alfiyhi vesellem)

göremedikleri için eziyet edememilerdir. Aralarnda Ebû Cehil ve Velîd b. el-

Muîre'nin de bulunduu Mahzûmoullarndan bazdan Allah’n Resûlü’nü

öldürmek için saldrmlard. Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, «sellem) namaz klarken, onun

1

Yasin Sur. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2

Ebû Nuaym (153). Muhakkik, ravilerden Nadr b. Abdirrahman Ebû Amr'n metruk

olduunu söylemitir.

3 Yasin Sur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4 bn Cerîr (19/406, 407).

3
Yasin Sur. 9
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sesini duydular ve Velîd’i, onu öldürmesi için gönderdiler. Velîd gidip

Resûlullah'n (saiiallahu aleyhi vesellem) namaz kld yere varnca, Resûlullah'n {saiiallahu

aleyhi vesellem) okumasn duydu, ama kendisini göremedi ve geri dönüp onlara

olanlan bildirdi. Bunun üzerine onlar gelip Resûlullah'n (uiiaiiahu aleyhi reseHem)

namaz kld yere varnca kraat sesini duydular. Sese doru ilerlediklerinde,

bu sefer sesin arkalarndan geldiini gördüler. Geriye geldiklerinde ise sesin

bir daha arkalanndan geldiini gördüler. Böylece Resûlullah' (uUaUw aiaytu «»ten)

öldüremeden geri döndüler. Yüce Allah'n, “Biz, onlarn önlerine bir set,

arkalarna da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artk görmezler"
1 buyruu

buna iaret etmektedir.

2

bn shâk, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym Delâil'de,

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'nin öyle dediini bildirir: Aralannda Ebû

Cehil’in de bulunduu Kureyliler Resûlullah'n (soiiBiehu aleyhi nulem) kapsnn

yannda toplanp: “Muhammed, eer ona biat ederseniz, Araplann ve

Acemlerin sultanlan olacanz, öldükten sonra da Ürdün'deki bahçeler gibi

bahçelerinizin olacan, eer ona biat etmezseniz, sizi boazlayacan ve

öldükten sonra dirilip Cehennemde azâb göreceinizi iddia ediyor" dediler.

Allah’n Resulü {aaHahhu »Uyhi melitm) evinden çkp, eline bir avuç toprak ald ve:

"Evet. Ben böyle söylüyorum. (Ey Ebû Cehil) Sen de bunlardan birisin"

buyurdu. Allah onlann gözlerini kapad ve Resûlullah' (»iaUahu aleyhi vneM

göremez oldular, Allah’n Resûlü (saiiallahu aleyhi vesellem) de, “Yasn. (Ey Muhammed!)

Hikmet dolu Kuriân’a andolsun ki, sen elbette dosdoru bir yol üzere

(peygamber) gönderilenlerdensin. Kuriân, atalar uyarlmam, bu yüzden

de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok

merhametli Allah tarafndan indirilmitir. Andolsun, onlarn çou üzerine o

söz (azap) hak olmutur. Artk onlar iman etmezler. Onlarn boyunlarna

demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmtr. Bu sebeple

kafalar yukarya kalkk durumdadr. Biz, onlarn önlerine bir set, arkalarna

da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artk görmezler"* âyetlerini okuyarak

elindeki topra onlarn bana serpmeye balad. Allah’n Resûlü (sBiaiiaim aleyhi

vesilem) bu âyetleri okumay bitirince, bana toprak serpilmemi kimse kalmad

ve Resûlullah (saiiallahu aleyhi ««hem) istedii yere gitmek üzere oradan aynld.

1

Yâsin Sur. 9
2
Beyhakî (2/196, 197).

3 Yâsin Sur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Onlarn yanna bir kii gelip: “Ne bekliyorsunuz?" diye sorunca, onlar:

"Muhammed’i bekliyoruz" cevabn verdiler. O adam: "Allah bu çabanz

boa çkarsn! Vallahi Muhammed karnza çkt ve hepinizin bana toprak

serperek gitmek istedii yere gitti. Halinizi görmüyor musunuz!” deyince,

hepsi de elini bana götürdü ve balannda toprak olduunu görüp: "Bize

bunu (Muhammed'in gittiini) söyleyen doru söylemi" dediler.’

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre hayvanalara gem

vurulduu gibi onlara da, göüsleriyle çeneleri arasn kapatacak ekilde gem

vurulmutur.

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn

Abbâs, bu âyeti "ihiit j L*. l!|”
2 (=üphe yok ki Biz, onlarn sa

ellerine... koyduk) eklinde okumutur .

3

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Ojkiâi
”4

kelimesi,

ellerinin boyunlannda, çenelerinin altnda toplanm olmas mânâsndadr.

Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona,

buyruunun mânâsn sorunca, ibn Abbâs: "Burnu havada olmak,

kibirlenmek ve ba yukan doru kaldrmak" cevabn verdi. Nâfi: "Peki,

Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca

da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa airin:

“Ve biz o geminin kenarlarnda oturuyor.

Balarn yukan doru kaldrm develer gibi gözlerimizi kapatyorduk

"

dediini bilmez misin?
6

Harâitî'nin Mesâviu 'l-Ahlâk’ta bildirdiine göre Dahhâk, "Onlarn

boyunlarna demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmtr. Bu

’ îbn shâk Sîretu bn Hiâm (1/484) ve Ebû Nuaym (154).
1
Yasin Sur. 8

3 Nehhâs der ki: Bu okuyu bir tefsirdir. Mushafa muhalif olan ekilde kraat olmaz.
4 Yasin Sur. 8

5

Yâsin Sur. 8
6
el-tkârida (2/95) geçtii üzere Tastî.
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sebeple kafalar yukarya kalkk durumdadr"' âyetini açklarken öyle dedi:

“Âyetteki halkalardan kast onlarn cimriliidir. Allah, onlarn Allah yolunda

infak etmelerine engel olmu ve hidâyeti göremez olmulardr.”

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde der ki: Bu âyet baz kraatlerde “ jii-^ jj m ^U j di- lî

eklindedir ve: “Her hayrdan alkonulmulardr” mânâsndadr .

9

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid’den bildirdiine

göre "Bu sebeple kafalar yukarya kalkk durumdadr" 3 huyruu: "Balann

kaldrmlar ve elleri azlarnn üzerindedir” mânâsndadr.

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, “ \xL jö ^ illimi

ll eklinde okumutur.

8

ibn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs, “Biz, onlarn önlerine bir

set, arkalarna da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artk görmezler"9

âyetini açklarken: “Mürikler, Resûlullah’n (caliallahu aleyhi «sellem) yanndan

geçiyorlar, ama onu göremiyorlard” demitir.

ibn Merdûye’nîn bildirdiine göre bn Abbâs, “Biz, onlarn önlerine bir

set, arkalarna da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artk görmezler"
10

âyetini açklarken öyle dedi: “Kureyliler ona eziyet etmek için Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi veseiism) kapsnn önünde toplanp beklemeye baladlar. Bu durum

1

Yasin Sur. 8

3
Harâitî (362) Muhakkik hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.

5
Yasin Sur. 8

3
Abdurrezzâk (2/139) ve bn Cerîr (19/404).

3 Yasin Sur. 8
6 bn Cerîr (19/404).

' Yasin 5ur. 9

* Bu kraat, Ebû Bekrin Âsm'dan, bn Kesîr’den, Nâfi'den, Ebû Amr'dan, bn
Âmir'den, Yâkûb'dan ve Ebû Cafer'den olan kraatidir. Hamza, Kisâî, Halef ve Hafs, bu

âyeti Âsm'dan "l" eklinde okumulardr. Çounluk, kelimesini bu ekilde

okumutur. "(L*Ult*{l"eklmdeki kraat ise, bn Abbâs, krime ve Ömer b. Abdilazîz'den

rivayet edilmitir ve azdr. e-emz'a (sh. 125) ve el-Muhtesab'a (2/204) bakn.
9 Yasin Sur. 9
10
Yasin Sur. 9
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Resûlllah'r» (uiiaiishu aleyhi «selimi) anna gidince Cibril, Yasin Sûresiyle gelip,

Resûlullah’a (saiyiahu aleyhi veseiiem» onlarn yanna çkmasn emretti. Allah’n Resûlü

(saiiBi.ahu aleyhi veseiiem) bir avuç toprak alp, bu sureyi okuyarak ve balarna toprak

serperek çkt. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi ««Hem) oradan ayrlp gidene kadar

mürikler kendisini görmediler ve ellerini balarna götürüp topra gördüler.

Kendilerinden olan biri gelip: ‘'Neden burada oturuyorsunuz?” diye sorunca:

"Muhammed’i bekliyoruz” cevabn verdiler. Bunun üzerine o kii: “Onun

Mescid’e girdiini gördüm. Kalknz, (Muhammed) size sihir yapm” dedi.

Abd b. Hueyd’i bildirdiine güre Mücâhid der ki: Kureyliler toplanp

Utbe b. Rebîa’y göndererek: "u adama (Allah’n Resûlü’ne) git ve ona öyle

de: "Kavmin diyor ki; Sen büyük bir ile geldin ve atalanmz geldiin ey
üzere deildi. Bizden de hiç kimse sana uymayacak. Eer bu yaptn bir

ihtiyaçtan dolay yaptysan ve mal istiyorsan, kavmin senin için mal toplayp

versin ve bu yaptklarn brakp atalarnn dinine dön.” Utbe, Resûlullah’n

isaiialishu aityh »sseiicm) yanna gidip kendisine söylenenleri aktararak sözlerini bitirip

susunca Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vesetiem} ona u âyetleri okudu: "Ha, Mim. (Kur'ân)

Rahmân ve Rahîm olan Allah katndan indirilmitir. (Bu,) bilen bir kavim

için, âyetleri Arapça okunarak açklanm bir kitaptr. Bu kitap müjdeleyici

ve uyarcdr. Fakat onlarn çou yüz çevirdi. Artk dinlemezler. Ve dediler

ki: Bizi çardn eye kar kalplerimiz kapaldr. Kulaklarmzda da bir

arlk vardr. Bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadr. Onun için sen

(istediini) yap, biz de yapmaktayz! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir

insanm. Bana ilâhnzn bir tek illâh olduu vahy olunuyor. Artk O'na

yönelin, O'ndan mafiret dileyin. Ortak koanlarm vay haline! Onlar zekât

vermezler; âhireti inkâr edenler de onlardr. üphesiz iman edip iyi i

yapanlar için tükenmeyen bir mükâfat vardr. De ki: Gerçekten siz, yeri iki

günde yaratan inkâr edip O'na ortaklar m kouyorsunuz? O, âlemlerin

Rabbidir. O, yeryüzüne sabit dalar yerletirdi. Orada bereketler yaratt ve

orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gdalar takdir etti.

Sonra duman halinde olan göe yöneldi, ona ve yerküreye: isteyerek veya

istemeyerek, gelin! dedi, ikisi de «steyerek geldik» dediler. Böylece onlar,

iki günde yedi gök olarak yaratt ve her göe görevini vahyetti. Ve biz,

yakn semây kandillerle donattk, bozulmaktan da koruduk. te bu, aziz,

alîm Allah'n takdiridir. Eer onlar yüz çevirirlerse de ki: te sizi Ad ve
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Semûd'un bana gelen kasrgaya benzer bir kasrgaya kar uyaryorum!'
7 ’

Utbe, kavmine dönüp olanlar anlatt ve: “Bana öyle eyler söyledi ki, o

söyledikleri ne iirdir, ne de sihirdir; ama acaib sözlerdir ve insan sözü

deildir” dedi. Bunun üzerine Kureyliler onu ayplayp: “Hepimiz onun

yanna gidelim” dediler. Resûlullah’n (sdiaiiai-u Bieyhi meiiemj yanna girmek

üzereyken, Allah'n Resulü (saiisiiahu aleyhi »eseiiem) karlanna çkp kendilerine doru

yöneldi ve yanlarnda durup, “Yâsln. (Ey Muhammedi) Hikmet dolu Kur'ân'a

andolsun ki, sen elbette dosdoru bir yol üzere (peygamber)

gönderilenlerdensin. Kur'ân, atalar uyarlmam, bu yüzden de gaflet

içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli

Allah tarafndan indirilmitir. Andolsun, onlarn çou üzerine o söz (azap)

hak olmutur. Artk anlar iman etmezler. Onlarn boyunlarna demir

halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmtr. Bu sebeple kafalar

yukarya kalkk durumdadr. Biz, onlarn önlerine bir set, arkalarna da bir

set çekip gözlerini perdeledik. Artk görmezler"2 âyetlerini okudu. Allah

onlarn ellerini boyunlanna vurdu, önlerine ve arkalarna set çekti. Resûlullah

Maiiahu aleyh' veseiiem) toprak alp onlann bana serperek yanlanndan aynld ve

onlar Resûlullah’n (saiiaiiBhu aleyhi «seiiem) kendilerine ne yaptn anlayamadlar.

Allah’n Resulü (miibUbUu eteYtiveseiiem) yanlanndan gidince dütükleri hali gördüler ve:

“Sihirde ondan daha iyisini görmedik. Bakn, bize ne yapt!” dediler.

ibn Ebî Hâtîm’in Süddî'den bildirdiine göre Kurey'ten bazlan

Resûlullah'a (saiiellahu eieyhi vesellem) suikast düzenlemek için anlatlar ve bunun için

(Allah'n Resûlü'nün evinin önüne) geldiler. Allah, onlann önlerine

karanlktan bir set ve arkalanna da karanlktan bir set çekti. Böylece

Resulullah’ (saiiafiahu aigyhi vesellem) göremediler.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre krime

der ki: Kurey müriklerinden bazlar: “Eer Muhammed'i görürsem ona

öyle öyle yapacam” diyorlard. Resûlullah (saiisiiah Bfeyhi vesellem) Mescid’de

(Kâbe çevresinde) bulunan ve böyle diyen kiilerin yanna gelip, “Yâsîn. (Ey

Muhammedi) Hikmet dolu Kur'ân'a andolsun ki, sen elbette dosdoru bir

yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin. Kur'ân, atalar uyarlmam,

bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi.

Fussilet Sur. 1- 13
1

Yasin Sur. 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9
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çok merhametli Allah tarafndan indirilmitir. Andolsun, onlarn çou

üzerine o söz (azap) hak olmutur. Artk onlar iman etmezler. Onlarn

boyunlarna demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmtr. Bu

sebeple kafalar yukarya kalkk durumdadr. Biz, onlarn önlerine bir set,

arkalarna da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artk görmezler"
1
âyetlerini

okudu. Sonra toprak alp balanna serpmeye balad. Resûlullah Mai^u aleyhi

vaseiiam) bunu yaparken içlerinden kimse ne ban kaldrp ona bakabildi, ne de

bir kelime konuabildi. Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseiter) oradan ayrlnca,

balanndaki ve sakallanndaki topra silkeleyip: "Vallahi duymadk, vallahi

görmedik, vallahi anlamadk" dediler.

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid,

"Biz, onlarn önlerine bir set, arkalarna da bir set çekip gözlerini

perdeledik. Artk görmezler"3 âyetini açklarken öyle dedi: "Kendileriyle hak

arasna bir set çekildi ve tereddüd içinde kaldlar. Gözleri kapatld ve ne

önlerinden ne de arkalarndan artk hakk göremez oldular."4

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine göre

âyette geçen set, dalalet mânâsndadr ve bu kiiler dalaletleri sebebiyle

hidâyetten faydalanamazlar.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Allah, onlarla

slam ve iman arasna bir set çekti ve artk onlar slam'a teslim olamazlar"

dedikten sonra "Onlar uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar
"6

âyetini okudu ve: "Allah kimin iman etmesine engel olursa, bu kii iman

edemez" dedi.
7

1

Yâsin Sur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1

Abdurrezzâk (2/139).

3 Yâsin Sur. 9

4 bn Cerîr (119/405).

3 bn Cerîr (19/406).
6
Yâsin Sur. 10

7 bn Cerîr (19/406).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhim en-Nehaî, bu âyeti, “ lîiifj

ili iyo'9 ili eklinde okurdu.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime, bu âyeti,
"

(

*ÂlîiLpl9"eklinde

okumutur.

1

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

göre Katâde, "Sen ancak, Kur'ân'a uyan ve görmedii halde Rahman'dan

korkan kimseyi uyarabilirsin. Artk o kimseyi, balanma ve cömertçe

verilecek bir ecirle müjdele"3 âyetini açklarken: "Zikre uymak, Kur'ân'a

uymak demektir. Görmedii halde Rahman'dan korkmak ise Allah'n

azabndan korkmaktr. Müjdelenen ecir ise Cennettir" demitir.4

“üphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onlann yaptklarn
ve braktktan eserlerini yazanz. Biz, her eyi apaçk bir

kitapta (Levh-i Mahfuz da) bir bir kaydetmitedir."
(Yânn Sur. 1 2)

Abdurrezzâk, Tirmizî, Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî u’abu'l-îman'da, Ebû Saîd el-Hudrî’nin öyle

dediini bildirir: Medine’nin ücra yerinde olan Selemeoullar, Mescid’in

yaknna tanmak isteyince, "üphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onlarn

yaptklarn ve braktklar eserlerini yazarz. Biz, her eyi apaçk bir kitapta

(Levh-i Mahfuz'da} bir bir kaydetmitedir"5 âyeti nazil oldu. Resûlullah (uiaiiahu

aleyhi veseiiem) onlar çanp: "Sizin (Mescide gelmek için) attnz admlar

yazlyor" buyurdu. Bunun üzerine onlar yerlerini deitirmekten

1

Yasin Sur. 9

* Yasin Sur. 9

3 Yasin Sur. 11

4 bn Cerîr (19/408).

5 Yasin Sur. 12
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vazgeçtiler.'

Firyâbl, Ahmed Zühd’de, Abd b. Humeyd, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, Taberânî ve ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Ensar'n evler, mescide uzak olduu için tanp Mescide yakn bir yerde

oturmak istediler. Bunun üzerine, "üphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz.

Onlarn yaptklarn ve braktklar eserlerini yazarz. Biz, her eyi apaçk bir

kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmitedir"
2
âyeti nazil olunca: "O

zaman yerimizde kaln” dediler .
3

Müslim, bn Cerîr ve bn Merdûye’nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine

göre Selemeoullan evlerini satp Mescid'e yakn bir yere tanmak isteyince,

Resûlullah (siW8hj aleyhi ve*BIem): "Ey Selemeoullan ! Yerlerinizde kalnz. (Mescid'e

gelmek için) attnz admlar (sevap olarak) yazlyor" buyurdu .

4

bn Ebî eybe, Ahmed ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes der ki:

Allah'n Resûlü (seiiaibhu Beyfi »eseiM, Selemeoullannn evlerini satp Mescid'e

yakn bir yere tanmak istediini duyunca, Medine’nin ssz olmasn istemedi

ve: "Ey Selemeoullan! Mescid'e gelirken attnz admlann yazlmasn

istemez misiniz?" buyurdu. Onlar da: "steriz” deyip yerlerinde kaldlar .

5

bn Ebî Hâtim'in Enes’ten bildirdiine göre "Onlarn yaptklarn ve

braktklar eserlerini yazarz..."
6

âyetinden kastedilen, Cuma namazna

gitmek için atlan admlardr.

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, bn Mâce ve

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ubey b. Ka’b der ki: Bir adam vard;

' Abdurrezzâk (1982), Tirmizî (3226 "hasen"), bn Kesir Tefsir
1de (6/253) geçtii üzere

Bczzâr, bn Cerîr 819/410), bn Kesîr Tefsir'de (6/552) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Hâkim
(2/428 "sahih”) ve Beyhakl (2890). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî

2578).
3

Yasin Sur. 12

’ bn Mâce (785), bn Cerir (19/409) ve Taberânî (12310). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî,

Sahih Sünen bn Mâce. 637).

4 Müslim (665), bn Cerîr (19/409, 410) ve Fethu'l-Bârî'de (2/140) geçtii üzere bn
Merdûye.

5 bn Ebî eybe (2/207), Ahmed 19/90, 91, 20/238, 21/296 (12033, 12876, 13770) ve

Buhârî (655, 656, 1887).
6
Yasin Sur. 1

2
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Medinelilerin içinde müslümanlardan evi Mescid'e onunkinden daha U2ak

olan bir kimseyi tanmyorum. Bu adam her zaman Resûlullah'n (sallâllaHu aleyhi

«sillem) arkasnda namaz klard. Kendisine: “Karanlkta ve iddetli scaklarda

binmek için bir eek alsan” denilince, adam: “Vallahi, evimin Mescid'e bitiik

olmas beni sevindirmez” karln verdi. Hâdise Allah’n Resûlii'ne Miaiiatu aleyhi

veseiiem) bildirilince, Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi veseiiem) adama bunun sebebini

sordu. Adam: “Ey Allah’n Resûlü! Ben Mescid'e gidiimin ve ailemin yanna

dönüümün benim lehime (sevab olarak) yazlmasn istedim” cevabn

verince, Resûlullah (safeliahu aleyhi »BSBiam):
"
Allah bütün bunlar sana verdi, Allah

senin istediin eylerin hepsini sana verdi " buyurdu .

1

ibn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saMehu

aleyhi «ailem) öyle buyurdu:
"
Sizden biri, Mescid'e gitmek için evinden çkt

anda bir admna karlk sevap yazlr, dier admna karlk ta günah

silinir."

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mesrûk der ki: “Kiinin (mescide

gitmek için) att her admda Allah ona ya bir sevap yazar veya bir günahn

siler.”

ibn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî’nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi «seiiem):
"
Mescide daha

uzak olann sevab daha büyüktür" buyurdu .
3

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

bildirdiine göre âyette geçen, yaptklar, kelimesinden kastedilen amelleri,

braktklarndan kast ise attklar admlardr/

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der

1

bn Ebî eybe (2/207, 208), Ahmed 35/138-142 (21212-21217), Abd b. Humeyd el-

Muntehab (161), Müslim (663), Ebû Dâvud (557) ve bn Mâce (783).
2
Ahmed 14/8, 15/353, 16 (8257, 9575, 10203), bn Hibbân (1622) ve Hâkim (1/217).

Müsned’in muhakkikler, hadisin senedinin Müslim'in artna göre sahih olduunu
söylemitir.

3 bn Ebî eybe (2/207), Ahmed 14/266, 15/327 (8618, 9531), Ebû Dâvud (556), bn
Mâce (782), Hâkim (1/208 "sahih") ve Beyhakî (2/64, 65).

4
Talîk'te (2/278) ve Fethu'l-Bâri'de (2/140) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr

(19/411).
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ki: Eer yüce Allah, insann brakt herhangi bir eyden gafil olsayd, u
rüzgarlarn sildii izlerden habersiz olurdu. Ama Allah, Âdemoglunun bütün

admlann ve amellerini saym, bu admlarnn Allah'a itaat yolunda m, yoksa

isyan yolunda m atldklarn kaydetmitir. S2den biriniz Allah yolunda eser

brakmak isterse onu yapsn."’

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr, "Onlarn yaptklarn ve braktklar eserlerini yazarz..."
2

âyetini:

“Onlarn, hayattayken ortaya çkarp, ölümlerinden sonra insanlarn yapmaya

devam ettikleri eyleri yazanz” eklinde açklad.'

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

bildirdiine göre Mücâhid, "Onlarn yaptklarn ve braktklar eserlerini

yazarz..."
4
âyetini: “Yaptklar hayrlan ve (öldükten sonra) geriye braktklar

dalaletleri yazanz" eklinde açklad.

bn Hibbân ve bn Ebî Hâtim'in Cerîr b. Abdiliah el-Becelî’den bildirdiine

göre Resûlullah (sallallahu aleyhi «seiiem): “Kim güzel bir çr balatrsa ona hem kendi

ecri, hem de ecirlerinden hiç bir ey eksilmeksizin kendisinden sonra o ii

yapanlarn ecri vardr. Kim de kötü bir çr balatrsa, ona hem kendi günah,

hem de günahlarnda hiçbir ey eksiltilmeksizin kendisinden sonra o ii

yapanlarn günah vardr" buyurduktan sonra "Onlarn yaptklarn ve

braktklar eserlerini yazarz..."5 âyetini okudu .

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’d-Durays Fadâilu 'l-Kur'ân’da, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid’den bildirdiine göre "Biz,

her eyi apaçk bir kitapta bir bir kaydetmiizdir
"7 buyruundaki kitaptan

kast, Ümmü'l-Kitâb'dr.

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine göre

1

bn Cerîr (19/411).
2
Yasin Sur. 12

3 bn Ebî eybe (13/541).

4
Yasin Sur. 12

5 Yasin Sur. 12
6 bn Hibbân (3308) ve Müslim (1017) ayeti zikretmeden.

7
Yasin Sur. 12

8
bnu'd-Durays (152) ve bn Cerîr (19/412).
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Kur’ân'da,
*'

f
uj ” eklinde geçen her ibare "Kitab'dadr" mânâsndadr.'

Abd b. Humeyd’in brahim’den bildirdiine göre âyette geçeri imâm

kelimesi, Kitap mânâsndadr.
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“Onlara u kasaba halkn örnek göster: Hani oraya elçiler

gelmiti. O zaman Biz, onlara iki elçi göndermitik de onlar

bu ikisini de yalanlamt. Biz de üçüncü bir kii ile (onlar)

desteklemitik. Hep birlikte: «Elbette biz size

gönderilmiizdir» dediler. Dediler ki: «Siz ancak bizim gibi

birer insansnz. Rahman da hiçbir ey indirmemitir. Siz

ancak yalan söylersiniz.» Dediler ki: «Rabbimiz bizim

’îbn Cerîr (19/412).
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gerçekten sîze gönderilmi kimseler olduumuzu biliyor.

Bize düen apaçk tebliden bakas deildir.» Dediler ki:

«Gerçekten biz sizi uursuz belledik. ayet vazgeçmezseniz

sizi elbette talarz ve hiç üphesiz size bizden çok ackl bir

azab dokunur.» Dediler ki: «Sizin uursuzluunuz sizinle

birliktedir. Size öüt verilirse de mi? Hayr, siz haddi aan
bir topluluksunuz.» Derken ehrin uzak bir yerinden bir

adam koarak gelip: «Ey kavmim! Elçilere tâbi olun» dedi.

«Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun. Hem onlar hidayet

bulmu kimselerdir. Ben, beni yaratana ne diye ibadet

etmeyecek miim? Üstelik siz yalnz O'na döndürüleceksiniz.

Ben Ondan baka bir takm ilâhlar edinir miyim? Eer
Rahman bana bir zarar vermek dilerse, onlarn efaatinin

bana hiçbir faydas olmaz ve onlar beni kurtaramazlar. Bu
takdirde ben muhakkak apaçk bir sapklk içinde olurum.

üphesiz ben Rabbinize iman ettim. Artk bana kulak

verin.» (Ona): «Cennete gir denildi.» Dedi ki: «Keke kavmim
bilse idi; Rabbimin bana mafiret ettiini ve beni ikram

olunanlardan kldn.» Ondan sonra Biz, kavminin üzerine

gökten hiçbir ordu indirmedik, indirecekler de deildik. O
ancak tek bir çlktan ibaretti. Hemen sönmü (kor gibi)

oldular."

(Yâin Sur. 1 .‘{-29)

Firyâbî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre “Onlara u kasaba halkn

örnek göster ..."
1 buyruunda kastedilen kasaba Antakya'dr.

bn Ebî Hâtim'in Bureyde'den bildirdiine göre “Onlara u kasaba halkn

örnek göster ..."

2

buyruunda kastedilen kasaba Antakya'dr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in krime’den bildirdiine göre

“Onlara u kasaba halkn örnek göster..." 5 buyruunda kastedilen kasaba

Antakya’dr.'

1

Yasin Sur. 13
2

Yasin Sur. 13

3 Yasin Sur. 13
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc, “Onlara u kasaba halkn

örnek göster: Hani oraya elçiler gelmiti
" 2

âyetini açklarken öyle dedi:

“Bize bildirildine göre bu. Roma kasabalanndan biridir. Hz. sa (afeytoMcM bu

kasabaya iki adam göndermiti ve kasaba halk onlar yalanlamlard."

bn Sa’d ve bn Asâkiriin Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten, bn Abbâs'n öyle

dediini bildirir: Hz. Musa ve Hz. sa (aieyhimueiam] arasnda bin dokuz yüz yl

vardr ve bu arada peygambersiz dönem geçmemitir. kisi arasnda,

bakalan dnda srâiloullanndan bin peygamber gönderilmitir. Hz. sa'nn

doumu ve Resûlullah'n (»ialiahu aleyhi «eullem) arasnda alt yüz doksan alt yl

vardr. Bu dönemin banda üç peygamber gönderilmitir. “O zaman Biz,

onlara iki elçi göndermitik de onlar bu ikisini de yalanlamt. Biz de

üçüncü bir kii ile (onlar) desteklemitik
" 3

âyeti buna iaret etmektedir.

Âyette, destekçi olarak gönderildii söylenen kii em’ûn’dur. Bu kii

Havarilerdendi. Allah’n Resûlü’nden (saVaiiahu aleyhi veseiiem) önce, peygamber

gönderilmeyen fetret dönemi dört yüz otuz dört yldr.

4

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

bildirdiine göre Katâde, “O zaman Biz, onlara iki elçi göndermitik de

onlar bu ikisini de yalanlamt. Biz de üçüncü bir kii ile (onlar)

desteklemitik
"5

âyetini açklarken öyle dedi: “Bana bildirildiine göre Hz.

sa, Antakya halkna Havarilerden iki adam gönderdi, onlarn peinden de

üçüncü kiiyi gönderdi ."6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, “O zaman Biz, onlara iki elçi

göndermitik de onlar bu ikisini de yalanlamt. Biz de üçüncü bir kii ile

(onlar) desteklemitik
"7 âyetini açklarken: “Aleyhlerindeki hüccetin daha

kuvvetli olmas için iki kiiden sonra üçüncüyü gönderdik. Bunlar kasaba

halkna gidip Allah'a iman etmeye ve sadece Ona ibadet edip, hiç kimseyi

Ona ortak komamaya davet ettiler ama kasaba halk onlar yalanladlar."

' bn Ccrir (19/412)
2
Yasin Sur. 13

3
Yasin Sur. 14

4 bn Sa'd (1/53) vc bn Asâkir (1/32).

5
Yasin Sur. 14

6
Abdurrezzâk (2/140, 141) ve bn Cerîr (19/413) ve Tarih’te (2/19).

7 Yasin Sur. 14
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre uayb el-Cebâî der ki: "Gönderilen iki

elçinin ismi, em'ûn ve Yuhanna idi. Üçüncüsii ise Pavlus idi."

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

Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen kelimesi,

kuvvetlendirdik, mânâsndadr.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, "ifj>s"

3

eklinde

eddesiz olarak okumutur.'1

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "O zaman Biz, onlara iki

elçi göndermitik de onlar bu ikisini de yalanlamt. Biz de üçüncü bir kii

ile (onlar) desteklemitik
"5

âyetini açklarken öyle dedi: em’ûn ve

Yuhanna’ya destek olarak gönderilen üçüncü kii Pavlus'tur. Söylendiine

göre bunlann üçü de öldürüldü, iman ettiini gizleyen Habib gelip: "Ey

kavmim! Elçilere tâbi olun
"6

dedi. Kasaba halk, Habîb'in, iman ettiini aça
vurduunu anlaynca, Habîb: "üphesiz ben Rabbinize iman ettim. Artk

bana kulak verin
" 7 dedi. Habîb, marangozluk yapmaktayd. Onu bir kuyuya

attlar. Bu kasaba, Ress kasabasdr.

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

bildirdiine göre, Katâde, "Dediler ki: «Gerçekten biz sizi uursuz belledik.

ayet vazgeçmezseniz sizi elbette talarz ve hiç üphesiz size bizden çok

ackl bir azab dokunur.» Dediler ki: Sizin uursuzluunuz sizinle

birliktedir. Size öüt verilirse de mi? Hayr, siz haddi aan bir

topluluksunuz»"
8 buyruunu açklarken öyle dedi: Kasaba halk: "Sizin

yüzünüzden bize kötülük isabet etti. Eer vazgeçmezseniz sizi talarla

talarz" dediler. Bunun üzerine elçiler: "Sizin amelleriniz sizinledir. Size

1

Yasin Sur. 14

1 bn Cerîr (19/414).

3 Yasin Sur. 14

1
Bu, Ebû Bekr'in, Âsm'dan olan kraatidir. Dierleri ise bu kelimeyi eddeli olarak

okumutur. en-Ner (2/264).

5 Yasin Sur. 14

6
Yasin Sur. 20

7
Yasin Sur. 25

8
Yasin Sur. 18, 19
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Allah' hatrlattmz için bizi uursuz mu saydnz" karln verdiler.’

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid, kelimesinin, "Size

hakaret edip sövüp sayacaz” demek olduunu söyleyip: "Kur'ân’da geçen

her recm sözü, sövmek mânâsndadr. "Sizin uursuzluunuz sizinle

birliktedir ..."3 buyruu ise: “Size takdir edilen banza gelecektir"

mânâsndadr.

bnu'I-Münzir'in bn AbbasN an bildirdiine göre, p%sii>”
4 buyruu,

“Uursuzluunuz sizinle birlikledir" mânâsndadr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yahya b. Vessâb, bu âyeti, pil
" 5

eklinde esre olarak okumu, Zirr b. Hubey ise jîl” eklinde üstün

olarak okumutur .

6

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre, "Derken

ehrin uzak bir yerinden bir adam koarak gelip: "Ey kavmim! Elçilere tâbi

olun" dedi" 7 âyetinde kastedilen kii, Habîb en-Neccâr'dr.

8

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den ayn rivâyette bulunmutur.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebû Miclez: “Yasîn Sûresinde bahsedilen

kiinin ad Habîb b. Murâ'dr" demitir.
9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in baka bir kanalla bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Yasîn Sûresinde bahsedilen kiinin ad Habîb’dir ve cüzzâm hastalna

yakalanmt .

10

1

Abdurrezzâk (2/141) ve bn Cerîr (19/416-419).

2

Yasin Sur. 18

3
Yasin Sur. 19

4
Yasin Sur. 19

5 Yasin Sur. 19
6
Ebû Cafer de bu kelimeyi üstün olarak okumutur. en-Ne$r/ e (2/264) ve Bahru'l-

Muhît'e (7/327) bakn.
7
Yasin Sur. 20

8 bn Cerîr (19/419,420).

9 bn Cerîr (19/419).
10 bn Cerîr (19/419).
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde, "Derken ehrin uzak bir yerinden bir adam

koarak gelip: "Ey kavmim! Elçilere tâbi olun" dedi"’ âyetini açklarken öyle

dedi: Bana bildirildiine göre, maarada Allah'a ibadet eden Habîb adndaki

bir adam Hz. sa'nn (aieyhissuM Antakya'ya gönderdii elçilerden haberdar olup

yanlarna geldi ve: “Bir ücret istiyor musunuz?” diye sordu. Onlar: “Hayr”

cevabn verince, Habîb, kavmine: "Ey kavmim! Elçilere tâbi olun. Sizden

hiçbir ücret istemeyenlere uyun. Hem onlar hidayet bulmu kimselerdir.

Ben, beni yaratana ne diye ibadet etmeyecek miim? Üstelik sîz yalnz O'na

döndürüleceksiniz. Ben Ondan baka bir takm ilâhlar edinir miyim? Eer
Rahman bana bir zarar vermek dilerse, onlarn efaatinin bana hiçbir fay-

das olmaz ve onlar beni kurtaramazlar. Bu takdirde ben muhakkak apaçk

bir sapklk içinde olurum. üphesiz ben Rabbinize iman ettim. Artk bana

kulak verin"
2

dedi. Bunun üzerine kavmi kendisini talaynca: “Ey Rabbim!

Kavmime hidayet ver, onlar bilmiyorlar” dedi. Kavmi, Habîb’i öldürünceye

kadar talayp. Cennete girdii zaman ise: "Keke kavmim bilse di;

Rabbimin bana mafiret ettiini ve beni ikram olunanlardan kldn
Ondan sonra Biz, kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik,

indirecekler de deildik. O ancak tek bir çlktan ibaretti. Hemen sönmü
(kor gibi) oldular"3 dedi .

4

bn Ebî Hâtim'in Ömer b. el-Hakem’den bildirdiine göre, “Derken ehrin

uzak bir yerinden bir adam koarak gelip: «Ey kavmim! Elçilere tâbi olun»

dedi"5 âyetinde kastedilen kii (Habîb) kunduracyd.

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre, “Derken ehrin uzak bir

yerinden bir adam koarak gelip: «Ey kavmim! Elçilere tâbi olun» dedi"
6

âyetinde kastedilen kii (Habîb) kunduracyd.

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre, “Derken ehrin uzak bir

’ Yasin Sur. 20
3

Yasin Sur. 20, 21, 22, 23, 24, 25
3
Yasin Sur. 26, 27, 28, 29

4
Abdurrezzâk (2/141) ve bn Cerîr (19/421, 423, 427).

5
Yasin Sur. 20

6
Yasin Sur. 20
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yerinden bir adam koarak gelip: «Ey kavmim! Elçilere tâbi olun» dedi"'

âyetinde kastedilen kii (Habîb) kassard (elbise aartan).

bnu’l-Münzir’in bn Cüreyc’den bildirdiine göre, “Derken ehrin uzak bir

yerinden bir adam koarak gelip: «Ey kavmim! Elçilere tâbi olun» dedi
" 2

âyetinde kastedilen kii (Habîb) çiftçiydi.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in Ka’b(u'l-ahbâr)'dan

bildirdiine göre bn Abbâs, ona Ress ashabn sorunca öyle cevap verdi: Siz

Araplar kuyuya
,
mezara ve hendee Ress dersiniz. Yerde hendekler kazdlar

ve Yâsin sûresinde zikredilen elçiler(in atlmas için) içinde ate yaktlar. Allah,

bir peygambere hem nübüvvet, hem risalet verince, onu insanlara kar

korur, nebiler ise öldürülürdü. ehrin uzandaki adam elçilere

yaplacaklardan haberdar olunca onlara yetiip iman ettiine dair ahit

olmalan için koarak geldi ve kavmine dönüp: "Ey kavmim! Elçilere tâbi olun.

Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun. Hem onlar hidayet bulmu
kimselerdir. Ben, beni yaratana ne diye ibadet etmeyecek mim? Üstelik

siz yalnz O'na döndürüleceksiniz. Ben Ondan baka bir takm ilâhlar edinir

miyim? Eer Rahman bana bir zarar vermek dilerse, onlarn efaatinin bana

hiçbir faydas olmaz ve onlar beni kurtaramazlar. Bu takdirde ben

muhakkak apaçk bir sapklk içinde olurum "3 dedi. Sonra elçilere dönüp,

onlan iman ettiine dair ahit tutmak için: “Rabbinize iman ettim. Artk

bana kulak verin
"4

dedi. Bunun üzerine Habîb alnp atee atld. Yüce Allah,

ona: "Cennete gir
"5 buyurunca, o: "Keke kavmim bilse idi; Rabbimin bana

mafiret ettiini ve beni ikram olunanlardankldn"6
dedi.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes’ûd der ki: Yâsin Sûresinde bahsedilen

kii, “Ey kavmim! Elçilere tâbi olun" 7 deyince, onu boarak öldürdüler. Bu

srada o elçilere dönüp: “Rabbinize iman ettim. Artk bana kulak verin
"8

1

Yasin Sur. 20
7

Yâsin Sur. 20

3
Yâsin Sur. 20, 21. 22. 23, 24

4
Yâsin Sur. 25

5
Yâsin Sur. 26

6
Yâsin Sur. 26, 27

7 Yâsin Sur. 20
8
Yâsin Sur. 25
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yani "bana ahitlik edin" dedi .

1

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

göre Mücâhid, "(Ona): Cennete gir, denildi. Dedi ki: Keke kavmim bilse

di"
2
âyetini, "Cennet kendisine vacib olunca (Cennete girmeyi hak ettiini

anlaynca) ve kendisine verilen sevab görünce: "Keke kavmim bilse idi”

dedi” eklinde açklamtr.

3

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd, "Ondan sonra

Biz, kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik, indirecekler de

deildik'"’ âyetini: "Onlan helak etmek için ne ordu, ne de asker göndermeye

ihtiyaç duymadk. Bizim için onlan helak etmek, üzerlerine bir kalabalk

gönderilmeyecek kadar basittir” eklinde açklad .

5

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Dahhâk, "Ondan

sonra Biz, kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik, indirecekler de

deildik"
6

âyetini: "Onlar için ne semadan, ne de yerden bir ordu

çkarmadm" eklinde açklad.

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

göre bn îrîn der ki: Bu âyet, bn Mes’ûd'un kraatinde âljj

eklindedir. Bizim kraatimizde ise "ûI^-13 liCJo ÖJ" eklindedir.

7

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre âyette geçen "
5$la^"

8

kelimesi, ölmek mânâsndadr.

Taberânî ve bn Merdûye zayf isnâdla bn Abbâs'tan, Resûlullah’n (»laHahu

aleyhi «Mailem) öyle buyurduunu nakleder: "önde gidenler üçtür: Hz. Mûsa'nm

1

Hâkim (2/429).

2
Yasin Sur. 26

3 bn Cerîr (19/425,426).

4 Yasin Sur. 28

5 bn Cerîr (19/427, 428).

6
Yâsin Sur. 28

7
Ebû Ubeyd Fadâilu'l-Kur'Stt (sh. 182). Eldeki mevcut nüshalara muhalif olduu için

ibn Mes'ûd'un kraati azdr. Ibnu'l-Havâliye Muhtasar e-evâz (sh. 125) ve Kurtubî

Tefsîr (5/21).
8
Yâsin Sur. 29
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(kavminden) önde gideni Yûa b. Nûn, Hz. sa'nn (kavminden) önde gideni

Yasin Sûresinde bahsedilen kii, Hz. Muhammed'in önde gideni ise Ali b. Ebî

Tâlib'dir."'

bn Asâkir, Sadaka el-Kureî vastasyla bir adamdan, Resûlullah'n [mWWki

B ieyhi veseiiemi öyle buyurduunu nakleder: "Ebû Bekr es-Sddk, peygamberler.

Yasin Sûresinde bahsedilen iman eden kii ve Firavun'un ailesinden iman eden

kii dndaki yeryüzünün bütün insanlarndan daha hayrldr.
1,1

bn Adiyy ve bn Asâkir, Câbir’den bildirir: Hz. Peygamber <»wuhu dey». ««im:

"u üç kii kesinlikle Allah' inkar etmediler. Yasin Sûresinde iman ettii

söylenen kii, Ali b. Ebî Tâlib ve Firavun'un hanm Âsiye" buyurdu.

3

bnu'n-Neccâr Tarih’te, ibn Abbâs'tan, Resûlullah'n (sayialu aleyhi «seiM öyle

buyurduunu nakleder: "Sddîkler üç tanedir: Firavun'un kavminden iman

eden Hezekîl, Yasin Sûresinde bahsedilen Habîb en-Neccâr ve Ali b. Ebî

Tâlib.'"*

Ebû Nuaym, bn Asâkir ve Deylemî, Ebû Leylâ'dan, Resûlullah’n (sbHuHbIiu Bieytu

«e sillem) öyle buyurduunu nakleder: "Sddîkler üç tanedir: Yasin Sûresinde

bahsedilen ve «Ey kavmim! Elçilere tâbi olun»* diyen Habîb en-Neccâr,

Firavun'un kavminden iman eden ve «Rabbim Allah'tr diyen bir adam m»

öldüreceksiniz»
6
diyen Hezekîl ve Ali b. Ebî Tâlib. Ali b. Ebî Tâlib bularn en

üstünüdür."7

Hâkim ve Beyhakî Delâil’âe Urve'nin öyle dediini bildirir Urve b. Mes'ûd

es-Sekafî Resûlullah'a (soiiaiiahu aleyhi melM geldikten sonra kavmine dönmek için

1

Taberânî (11152) ve Tahricu Ehâdîsi'l-Keaf ta (3/162, 163) geçtii üzere bn

Merdûye. bn Kesîr Tefsîr'de (6/559) hadisin münker olduunu, bu hadisin sadece

Hüseyin el-Akar yoluyla bilindiini, bu kiinin de metruk bir ii olduunu söylemitir.

Çok zayf hadistir (bak: Elbânî, es-Silsiletu’d-Da'îfe. 358)

1 bn Asâkir (30/212, 213).

3 bn Adiyy (6/2286, 2287) ve bn Asâkir (42/313) bn Adiyy hadisin batl olduunu

söylemitir.

4 Uydurma hadistir (bak: Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'ife. 355)

3
Yasin Sur. 20

6
Câfir Sur. 28

7 Ebû Nuaym el-Ma’rife 1/104 (340), bn Asâkir (42/313) ve Deylemî (3866). Uydurma

hadistir (bak: Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’ife 355)
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izin isteyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi «esellem):
"
Onlar seni öldürürler"

buyurdu. Urve: "Beni uyurken görseler dahi uyandrmazlar” deyip kavmine

dönerek onlan slam'a davet etti. Bunun üzerine kavmi onu dinlemeyip

kendisine her türlü ezay yaptlar. Tan aarnca odasnn üzerine çkp namaz

için ezan okudu ve ehadet getirdi. Sakîf kabilesinden bir adam kendisine ok

atarak öldürdü. Allah’n Resûlü (saiiaM aleyhi «seiM Urve'nin öldürüldüünü

duyunca: "Urve b. Mes'ûd, Yâsin Süresinde bahsedilen kiiye benzer. O,

kavmini Allah'a davet etti, onu öldürdüler" buyurdu .

1

Ib Merduye, Muîre b. u'be’nin hadisinden mevsûl olarak ayn mânâda

bir hadis rivayet etti .

1

Abd b. Humeyd ve Taberânî'nin Miksem’den bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: Allah’n Resûlü (saiiaiiahj aleyhi veseiM, Urve b. Mes'ûd'u Tâif’e, kavmi olan

Sakîf kabilesine gönderdi. Urve onlar slam'a davet edince, bir adam

kendisine bir ok atarak öldürdü. Bunun üzerine Resûlullah {sbIIbIIbKj aleyhi «seM:

"Yâsin Sûresinde bahsedilen kiiye ne kadar çok benziyor" buyurdu .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Âmir e-a’bî der ki: Allah'n Resûlü

(salMBhii aleyhi reseliem) ümmetinden üç kiiyi benzeterek öyle buyurdu:
"
Dihyetu'l

-

Kelbî Cibril'e benziyor. Urve b. Mes'ûd es-Sekaf sa b. Meryem'e benziyor.

Abduluzza ise Deccâl’a benziyor."
4

"Yazk o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi kî,

onunla alay ediyor olmasnlar." (Yasin Sur. »o)

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "
t;

olJ Ji
”5 buyruu: "Vay kullann haline” mânâsndadr .

1

Hâkim (3/615, 616) lafz kendisirvindir vc Bcyhakî (5/299, 304) uzun bir metinle.
1
Tahrîcu EhÂdîsi'l-Keâflz (3/163-164) geçtii üzere bn Merdûyc.

3
Taberânî (12156). Heysemî, Mecmau'z-Zn>âid'de (9/386) ravilerden Ebu Ubeyde b.

el-Fadl'm zayf olduunu söyledi.

4 bn Ebî eybe (12/146).

5
Yâsin Sur. 30
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Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bnu'l-Enbârî'nin el-Mesâhifte

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti "aU*Ji e>-U
" 1

eklinde okumutur.

3

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

bildirdiine göre Mücâhid, "Yazk o kullara!"4 buyruunu açklarken: "Onlar

peygamberleri alaya aldklan için nasl üzülecekler ve perian olacaklardr"

demitir.

5

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

göre Katâde, "Yazk o kullara !"6 buyruunu açklarken öyle dedi: “Kullann,

Allah'n emirlerinden ihmal ettikleri eyler ve Allah yannda (kullukta)

yaptktan kusurlardan dolay kendilerine yazklar olsun. Bu âyet baz

kraatlerde L j*. aL*j YjLir ” eklindedir.
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Yazk o kullara !" 8

buyruunu açklarken öyle dedi: "Kullar, kendilerine gelen her peygamberle

alay etmelerinden dolay kyamet günü piman olacaklar."

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre"Yazk o

kullara!"9 buyruunu: "Onlara yazklar olsun" eklinde açklamtr.

Ebû Ubeyd ve bnu’l-Münzirîin Hârun’dan bildirdiine göre bu âyet, Ubey

b. Ka'b'in kraatinde "j o* t» aç«J &j^>- ti"

eklindedir .’
0

1

el-tkân'da (2/38) geçtii üzere bn Ebî Hâlim.
J
Yasin Sur. 30

3 bn Abbâs'n bu kraati âzdr. el-Muhtesab (2/208) ve Bahru'l-Muhît (7/332).

4
Yasin Sur. 30

5 Talk" te (4/291) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerir 819/429).

5
Yasin Sur. 30

7 iibn Cerîr (19/429).
8
Yasin Sur. 30

9
Yasin Sur. 30

10
Ebû Ubeyd Fadâiu l-Kur'ân (sh. 181).
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jfr ûp * $ ûjjüi ji ,4li ü£u ^ j>: ^

"Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiimizi; onlarn

artk kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onlarn

hepsi de mutlaka toplanp (hesap için) huzurumuza
çkarlacaklardr." (Yasin Sur. s, 32)

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

bildirdiine göre “Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiimizi; onlarn

artk kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onlarn hepsi de

mutlaka toplanp (hesap için) huzurumuza çkarlacaklardr"
1

âyetinde

helak edilen kavimlerden kast, Âd, Semûd ve bunlar arasnda geçen birçok

kavimdir. Hesap için huzura çkarlacaklar gün de kyamet günüdür.

2

bn Ebî Hâtim'in, Harun vastasyla bildirdiine göre A’rec ve Ebû Amr,

“Onlarn artk kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?"3 buyruunu

açklarken: "Artk kendilerinden önce gelen nesillerin tekrar dünyaya

dönmeyecekleri konusunda ihtilaf yoktur" dediler.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in Ebû shâk'tan bildirdiine göre bn

Abbâs'a: "Baz insanlar, Hz. Ali’nin kyamet gününden önce tekrar (dünyaya)

gönderileceini iddia ediyorlar” denilince, bir müddet sustu, sonra öyle

dedi: “O zaman bizler ne kadar kötü bir topluluuz! Çünkü biz, Hz., Ali’nin

Ölümünden sonra kanlarn nikâh ettik, mirasn taksim ettik. Yüce Allah’n,

“Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiimizi; onlarn artk

kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?" 4 buyruunu okumuyor

musunuz?”

"Meyvesinden yesinler diye. Halbuki onu elleri yapmamtr.

1

Yasin Sur. 31, 32
2 bn Cerîr (19/430, 431).

3 Yasin Sur. 31
4
Yasin Sur. 31
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Hâlâ ükretmezler mî?" (Y&.in Sur. 35)

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti,

"^.a üLi \1
'

3
” eklinde okumutur. 1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Halbuki onu elleri

yapmamtr. Hâlâ ükretmezler mi ?"2
buyruunu: “Onlar bunlar, yani Dicle

Frat, Bele nehri ve benzerlerini hazr buldular. Kendileri yapmadlar. Hala

buna ükretmiyorlar m?" eklinde açklamtr.

ÜjaJJu

"Yerin bitirdii eylerden, insanlarn kendilerinden ve

(daha) bilemedikleri (nice) eylerden, bütün çiftleri

yaratann an yücedir." (Yânn Sur. 36)

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Yerin bitirdii eylerden,

insanlarn kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) eylerden, bütün

çiftleri yaratann an yücedir" buyruunu açklarken öyle dedi: “Âyetteki

çiftlerden kastedilen bütün snflardr. Melekler bir snf, insanlar bir snf,

cinler bir snf, yeryüzünün bitirdii eyler de bir snf ve kulann her cinsi bir

snftr. Yüce Allah bunlar yukardaki âyetle açklamtr. Bilmedikleri eyden

kast ise, Allah'tan baka kimsenin bilmedii ruhtur. Ruhu Allah’tan baka, ne

melekler, ne baka yaratklar bilirler."

j&\ & jdJi isîj

"Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çkarrz, bir

de bakarsn karanlk içinde kalmlardr." (Yâ«n Sur. 37)

bn Cerîr'in Mücâhid’den bildirdiine göre “Gece de onlar için bir delildir.

1

Hamza, Kisâî, Halef vc Ebu Bekr, Âsm'dan bu ayeti "1J." eklinde okumutur. Bu

âyet KûfeLilerin mushafnda bu ekildedir Dierlen ise "üui" eklinde okumulardr.

m-Ner (2/265).
1

Yasin Sur. 35
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Gündüzü ondan çkarrz, bir de bakarsn karanlk içinde kalmlardr"'

âyetinden kastedilen, Yüce Alah'n, gece ve gündüzün birinden dierini

çkarmasdr.

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Katâde’den bildirdiine

göre "Gece de onlar için bir delildir..."3 âyetiyle, "Allah geceyi gündüze

katar, gündüzü de geceye katar..."4 âyeti ayndr.
5

(T^ 1 ^
"Güne de kendi yörüngesinde akp gitmektedir. Bu, mutlak

güç sahibi, hakkyla bilen Allah'n takdiri

(düzenlemesi)dir." (Yâ*;n Sur. as)

Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, bn Ebî Hatim, el-Azame’de Ebu'-eyh,

bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Ebû Zer'in öyle dediini

bildirir: Güne batarken Resûlullah (saiiaiishu aîcyhi veseliem) ile beraber Mescid'deydim.

Bana: "Ey Ebû Zer! Güne'in nereye gittiini biliyor musun?" diye sorunca,

ben: "Allah ve Resulü daha iyi bilir" cevabn verdim. Allah'n Resûlü (srialiaht eleri»

reselleri): "Gidip Ar'n altnda secde eder, "Güne de kendi yörüngesinde akp

gitmektedir" buyruu buna iaret etmektedir" buyurdu .

6

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Ebî

Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebû Zer der

ki: Resûlullah’a Miaiiak aleyhi veseierr), "Güne de kendi yörüngesinde akp

gitmektedir" buyruunu sorunca: "Onun için belirlenmi olan karar yeri

Ar'n altndadr" cevabn vedi .

7

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

1

Yâsin Sur. 37
1 bn Cerîr (5/305, 306).

3 Yasin Sur. 37
4 Hac Sur. 61, Hadîd Sur. 6
5 bn Cerîr (19/434).
6
Buhârî (3199, 4802, 7424), Tirmizî (2186, 3227), Ebu'-eyh (656-661) ve Beyhakî

(836).

7 Ahmed 35/3220, 430 (21406, 21543), Buhârî (4803, 7433), Müslim (159), Ebû Dâvud

(4002), Nesâî S. el-Kübrâ (1430), Ebu'-eyh (663) ve Beyhakî el-Esmâ ve’s-Si/ât (847).
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Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Zer der ki: Güne batt bir srada Mescid'e

girdim. Allah'n Resulü, oturuyordu. Bana: "Ey Ebû Zeri u Güne'in nereye

gittiini biliyor musun?" diye sordu. Ben: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir"

karln verince, Hz. Peygamber Maiiafu eleyin veseiiem):
"
Gidip Rabbinin

huzurunda secde eder ve geri domak için izin ister. Sanki ona günün birinde

geldiin yerden do denilecek o da batt yerden doacaktr" buyurup, "Güne

de kendi yörüngesinde akp gitmektedir" âyetini okudu.

1

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve el-Azame'de Ebu'-eyh,

Abdullah b. Amrin, "Güne de kendi yörüngesinde akp gitmektedir" âyeti

hakknda öyle dediini bildirir: "Güne doar, ama Âdemoullannn

günahlar onu tekrar geri çevirir. Güna batt zaman selam verip secde eder

ve tekrar domak için izin ister, kendisine izin verilince de doar. Sonunda

selam verip secde edecek, ama kendisine domas için izin verilmeyecek.

Bunun üzerine: "Yolum uzak, eer bana izin verilmezse zamannda

yetiemem" diyecek. Allah'n diledii bir süre hapsedildikten sonra: "Battn

yerden do" denilecek. O günden kyamet gününe kadar, artk iman edenin

imannn kendisine bir faydas olmaz.”1

Ebû Ubeyd Fadâide, Ahmed ve bnu'l-Enbârî el-Mesâhifte, bn Abbâs'n,

bu âyeti, "^î *JâU, 9 $£0 J-lJij" eklinde okuduunu bildirir.
3

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in el-Azame1de bildirdiine göre ibn Amr der

ki: Eer Güne bir yörüngede aksayd, yeryüzü halk onun hiçbir eyinden

1

Ahmed 35/282 (21352), Tirmizî (2186, 3227), Nesâî S. el-Kübrâ (11430) ve bn Cerîr

(19/435).
2
Abdurrezzâk (2/142) ve Ebu'-eyh (631).

3 Ebû Ubeyd (sh. 181). Kurtubî der ki: bn Mes'ûd ve bn Abbâs bu ayeti, " V J-Jlj

4) ;?.i" eklinde, "Güne gece gündüz durmadan akp gider ve bu yüce Allah kyamet

gününde onu tortop edipn söndürecei vakte kadar devam edecektir. (Bu hususta)

mushafa muhalif okuyan kimseler: Ben bn Mes'ûd ve bn Abbâs'n kraatine göre

okuyorum, diye delil gösterirler. Ebû Bekr el-Enbari ise der ki: "Bu (kraat) batldr ve bu

kraat onu nakledenlerin yüzüne geri çarplr. Çünkü Ebû Amrin, Müeahid'den, onun

bn Abbas'dan aynca bn Kesirim Müeahid'den, onun bn Abbas'dan rivayet ettiine

göre; "Güne kendi yörüngesinde akp gider" diye okuduunu rivayet etmilerdir. te
bn Abbas'dan gelen ve icman da sahih olduklarna tanklk ettii bu iki senet, cemaatin

ve ümmetin ittifakla kabul ettii kraate muhalefet eden bu zayf isnâdla gelen rivayeti

çürütmektedir."
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faydalanamazd. Eer Güne kn, yazn doduu yerden dosayd mahlukat

güneten pierdi. Eer yazn, kn doduu yerden dosayd, mahlukat

souktan donard ."
1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Ebü Râid'den bildirdiine göre âyette

geçen kelimesinden kast, Güne'in secde ettii yerdir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bnu'l-Enbâri el-Mesâhifte ve

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde, âyetten kastedilenin, Güne’in belli

bir zaman vaktinde, aamayaca süresinde akmas olduunu söylemitir.

2

^JJI SI

p

jjlL* ilijjül

"Ay'n dolam için de konak yerleri (evreler) belirledik.

Nihayet o, erilmi kuru hurma dal gibi olur." (Yi»m Sur. 30)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde,

"Ay'n dolam için de konak yerleri (evreler) belirledik...”

3

buyruunu

açklarken: “Allah Ay’a konak yerleri belirledi ve böylece Ay eksilerek

bükülmü, kurumu salkm (çöpü) gibi oldu" demitir.

3

Hatîb en-Nücûm'da, bn Abbâs’n, “Ay'n dolam için de konak yerleri

(evreler) belirledik..."5 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "Ay'n

her ay konaklad yirmisekiz kona vardr. Bu konaklarn on dördü âmî, on

dördü de Yemânî'dir. âmi olanlar: ertayn, Butayn, Süreyya, Deberân,

Hek’a, Hen'a, Zira, Nesra, Tarf, Cebhe, Zübre, Sarfe, Avvâ, Simâk’tr. Yemânî

olanlar ise unlardr: afr, Zubbâneyan, klîl, Kalb, evle, Neâim, Belde, Sa’d

ez-Zâbih, Sa'd Bula', Sa'd es-Suûd, Sa’du'l-Ahbiye, Mukaddem ed-Delv,

Muahhar ed-Delv ve Hût. Bu on sekiz menzilin sonuncusuna geldi mi ayn

banda olduu gibi erilmi kuru hurma dal gibi olur."
6

1

Ebu'-eyh (640).
2 bn Cerîr (19/435) ve Ebu'-eyh (664).

3
Yasin Sur. 39

4 bn Cerîr (19/438) ve Ebu'-eyh (682).

5
Yasin Sur. 39

6
Hatîb (sh. 133-140).
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u

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

(mjJüi osk-'Jjü" buyruu, "Eski hurma dal” mânâsndadr.’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’în Mücâhid’den bildirdiine göre " jyr'JJS

(^jaj" buyruu, "Kurumu hurma dal” mânâsndadr.

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Katâde'den

bildirdiine göre "pjjijl buyruu, "kuruyup bükülmü hurma dal”

mânâsndadr .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)‘den bildirdiine göre “

buyruu, "Eskiyip bükülmü hurma dal” mânâsndadr/

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hüseyin b. el-Velîd der ki: "Bir kii eski

olan bütün kölelerini azad ettiini söyledi. Yâkub'a, bu sözünün hangi

köleleri kapsayaca sorulunca: "Bir yllk kölesi olan eski kölesi demektir.

Yüce Allah, "Nihayet o, erilmi kuru hurma dal gibi olur
"5 buyuruyor.

Hurma dal da bir ylda kuruyup bükülür” cevabn verdi.

4ü j jltfl JsUl 'ii j»S\ üjjj ol 4J^ V

"Ne Güne Ay'a yetiebilir, ne de gece gündüzü geçebilir.

Her biri bir yörüngede yüzmektedir." (Yann Sur. 40)

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

göre Mücâhid, "Ne Güne Ay'a yetiebilir, ne de gece gündüzü geçebilir.

Her biri bir yörüngede yüzmektedir"6 âyetini açklarken öyle dedi: "Birinin

dierine benzemez ve benzemesi de mümkün deildir. Birisinin aydn-

’ bn Cerîr (19/437) ve el-tkân ’da (2/38) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
1 bn Cerîr (19/437, 438).

} Abdurrezzâk (2/141) ve bn Cerîr (19/438).

4 bn Cerîr (19/437).

5
Yasin Sur. 39

6
Yasin Sur. 40
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latma zaman geldi mi, dierinin aydnlatmast gider.’”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

"Ne Güne Ay'a yetiebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir

yörüngede yüzmektedir
"2

âyetini açklarken öyle dedi: "Bunlarn

herbirisinin bir snn ve bir alameti vardr. Ondan öteye gitmez, ondan da

geriye kalmaz. Birisinin aydnlatma zaman geldi mi, dierinin aydnlatmas

gider."3

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in Hasan(t Basrî)’den

bildirdiine göre "Ne Güne Ay'a yetiebilir, ne de gece gündüzü

geçebilir ..."4 âyetinden kastedilen dolunay olduu gecedir.

5

Abdurrezzâk, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime,

"Ne Güne Ay'a yetiebilir ..."
6
âyetini açklarken öyle dedi: "Bunlardan her

birinin aydnlatt bir zaman vardr. Ay gece aydnlatrken, Güne gündüz

aydnlatr. Güne’in gece domas mümkün deildir. "... ne de gece gündüzü

geçebilir ...."
7 Buyruu ise, gece olunca, gündüz olmadan ikinci bir gecenin

olmayaca mânâsndadr .’’8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk, "...ne de gece gündüzü

geçebilir ...."9 buyruunu açklarken, gündüz buradan gelmeden gece

buradan gidemez” deyip eliyle baty iaret etti.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'in, “...ne de gece gündüzü

geçebilir .,.."
10 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "Gündüzün

geceyi geçip karanln gidermemesi, Allah'n takdiri ve ilmi dahilindedir.

Yine gecenin gündüzü geçip aydnln gidermemesi Allah’n takdiri ve ilmi

1 bn Cerîr (19/438, 439).

2
Yasin Sur. 40

3 bn Cerîr (19/439).

4
Yâsin Sur. 40

5 Abdurrezzâk (2/143).

6
Yâsin Sur. 40

7
Yâsin Sur. 40

8
Abdurrezzâk (2/143).

9
Yâsin Sur. 40

10
Yâsin Sur. 40
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dahilindedir."

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in eî-Azatne'öe bildirdiine göre Ebû Sâlih,

"...ne de gece gündüzü geçebilir...."’ buyruunu açklarken: "Ne Ay’n

Güne’e, ne de Güne’in Ay’a yetiebilir” demitir.
2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "Ne Ay’n Güne'in, ne de

Güne'in Ay’nn geçebilir” demitir emitir.

Abd b. Humeyd, Dahhâk’n: "Ne Ay'n Güne'in na, ne de Güne’in

Ay'nna üstün gelebilir” demitir

U ilL Ija$ lüüj * ijiiül 4LI J &U- Ut îîj
d o

lL Lj-j VI* fi Vj ^ tü b\j *hj£

füd poU Uj fid& u >î ^ jrf IU * Ji

* rte*^ V) p^j oUÎ $ j' Uj *

IjsîT 5iJ Ijjiî O.JJI Jû A föjj LU ijiat ,4i jrf

Ctte J5Ü> yi Vj. pil h>\ Uilt Al UL; jj te

"Onlarn soylarn dolu gemide tamamz da onlar için bir

delildir. Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice eyler

yarattk. Biz istesek onlar suda boarz da kendileri için ne

imdat çars yapan olur, ne de kurtarlrlar. Ancak
tarafmzdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha

yaasnlar diye kurtarlrlar. Onlara, «Önünüzde ve

arkanzda olan eylerden (dünya ve âhirette göreceiniz

azaplardan) saknn ki size merhamet edilsin» denildiinde

yüz çevirirler. Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet

gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasnlar. Onlara, «Allah'n

sizi rzklandrd eylerden Allah yolunda harcayn»
denildii zaman, inkâr edenler iman edenlere, «Allah'n,

Yasin Sur. 40
1 Ebu'-eyh (670).
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dilemi olsa kendilerini doyurabilecei kimselere mi
yedireceiz? Sîz ancak apaçk bir sapklk içindesiniz»

derler." (Ys.în Sur. 41-47)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre

"Onlarn soylarn dolu gemide tamamz da onlar için bir delildir. Biz,

onlar için o gemi gibi binecekleri nice eyler yarattk"' âyetlerindeki

gemiden kast, Hz. Nuh'un gemisidir. Hz. Nûh, her türden birer çifti gemiye

yüklemitir. Binilecek eylerden kast ise denizdeki gemiler ve insanlann

geçtii nehirlerdir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre "Onlarn

soylarn dolu gemide tamamz da onlar için bir delildir. Biz, onlar için o

gemi gibi binecekleri nice eyler yarattk
"2

âyetlerindeki gemiden kast, Hz.

Nûh'un gemisidir. Binilecek eylerden kast ise gemilerin tahtalar ve

yapmnda kullanlan malzemelerdir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Biz, onlar

için o gemi gibi binecekleri nice eyler yarattk
" 3 âyetinden kastedilen Hz.

Nûh'un gemisinden sonra ona benzer ekilde yaplan gemilerdir .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre "Biz, onlar

için o gemi gibi binecekleri nice eyler yarattk
"5 âyetinden kastedilen

küçük gemilerdir. Haan ise develerin kastedildiini söylemitir.

6

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(* Basri): "Âyetten

kastedilen develerdir" demitir.
7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz, onlar için o

gemi gibi binecekleri nice eyler yarattk"8 âyetini açklarken öyle dedi:

’ Yasin Sur. 41, 42
1

Yasin Sur. 41, 42

i Yasin Sur. 42

4 bn Cerîr (19/444).

5
Yasin Sur. 42

6 bn Cerîr (19/445, 446).

7 bn Cerir (19/446).

8
Yasin Sur. 42
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“Âyetteki bineklerden kast develerdir. Allah develeri gördüün gibi

yaratmtr ve onlar kara gemileridir. nsanlar onlarn üzerinde yük tar ve

binerler.”’

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin ikrime'den bildirdiine

göre âyette kastedilen develerdir.

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

eddâd’dan bildirdiine göre âyette kastedilen develerdir.

2

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

bildirdiine göre âyette kastedilen hayvanlardr. “Biz istesek onlar suda

boarz da kendileri için ne imdat çars yapan olur, ne de kurtarlrlar
"5

âyeti ise: “Onlar kurtaracak ve kendilerinin de yardm isteyecekleri kimse

yoktur” mânâsndadr .

4

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

Katâde’den bildirdiine göre, "Kendileri için ne imdat çars yapan olur
"5

buyruu, “Onlarn yardmna koacak kimse olmaz” mânâsndadr.

"Tarafmzdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaasnlar diye

kurtarlrlar
"6 buyruundaki süreden kast ise ölümdür. "Önünüzde ve

arkanzda olan eylerden (dünya ve âhirette göreceiniz azaplardan)

saknn ki size merhamet edilsin ..."7 buyruundaki önünüzde sözü ise:

“Sizden öncekilerin iledikleri eylerden ve Âd, Semûd ve baka ümmetlere

verilen cezalardan saknn” mânâsndadr. Arkanzda, sözünden kast ise

Kyamet günüdür. "Onlara, "Allah'n sizi rzklandrd eylerden Allah

yolunda harcayn, denildii zaman ..."
8

âyeti, zndklar hakknda nazil

olmutur. Onlar fakiri yedirmezlerdi. Bu sebeple Allah onlan ayplayp

1 bn Cerîr (19/446)
2 bn Cerîr (19/446).

5 Yasin Sur. 43
4 bn Cerîr (19/446) sadece ilk ksmn.
5 Yasin Sur. 43
6
Yasin Sur. 44

7
Yasin Sur. 45

8
Yasin Sur. 46
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knamtr .

1

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

bildirdiine göre "Önünüzde ve arkanzda olan eylerden (dünya ve

âhirette göreceiniz azaplardan) saknn ki size merhamet edilsin..."
7

buyruundan kastedilen, daha önce ilenmi ve daha sonra ilenecek

günahlardr.

3

ibn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre "Allah'n, dilemi

olsa kendilerini doyurabilecei kimselere mi yedireceiz? Siz ancak apaçk

bir sapklk içindesiniz"
4 sözünü Yahudiler söylüyorlard.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'tn smâil b. Ebî Hâlid'den bildirdiine

göre "Allah'n, dilemi olsa kendilerini doyurabilecei kimselere mi

yedireceiz? Siz ancak apaçk bir sapklk içindesiniz" 5 sözünü Yahudiler

söylüyorlard.

öjiJaj ^itî 3^\j ö U

“Onlar ancak, çekiip dururlarken kendilerini yakalayacak

korkunç bir ses bekliyorlar. Artk ne birbirlerine tavsiyede

bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler." (Yâ*m Sur. 49. 50)

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

"Onlar ancak, çekiip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses

bekliyorlar. Artk ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine

dönebilirler"
6

âyetlerini açklarken öyle dedi: "Bize bildirildiine göre

Allah’n Resulü (saiiailahu sie>t vesellem): "Kii, davarlarn sularken, bir dieri

havuzunu tamir ederken, bir bakas maln çarda satmaya çalrken, bir

’ Abdurrezzâk (2/144) ve bn Cerir (19/447, 448).

1
Yasin Sur. 45

3 bn Cerîr (19/448).

4 Yasin Sur. 47
5 Yasin Sur. 47
6
Yasin Sur. 49, 50
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bakas terazisiyle bir eyler tartarkan kyamet aniden kopacaktr ve ellerindeki

ii bile yapmaya frsatlar olmayacaktr. Bunlar ailelerine bile dönemeden

kyamet kopacaktr

"

buyurdu .

1

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebt Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd,

"Onlar ancak, çekiip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses

bekliyorlar
"

3

âyetini açklarken: "Bu, kyametin balamasdr” demitir.
3

bn Ebî Hâtim'in Siddî'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, konumak mânâsndadr.

ibn Cerîr ve bn Ebl Hâtim'in bildirdiine göre ibn Amr der ki: "nsanlar

yollannda, çarlannda ve meclislerindeyken Sûrîa üflenecek. Hatta iki kii bir

giysileri için pazarlk yaparken, biri henüz elinden elbiseyi brakamadan Sûrîa

üflenecek ve bu kii baygn düecektir. Yüce Allah'n, "Onlar ancak, çekiip

dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artk ne

birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler"5 buyruu

buna iaret etmektedir .

6

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve ibn Merdûye'nin

bildirdiine göre Ebû Hureyre: “insanlar çarlarnda alveri yaparken,

giysileri ölçerken, hayvanlar saarken ve baka ihtiyaçlarn giderirken

kyamet kopacaktr. O zaman, "Artk ne birbirlerine tavsiyede

bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler
"7

dedi.”
8

Abd b. Humeyd, Abdullah b. Ahmed Zühd’ün zevâidinde ve bnu’-

Münzirîin bildirdiine göre Zübeyr b. el-Avvâm: "Kii giysiyi ölçerken, dieri

deveyi saarken kyamet kopar” dedikten sonra, "Artk ne birbirlerine

1 bn Cerîr (19/451).
3
Yasin Sur. 49

i bn Cerîr (19/454).

4
Yasin Sur. 49

5 Yasin Sur. 49, 50

6 bn Cerîr (19/451).

7 Yasin Sur. 50
o

Abdurrezzâk (2/144). Muhtasar olarak, mana bakmndan ayn rivayette bulundu.
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tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler"
1

âyetini okudu.

Saîd b. Mansûr, Buhârî, Müslim, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiMu aleyhi «senem)

öyle buyurdu: "ki kii kumalarn sat yapmak üzere açm iken kyamet

kopuverecektr. Onlar onu daha katlayamadan kyamet kopacaktr. Adam

davarlarn sulamak maksad ile havuzunu çamurla svarken daha onlar

sulayamadan kyamet kopacaktr. Kii içmek üzere devesinden sad sütü

azna götürmüken henüz onu tatmadan kyamet kopacaktr. Adam yemek

üzere lokmasn uznu götürmüken unu yutunudun kyumet kupuçuktu." 2

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk, "Onlar

ancak, çekiip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses

bekliyorlar. Artk ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine

dönebilirler" 3 âyetlerini açklarken öyle dedi: "Onlar yakalayacak korkunç

ses, kendilerini çarlarnda ve yollannda brakr ve artk birbirlerine tavsiyede

bununamazlar.”

l&jlj IjJli * ir* p* ^ ^
cJlfT (Jjubj «p-J IJL* Ujiyi likj

"Sûr'a üfürülür. B'r de bakarsn, kabirlerden çkm,
Rablerfne doru akn akn gitmektedirler, öyle derler: «Vay

bamza gelene! Kim bizi diriltip mezarmzdan çkard?
Bu, Rahman n vaad ettii eydir. Peygamberler don

söylemiler.» Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsn,

hepsi birden toplanp huzurumuza çkarlmlardr."
(Yâjin Sur. 51-53)

bnu'l-Münzir'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre “Sûr'a üfürülür. Bir de

Yasin Sur. 50
1
Buhâri (6506, 7121) vc Müslim (2954).

3 Vâsin Sur. 49, 50
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bakarsn, kabirlerden çkm, Rablerine doru akn akn gitmektedirler"'

âyetindeki Sûr’a üfürülü sonuncu üfürülütür.

Ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine

göre, "Bir de bakarsn, kabirlerden çkm, Rablerine doru akn akn

gitmektedirler
" 2 buyruundan kastedilen, kabirlerinden çkp Rablerine

doru gitmeleridir.

3

Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona,

buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Kabir mânâsndadr” cevabn

verdi. Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m
ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa bn
Revâha’nn:

"Öyle ki kahrime uradklar zaman

AJU onu gazilerden hin yapsn, diye dua etsinler de o da o mertebeye

ulasn " dediini bilmez misin?”

Nâfi b. el-Ezrak, “6> r :j jj”5 buyruunun mânâsn sorunca ise br

Abbâs: “Nesi, hzlca yürümektir” cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi

bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs

öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa Nâbia Benî Ca'd'n:

"Yakm yerde akam etmi kurdun hzlca kousu gibi,

Ki gece üzerine souk yaptndan kaçm olan
'

dediini bilmez misin?”
6

bnu’l-Enbârî el-Mesâhifte, Hz. Ali’nin bu âyeti, “Uii ^ IÜjSÇ”
7 eklinde

okuduunu bildirir.’

1

Yasin Sur. 51
1

Yasin Sur. 51

3 Abd b. Humeyd, Katâde'den ayn rivayette bulunmutur.
4
Yasin Sur.51

5 Yasin Sur.51

el-tkân'da (2/97) geçtii üzere Tasti.

7
Yasin Sur. 52
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bnu’l-Enbârî’nin bildirdiine göre Ubey b. Ka'b der ki: “nsanlar tekrar

diriltilmeden önce uyurlar ve bir rahatlk hissedip: “Vay bamza gelene!

Kim bizi diriltip mezarmzdan çkard?" derler.

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

bildirdiine göre Ubey b. Ka'b, “Vay bamza gelene! Kim bizi diriltip

mezarmzdan çkard?" buyruunu açlarken: “Tekrar diriltilmeden önce bir

defa uyurlar” demitir.
2

Hennâd Zühd’de, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bnu'l-

Enbârî’nin bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Kyamet gününden önce kafirler

uykuya dalacaklar. Kabir ehline seslenilince kafirler: “Vay bamza gelene!

Kim bizi diriltip mezarmzdan çkard?"3 diyecekler. Müminler ise: “Bu,

Rahman'n vaad ettii eydir. Peygamberler doru söylemiler
"4

diyecekler.5

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Leylâ der ki:

Mürikler, “Vay bamza gelene! Kim bizi diriltip mezarmzdan çkard ?"6

diyecekler. Müminler ise: “Bu, Rahman'n vaad ettii eydir. Peygamberler

doru söylemiler
"7 diyecekler.

8

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

bildirdiine göre Katâde, “Vay bamza gelene! Kim bizi diriltip

mezarmzdan çkard ..."9 buyruunu açlarken öyle dedi: "Bu âyette ilk

cümleyi söyleyen kafir, son cümleyi söyleyen ise mümindir. Kâfir, “Vay

bamza gelene! Kim bizi diriltip mezarmzdan çkard ?"'0 diyecek. Mümin

Bu kraat azdr. bnu'l-Havâliye Muhtasar e-evâz 'a (sh. 126) bakn.
1 bn Cerîr (19/456).

3 Yasin Sur. 52
4
Yasin Sur. 52

5 Hennâd (317).
6
Yasin Sur. 52

7
Yasin Sur. 52

8 bn Ebî eybe (13/427).

9 Yasin Sur. 52
10
Yâsin Sur. 52



340 -jg Yasin Sûresi gh

ise: "Bu, Rahman'n vaad ettii eydir. Peygamberler doru söylemiler"’

diyecektir."
2

ibn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû Salih der ki: "Sûr'a

birinci üfleni ile ikinci ufleni arasnda azabn hafiflediini görüyorlard. Bu

sebeple ikinci üfienite, "Vay bamza gelene! Kim bizi diriltip

mezarmzdan çkard?"3 derler."4

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-t Basrî) der ki: "Diriltilmeden

önce uykuya dalarlar ve diriltildikten zaman kafirler, "Vay bamza gelene!

Kim bizi diriltip mezarmzdan çkard?"5 derler. Melekler onlara, "Bu,

Rahman'n vaad ettii eydir. Peygamberler doru söylemiler
"6 karln

verirler.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den

bildirdiine göre "Bir de bakarsn, hepsi birden toplanp huzurumuza

çkarlmlardr"7 âyetinde bahsedilen toplanma, hesap vakti olacak

toplanmadr.

"üphesiz Cennetlikler o gün nimetlerle meguldürler, zevk

sürerler. Onlar ve eleri gölgelerde koltuklara

yaslanmaktadrlar/' (Yasin Sur. 55, 56 )

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

Mücâhid'den bildirdiine göre "üphesiz Cennetlikler o gün nimetlerle

1

Yasin Sur. 52
2
Abdurrezzâk (2/144. 145).

3
Yasin Sur. 52

4 bn Ebî eybe (13/543, 544).

5
Yasin Sur 52

6
Yasin Sur. 52

7
Yasin Sur. 53
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meguldürler, zevk sürerler"'

1

âyetinden kastedilen, içinde bulunduklar o

güzel durumdan hayret etmeleridir .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(-

Basri), “üphesiz Cennetlikler o gün nimetlerle meguldürler, zevk

sürerler"
3 âyetini: “Cennetteki nimetlerle zevk sürmeleri sebebiyle,

Cehennemliklerin çektikleri azaplarla megul olamazlar” eklinde açklad .

4

ibn Ebî eybe, bn Ebi’d-Dünyâ Sifatu'l-Cennefte, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir,

ibn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin deiik yollarla bn Abbâs'tan hildirdiine

göre “üphesiz Cennetlikler o gün nimetlerle meguldürler, zevk sürerler"5

âyetindeki nimetlerden kastedilen, Cennetliklerin bakirelerle yatmalardr.

6

Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ, Abdullah b. Ahmed Zühd’ün zevâidinde,

ibn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bn Mes'ud’dan bildirdiine göre “üphesiz

Cennetlikler o gün nimetlerle meguldürler, zevk sürerler"

7

âyetindeki

nimetlerden kastedilen, Cennetliklerin bakirelerle yatmalandr.®

Abdullah b. Ahmed ZûTd'ün zevâidinde, bn Ömer'in: “Mümin, hanmyla

birlikte olmak istedii her zaman onun bakire olduunu görür" dediini

bildirir.

Bezzâr, Taberânî M. es-Saîr*de ve el-Azame'de Ebu'-eyh, Ebû Saîd el-

Hudrî'den, Resûlullah’n (ssUaiishu ieyto ««iem): "Cennetlikler hanmlaryla cinsel

ilikide bulununca, hanmlar tekrar bakire olurlar" buyurduunu nakleder.

9

1

Yasn Sur. 55
2
TalîlCte (4/291) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (19/461, 463).

3
Yasin Sur. 55

4 bn Cerîr (19/461).

5 Yasin Sur. 55
6 bn Ebi'd-Dünyâ (277) ve bn Cerîr (19/460).

7
Yasin Sur. 55

8 bn Ebi'd-Dünyâ (276) Hâdi'I-Ervâh’ls (sh. 182) geçtii üzere Abdullah b. Ahmed ve

bn Cerîr (19/460).

9 Bezzâr K£ful-Eslâr (3527), Taberânî (1/91) ve Ebu'-eyh (585). Heysemî, Mecmuu'z-

Zevâd’de (10/417) ravilerden Muallâ b. Abdirrahman el-VâsitTnin uydurmac olduunu

söylemitir.
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Diyâ el-Makdîsî'nin Sifatu'l-Cennet'te, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah'a [saiiaUahu aleyhi »eseiiem»: "Cennette kadnlarla iliki kuracak myz?” diye

sorulunca, Allah'n Resulü (saMaiiahu alerhi vesetiem): "'Nefsim elinde olana yemin olsun k<

evet, hem de istedii kadar edecek

"

dedi ve: "ini görüp kalkt zaman kadn

tekrar tertemiz bir bakire olacak" cevabn vedi.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "üphesiz Cennetlikler o

gün nimetlerle meguldürler, zevk sürerler"' âyetini açklarken: "Megul

olacaklar nimetler, çalg aletlerini dinlemeleridir" dedi. Ebû Hatim ise: "Bu,

(rivayeti) dinleyen kiinin hatas olmaldr, çünkü burada kasdedilen,

bakirelere iliki kurmaktr" dedi.

bn Cerîr, bnu’l-Münzirve bn Ebî Hâtim'in Ali (b. EbiTalha) vastasyla bn
Abbâs’tan bildirdiine göre kelimesi "Sevinmek” mânâsndadr .

2

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

bildirdiine göre ^s"3 kelimesi, "Helalleri" mânâsndadr.

üj*Jj U fjJj 45u I4J ^
"Onlar için orada meyveler vardr. Onlar çin diledikleri her

ey vardr." (Yânîh Sup. 57)

bn Ebi'd-Dünyâ Sifatu'l-Cennet'te, ceyyid isnâdla Ebû Umâme'nin öyle

dediini bildirir: "Cennetlik biri. Cennet araplanndan birisini can çekince

arap kab gelip eline düer ve bu kii içtikten sonra ibrik yerine döner."4

40 ri

"Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine)

«Selâm» (vardr)/' (Y«in Sur. 58 )

bn Mâce, bn Ebi’d-Dünyâ Sifatu'l-Cennet’te, Bezzâr, bn Ebî Hâtim, el-

’ Vâsin Sur. 55
1 bn Cerîr (19/463) ve el-tkân 'da (2/39) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
3
Yasin Sur. 56

4 bn Ebi'd-Dünyâ (135).
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Âcurrî er-Ru'ye'de ve bn Merdûye’nin Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah

(ssibiiahj aleyh, »eseiism) öyle buyurdu: “Cennetlikler kendilerine verilen nimetler içinde

yaarken birden onlar bir nur kaplar. Balarn kaldrrlar ve Rablerinin

kendilerine bakmakta olduunu görürler. Rableri onlara: »Ey Cennet ahalisi

selam olsun size» der. Allah'n: «Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak

(kendilerine) «Selâm» (vardr)»’ buyruu bunu ifade eder. Allah onlara bakar,

onlar da Yüce Allah'a bakarlar ve Allah'a baktklar müddetçe hiçbir nimete

iltifat etmezler. Nihayet Allah onlara görünmez olunca, Allah'n nuru ve

bereketi onlarn yurtlarnda, üzerlerinde devam eder.
" 3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “Çok

merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) «Selâm» (vardr)"3

buyruunu açklarken: “Allah onlara selam verir" demitir.

bn CenVin bildirdiine göre Berâ, “Çok merhametli olan Rab'den bir söz

olarak (kendilerine) «Selâm» (vardr)"
4 buyruunu açklarken: “Ölüm annda

Allah onlara selam verir” demitir.

5

bn Cerir ve Ebu Nasr es-Siczî'nin el-bâne’de bildirdiine göre Muhammed

b. Ka’b el-Kurazî, "Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine)

«Selâm» (vardr)"
6 buyruunu açklarken öyle dedi: “Allah onlarn

Cennetteki derecelerine gelip selam verir, onlar da selama karlk verirler.

Allah: “Benden isteyin" buyurunca, onlar: “Senden ne isteyelim? zzetine

yemin olsun ki, insanlarn ve cinlerin nzkn aramzda taksim etsen, insanlar

ve cinleri yedirip içiririz, giydiririz ve hizmetlerini tamamlasak, yine de bize

verdiinden bir ey eksilmez" karln verirler. Yüce Allah: “Benim katmda

bundan daha çou vardr" buyurur ve Cennetteki her derecede olanlar için

1

Yasin Sur. 58
1 bn Mâce (184), bn Ebi'd-Dünyâ (98), Bezzâr Kefu'l-Estâr (2253), bn Kesir Tefsî/de

(6/570) geçtii üzere bn Ebî Hatim, el-Âcurrî e-erîa (615). Zayf hadistir (bak: Elbân,

DalJ Sünen tbn Mâce. 33).

3 Yasin Sur. 58
4
Yasin Sur. 58

5 bn Cerir (U/214).
6
Yasin Sur. 58
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ayn eyi yapar. Sonra onlara meleklerin tad Allah'n hediyeleri gelir.”’

"Ey suçlular! Sizse bugün ayrln." (Yasin Sur. 59)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Kyamet günü

olunca Yüce Allah insanlan yüksek bir tepede toplar, sonra bir münadi: "Ey

suçlular! Sizse bugün ayrln" diye seslenir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Revvâd b. el-Cerrâh der ki: "Kyamet

günü olunca bir münadi: "Müslümanlar suçlulardan ayrn, sadece

(Müslümanlardan) heva sahipleri kalsnlar" diye seslenir. Yani, heva sahipleri

suçlularla beraber terk edilir."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Meymûn, "Ey suçlular! Sizse bugün

ayrln" âyetini okuyunca alad ve: "nsanlar bundan daha idetli bir ifade

duymadlar” dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde,

“Ey suçlular! Sizse bugün ayrln" âyetini açklarken: "Suçlular bütün

hayrlardan uzaklatrlrlar” demitir.
2

£>b
* ««i jii fi M oikJi \jias b\ ^ ^

Iy jUi! \‘j£ J Jliîj
*

"Ey Âdemoullan! Ben, size, eytana kulluk etmeyin, çünkü
o, sizin için apaçk bir dümandr. Bana kulluk edin. te bu
dosdoru yoldur, diye emretmedim mi? Andolsun, o sizden

pek çok nesli saptrmt. Hiç düünmüyor muydunuz?"
(Yâüin Sur. 60, 61, 62)

’ bn Cerîr (19/467, 468, 469).
2 bn Cerîr (19/469).
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ibn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre jjl
”

1

buyruu: "Size

yasaklamadm m?" mânâsndadr.

bnu'l-Münzir’in Mekhûl'den bildirdiine göre âyette geçen eytana

kulluk etmekten kast, ona itaat etmektir.

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhd'den

bildirdiine göre iL?-"
z buyruu, pek çok kimse mânâsndadr .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, "r^î? ^L»”4 eklinde “ç”

harfini esre ve "J" harfini de eddeli okumutur.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Huzeyl bu âyeti, "r^ eklinde

eddesiz olarak okumutur .

6

Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUsiiahu aie^

vEseiiem), bu âyeti, “îL»- J-ol iSj” eklinde eddesiz olarak okumutur .

7

IjJlS pjs^

"O gün biz onlarn azlarn mühürleriz. Elleri bize

konuur, ayaklan da kazandklarna ahitlik eder.”

(Yasin Sur. 65)

Ahmed, Müslim, Nesâî, bn Ebi'd-Dünyâ et-Tevbe’de, Bezzâr, bn Ebî

Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve’s-Sifât’ta, Enes'in, "O gün biz

onlarn azlarn mühürleriz. Elleri bize konuur, ayaklar da

1

Yasin Sur. 60
2
Yasin Sur. 62

3 bn Cerîr (19/471).

4
Yasin Sur. 62

5
Talha ve sa bu âyeti »^" eklinde okumutur, Bahru'l-Muhît'e (7/344) bakn.

6
Bahru'l-Muhît'e (7/344) bakn.

' Hâkim (2/248). Zehebî, ravleden smail b. Râfi'nin hadislerinin terk edilmi

olduunu söyledi.



346 £ Yasin Sûresi

&

kazandklarna ahitlik eder"

1

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir:

Hz. Peygamber'in (sHiieiiahu aleyhi veselien) yanndayken az dileri görününceye kadar

güldü ve: "Neden güldüümü biliyor musunuz?" diye sordu. Biz: “Hayr ey

Allah'n Resulü!” cevabn verince, Allah'n Resûlü (siiaiBhu aleyh veseiiem) öyle

buyurdu:
"
Kulun Rabbiyle konumasna gülüyorum. Kul: «Yâ Rabbi! Sen beni

zulümden korumadn m?» diyecek. Allah: « Evet korudum» buyurunca, kul:

«Ama ben kendime benim tarafmdan bir ahit getirilmesinden baka bir eye,

bakasnn ahitliine raz deilim » diyecek. Yüce Allah: «Bugün sana tek ahit

olarak nefsin,
çok ahit olarak da deerli yazc melekler yeter» buyuracak ve

az mühürlenecektir. Peinden organlarna: «Konu!» denilecektir. Organlar

yaptklarn söyleyecek. Sonra kendisine konumas için frsat verilince

organlarna: «Kahrolun ve ezilin! Ben ancak sizin için mücadele ediyordum»

diyecektir."
1

Müslim, Tirmizî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Ebû Saîd ve Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (sallaMu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Rabbi, kulunu

bulup: «Ey falan! Sana ikramda bulunmadm m? Seni (dier yaratklara)

efendi yapmadm m? Sana zevce vermedim mi? Atlan ve develeri senin

hizmetine vermedim mi? Dünyada dilediin gibi yiyip içerek dolamana izin

vermedim mi?» buyuracak. Kul: «Evet ey Rabbimf» cevabn verince, Allah:

«Bana kavuacam tahmin etmedin mi?» buyuracak. Kul: «Hayr» karln
verince, Allah: «Senin Beni unuttuun gibi Ben de seni unutacam»

buyuracak. Sonra kincisini bulup ona da ayn eyleri söyleyecek, sonra

üçüncüsünü bulup ayn eyleri söyleyecek. Üçüncü kul: «Sana, Kitabna vt

peygamberine iman ettim, namaz kldm, oruç tuttum ve sadaka verdim» deyip

elinden geldii kadar bütün hayrlarn saymaya çalacak. Allah: «Sana

ahitlerimizi gönderelim mi?» buyurunca, kendi kendine: «Kim benim aleyhime

ahitlik eder ki!» diyecek. Bu kulun azna mühür vurulup baldrna: «Konu!»

denilince baldn, eti ve kemikleri yaptklann anlatacak. te o, münafk olan

kiidir ve kendisini ma'zûr göstermek isteyecektir."3

1

Yasin Sur. 65
2
Müslim (2969), Nesâl S. el-Kübrâ (11653), bn Ebi'd-Dünyâ (18), bn Kesir Tefsîr'6i

(6/34, 571, 572) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (467)
3 Müslim (2968) ve Beyhakî (466) Ebû Hureyre'nin hadisinden.
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Ahmed, Ibn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye'nin Ukbe b.

Âmilden bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi nstllem) öyle buyurdu:

"Azlara mühür vurulduu gün insann ilk konuacak kemii kiinin sol

baldrdr:"1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Musa el-E'arî der ki:

“Kyamet günü mümin hesap için çanlr ve Rabbi mümine, yapt amelleri

kendi aralannda (baka kimsenin görmeyecei bir ekilde) bir bir söyler. Kul

yaptklann itiraf ederek: “Ey Rabbim! Bunlan ben yaptm" deyince Allah

onun günahlann balar ve örtüp kimseye göstermez. Yeryüzünde u

günahlar görebilecek hiçbir mahlûk olmaz. Bu kiinin sevaplar ortaya çknca

ise bütün insanlar onlar görmek isterler. Kâfir ve münafk hesaba çekilmek

için çarlnca, Rabbi kendisine amellerini gösterir; ama o itiraz edip: “Ey

Rabbim! zzetine yemin ederim ki bu melek, yapmadm eyleri yazm" der.

Melek: “Falan gün falan eyi yapmadn m?" diye sorunca, o: “Hayr. Ey

Rabbim! zzetine yemin ederim ki yapmadm” der. Bunun üzerine bu kiinin

azna mühür vurulur. Zannedersem ilk konuacak uzvu sa baldrdr." Ebû

Musa böyle dedikten sonra, "O gün biz onlarn azlarn mühürleriz. Elleri

bize konuur, ayaklar da kazandklarna ahitlik eder
" 2

âyetini okudu .

3

ibn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta, muhacir

kadnlardan olan Yüseyre'den Resûlullah’n (saiiaiis.hu aleyhi veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "(Ey kadnlar) Size tebih, tehlil, takdis, tekbir

çekmenizi tavsiye ederim. Bunlan parmaklarla sayn. Zira parmaklar (Kyamet

günü nelerde kullamldklanndan) suale mâruz kalacaklar ve

konu turulacaklard r.

bn Cerîr'in bildirdiine göre a'bî der ki: “Kyamet günü kiiye: «Sen öyle

öyle yaptn» denilince, «Ben yapmadm» karln verir. Kiinin azna

1

Ahmed 28/602 (17374), bn Cerîr (19/473, 474), bn Kesîr Tcfsî/de (6/572) geçtii

üzere bn Ebî Hatim, Taberânî 17/333 (921). Müsned’in muhakkikleri hadisin hascnun

liayrihi olduunu söylemitir.
2
Yasin Sur. 65

3 bn Cerîr (19/472, 473).

* bn Ebî eybe (10/289) Hâkim (1/547 "sahih") ve Tirmizî (3583). Hasen hadistir. (Bak:

Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî 2835).
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mühür vurulup ve azalan konuunca, azalanna: «Allah sizi rahmetinden

uzaklatrsn. Ben sizin için mücadele ettim» der.'”

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin Esmâ b. Ubeyd’in öyle dediin

bildirir: “Kyamet günü insanolu, yannda da kadar sahifelerle getirilir. Her

saati için bir sahife vardr. Fâcir: «zzetine yemin ederim ki, yapmadm eyi

yazmlar» der. O zaman azna mühür vurulur ve azalanna konumalan için

izin verilir. nsanolunun konuacak ilk uzvu sol baldndr.”

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen mühürlemekten

kast, insanolunun konuamamasdr.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde der

ki: "Azlarna mühür vurulmasyla, hasmlklan ve konumalar son bulur."
2

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basri)'den bildirdiine göre insann ik

konuacak uzvu sa baldndr.

;iü jij * dy^ JU i\yp\ I ji. ILUJ ÜJ pj

O Vj i U e- pftbL-UJ

"Eer d ileeydik, onlarn gözlerini büsbütün kör ederdik de
(bu hâlde) yola koyulmak için didifirlerdi. Fakat nasl

görecekler ki! Yine eer dileseydik, olduktan yerde baka
yaratklara dönütürürdük de, ne ileri gidebilirler, ne geri

dönebilirlerdi.” (Yâsin Sur. 66, 67)

ibn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifâfta, bn

Abbâs’n, "Eer dileseydik, onlarn gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu

hâlde) yola koyulmak için didiirlerdi. Fakat nasl görecekler kir3 âyetini:

“Onlan kör edip doru yoldan saptrsaydk, doru yolu nasl bulacaklard ’"

eklinde açkladn bildirir .

4

:

ibn Cerir (19/473).
2 bn Cerir (19/473).

3
Yâsin Sur. 66

4 bn Cerir (19/474, 476) ve Beyhakî (308).



Âyet: 66, 67 349

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

bildirdiine göre âyette geçen JtS buyruu: “Gözlerini kör

ettiimiz halde yolu nasl görecekler?” mânâsmdadr .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “Yine eer
dileseydik, olduklar yerde baka yaratklara dönütürürdük..."

3

buyruu:

"Onlan meskenlerinde helak ederdik” mânâsmdadr/

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ebû Salih'ten bildirdiine göre “Yine

eer dileseydik, olduklar yerde baka yaratklara dönütürürdük..." 3

buyruu: “Onlar taa döndürürdük” mânâsmdadr.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî), “Eer dileseydik, onlarn gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu

hâlde) yola koyulmak için didiirlerdi. Fakat nasl görecekler ki!"
6
âyetini:

“Eer dileseydik onlar kararszlk içinde kör olarak brakrdk” eklinde

açklamtr. “Yine eer dileseydik, olduklar yerde baka yaratklara

dönütürürdük..."

7

buyruunu ise: “Allah dileseydi onlar ayaklan üzerinde

oturturduk” eklinde açklamtr.®

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre bn Abbâs, "Eer dileseydik, onlarn gözlerini büsbütün kör ederdik

de (bu hâlde) yola koyulmak için didiirlerdi. Fakat nasl görecekler ki!"
9

âyetini: “Eer dileseydik onlan kararszlk içinde kör olarak brakrdk”

eklinde açklamtr. “Yine eer dileseydik, olduklar yerde baka

yaratklara dönütürürdük..."
10 buyruunu ise: “Eer dileseydik onlan ayaa

1

Yasin Sur. 66
3 bn Cerir (19/475, 476).

3 Yasin Sur. 67
4 bn Cerir (19/477, 478).

5
Yasin Sur. 67

6
Yasin Sur. 66

7
Yasin Sur. 67

8 bn Cerîr (19/475, 477).

9
Yasin Sur. 66

10
Yasin Sur. 67
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kalkamayacak ekilde kötürüm yapardk" eklinde açklamtr.

1

Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde, " u»

oy&ji % tLal ^kil"* buyruunu: "Ne ileri gidebilir, ne de geri dönebilirlerdi"

eklinde açklamtr .
3

"Kime uzun ömür verirsek, onu yaratl itibariyle tersine

çeviririz (gücünü azaltrz). Hâlâ düünmeyecekler mi?"
(Yasin Sur. 68)

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

Katâde’den bildirdiine göre "Kime uzun ömür verirsek, onu yaratl

itibariyle tersine çeviririz..."
4 âyetinden kastedilen, kiinin duyma özelliinin

ve gücünün azald ihtiyarlktr .

5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Kime uzun ömür verirsek,

onu yaratl itibariyle tersine çeviririz..."
6

âyetini: "Onu ömrün en kötü

çana eritiririz" eklinde açklamtr.

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

göre âyette geçen uzun ömürden kastedilen seksen yldr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, bu âyeti: "Kime

uzun ömür verirsek, yaratl itibariyle tersine çeviririz ki, ihtiyarlayp

"...bilirken birey bilmez olur ..."
7 eklinde açklamtr.

8

1

Abdurrezzâk (2/145) ve bn Cerîr (19/475, 477).
1

Yasin Sur. 67
3 bn Cerîr (19/477).

4
Yasin Sur. 68

J Abdurrezzâk (2/145).

&
Yasin Sur. 68

7

1 lac Sur. 5

8
Ibn Cerîr (19/478).
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5TJj& V[ jkö
i
J^ UJ >il IOp Uj

Üi£^ lM ck-Ü

“Biz, ona iiri öretmedik. Ona yakmaz da. O ancak bir

zikir ve apaçk bir Ktr'ân'dr. Tâ ki o, diri olan kimseleri

korkutup uyarsn ve kâfirler aleyhine söz hak olsun."

(Yasin Sur, G9, 70)

bn Ebî Hâtim’in Süddt’den bildirdiine göre “Biz, ona iiri

öretmedik..."
1 buyruunda kastedilen kii Hz. Muhammed'dir.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

“Biz, ona iiri öretmedik. Ona yakmaz da. O ancak bir zikir ve apaçk bir

Kuriân'dr. Tâ ki o, diri olan kimseleri korkutup uyarsn ve kâfirler aleyhine

söz hak olsun"

2

âyetlerini açklarken öyle dedi: "Allah, Hz. Muhammed'i

bunlardan korumutur. Ona indirilen ey Kur'ân'dr. Kur'ân kalbi ve basireti

diri olanlar uyarmak, kâfirlerin kötü amelleri sebebiyle de aleyhlerine sözün

(azabn) hak olmas için gönderilmitir.”*

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

bildirdiine göre Katâde der ki: Bana bildirildiine göre Hz. Âie'ye: “Allah'n

Resulü iirden bir eyler söyler miydi?” diye sorulunca: “Resûlullah'n (saüaliahu

aleyhi vnseiiem) en nefret ettii ey iirdi. Yalnzca Kays oullarnn kardelerinden

bir âirin bir beytini söyler, ancak ban sonuna, sonunu da bana koyarak

söylerdi (Bir keresinde): “Azk vermediin kii sana haberlerle gelir" beytini

söyleyince, Ebû Bekir: “Bu iir böyle deildi” deyince, ise Allah'n Resûlü

(saiBfBhu aieyti »BSBlem): " Vallahi ben air deilim, airlik te bana yakmaz" buyurdu.4

ibn Ebî eybe ve Ahmed’in bildirdiine göre Hz. Âie: "Resûlullah'a (saiiailehu

aleyhi vesellem) haber gecikince: "Azk vermediin kii sana haberlerle gelir
"
beytini

1

Yâsin Sur. 69
2

Yâsin Sur. 69, 70

* bn Cerîr (19/480-482).

4 Abdun-ezzâk (2/145, 146), bn Cerîr (19/480) ve bn Kesîr Tefsîr'de (6/576) geçtii

üzere bn Ebî Hatim.
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söylerdi.’

bn Ebî eybe'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (ssiisliahu ievti

vesellam) iirlerden, “Azk vermediin kii sana haberlerle gelir
”
beytini söylerdi .

2

bn Sa’d, ibn Ebî Hâtim ve el-Merzubânî, Mu'cemu'-uarâ’da, Hasan(

Basri)'den bildirir: Resûlullah (sallallshu aleyhi vesallem), Kiiyi (kötülüklerden) alkoyan

olarak, Islâm ve aaran saçlar yeter” beytini söylerdi. Hz. Ebû Bekr: "Ey

Allah'n Resulü! âir, «Kiiyi (kötülüklerden) alkoyan olarak, aaran saçlar ve

slam yeter» demitir" deyince, Allah'n Resûlü (sabllahu deytü veseiiem) iiri daha önce

söyledii gibi tekrar etti. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekr: "ahitlik ederim ki sen

Allah'n Resûlü'sün, sana iir öretmemitir ve iir de sana yakmaz" dedi .

3

bn Sa’d'n Abdurrahman b. Ebi'z-Zinâd’dan bildirdiine göre Resûlullah

Jsallallah aleyh, «selem) Abbâs b. Mirdâs'a: “«Benim talanmla Ubeyd in talann

Akra’ ile Uyeyne arasnda m kabul ediyorsun ?» diyen (iirini söyleyen) Sim

misin?" buyurdu .

4

Sünen’de Beyhakî, senedinde durumu meçhul olan bir kiinin bulunduu

bir rivayetle, Hz. Âie'nin öyle dediini bildirir: "Allah'n Resûlü (ayiahu aleyhi

vesellem) bir beyit dnda iir söylememitir. O da: yiye yor çünkü istediin olur.

Çou zaman, bir eye oldu denince olur
"

iiridir. Bunu da söylerken iire

benzememesi için bir harfini eksiltmitir .

5

Ebû Dâvud, Taberânî ve Beyhakî'nin ibn Amridan bildirdiine göre

Resûlullah (saHaiiaim Bieyhi vescIIot): "Eer ben tiryak (panzehir) içersem veya muska

taknrsam ya da kendi kafamdan iir söylersem (artk slâmî ölçülerin dna
çkm olacamdan bir daha) yaptklarmn slâmî ölçülere uyup uymadn)a

1 bn Ebî eybe (8/524) ve Ahmed 40/24 (24023) Müsned’Ln muhakkikleri hasenun

liayrihi olduunu söylemitir. iirin ilk ksm: "Günler gösterecek sana bilmediin

eyleri" eklindedir.
2 bn Ebî eybe (8/506) Sahîh hadistir. (Elbânî, es-Silsiktu 's-Sahiha. 2057).

3 bn Sa'd (1/382, 383) bn Kesîr Teftîr’de (6/574) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve el-

sâbe'de (3/250) geçtii üzere el-Merzubânî.
4 bn Sa'd (4/273, 274).

5 Beyhakî (7/43). bn Kesîr Tefs/de (6/576) der ki: "Hâfz Ebu'l-Haccâc el-Mizzî'ye bu

hadisi sorduumda, hadisin münker olduunu ve raviler arasndaki Hâkim'in hocas ile

ed-Darîr'i tanmadm söyledi.
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aldr etmem" buyurdu.
1

bn Cerîr ve Beyhakî’nin u'abu'l-îman’da Dahhâk'tan bildirdiine göre

âyette geçen diri kelimesinden kastedilen akl sahibidir.
2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Nevfel b. Ebî Akreb der ki: Hz. Âie'ye:

“Resûlullah'nisaiiallaiu aleyhi vesBlem) yannda iir dinlenir miydi?" diye sorduumda:
a
ResûluIlah'n{sBiaiiahu8eyt veseiem) en fazla sevmedii söz iirdi" cevabn verdi. 3

* 41 UUÎ liiJJÎ L» Ut Ij£

OjnJaZLl )î
* djj+a^ &\ Öj* Ja \jJJj

*

“Görmezlerm Ki; Biz, onlarn faydasna Kendi ellerimizle

var ettiimiz davarlar yarattk? te Kendileri bunlara

sahiptirler. Onlar Kendilerine boyun edirdik. Hem
bineKleri bunlardandr, hem onlardan yerler. Ve onlarda

Kendileri için faydalar ve içeceKler vardr. Hâlâ

üKretmezler mi? BelKi Kendilerine yardm edilir diye Allah'

brakp da ilâhlar edindiler. Onlar, ilâhlar için (hizmete)

hazr asKer olduklar hâlde, ilâhlar onlara yardm
edemezler." (Yâain Sur. 71-75)

bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen "Kendi

ellerimizle var ettiimiz
"4 buyruu "Bizim yarattmz" mânâsndadr.

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

bildirdiine göre "te kendileri bunlara sahiptirler. Onlar kendilerine

1

Ebû Dâvud (3869) Taberânî (13. Cüz'iin bir ksmnda 131) ve Beyhakî (9/355). Zayf

hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen Ebû Dâvud. 832).
2 bn Cerîr 819/481) ve Beyhakî (4653).

3 bn Ebî eybe (8/534) ve Ahmed 41/475, 476 (25020) muhakkik hadisin senedinin

sahih olduunu söylemitir.

4 Yasin Sur. 71
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boyun edirdik. Hem binekleri bunlardandr, hem onlardan yerler. Ve

onlarda kendileri için faydalar ve içecekler vardr. Hâlâ ükretmezler mi?"'

buyruu, “O davarlara hükmederler. Onlara binip yolculuk yaparlar,

etlerinden yerler, yünlerinden kyafet yapp giyerler ve sütlerinden içerler.

Hâlâ ükretmezler mi?” mânâsndadr. 2

Ebû Ubeyd ve bnu’l-Münzir'in Urve'den bildirdiine göre bu âyet, Hz.

Âie’nin mushafnda ^J”3 eklindedir.4

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münziriin Harun'dan bildirdiine göre bu âyet, Ubey

b. Kab'n mushafnda i*1aÎ”
5 eklindedir.

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Harun der ki: Haan, A'rec, Ebû Amr ve

kraat imalannn geneli bu âyeti eklinde, "Onlan binek ve yük

için kullanrlar” mânâsnda okumulardr.7

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Belki kendilerine

yardm edilir diye Allah' brakp da ilâhlar edindiler
"8

âyetindeki ilâhlardan

kastedilen putlardr.

bnu'l-Münzir’in bn Cüreyc'den bildirdiine göre "Belki kendilenne

yardm edilir diye Allah' brakp da ilâhlar edindiler
"9 âyetindeki yardmdan

kast, korumaktr.

bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre "Onlar, ilâhlar için (hizmete)

hazr asker olduktan hâlde, ilâhlar onlara yardm edemezler"
10

1

Yasin Sur. 72, 73
2 bn Cerîr (19/482, 483).

3 Yasin Sur. 72

4 Ebû Ubeyd Fadâilu'l-Kur'ân (sh. 182). Bu kraat, eldeki K.ur'ân'n. metnine muhalif

olduu için az bir krattr.

5 Yasin Sur. 72
6
Ebû Ubeyd (sh. 126)

7 Çounluk bu kelimeyi "j" harfini üstün olarak okumulardr. Hasan'n ise

kelimedeki "j" harfini ötre olarak okuduu bildirilmitir ve bu kraat â2dr. el-thâJ (sh.

225) ve bnu'l-Havâliye Muhtasar e-evâz (sh. 126).

*
Yasin Sur. 74

9 Yasin Sur. 74
,0

Yasin Sur. 75
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buyruundan kastedilen, ilâhlann kendilerine yardm edemeyeceidir.

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

göre Katâde, “Onlar, lâhlar için (hizmete) hazr asker olduklar hâlde,

ilâhlar onlara yardm edemezleri'1

âyetini açklarken öyle dedi: "O ilâhlar

kendilerine yardm edemezler. Sadece kendileri onlar için hazrlanm

askerlerdir. Mürikler dünyada iken kendilerine bir hayr getiremedii,

üzerlerinden bir kötülüü alkoyamad ve sadece bir put olduu halde

ilâhlar adna kzarlar.”
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu âyeti açklarken:

“Mürikler dünyada putlarnn ordulardr ve âhîrette de Cehennem için hazr

edilmilerdir” dedi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(-

Basri), bu âyeti açklarken der ki: “Mürikler, ibadet ettikleri ilâhlan için hazr

bekleyip onlan savunurlar ve korurlar.”

Jî * frfj 6*3 fü«Ji ^4 ij>
jiî üLi- ^4}

cyt Yj* tâ uLiiî

oijU-üi jU ^jji ÜJ}\ * bjjiJ ü- ty 13ü j*iH\

tâ tâ *
f^ tâ tân d tâ* jtâ.

tâ û Ajk it tâ

"nsan, bizim, kendisini az bir sudan (meniden)

yarattmz görmedi mi ki, kalkm apaçk bir düman
kesilmitir. Bir de kendi yaratln unutarak bize bir örnek

getirdi. Dedi ki: «Çürümülerken kemikleri kim diriltecek?»

De ki: Onlan ilk defa var eden diriltecektir. 0, her

yaratlm hakkyla bilendir. 0, sizin için yeil aaçtan ate

1

Yasin Sur. 75
2 bn Cerîr (19/485).
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yaratandr. imdi siz ondan yakp duruyorsunuz. Gökleri ve

yeri yaratan Allah'n, onlarn benzerini yaratmaya gücü

yetmez mi? Evet yeter. O, hakkyla yaratandr, hakkyla
bilendir. Bir eyi diledii zaman, O'nun emri o eye ancak

«Ol!» demektir. O da hemen oluverir."

(Yâ*in Sur. 77-82)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, smâîîî Mu'cem'de, Hâkim, bn

Merdûye, Beyhakî el-Ba's’ta ve Diyâ el-Muhtâre’de, bn Abbâs’n eyle

dediini bildirir: Âs b. Vâil, elinde çürümü bir kemikle Resûiullah'a (saiiaiiahu

veseiien) gelip onu eliyle ufalayarak: "Ey Muhammediu çürüdükten sonra Allah

onu diriltecek mi?" deyince, Resûlullah {sallaiiahu aeyhi mx\\m): "Evet Allah onu

diriltecek, sonra seni öldürecek sonra tekrar diriltip Cehennem ateine sokacak"

karln verdi. Bunun üzerine, "De ki: Onlar ilk defa var eden diriltecektir.

O, her yaratlm hakkyla bilendir"' âyeti nazil oldu.

1

bn Cerîr ve ibn Merduye’nin bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: Abdullah

b. Ubey elinde çürük bir kemikle Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi vesilam) yanna gelip

onu krarak: "Ey Muhammedi Allah ufalanm olan bu kemii rasl

diriltecek?" diye sordu. Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi mailem):
"
Allah bunu diriltecek ve

seni öldürdükten sonra Cehenneme sokacak" buyurdu. Yüce Allah bu konuda,

“De ki: Onlar ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratlm hakkyla

bilendir
"

3

buyurmaktadr.
1
’

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Ubey b. Halef el-

Cumahî çürük bir kemikle Resûiullah’a (seyisim aleyhi mailem) gelip: "Ey Muhammedi

Kemiklerimiz çürüyüp yok olduu zaman Allah'n bizi yeniden yaratacanm
vaad ediyorsun?" dedikten sonra kemii ufalayp rüzgarda savurmaya

balad ve: "Ev Muhammedi Bunu kim diriltecek?" dedi. Hz. Peygamber

(sallaiiahu aleyhi yejeliem): "Evet, Allah seni öldürecek sonra diriltip Cehenneme sokacak"

1

Yasin Sur. 79
1 bn Cerîr (19/487) Saîd b. Cübeyr'den, bn Abbâs' zikretmeden, bn Kesîr TefsYde

(6/580) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Hâkim (2/429) ve smâîlî (3/742), Diyâ 10/87, 88 (82).

3 Yasin Sur. 79
4 bn Cerîr (19/487) ve Tahricu Ehâdîsi'l-Keâfta (3/168) geçtii üzere bn Mercûyc.

bn Kesîr Tefsi/de (6/580) der ki: Bu hadis münkerdir; çünkü sûre Mekke'de nazil

olmutur. Abdullah b. Ubey ise Medine'dedir.
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buyurdu. Bunun üzerine, "Bir de kendi yaratln unutarak bize bir örnek

getirdi. Dedi ki: «Çürümülerken kemikleri kim diriltecek?» De ki: «Onlar ilk

defa var eden diriltecektir. O, her yaratlm hakkyla bilendir»"
1

âyeti nazil

oldu.

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Beyhakl el-Ba's’ta, Ebû Mâlik'in öyle

dediini bildirir: Ubey b. Halef çürük bir kemikle gelip onu Resûlullah'nUeiiaiiahu

aleyhi veseUem) önünde ufalayarak: "Bu çürümü kemikleri kim diriltecek?" deyince,

"nsan, bizim, kendisini az bir sudan (meniden) yarattmz görmedi mi

ki, kalkm apaçk bir düman kesilmitir. Bir de kendi yaratln unutarak

bize bir örnek getirdi. Dedi ki: "Çürümülerken kemikleri kim diriltecek?"

De ki: Onlar ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratlm hakkyla

bilendir
" 2

âyetleri nazil oldu .
3

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Bu âyet, Ebû Cehil b.

Hiâm hakknda nazil olmutur. Ebû Cehil, çürük bir kemikle Resûlullah'n

(saiiaflahu aleyhi «itilen) yanna gelip onu ufalad ve: "Çürümü kemikleri kim

diriltecek?" dedi. Bunu üzerine Yüce Allah: "Ey Muhammedi «De ki: Onlar ilk

defa var eden diriltecektir. O, her yaratlm hakkyla bilendir»

4

buyurdu.”*

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

göre Mücâhid’den bildirdiine göre "Bir de kendi yaratln unutarak bize

bir örnek getirdi ..."
6
âyetinde örnek getirdii söylenen kii Ubey b. Haleftir.

Ubey, bir kemikle gelip: "Ey Muhammedi Öldüümüz ve u elimdeki kemik

gibi olduumuz zaman tekrar dililtileceimizi mi vaad ediyorsun?" deyip

elindeki kemii ufalad ve: “Bunun gibi olduumuz zaman kim bizi

diriltecek?" dedi .

7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in Katâde'den

bildirdiine göre “Bir de kendi yaratln unutarak bize bir örnek

1

Yasin Sur. 78, 79
2
Yasin Sur. 77, 78, 79

3 Tahrîcu Ehâdîsi'l-Kefâfta. (3/167) geçtii üzere Beyhakî.
4
Yâsin Sur. 79

5
Tahrîcu Ehâdîsi'l-Keâfte (3/168) geçtii üzere bn Merdûye.

6
Yâsin Sur. 78

7 bn Cerîr (19/486).
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getirdi ..."

1

âyeti, Ubey b. Halef hakknda inmitir. Ubey, elinde çürümü bir

kemikle Resûlullah’n («eiBiirfu aleyhi w«U) yanna gelip parmaklan arasnda

ufalayp rüzgarda savurarak: “Allah bunu nasl diriltecek?" dedi. Bunun

üzerine Hz. Peygamber (selisiiahu aleyhi veseiiem): “Evet, Allah bunu diriltecek ve seni de

Cehenneme sokacak" buyurdu .

3

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre “nsan, bizim, kendisini az

bir sudan (meniden) yarattmz görmedi mi ki, kalkm apaçk bir

düman kesilmitir. Bir de kendi yaratln unutarak bize bir örnek getirdi.

Dedi ki: «Çürümülerken kemikleri kim diriltecek?» De ki: Onlar ilk defa var

eden diriltecektir. O, her yaratlm hakkyla bilendir
"3 âyetleri Ubey b.

Halef hakknda inmitir. Ubey, elinde çürümü bir kemikle Resûlullah'n (saiisu™

aleyhi veseiiem) yanna gelip, kemii parmaklan arasnda ufalayarak: “Ey

Muhammedi Bunun çürüdükten sonra tekrar diliceceini sen mi

söylüyorsun?" dedi. Resûlullah MaHtu aleyhi «seHem): "Evet, Allah onu öldürüp

diriltecek, sonra da Cehenneme sokacaktr" buyurdu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime der ki: Ubey b. Halef, elinde

çürük bir kemikle Resûlullah'n Maiiahu aleyhi «seM yanna gelip: “Ey Muhammedi

Allah bunu nasl diriltecek?" deyince, Hz. Peygamber {saiiaUuateyh««dbTi): "Bunun

yokken yaratlmas, varken diriltilmesinden daha çok hayreti gerektirir"

buyurdu.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Urve b. ez-Zübeyr der ki: “Yüce Allah,

insanlann amellerinden hesaba çekileceini ve kyamet günü diriltileceklerini

bildirince, insanlar bunu iddetle reddettiler ve Ubey b. Halef, elinde eskiyip

çürümü bir kemikle Resûlullah’n (seiiBiiahu aleyhi ««Ham) yanna gelerek, kemii

ufalad ve rüzgarda savurdu. Sonra: “Ey Muhammedi Kemiklerimiz

çürüyünce, yeniden diriltilecek miyiz?” dedi. Ubey’in bu hareketi ve

yalanlamas Resûlullah'n («Miühu aleyhi vessitem) çok anna gidince, Yüce Allah, “De

ki: Onlar ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratlm hakkyla

bilendir
"4

âyetini indirdi.

1

Yasin Sur. 78
2
Abdurrezzâk (2/146) vc bn Cerîr (819/486).

3 Yasin Sur. 77, 78, 79

4
Yasin Sur. 79
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "O, sizin için yeil aaçtan ate yaratandr"
1 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Bu atei, bu aaçlardan çkaran, onu tekrar diriltmeye

kadirdir. "Gökleri ve yeri yaratan Allah'n, onlarn benzerini yaratmaya

gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkyla yaratandr, hakkyla bilendir
"

2

buyruu, "Bir eyi diledii zaman, O'nun emri o eye ancak "Ol!" demektir.

O da hemen oluverir"* âyeti gibidir. Araplar için bir eyin yaplmas

konusunda emir vermek kadar kolay ve zahmetsiz baka bir i yoktur.

Allah'n da bir eyi istemesi bu kadar kolaydr ve sadece 'ol' demesiyle

gerçekleir/

1

Yasin Sur. 80
2
Yasin Sur. 81

3
Yasin Sur. 80, 81, 82

4 bn Cerîr (19/489, 490).



SÂFFÂT SÛRES
bnu’d-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil'öe ön

Abbâs'tan bildirdiine göre Sâffât Sûresi, Mekke'de nazil olmutur.’

Nesâî ve Beyhakî’nin Sünen’de bildirdiine göre bn Ömer der ki: "Allah’n

Resûlü (saiialiah aleyhi veseiien), namaz ksa tutmamz emreder ve bize SâFât

Sûresiyle namaz kldrrd.
1

bn Ebî Dâvud Fadâilu'l-Kur'ân’da ve bnu'n-Neccâr Tarih'te, Nehel b.

Saîd el-Verdânî vastasyla Dahhâk'tan, o da bn Abbâs’tan Resûlullah'n (ssiiBiehu

aleyhi «seiiem): "Cuma günü Yâsin ve Sâffât Sûrelerini okuyup Allah'tan isteyene

Allah istediini verir" buyurduunu nakleder.

Ebû Nuaym Delâil’öe ve es-Silefî'nin et-Tuyûriyyât’ta bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: Hadramût'tan, aralannda en küçükleri olan E'as b. Kays'n da

bulunduu Benî Velîa, Cemd, Mihves, Mireh, Ebdaa', Ahtam el-Amerrade

kabilelerinin idarecileri Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi ««eiM geldiler ve (krallarn

selamland selamla): "Senin lanet etmeni gerektirecek eyi yapmaktan

saknnz” dediler. Hz. Peygamber (saiiaüahu aleyh, »eseiiemi: "Ben kral deilim, ben

Allah'n kulu Muhammcd'im" karln verince, onlar: "Biz seni isminle

çarmayz” dediler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseRem):
"Ama hana bu ad Allah verdi

ve Ben Ebul-Kâsm'm" buyurunca, onlar: "Ey Ebu’l-Kâsm! Biz senin

(bilmen) için bir ey sakladk. Bu sakladmz ey nedir?” diye sordular. Onlar

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veaiiem) bilip bilmeyeceini denemek için bir ya
tulumunda bir çekirge saklamlard. Resûlullah (uMatu. aleyhi *se\\em):“Sübhanallh!

Bu kâhine yaplr. Kahin, kahinlik ve bu ile megul olanlar Cehennemdedir
"

buyurdu. Onlar "Öyle ise, senin peygamber olduunu nasl anlayacaz?”

diye sorunca, Allah’n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem) yerden bir avuç çakl ta alp:

"Bunlar benim Allah’n peygamberi olduuma ahitlik ederler" buyurdu.

1

bnu'd-Durays {17, 18), Nehhâs (sh. 637) ve Beyhakî (7/142-144).

1

Nesâî (825), S. el-Kibrâ (11432) ve Beyhakî (3/118). Sahih hadistij. (Bak: Elbânî, Sahih

Sünen en- Nesâî. 796).
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Talar Hz. Peygamber’in elinde tebih etmeye balaynca onlar: "ehadet

ederiz ki, sen Allah’n peygamberisin!'' dediler. Resûlullah [saiiaiahu a^hi »eaeiiem):

"Allah, beni hak dinle peygamber olarak gönderdi ve bana kitap indirdi ki ne

önünden ne de arkasndan batl ona yaklaama. O, Mizan'da, büyük olan

dadan daha ardr, karanlk gecede nuru yldz gibidir" buyurdu. Onlar:

“Ondan bize bir ey dinlet" deyince, Resûlullah (»laiihu aleyhi »Kellem), "Andolsun

saf saf duranlara, haykrarak sürenlere, zikir okuyup duranlara; üphesiz

sizin ilâhnz birdir. Göklerle yerin ve aralarnda olanlarn Rabbidir,

doularn da Rabbidir"' âyetlerini okudu. Hz. Peygamber, susmu,

kmldamadan duruyordu. Gözlerinden yalar sakalna doru akmaya

balamt. Onlar: “Aladn görüyoruz. Yoksa Seni gönderenden

korktuun için mi alyorsun?” diye sorunca, Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi vEseiiem): "Beni

korkutan; Allah’n, beni klcn az gibi ince ve keskin olan dosdoru bir yol

üzerine göndermi olmasdr ki, ondan azck saparsam helak olurum!"

buyurduktan sonra "Dileseydik and olsun ki, sana vahyettiimizi alp

götürürdük. Sonra bize kar duracak bir vekil de bulamazdn" âyetini

okudu .

2

*
ö\
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“Andolsun saf saf duranlara, haykrarak sürenlere, zikir

okuyup duranlara; üphesiz sizin ilâhnz birdir. Göklerle

yerin ve aralarnda olanlarn Rabbidir, doularn da
Rabbidir." {SâffâSur. 1-5)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Taberânî ve Hâkim'in deiik yollarla bildirdiine göre bn Mes'ûd,

âyetlerdeki saf saf duranlarn, haykrarak sürenlerin ve zikir okuyup

duranlarn melekler olduunu söylemitir.
3

Abd b. Humeyd, Mücâhid ve krime'den ayn rivâyette bulunmutur.

1

Sâffât Sur. 1, 2, 3, 4, 5
1

Musannifin Hasâisu'l-Kübrâ’smda (2/75) geçtii üzere Ebû Nuaym, Süddî

vastasyla Ebû Mâlik'ten, oda bn Abbâs'tan.

3 Abdurrezzâk (2/147), bn Cerîr (19/492), Taberânî (9041) ve Hâkim 82/429 "sahîh").
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Saîd b. Mansûr ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mesrûk der ki: "Sâffât,

Mürselât ve Nâziât Sûrelerinin giriinde, üzerlerine yemin edilenlerin

melekler olduu söylenirdi."'

bnu'l-Münzir ve eî-Azame 'de Ebu’-eyh’in bildirdiine göre ibn Abbâs,

âyetlerdeki saf saf duranlarn, haykrarak sürenlerin ve zikir okuyup

duranlarn melekler olduunu söylemitir .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette saf saf

gidenlerden kastedilen meleklerdir. Haykrarak sürenler de meleklerdir ve

bulutlar sürmektedirler. Zikir okuyup duranlarda meleklerdir.
3

ibn Ebî Hâtim'in Rabî b. Enes'ten bildirdiine göre, "Haykrarak

sürenlere"* âyetinde kastedilen, Kur'ân'n yasaklayc, alkoyucu

buyruklardr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Sâlih, "Zikir okuyup duranlara
"3

buyruunu açklarken: "Melekler, Kitab’ ve Kurîân' Allah katndan insanlara

getirirler" demitir.

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

göre Katâde, "Andolsun saf saf duranlara, haykrarak sürenlere, zikir

okuyup duranlara; üphesiz sizin ilâhnz birdir
"6

âyetlerini açklarken öyle

dedi: "Melekler semada saf eklindedir. “Haykrarak sürenlere
" 7 âyetinde

kastedilen, Kurîân'n yasaklayc, alkoyucu buyruklardr. "Zikir okuyup

duranlara" buyruundan kastedilen, Kur'ân'da geçmi ümmetlerden verilen

haberlerdir. Allah bunlara yemin ederek kendisinden baka ilâh olmadn
bildirmitir."

8

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde, "Göklerle yerin

’ bn Cerîr (19/492).
2
Ebu'-cyh (513).

3 bn Cerîr (19/493, 494).

4
Sâffât Sur. 2

3
Sâffât Sur. 3

6
Sâffât Sur. 1, 2, 3, 4

7
Sâffât Sur. 2

8 bn Cerîr (19/492-495).
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ve aralarnda olanlarn Rabbdir, doularn da Rabbidir"
1

âyetini açklarken

öyle dedi: "Güne bir ylda üç yüz altm farkl yerden (doudan) doar ve

ayn ekilde üç yüz altm farkl yerden (batdan) batar. ki doutan kast

Güne'in kn dou ekli (açs) ile yazn dou ekli (açst)dr. ki battan

kast da Güne'in kn bat ekli (açs) ile yazn bat ekli (açs)dr."
2

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî der ki: “Güne'in üç

yüz altm farkl dou yeri ile üç yüz altm farkl bat yeri vardr. Güne her

gün bir önceki günden farkl bir yerden doar ve bir önceki günden farkl bir

yerden batar.”

Ebu'-eyh'in el-Azatne’de bildirdiine göre Mücâhid:

günleri saysnca doup batt dou ve bat vardr” dedi .

3

"Güne'in, senenin

'j
* jjU oki y. kkj * iLji çilli lj û\

vik& jSr -y. ûjüi13 j*Si jU J 6^;
1 / ' **

Olf-i Âkpti -Âap*- * dw»J

"Biz, en yakn göü zinetlerle, yldzlarla donattk. Onu
itaatten çkan her eytandan koruduk. Onlar, yüce

topluluu (ileri gelen melekler topluluunu) dinleyemezler.

Kovulmalar için her taraftan taa tutulurlar. Onlar için

sürekli bir azap da vardr. Ancak onlardan söz kapan olur.

Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder)."

(Sâflâl Sur. 0-1 0)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti,

eklinde tenvinli olarak okurdu .
3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in Ebû Bekr b. Aya'tan bildirdiine göre

1

Sâffât Sur. 5
1

Abdurrezzâk (2/147)

3 Ebu'-eyh (674).

4
Sâffât Sur. 6

5 Bu kraat ekli. Âsim ve Hamza'nm kraatidir. u'be ise bu âyeti,

eklinde okumutur. en-Ner (2/267).
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Âsim der ki: "Bu âyeti, &j?"' eklinde mudâf olarak tenvinsiz

okuyan, "göü zinetlerle donattk" deil "Yldzlan donattk" demi olur.

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

Katâde, "Onu itaatten çkan her eytandan koruduk. Onlar, yüce topluluu

(ileri gelen melekler topluluunu) dinleyemezler"

1

âyetlerini açklarken:

"eytanlar, yldzlarla talanarak melekler topluluunu dinlemeleri

engellendi" demitir.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti, "JliJJ jUl I"* eklinde

eddesiz olarak okur ve: "Onlar dinlerlerdi, ama duyamazlard" derdi.

bn Ebî Hâtimîn Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen yüce topluluktan

kastedilen meleklerdir.

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

göre Mücahid, "o-o 13 Çilli <J5 j$sJ3"4 buyruunu:

"Kovulmalan için her yerden taa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da

vardr" eklinde açklamtr.5

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde bu âyetleri:

"eytanlara, kovulmalan için üzerlerine alevli ateler atlr ve onlar için sürekli

bir azap vardr" eklinde açklamtr.6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ibnu’l-Münziriin bildirdiine

göre krime, "Ç^* viî"
7 buyruunun, "Sürekli bir azab" mânâsnda

olduunu söylemitir.
8

1

Sâffât Sur. 6
1

Sâffât Sur. 7, 8

5
Sâffât Sur. 8

* Sâffât Sur. 8, 9

5 bn Cerîr (19/505-507) ve Talîk’te (2/267) geçtii üzere Abd b. Humeyd.
6 bn Cerîr (19/505, 507).

7
Sâffât Sur. 9

8 bn Cerîr (19/507).
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bn Cerîr, bn Abbâs’tan ayn rivâyette bulunmutur .

1

bn Ebî Hâtim’in Dahhâk'tan bildirdiine göre "Ç^oij buyruu, "Can

yakc" mânâsndadr.

ibn Cerîr, Ebû Sâlih'ten ayn rivâyette bulunmutur.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Ancak onlardan söz

kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder)"4 buyruunu:

"Meleklerin sözlerini kapan olur, ama onu da delip geçen yldz yok eder”

eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in el-Azame’de bildirdiine göre bn Abbâs:

"Alev topu atld zaman, kime atldysa muhakkak isabet eder” deyip: “Onu

da delip geçen bir alev izler (ve yok eder)"5 buyruunu okudu .

6

bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs, "Onu da delip

geçen bir alev izler (ve yok eder)"7 buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlar

alev toplanyla öldürülmezler, ama alev topu onu yakp hareket edemez

duruma getirir ve öldürmeden geri döner.”
8

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî),

"Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder)"9 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Cin, gelip kulak kabartr ve dinlemek isteyince de alev topuyla

talanr. Bunun üzerine yanna döndüü kiiye: "öyle öyle oldu” der.”

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

bildirdiine göre Yezîd er-Rakkâî, "Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok

' bn Cerîr (19/507).
1

SâffâtSur. 9

3 bn Cerîr (19/506).

4
SâffâtSur. 10

5
SâffâtSur. 10

6
Ebu'-eyh (669).

7
SâffâtSur. 10

8 bn Cerîr (19/508).

9
Sâffât Sur. 10
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eder)"’ buyruunu açklarken: "Alev topu eytan delip öbür tarafndan

çkar” dedi. Bu söz Ebû Miclez'e söylenince: “ÇJiî” kelimesinden kastedilen

alev topunun delici özellii deil, dr"’ dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Dahhâk’tan bildirdiine göre "liG"

kelimesinden kastedilen, alevink saçarak eytan’a isabet etmesidir.

ibn Ebî Hâtim’in bn Zeyd’den bildirdiine göre kelimesi, alev saçan

mânâsndadr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in Katâde ve Hasan(

Basrî)'den bildirdiine göre "4J15" kelimesi,k saçan mânâsndadr.

1

ibn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre “ÇJ" kelimesi, yakc

mânâsndadr.

ji * l* fitiii- Û] iliU ji fi IU f
«;: J.IÎ

* ’4 Ijb lîlj
* \jjsl lib

*

*

* oy Sî uikAj uiji lsrj m. û$î *^ yj ili o p»

j

illi S-LaIj j UJlî * p\j jiOu jji * O^ijSl

ps cJUl J*ÜI * jilll fit ili lâül* >i * iijfri fi

Ö OSJ 4i

"imdi sor onlara: Yaratl itibar ile Kendileri mi daha
güçlüdür, yoksa yarattklanmz m? Biz onlan yapkan bir

çamurdan yarattk. Evet, sen ayorsun, onlar ise alay

ediyorlar. Onlara öüt verilse, öüt almazlar. Bir âyet

görseler aralannda alay ederler. Ve: «Bu ancak apaçk bir

büyüdür» derler. «Biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra

gerçekten biz tekrar diriltilecek miyiz? Ya önceki atalarmz
da m (diriltilecek)?» De kî: «Evet, hem de sîz

1

sâffât Sur. 10
2
Abdurrezzâk (2/147).
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küçültülmüler olarak (diriltileceksiniz). O sadece bir

çlktr, hemen onlar kalkp baknacaklar.» Ve diyecekler

ki: «Yazk bizel Bu, din günüdür.» Bu sizin önceden

yalanladnz ayrdetme günüdür/'
(Saffet Sur. 11-21)

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

bildirdiine göre, "Yaratl itibar ile kendileri mi daha güçlüdiir, yoksa

yarattklarmzm?"

1

âyetinden kastedilen gökler, yeryüzü ve dalardr/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuTMünzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "Yaratl itibar ile kendileri mi daha güçlüdür, yoksa

yarattklarmz m?"

3

âyetini: "Onlar m güçlüdür, yoksa sana saydmz
göklerin ve yerin yaratl m?" eklinde açklam ve Yüce Allah’n bu

konuda, "Göklerin ve yerin yaratlmas, insanlarn yaratlmasndan daha

büyük bir eydir Fakat insanlarn çou bilmezler""’ buyurduunu

söylemitir.

5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti, "Gj & fi life, iil

eklinde okumutur/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Yoksa yarattklarmz

m?"

8

buyruundan kastedilenin ölüler ve melekler olduunu söylemitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre âyette geçen kelimesi, yapkan mânâsndadr.

10

1

Sâffât Sur. 11

J bn Cerîr (19/509, 510).

3
Sâffât Sur. 11

9
Câfir Sur. 57

5 bn Cerîr (19/510).

6
Sâffât Sur. 11

7 bn Cerîr (19/510). Bu kraat, eldeki Kuriân'n metnine muhalif olduu için âz bir

krattr.
8
Sâffât Sur. 11

9
Sâffât Sur. 11

10 bn Cerîr (19/512).
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Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, "vjtf
”1

0 "

kelimesinin mânâsn sorunca, bn Abbâs: "Yapkan demektir" cevabn

verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m
ki?" diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitin "Tabi ki! Yoksa Nâbia'nm:

Hayrdan sonra §emn olmadm zannetmesinler

erri de ki§iye yap§p kalan bir darbe zannetmesinler" dediini bilmez

misin?

bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in el-Azame’de krime'den bildirdiine göre âyette

geçen kelimesi, yapkan mânâsndadr .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Lâzib, Hame ve Tin

ayn mânâdadr. Balangc topraktr, sonra kokmu çamura, sonra yapkan

çamura dönümü ve Allah, Âdem'i ondan yaratmtr.

bn Ebî Hâtim’in bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre "ojtf
"5

kelimesi,
m +

birbirine yapan mânâsndadr.

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

Katâde'den bildirdiine göre kelimesi, ele yapan çamurdur.

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Mücâhid’den bildirdiine göre "kjjtf
”8

kelimesi, yapkan ve kokumu mânâsndadr.
9

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve

Hâkim’in bildirdiine göre bn Mes'ûd, bu âyeti, d-l** j*”
10

(Evet,

Sâffât Sur. 11
2
el-tkân'dz (2/75, 76) geçtii üzere Tastî.

J
Sâffât Sur. 11

4 bn Cerîr (19/512) ve Ebu'-eyh (107).

5
Sâffât Sur. 1

1

6
Sâffât Sur. 11

7
Abdurrezzâk (2/148) ve bn Cerîr (19/513).

8
Sâffât Sur. 11

9 bn Cerîr 819/153).
10

Sâffât Sur. 12
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ben ayorum, onlar ise alay ediyorlar) eklinde merfu (ötre) olarak

okurdu.'

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bnu'l-Munzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî el-

Esmâ ve's-Sifât’ta, A'me vastasyla, akîk b. Seleme'den bildirir: ureyh, bu

âyeti, “jsjk3 j" eklinde okuyup: "Allah hiçbir eye amaz, amak,

bilmeyen kii için geçerlidir" dedi. A’me der ki: Bunu brahim en-Nehaî’ye

söylediimde: "ureyh, kendi görüünü beenen biriydi. Abdullah b. Mes'ûd

ise ondan daha bilgiliydi ve bu âyeti, j"2
eklinde okurdu"

karln verdi.

3

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti, " jl

eklinde okurdu.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde,

"Evet, sen ayorsun, onlar ise alay ediyorlar"5 âyetini: "Allah'n Kitabna ve

vahyine ayorsun. Onlar ise senin getirdiin eyle alay ediyorlar" eklinde

açklamtr. 6

bnu'l-Münzir'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

minem) bu âyetle ilgili olarak: "Kuran indirildii zaman ben atm,
insanoullanntn dalalette olanlar ise onunla alay ediyorlar" buyurdu.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde,

"Evet, sen ayorsun, onlar ise alay ediyorlar. Onlara öüt verilse, öüt
almazlar. Bir âyet görseler aralarnda alay ederler"7

âyetlerini açklarken

öyle dedi: "Resûlullah'a (sahiiahu aleyhi »eseJiem) bu Kur'ân verildii zaman at,
dalalet ehli olan Mekke halk ise kendisiyle alay etti. Onlara öüt verilse, bu

öütten faydalanamazlar ve görmezler. Bir âyet görseler onunla alay edip

1

Taberânî (9/151) ve Hâkim (2/430 “sahih"). Hamza, Kisâî ve Halef ayn ekilde

okumulardr. en-Ner (2/267).
2

Sâffât Sur. 12
3 Beyhakî 991, 992.

4
Sâffât Sur. 12

5
Sâffât Sur. 12

6
Abdurrezzâk (2/148).

7
Sâffât Sur. 12,13,14
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elenirler."

1

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den

bildirdiine göre âyetten kastedilen, müriklerin alay edip elenmeleridir,

kelimesi ise sayha mânâsndadr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre ^ u^" 3

buyruundan kastedilen bir üflemedir ve bu da Sûr'a son üflemedir .

4

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

göre Katâde, "Bu, din günüdür. Bu sizin önceden yalanladnz ayrdetme

günüdür"6 buyruunu açklarken: "Allah, kyamet günü olan ayrt etme

günü, kullarna amellerinin karln verecektir” dedi .

6

"Allah, meleklere öyle emreder: Zulmedenleri, elerini ve

Allah' brakp da tapmakta olduklann toplayn, onlar

Cehennemin yoluna koyun ve onlan tutuklayn. Çünkü onlar

sorguya çekileceklerdir." (Sâffât Sur. 22.24)

ibn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Zebaniler, meleklere,

"Zulmedenleri, elerini ve Allah' brakp da tapmakta olduklarn toplayn,

onlar Cehennemin yoluna koyun ve onlar tutuklayn”7 derler.

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, bn Menî Müsned’de, Abd b.

Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî el-Ba's'ta, Numan b. Beîr vastasyla, Ömer b. el-Hattâb'n,

"Zulmedenleri, elerini ve Allah' brakp da tapmakta olduklarn toplayn.

1 bn Cerîr (19/514, 515).

1

Sâffât Sur. 19

3
Sâffât Sur. 19

4 bn Cerîr (19/517).

5
Sâffât Sur. 20, 21

6 bn Cerîr (19/518).

7
Sâffât Sur. 22, 23, 24
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onlar Cehennemin yoluna koyun ve onlar tutuklayn"' buyruunu

açklarken öyle dediini bildirir: "Herkes kendine benzeyenle birlikte

haredilir. Faiz yiyen faiz yiyenle, zinakâr zinakâr ile birlikte, içki içen içkici ile

birlikte diriltilir. Cennettekiler de Cehennemdekiler de benzerleriyle beraber

olacaklardr."
2

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin el-Ba's ’ta bn Abbâs’tan bildirdiine

göre âyette geçen elerden kast benzerlerdir.
3

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr ve krime’den ayn rivayette bulunmutur.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, âyette geçen elerden

kastedilenin amelde birbirlerine benzeyenler olduunu söyleyip, "Ve sizler

de üç snf olduunuz zaman"

4

âyetini okudu, sonra öyle dedi: "Sadakiler

bir snf, soldakiler bir snf, öne geçenler de bir snftr."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid,

âyette geçen elerden kastedilenin, birbirlerine benzeyenler olduunu,

katillerin katillerle birlikte, zinakârlarn zinakârlarla birlikte, faiz yiyenlerin de

faiz yiyenler ile birlikte hardileceini söyledi .

3

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

göre Katide, "Zulmedenleri, elerini ve Allah' brakp da tapmakta

olduklarn toplayn, onlar Cehennemin yoluna koyun ve onlar

tutuklayn"
6 buyruunu açklarken öyle dedi: "Kâfirler kâfirlerle ve Allah'

brakp ibadet ettikleri putlarla haredileceklerdir."7

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

1

Sâffât Sur. 22, 23, 24
2
Abdurrezzâk (2/148) Hz. Ömer'i zikretmeden, Numan b. Beîr'in sözü olarak, el-

Metâlibu 'I-ÂHye
1de (4075) geçtii üzere bn Menî, bn Cerîr (19/519) ve Hâkim (2/430

u
sahîh").

3 bn Cerîr (19/519, 520).

4 Vaka Sur. 7
5 bn Cerîr (19/521).
6
Sâffât Sur. 22, 23, 24

7 bn Cerîr (19/520,522).
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ayette geçen kelimesinin "Yönlendirin" mânâsnda olduunu

söyledi.
2

Abd b. Humeyd'in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre âyette geçen,

"(LjÂÂls" 3 kelimesi, “Sürünüz" mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Onlar Cehennemin

yoluna koyun"

4

buyruu: “Onlara Cehennemin yolunu gösterin"

mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “05J3 ^âyiâj"s
âyeti:

"Onlar tutuklayn, çünkü onlar hesaba çekileceklerdir" mânâsndadr. 6

Buhârî Tarih’te, Dârimî, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Hâkim ve bn Merdûye’nin Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (niiai.hu

aieytu «seiiem): "Hiçbir davet eden kimse yoktur ki kyamet gününde o davet ettii

eyin banda durdurulmu olmasn. O, onun banda durur ve ondun

ayrlamaz. Bu, bir kiinin dier bir kiiyi davet etmesi eklinde olsa bile"

buyurduktan sonra, “Onlar tutuklayn. Çünkü onlar sorguya

çekileceklerdir
"7

âyetini okudu.
8

bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Atiyye, “Onlar tutuklayn. Çünkü onlar

sorguya çekileceklerdir
”9 âyetini açklarken: “Kyamet günü amellerinden

sorguya çekilmeleri için durdurulurlar" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Osmân b. Zâide der ki: “Kyamet günü

1

Sâffât Sur. 23
2 bn Cerîr (19/522) ve el-ftkân'da (2/39) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
3
Sâffât Sur. 23

4
Sâffât Sur. 23

5
Sâffât Sur. 24

6
el-tkân ’da (2/65) geçtii üzere bn Ebî Hâüm

7
Sâffât Sur. 24

8
Buhârî (2/86), Dârimî (1/131), Tirmizî (3228), bn Cerîr (19/523) bn Kesîr Tefsir ic

(7/7) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Hâkim (2/340). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Du'if

Sünen et-Tirmizî, 632).

9
Sâffât Sur. 24
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kula ilk sorulacak ey, kiminle oturup kalktdr, denirdi.”

> Jj'j *
f
jJt ^ ji

* v ,Jd u

IjîjâS J IjîlS * & ÜÎjî; IjB * û>L2^
J»j * j-çii. ujî psr j, oiJLi ^ â ö£ uj *

j. ^ ^1
* Ojistâ IJ £j Jj»

r4j ji Ijiu r^l * fadusûr bjSli yiJui

jî
* U*JI l&B Û! >Jijiij * l VI 4ÎJ

*
^ #• / * <"

jjjAj Uj * pjSf <_->i-L»Ji jüîijü «3^^*

;jUu Jjj ^ ^kJj * ^LLü k sup v * 5jJujj^ u vj

"Ne oluyor size? Neden birbirinize yardm etmiyorsunuz.

Bilakis onlar bugün teslim olmulardr. Onlardan bir ksm
dier bir ksmna yönelip biri dierine soru sorarlar. Derler

ki: «Gerçekten siz bize sadan gelirdiniz.» Onlar da derler

ki: «Hayr, siz iman üzere deil idiniz. Bizim sizin

üzerinizde bir hakimiyetimiz de yoktu. Bilakis siz azgn bir

topluluktunuz. Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu.

Muhakkak biz tadclarz. Çünkü biz sizi azdrdk. Zaten biz

de azgnlardan idik.» Muhakkak onlar o gün azapta

ortaktrlar. te Biz, günahkârlara muhakkak böyle yaparz.
Çünkü onlara: «Allah'tan baka ilâh yoktur» denildiinde,

büyüklük taslarlardt. Ve derlerdi ki: «Biz ilâhlarmz deli

bir air dolays ile mi terkedeceiz?» Hayr, o hak ile gelmi
ve peygamberleri de tasdik etmitir. Muhakkak siz elbette

ackl azab tadclarsnz. Size ilemi olduunuzdan baka
eyin cezas verilmeyecektir. Ancak Allah'n ihlasa erdirilmi

kullan müstesna. te onlar için bilinen bir nzk vardr."
(Saffet Sur. 25-4 1

)

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs "Ne oluyor size? Neden

birbirinize yardm etmiyorsunuz. Bilakis onlar bugün teslim olmulardr.
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Onlardan bir ksm dier bir ksmna yönelip biri dierine soru sorarlar.

Derler ki: «Gerçekten siz bize sadan gelirdiniz.» Onlar da derler ki: «Hayr,

siz iman üzere deil idiniz; Bizim sizin üzerinizde bir hakimiyetimiz de

yoktu. Bilakis siz azgn bir topluluktunuz. Rabbimizin sözü üzerimize hak

oldu. Muhakkak biz tadclarz. Çünkü biz sizi azdrdk. Zaten biz de

azgnlardan idik.» Muhakkak onlar o gün azapta ortaktrlar, ite Biz,

günahkârlara muhakkak böyle yaparz"

1

âyetlerini u ekilde açklad:

Onlara: "Neden birbirinizi azaptan kurtar myorsunuz?" denilir. Bilakis cnlar

bugün yardm istemektedirler. Birbirlerini knayarak, zayf olanlar güçlü

olanlara: "Siz bize gücünüzle üstün geliyordunuz" derler. Güçlü olanlar da:

"Allah'n takdirinde siz iman etmemitiniz. Bizim de sizin üzerinizde bir

hâkimiyetimiz yoktu. Siz Allah’n ilminde müriktiniz. Zayflar: "Rabbimizin

azab bize gerekli oldu. Çünkü biz zelil, siz ise kuvvetliydiniz" derler. O gün

hepsi de azapta ortaktrlar. Biz müriklere böyle yaparz .” 3

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

göre Katide, “Ne oluyor size? Neden birbirinize yardm etmiyorsunuz.

Bilakis onlar bugün teslim olmulardr. Onlardan bir ksm dier bir ksmna
yönelip biri dierine soru sorarlar. Derler ki: «Gerçekten siz bize sadan

gelirdiniz.» Onlar da derler ki: «Hayr, siz iman üzere deil idiniz; Bizim sizin

üzerinizde bir hakimiyetimiz de yoktu. Bilakis siz azgn bir topluluktunuz.

Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak biz tadclarz. Çünkü biz

sizi azdrdk. Zaten biz de azgnlardan idik.» Muhakkak onlar o gün azapta

ortaktrlar, ite Biz, günahkârlara muhakkak böyle yaparz. Çünkü onlara:

«Allah'tan baka ilâh yoktur» denildiinde, büyüklük taslarlard. Ve

derlerdi ki: «Biz ilâhlarmz deli bir air dolays ile mi terkedeceiz?» Hayr,

o hak ile gelmi ve peygamberleri de tasdik etmitir. Muhakkak siz elbette

ackl azab tadclarsnz. Size ilemi olduunuzdan baka eyin cezas

verilmeyecektir"* âyetlerini u ekilde açklad: Onlara: "Neden birbirinizden

azab uzaklatr myorsunuz?” derler. Hâlbuki onlar Allah’n azabna teslim

olmulardr. nsanlar cinlere dönüp: "Hayr, yaptmz zaman gelip bizi

nehyederdiniz ve ar davranmamz salardnz” derler. Cinler de: "Hayr, siz

iman üzere deil idiniz. Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu" derler. eytan,

1

Sâffât Sur. 25-33

1
el-tkân'da (2J 65) muhtasar olarak geçtii üzere bn Ebî Hatim.

* Sâffât Sur. 25-33
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insanlarn dalalete dümülerine: “Muhakkak biz azab tadclarz. Çünkü biz

sizi azdrdk. Zaten biz de azgnlardan idik" derler. “Ve derlerdi ki: "Biz

ilâhlarmz deli bir air dolays ile mi terkedeceiz?"

1

sözüyle Resûlullah'

(saiiaiiahu aleyhi vaseiM kasdetmektedirler. Ama o, kendisinden önce gelen

peygamberleri dorulamtr. Allah onlarn azapta ortak olduklann bildirmi,

ancak ihlas sahibi olanlann azaba maruz kalmayacan, onlar için bilinen nzk

lan Cennetin verileceini bildirmitir.

1

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

"Onlardan bir ksm dier bir ksmna yönelip biri dierine soru sorarlar"*

âyetinde bahsedilen birbirlerine yönelip soru sormalan, Sûr'a ikinci üflenite

diriltilecekler! zaman olacaktr.

bnu'l-Münzir ve bn EbîHâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), “Derler

ki: Gerçekten siz bize sadan gelirdiniz
"

4

âyetini açklarken: “Her hayr

yapmak istediklerinde, kendilerini bu hayrdan alkoymak için gelirlerdi"

demitir.

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

bildirdiine göre, “Derler ki: Gerçekten siz bize sadan gelirdiniz
"9

âyetindeki sadan kast haktr. Bu sözü kafirler eytanlara söylerler.

6

ibn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî), “Onlar da derler ki: Hayr, siz iman üzere deil idiniz
"7

âyetini: “Eer

mümin olsaydnz, bize kar korunurdunuz” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: “eytanlar: «Biz sizi

dünyadayken azdrdk. Zaten biz de azgnlardandk» derler. O gün, eytanlar

ve azdrlantar azapta ortaktrlar."

1

Sâffât Sur. 36
1 bn Cerîr (19/524-527, 529, 530).

3
Sâffât Sur. 27

4
Sâffât Sur. 28

5
Sâffât Sur. 28

6 bn Cerîr (19/525).

7
Sâffât Sur. 29



376 ü Sâffât SûresiS
bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, “Çünkü

onlara: «Allah'tan baka ilâh yoktur» denildiinde, büyüklük taslarlard. Ve

derlerdi ki: "Biz ilâhlarmz deli bir air dolays ile mi terkedeceiz?"'

âyetlerini “Allah’a ortak komad zaman büyüklük taslayp iman etmekten

çekinirlerdi ve: “Biz ilâhlarmz akl olmayan bir air dolays ile mi terk

edeceiz?” derlerdi. Allah, Hz. Muhammed’in doru söylediini bildirip:

"Hayr, o hak ile gelmi ve peygamberleri de tasdik etmitir"2 buyurmutur.

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Ebû

Hureyre'den, Resûlullah'n (saöBiiahuaiB»hnBseiiem) öyle buyurduunu nakleder:
"Ben

insanlarla, onlar «Lâ ilahe illallah» diyene kadar savamakla emrolundum.

nsanlar bunu (Kelime-i tevhîd'i) söyleyince, benden kanlarm ve mallarn

korumu olurlar. Ancak slâmiyet'ten doan haklar bundan müstesnadr.

Onlarn hesaplan ise Allah'a aittir." Yüce Allah, Kitabnda büyüklük taslayan

bir kavimden bahsetmi ve: “Çünkü onlara: «Allah'tan baka ilâh yoktur»

denildiinde, büyüklük taslarlard
"3 buyurmutur. Yine baka bir âyette:

"nkar edenler, gönüllerindeki cahiliyye çann asabiyet ateini

atelendirdiklerinde, Allah, Peygamberine ve inananlara huzur indirdi;

onlarn takva sözünü tutmalarn salad. Onlar, bu söze layk ve ehil

kimselerdi. Allah her eyi bilmektedir
""1 buyurmutur. Âyette geçen ta«va

kelimesi: “Lâ ilahe illallah Muhammedun Resûlullah” sözüdür. Hudeybiye

günü, Resûlullah (saiaiiBhu aleyhi vasBiiem) müriklerle anlama yapt zaman büyüklük

taslayp bu kelimenin anlamaya yazlmasndan çekinmilerdi .

5

Buhârî Tarih
1

te ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih'e: “Lâ

ilâhe illallah sözü Cennetin anahtan deil mi?” diye sorulunca: “Evet, ama

dileri olmayan anahtar yoktur. Anahtar dilerini de beraberinden getirene

Cennetin kaps açlr, anahtarn dilerini getirmeyene ise açlmaz” karln
verdi .

6

' Sâffât Sur. 35, 36
2
Sâffât Sur. 37

3
Sâffât Sur. 35

4
Fetih Sur. 26

5 bn Cerîr (21/308, 309) bn Kesir Teftî/de (7/9) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Be> haki

(195, 196), Buhârî (7284, 7285) ve Müslim (20).

6
Buhârî (1/95) ve Beyhakî el-Esmâ ue's-Sî/âf'ta (208).
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Saîd b. Mansûr'ur bildirdiine göre Mücâhid, bu âyeti, «il ty
'

1

eklinde okurdu.

bn Cerir'in Süddî'den bildirdiine göre "...bilinen bir rzk vardr"
1

buyruundaki nzk Cennettedir .

3

j J> Ifeî V * JJ 5JÜ ili *^ JIJ

jig yfc *u jjSji i>fû fi4î*j * 4* ^
Onlarn etrafnda Cennet pnarndan doldurulmu, berrak

ve içenlere lezzet veren kadehler dolatrlr. Onda ba
döndürme özellii yoktur. Onlar, onu içmekle sarho da

olmazlar. Yanlarnda baklarn yalnzca kendilerine

çevirmi iri gözlü eler vardr. Sanki onlar (beyazlklaryla),

saklanm (gün yüzü görmemi) yumurtalardr."
(Saffet Sur. 45-49 )

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

Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk der ki: "Yüce Allah'n Kur'ân’da zikrettii

her kadeh sözünden arap kastedilmitir.'''’

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Katâde, “Onlarn etrafnda Cennet pnarndan

doldurulmu, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolatrlr. Onda

ba döndürme özellii yoktur"5
âyetlerini: “Onlara, sklarak elde edilen

deil su gibi akan araplar sunulur, ki bu içki akllarn gidermez, balarn

döndürmez ve karnlarn artmaz” eklinde açklamtr.

6

bnu'l-Münzir'in Dahhâk’tan bildirdiine göre
u

j* buyruu,

"Pnarlarn akt gibi akan araptan doldurulmu kadehler” demektir.

1

Sâffât Sur. 40
1
Sâffât Sur. 41

3 bn Cerîr (19/530).

’ Hennâd Zühd (72) ve bn Cerîr (19/531).

5
Sâffât Sur. 45, 46, 47

6
Abdurrezzâk (2/138), bn Ebî eybe (14/62) vc bn Cerîr (19/531, 533).

7
Sâffât Sur. 45
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bn Cerîr'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen kelimesi,

Abdullah'n kraatinde eklindir.

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin el-Ba's ’ta bn

Abbâs’tan bildirdiine göre "Onlarn etrafnda Cennet pnarndan

doldurulmu, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolatrlr"

3

âyetinden kastedilen arap dolu kadehlerin dolatrmasdr. " jjî l*J y

âyeti ise: "Bu arap balarn döndürmez ve onlar sarho edip

akllann gidermez" mânâsndadr .

5

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

"arabn dört özellii vardr: Sarholuk, baans, kusmak ve idrar. Allah

Cennet içkilerini bu özelliklerden arndrm ve, "Onda ba döndürme

özellii yoktur, onu içmekle sarho da olmazlar
*6 buyurmutur. Cennet

içkisini içen, dünyadayken içki içen gibi kusmaz. Kusmak ise hoa gitmeyen

bir eydir."

Tastî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, " ^s y
" 7

buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: "Dünya içkisinde olduu gibi onda

pis ve hoa gitmeyen bir kokunun olmamasdr" cevabn verdi. Nâfi: "Peki,

Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca

da, bn Abbâs öyle demitir "Tabi ki! Yoksa Imriu'l-Kays’n:

"Nice kadehler içtim kokusu kötü olmayan

Ve dostuma içirdim ona baka ey katp" dediini bilmez misin?

1

Sâffât Sur 46
2 bn Cerîr (19/531, 532). Bu kraat, eldeki Kur'ân'n metnine muhalif olduu için iz

bir krattr. Bahru'l-Muhît’e (7/359) bakn.
3 Sâffât Sur. 45, 46
4
Sâffât Sur. 47

5 bn Cerîr (19/532, 535) el-tkân'da (2/39) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Beyhakî

(357).

6
Sâffât Sur. 45, 46, 47

7
Sâffât Sur. 47
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Nâfi: "Peki, "össyS l£Lc 5J$"’ buyruunun mânâs nedir?" diye sorunca ise

bn Abbâs: "Sarho olmazlar mânâsndadr" cevabn verdi. Nâfi: "Peki,

Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca

da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa Abdullah b. Revâha'nn:

"Ondan sarho oJma2ar ama

Dertleri ve kinleri yok olur dediini bilmez misin?”
J

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre üT3 buyruundan,

kann ans yapmayan içki kastedilmitir/

Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den

bildirdiine göre buyruundan, kann ansnn olmamas

kastedilmitir. “b&A 1*1* (U tfj"
6 buyruunun mânâs ise sarho edip

akllannn balanndan gitmesine sebep olmamasdr. 7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr'den

bildirdiine göre kelimesi içki mânâsndadr. " y"9 buyruu ise

içinde tiksindirecek ve zarar verecek bir eyin olmamas mânâsndadr.’
0

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin el-Ba's’ta, bn

Abbâs’tan bildirdiine göre "Yanlarnda baklarn yalnzca kendilerine

çevirmi iri gözlü eler vardr. Sanki onlar (beyazlklaryla), saklanm (gün

yüzü görmemi) yumurtalardr"
1
’ buyruu, dünyadaki hanmlanndan baka,

yanlarnda baklann yalnzca kendilerine çevirmi iri gözlü eler vardr"

’ Sâffât Sur. 47
2

el-tkân’da (2/74, 96) geçtii üzere Tastî.

3
Sâffât Sur. 47

4 bn Cerîr (19/533).

5
Sâffât Sur. 47

6
Sâffât Sur. 47

7 Hennâd Zühd (73) ve bn Cerîr (19/533, 536).
a
Sâffât Sur, 45

9
Sâffât Sur. 47

10 bn Cerîr 819/534).

"Sâffât Sur. 48, 49
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mânâsmdadr. Âyetteki yumurtalardan kast ise incilerdir.

'

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid, "Yanlarnda

baklarm yalnzca kendilerine çevirmi iri gözlü eler vardr"2 buyruunu:

"Yani gözlerini sadece kocalarna dikmi, kocalarndan bakasna bakmayan

güzel gözlü kadnlar vardr" eklinde açklamtr.
3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b ei-Kura;:î,

"Yanlarnda baklarn yalnzca kendilerine çevirmi iri gözlü eler vardr *4

buyruunu: "Yani gözlerini sadece kocalanna dikmi, kocalanndan bakasna

bakmayan kadnlar vardr" eklinde açklamtr.

ibn Ebî Hâtim'in Dahhâk'tan bildirdiine göre "ctf
"5

kelimesi, iri gözü

mânâsmdadr.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Sanki onlar

(beyazlklaryla), saklanm (gün yüzü görmemi) yumurtalardr
'6

buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlar, kabuu ve üzerindeki zan soyulmu

yumurta gibi beyazdr."

ibn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'i-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b.

Cübeyrîden bildirdiine göre "Sanki onlar (beyazlklaryla), saklanm (gün

yüzü görmemi) yumurtalardr" 7 buyruundaki sakl yumurtadan kastedilen,

yumurtann içidir.

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Süddî’den bildirdiine göre âyetten

kastedilen yumurtann kabuu soyulunca ortaya çkan beyzalgdr .

5

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî, “Sanki

1

bn Cerîr (19/537, 541), Talîku'l-Ta'lîk'tc (4/294) ve el-tkân’da (2/39) geçtii üzere

bn Ebî Hatim ve Beyhakî (377).

2
Sâffât Sur. 48

3 bn Cerîr (19/537, 538).

4
Sâffât Sur. 48

5
Sâffât Sur. 48

6
Sâffât Sur. 49

7
Sâffât Sur. 49

8 bn Cerîr (19/540).

9 bn Cerîr (19/540).
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onlar (beyazlklaryla}, saklanm (gün yüzü görmemi) yumurtalardr"’

buyruunu açklarken: "Yumurtann kabuuyla ak arasndaki zar

kastedilmitir" dedi .

2

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn EbF Hâtim'in Süddî’den bildirdiine

göre âyetten kastedilen yuvasndaki yumurtadr.

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine

göre Katâde, "Yanlarnda baklarn yalnzca kendilerine çevirmi iri gözlü

eler vardr. Sanki onlar (beyazlklaryla), saklanm (gün yüzü görmemi)

yumurtalardr" 3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Kocalarndan bakasna

bakmazlar ve bakalarn istemezler. Saklanm yumurtadan kast ise el

dememi yumurtadr.
4

bn EbF Hâtim’in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre âyetten kastedilen,

sarlp sarmalanm ve el dememi yumurtadr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, "Sanki onlar

(beyazlklaryla), saklanm (gün yüzü görmemi) yumurtalardr"3

buyruunu açklarken öyle dedi: "Tüylerin sarmalad yumurtadr. Deve

kuu rüzgara kar tüylerle yumurtalann örter, koruma altna alr. Rengi

sanmtrak beyazdr. Bu da kadnlarn sahib olduklan en güzel renktir."

* üij Lf!
& jî 1» jü * ijltLi

{J
âij

* OjLoJ llî Ulipj lîljî &J Ui. üj * jjliiil jj ÜL'I jX
cj

'j ö iü jiî * ^^J ^ iîji * öyaL: "il J* Jti

VI* *s< uiî *^^ü 5. cid^ Uy

li* JU * p-sjMJI jX\ I» û**5 J-fV
'

1

1

Sâffât Sur. 49
2
Abdurrezzâk (2/149).

3
Sâffât Sur. 48, 49

4 Abdurrezzâk (2/149) ve bn Cerîr (19/588, 540).

3
Sâffât Sur. 49
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“Derken birbirlerine yönelip sorarlar. çlerinden bîri öyle
der: Benim bir dostum vard, bana: «Sen de mi, ölüp toprak

ve kemik olduumuz zaman dirilerek ceza göreceimizi

tasdik edenlerdensin?» derdi. Yanndakilere: «Siz onu bilir

misiniz?» der. Bir bakar onu Cehennemin ortasnda görür.

Ona der ki: «Allah ? and olsun ki, az kalsn beni de

mahvedecektin. Eer Rabbimin lütfü olmasayd ben de

oraya götürülenlerden olurdum. Nasl, lk ölümümüzden
baka ölmeyecek miymiiz? Bize azap edilmeyecek miymi?
üphesiz bu (Cennetteki nimetlere ulamak) büyük bir

baandr. Çalanlar böylesi için çalsnlar!"
(Sâffât Sur. 50-61 )

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

bildirdiine göre "Derken birbirlerine yönelip sorarlar
" 1

âyetinden

kastedilenler Cennet ahalisidir .

2

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

Mücâhid'den bildirdiine göre "Benim bir dostum vard" 3 âyetindeki dosttan

kastedilen eytandr .

4

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî der ki:

Ortak olan iki adamn sekiz bin dinar vard. Bunlar paralarn aralannda

paylatlar ve birisi bin dinara bir tarla ald. Bunun üzerine öbürü: "Allahn!

Falan kii bin dinara bir tarla ald. Ben de senden bin dinara Cennetten bîr

tarla satn alyorum” deyip bin dinar tasadduk etti. Sonra arkada bin dinara

bir ev yaptrnca, o: "Allahm! Falan kii bin dinara bir ev yaptrd. Ben de

senden bin dinara Cennetten bir ev satn alyorum” deyip bin dinar tasadduk

etti. Sonra arkada bir kadnla evlenip bin dinar mehir verince, o: "Allahm!

Falan kii bin dinar harcayp bir kadnla evlendi. Ben de senden bin dinara

Cennet kadnlaryla evlenmek istiyorum” deyip bin dinan tasadduk etti.

’ Sâffât Sur. 50
2 bn Cerîr (19/542)

3
Sâffât Sur. 51

4
Ttitfliku't-Ta'Uk'tc (4/293) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr 819/543).
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Sonra arkada, bin dinara hizmetçiler ve eya alnca, o: “Allahm! Falan kii

bin dinara hizmetçiler ve eyalar satn ald. Ben de senden bin dinara

Cennetten hizmetçiler ve eyalar satn alyorum” deyip bin dinar tasadduk

etti.

Sonra bu kii maddi skntya düünce: “Arkadama gidersem belki bana

yardm eder” deyip, onun geçtii yolda oturdu. Arkada, hizmetçileri ve

ailesiyle yanndan geçerken, adam kalknca, arkada kendisini tanyp: “Sen

falan kii deil misin?” diye sordu. O: “Evet” cevabn verince, arkada:

“Neyin var?” diye sordu. O: "Senden sonra maddi skntya dütüm. Belki

bana yardm edersin diye sana geldim” cevabn verince, arkada: “Malna

ne oldu? Ayn maln yarsn sen, yarsn da ben almtk” dedi. O: “Sen, bin

dinara bir ev satn alnca ben öyle yaptm” deyip olanlan anlatt. Bunun

üzerine arkada: “Sen buna inanyor musun? Git buradan. Vallahi sana bir

ey vermem” deyip ona yardm etmeyi reddetti. Bunun üzerine takdir edilip

ikisi de vefat edince, bunlar hakknda: “Derken birbirlerine yönelip sorarlar.

çlerinden biri öyle der: Benim bir dostum vard, bana: «Sen de mi, ölüp

toprak ve kemik olduumuz zaman dirilerek ceza göreceimizi (hesaba

çekileceimizi) tasdik edenlerdensin?» derdi
*1

âyeti nazil oldu .

2

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Furât b. Sa'lebe el-Bahrânî,

“çlerinden biri öyle der: Benim bir dostum vard" 3 âyetini açklarken öyle

dedi: “Anatldna göre iki ortak vard ve bunlann seksen bin dinan

birikmiti. Bunlardan birisinin meslei yoktu, dierinin ise vard. Meslei olan:

“Senin bir meslein yok, bu sebeple ben seninle mallanmz paylap ortakl

bozmak istiyorum” deyip mallann paylatlar ve aynldlar. Daha sonra

bunlardan birisi, daha önce bir krala ait olan bir evi bin dinara satn alp

arkadan davet etti ve: “Bu evi nasl görüyorsun? Bunu bin dinara satn

aldm” dedi. Arkada: “Çok güzel” dedi ve oradan çknca: “Allahm!

Arkadam u evi satn ald. Ben de senden Cennette bir ev istiyorum" deyip

bin dinar tasadduk etti.

Bir müddet sonra, ev satn alan kii bin dinar harcayarak evlendi ve

' Sâffât Sur. 50, 53
3

Abdurrezzâk (2/149) sadece ilk ksmn.
3
Sâffât Sur. 51
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arkadan çararak ona yemek yapt. Arkada gelince de: "Bin dinar

harcayarak u kadnla evlendim” dedi. Arkada: "Ne güzel yapmsn” dedi

ve oradan çknca: "Allahm! Arkadam bin dinara bir kadnla evlendi. Ben de

senden, bana Hurilerden bir kadn istiyorum” deyip bin dinar tasadduk etti.

Bir müddet geçtikten sonra, ev satn alan adam bin dinara iki bahçe satn ald

ve arkadan çarp bahçeyi göstererek: "Bu iki bahçeyi bin dinara satn

aldm” dedi. Arkada: "Ne güzel yapmsn” dedi ve oradan çknca:

"Allahm! Arkadam bin dinara iki bahçe satn ald. Ben de senden, Cennette

iki bahçe istiyorum” deyip bin dinar tasadduk etti.

Sonra ölüm melei gelip ikisinin de cann ald ve sadaka vereni,

beenecei bir eve soktu, adam baknca orada güzelliinden dolayk saçan

bir kadn gördü. Sonra melek onu, içinde olanlar sadece Allah’n bilecei iki

bahçeye soktu. O zaman adam: "Bu durum, dünyadayken öyle öyle yapan

(ev, bahçeler alan ve evlenen) adama ne kadar da benziyor” dedi. Kendisine:

"Öyledir. Bu ev, iki bahçe ve kadn enindir” denildi. Adam dedi ki: "Benim

bir arkadam vard. O: "bana: «Sen de mi, ölüp toprak ve kemik olduumuz

zaman dirilerek ceza göreceimizi (hesaba çekileceimizi) tasdik

edenlerdensin?» derdi"’ Adama: "O kii Cehennemdedir” denilince, o: "Siz

onu tanr msnz?" der. Bir bakar onu Cehennemin ortasnda görür."1 te o

zaman: "Allah'a and olsun ki, az kalsn beni de mahvedecektin"3 der/

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî der ki: srâiloullannda, ortak olan

iki adam vard. Bunlardan biri mümin, dieri kâfirdi. Bunlar ortakl

bozacaklan zaman alt bin dinar olan mallarn paylap her biri üç bin dinar

ald. Bir müddet geçtikten sonra karlatklarnda, kafir olan mümin olana:

"Maln ne yaptn? Onunla ortaklk m kurdun, yoksa ticaret mi yaptn?” diye

sordu. Mümin: "Hayr, sen ne yaptn?” karln verince, kafir olan: "O

parann bin dinanyla, aaçlar, meyveler, deresi olan bir tarla satn aldm”

dedi. Mümin: "Böyle mi yaptn?” deyince, kafir: "Evet” cevabn verdi. Mümin

geri döndü ve gece olunca bir müddet namaz kld, namaz bitirince de bin

dinar alp önüne koydu, sonra: "Allahm! Ortam olan falan kii, bin dinara

’ Sâffât Sur. 51, 52 53
2

Sâffât Sur. 54, 55
3
Sâffât Sur. 56

4 bn Cerîr (19/543-545)
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aaçlan, meyveleri ve deresi olan bir tarla satn ald. Bu adam ölüp bunlan

dünyada brakacak. Allahm! Ben, bu bin dinarla Cennette senden aaçlan

meyveleri ve nehirleri olan bir tarla satn alyorum” dedi. Sonra bu paray

fakirler arasnda taksim etti.

Bir müddet sonra bunlar tekrar karlanca, kafir olan mümine: "Maln ne

yaptn? Onunla ortaklk m kurdun, yoksa ticaret mi yaptn?” diye sordu.

Mümin: " Hayr, sen ne yaptn?” karln verince, kafir olan: "Çiftliime

bakmak zor gelmeye balaynca, bin dinara, çiftlikte çaltrmak üzere köleler

satn aldm” dedi. Mümin: "Böyle mi yaptn?” deyince, kafir: "Evet” karln
verdi. Mümin geri döndü ve gece olunca bir müddet namaz kld, namaz

bitirince de bin dinar alp önüne koydu, sonra: "Allahm! Ortam olan falan

kii, bin dinara dünya kölelerinden satn ald. Bu adam ölüp bunlan dünyada

brakacak. Allahm! Ben, bu bin dinarla Cennette senden köleler satn

alyorum” dedi. Sonra bu paray fakirler arasnda taksim etti.

Bir müddet sonra bunlar tekrar karlanca, kafir olan mümine: "Maln ne

yaptn? Onunla ortaklk m kurdun, yoksa ticaret mi yaptn?” diye sordu.

Mümin: " Hayr, sen ne yaptn?” karln verince, kafir olan: "Bütün ilerim

tamam oldu, ancak bir ey eksikti. Falan kadnn kocas vefat edince ona bin

dinar mehir verdim, kadn hem verdiim parayla, bir de onun bir katyla bana

geldi” dedi. Mümin: "Böyle mi yaptn?" deyince, kafir: "Evet” karln
verdi. Mümin geri döndü ve gece olunca bir müddet namaz kld, namaz

bitirince de geriye kalan bin dinan alp önüne koydu, sonra: "Allahm!

Ortam olan falan kii, bin dinara dünya kadnlanndan biriyle evlendi. Ya bu

adam ölüp kadn brakacak veya kadn ölüp adam brakacak. Allahm! Ben,

bu bin dinarla Cennette senden hurilerden biriyle evlendirmeni istiyorum”

dedi. Sonra bu paray fakirler arasnda taksim etti ve parasz kald.

Adam, pamuktan yaplm bir gömlek ve yünden yaplm bir giysi giyerek,

kendi gücüyle kazp çalmaya balad. Bir adam gelip: "Ey Allah’n kulu!

Benim yanmda aylkla çalr msn? Aylk ücret karl hayvanlanma

bakarsn” deyince, o: "Evet” deyip i teklifini kabul etti. Hayvanlarn sahibi

her sabah gelip hayvanlanna bakyor, onlardan birinin zayf olduunu

görünce de, onu bandan yakalayp boazn skyor ve: "Dün bu hayvann

arpasn çalmsn” diyordu. Mümin olan adam bu iddete dayanamayarak:

"Kafir olan ortama gidip tarlasnda çalnm. Buna karlk her çaltm
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gün beni doyurur ve üzerimdeki bu iki parça elbise eskiyince de onlar

deitirir" dedi.

Kâfir olan ortana gitmek üzere yola çkp akam vakti kapsna

geldiinde, göe yükselmi büyük bir kökle karlat. Etrafnda da kapclar

vard. Onlara: "Bu kökün sahibine geldiimi bildirir. Eer ona haber

verirsenin sevinir" deyince, kapclar: "Eer doru söylüyorsan git bir köede

yat ve sabah olunca yoluna çk" karln verdiler. Mümin, elbisesinin yarsn

altna, dier yarsn da üstüne çekerek uyudu ve sabah olunca ortana gidi d

geçtii yolda karsna çkt. Orta binek üzerinde darya çkp kendisini

görünce tand ve durup selam vererek onunla musafaha etti. Sonra: "Benim

aldm kadar mal almam miydin? Maln nerede?" diye sordu. Mümin:

"Bana malm sorma" cevabn verince, o: "Neden geldin?" diye sordu.

Mümin: "Çaltm her gün kamm doyurman ve eskiyen giysilerimi

deitirmen karlnda tarlanda çalmak istiyorum" karln verince, kaf r

olan orta: "Maln ne yaptn bana söylemeden benden hiçbir hay r

göremezsin” dedi. Mümin: "Onu borç olarak verdim" deyince, o: "Kime?"

diye sordu. Mümin: "Kendisine verileni geri ödeyen ve vefal olana" cevabn

verince, kafir: "kime?" diye sordu. Mümin: "Rabbim olan Allah'a verdim"

cevabn verince, onunla tokalamakta olan kafir elini hzla çekerek: "Sen de

mi, ölüp toprak ve kemik olduumuz zaman dirilerek ceza göreceimizi

(hesaba çekileceimizi) tasdik edenlerdensin?"
1

dedi ve onu brakt. Mümin,

kafirin kendisine yüz vermediini görünce geri döndü ve uzun zaman sknt

içinde yaad. Kafirde refah içinde yaad.

Kyamet günü olup Yüce Allah mümini Cennete soktuu zaman, mümin

Cennette giderken bir tarla, aaçlar, meyveler ve nehirler görüp: "Bunlar

kimin?" diye sorar. Ona: "Bunlar enindir?" cevab verilince: "Yaptklarmn

karl bu kadar çok mu?" der. Sonra Cennette giderken saylamayacak

kadar köleler görüp: "Bunlar kimin?" diye sorar. Ona: “Bunlar enindir?"

cevab verilince: "Yaptklarmn karl bu kadar çok mu?" der. Sonra içi bo
yakuttan yaplm bir kökle karlar. Kökte bir huri görüp: "Bu kimin? diye

sorar. Ona: “Bu enindir?" cevab verilince: “Yaptklarmn karl bu kadar

çok mu?" der. Sonra kafir olan ortan hatrlayp öyle der: "Benim bir

dostum vard, bana: «Sen de mi, ölüp toprak ve kemik olduumuz zaman

1

Sâffât Sur. 51, 52 53
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dirilerek ceza göreceimizi tasdik edenlerdensin?» derdi
"1

Cennet

yüksekte, Cehhennem ise aalardadr. Allah, ona Cehennemin ortasnda.

Cehennemlikler arasnda olan ortan gösterir. Mümin onu görünce tanr ve

öyle der. “Allah'a and olsun ki, az kalsn beni de mahvedecektin. Eer

Rabbimin lütfü olmasayd ben de oraya götürülenlerden olurdum. Nasl,

ilk ölümümüzden baka ölmeyecek miymiiz? Bize azap edilmeyecek

miymi? üphesiz bu (Cennetteki nimetlere ulamak) büyük bir baardr.

Çalanlar böylesi için çalsnlar!"
2
AI!ah, çalanlara Cennette çaltnn

karln ayns olarak verir. Bunun üzerine mümin, dünyadayken bandan

geçen zorluklar hatrlamaya çalr, ama ölümden daha iddetli hiçbir eyi

hatrlamaz .

3

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

bildirdiine göre âyette geçen kelimesi, “Hesaba çekilmek"

mânâsndadr.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den ayn rivâyette bulundu .

5

ibn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Siz onu bilir misiniz?"

der"

6

buyruu: “Siz onu tanyor musunuz? (Bana gösterin de) ben de onun

Cehennemdeki haline bakaym" mânâsndadr.

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

âyette geçen “p-~j buyruu: "Cehennemin ortas” mânâsndadr .

8

Tastî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, *>i
”9

buyruunun mânâsn sorunca, ibn Abbâs: “Cehennemin ortas demektir”

cevabn verdi. Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini

1

Sâffât Sur. 50, 53

1
Sâffât Sur. 56, 57, 58, 59, 60, 61

i bn Kesîr Tejsî/de (7/14-16) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4
Sâffât Sur. 53

5 bn Cerîr (19/546).
6
Sâffât Sur. 54

7
Sâffât Sur. 55

* bn Cerîr (19/546, 547) vc el-tkân 'da (2/39) geçtii üzere bn Ebî I lâtm.
9
Sâffât Sur. 55
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biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa

airin:

Att oku tam orta yerden geçirdi

Bu okla da gece yol gidenlere yön gösterdi

"

dediini bilmez misin ?
1

bn Ebîeybe, Hennâd ve ibnuTMünzir bildirdiine göre ibn Mes'ûd, "Bir

bakar onu Cehennemin ortasnda görür
"2

âyetini açklarken öyle dedi:

“Baktktan sonra yanndakilere dönüp: “Onlarn (Cehennemdekilerin)

beyinlerinin kaynadn gördüm” der .
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: “Bize bildirildiine göre

Kabu’I-Ahbâr öyle dedi: “Cennette delikler vardr. Cennetlik biri,

Cehennemdeki bir dümanna bakmak isteyince o delikten bakar ve böylec.e

içinde bulunduu duruma daha çok ükreder/'

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim' n

bildirdiine göre Katâde der ki: “Cennetlik olan kul, «Siz onu tanr msnz? >
4

diyerek Rabbinden, Cehennemdeki kiiyi kendisine göstermesini ister. Ona

bakp Cehennemin ortasnda, Cehennemliklerin beyninin kaynadn
görünce de: “Bu, falan kiidir" der. Eer Allah Cehennemlik olan bu kiiyi,

Cennetlik olana tantmasayd, bu kii onu tanyamazd. Çünkü bu kiinin

Cehennemdeki azaptan dolay rengi ve ekli deimitir. te o zaman öyle

der: “Allah'a and olsun ki, az kalsn beni de mahvedecektin ."5 Sana ita at

etseydim, beni helak edecektin. "Eer Rabbimin lütfü olmasayd ben de

oraya (Cehenneme) götürülenlerden olurdum. Nasl, ilk ölümümüzden

baka ölmeyecek miymiiz? Bize azap edilmeyecek miymi? üphesiz bu

(Cennetteki nimetlere ulamak) büyük bir baardr. 6
Bu sözleri Cennet

ahalisi söyleyecektir. Yüce Allah: “Çalanlar böylesi için çalsnlar!"7

el-tkân 'da (2/75, 76) geçtii üzere Tast.
2
Sâffât Sur. 55

3 Hennâd (310).

4
Sâffât Sur. 54

5
Sâffât Sur. 56

6
Sâffât Sur. 57,58, 59,60,

7
Sâffât Sur. 61
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buyurur .

1

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der k: “Ölümün her

nimete son verdiini anlaynca: “Nasl, ilk ölümümüzden baka ölmeyecek

miymjiz? Bize azap edilmeyecek miymi?" derler. Cehennemliklere: “Hayr

size azab edilecek” denilir ve müminler: “üphesiz bu (Cennetteki nimetlere

ulamak) büyük bir baardr" 2
derler.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Yüce Allah,

Cennetliklere: "lediklerinize karlk afiyetle yiyiniz, içiniz
"9 buyurur.

Âyetteki afiyetten kast, Cennetliklerin, Cennette ölmeyeceidir. Bunun

üzerine Cennetlikler öyle derler: "Nasl, ilk ölümümüzden baka ölmeyecek

miymiiz? Bize azap edilmeyecek miymi? üphesiz bu (Cennetteki

nimetlere ulamak) büyük bir baardr.4 Bu sözleri Cennet ahalisi

söyleyecektir. Yüce Allah: “Çalanlar böylesi için çalsnlar!" 5 buyurur.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Berâ b. Âzib der ki: Allah'n Resulü

[salyal aleyhi vesailem) ile el ele yürürken, bir cenaze gördü ve hzl bir ekilde

yürüyüp kabre geldi ve dizüstü çökerek o kadar alad ki, gözyalanyla

toprak sland. Sonra: "Çalanlar böylesi için çalsnlar!" buyurdu .

6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes der ki: Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi vesellem)

ile beraber, ölmek üzere olan bir hastann yanna girdiimde, Hz. Peygamber

(Mlalahu aleyhi «euiiem): "Çalanlar böylesi için çalsnlar!" buyurdu.

' Abdurrezzâk (2/149), bn Cerîr (19/547, 548, 550, 551

)

1

Sâffât Sur. 60

9 Mürselât Sur. 43
4
Sâffât Sur. 58, 59, 60,

5
Sâffât Sur. 61

6
Ahmed 30/563 (18601) ve bn Mâce (4195). Hasen hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîh Sünen

bn Mâce. 3383).
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"Ziyafet olarak bu mu daha hayrl, yoksa zakkum aan m?
üphesiz biz onu zâlimler için bir imtihan arac kldk. O,

Cehennemin dibinde biten bir aaçtr. Onun meyveleri sanki

eytanlarn kafalardr. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve

onunla karnlarn dolduracaklardr. Sonra onlar için bunun
üstüne kaynar sudan kark bir içecek vardr. Sonra onlarn

dönüleri mutlaka Cehennemedir."
(Sâffât Sur. 62-68 )

Abd b. Hmeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtîm’in bildirdiine göre Katâde der

ki: Yüce Allah zakkum aacn zikredip zâlimleri fitneye düürdü ve Ebû Cehil:

"Arkadanz size Cehennemde (atete) bir aaç olduunu haber veriyor.

Halbuki ate, aaçlar yer bitirir, Zakkum olsa olsa hurma ve kaymaktan

ibarettir. (Sonra da arkadalanna hurma getirip) "Zkkmlann!" ded

.

Mürikler, Cehennemde aacn olmasna hayret edince, Allah, öyle buyurdu:

"O, Cehennemin dibinde biten bir aaçtr*' Yani o aaç atele beslenir ve

ateten yaratlmtr. "Onun meyveleri sanki eytanlarn kafalardr.*^ Allah

bu aacn meyvelerini eytanlar kafasna benzetmitir .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: Ebû Cehi :

"Zakkum, zkkmlandm hurma ve tereyadr" demitir .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih, "Onun meyveleri

sanki eytanlarn kafalardr*' âyetini açklarken: "eytanlarn saçlar

gökyüzüne doru kalkmtr" dedi.

1

Sâffât Sur. 64
2

Sâffât Sur. 65

3 bn Cerîr (19/552, 553).

4 bn Cerîr (19/552).
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Abdullah b. Ahmed b. Hanbel Zühd'ün zevâidinde ve bnu’l-Münzir’in

bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî der ki: "nsanolu, zakkum aacndan bir

parça kopard zaman, zakkum aac da kendisinden bir parça koparr."

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Ebû Cehil, oturmakta

olan Resûlullah'ntsaiiaiiahuBeyhi^sBiem) yanndan geçip uzaklanca Resûlullah (solsllshu

aleyhi veseiiem): "Sana yazklar olsun, yazklar! Daha ne olsun, sana yazklar olsun,

yazklar!" buyurdu. Bunu duyan Ebû Cehil: "Kimi tehdid ediyorsun ey

Muhammedi” deyince, Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseiiem): "Seni" buyurdu. Ebû Cehil:

"Beni neyle tehdid ediyorsun?” diye sorunca ise Hz. Peygamber (sallaiiahu aleyhi

vesellem): "Seni Azîz ve Kerîm olanla tehdid ediyorum " buyurdu. Ebû Cehil: "Azîz

ve Kerîm olan ben deil miyim?” deyince, Allah: "Dorusu günahkarlarn

yiyecei zakkum aacdr; karnlarda suyun kaynamas gibi kaynayan,

erimi maden gibidir. Tutun onu, Cehennemin ortasna sürükleyin. Sonra

bann üzerine kaynar su azabndan dökün. Tat bakalm (azab)! Çünkü

sen çok güçlü ve erefli idin, deyin
"

2

âyetlerini indirdi. Ebû Cehil, kendisi

hakknda inen bu âyetleri örenince arkadalarn toplad ve önlerine

tereyayla hurma koyarak: "Bunu zkkmlann. Vallahi, Muhammed sizi

bundan bakasyla tehdit etmiyor” dedi. Bunun üzerine, "O, Cehennemin

dibinde biten bir aaçtr. Onun meyveleri sanki eytanlarn kafalardr.

Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karnlarn dolduracaklardr.

Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan kark bir içecek vardr'23

âyetleri nazil oldu. evb ifadesi, sütü baka bir eyle kartrarak içmektir.

Âyette de, zakkum yiyeceinin üzerine, kaynar sularla kartrlm bir içecei

içecekleri ifade edilmitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Eer zakkumun bir

damlas yeryüzüne inseydi, insanlarn yaantsn bozard .”4

ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

“G^ü"5 kelimesi, kartrmak mânâsndadr.

1

1

Sâffât Sur. 65
2
Duhân Sur. 43-49

3
Sâffât Sur. 64, 65, 66,67

4 bn Ebî eybe (13/161).

5
Sâffât Sur. 67
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Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona,

“

buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Hamim (kaynar su) ve

irinin birbirine karmasdr” cevabn verdi. Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir

ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs

öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa airin:

"Bu ikramlar iki büyük bardak süt deildir

O süt suyla kartrlp idrara dönmütür" dediini bilmez misin?”

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs, “Sonra onlar için bunun

üstüne kaynar sudan kark bir içecek vardr"4 âyetini açklarken

“Yemekleri kaynar suyla kantnlr” demitir.

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûc:

“Kyamet günü, gündüzün yans olmadan Cennet ehli de Cehennem ehli de

dinlenecekleri yere vanrlar” deyip :
44

Jjl 0} fj”
5 âyetini okudu 6

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bn Cüreyc’den bildirdiine göre bu âyet:,

bn Mes'ûd'un kraatinde,
<1>|

pj”
7 eklindedir.

8

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

göre Katâde, “Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan kark bir

içecek vardr. Sonra onlarn dönüleri mutlaka Cehennemedir"9 âyetlerini

açklarken öyle dedi: Âyette geçen "Çjü”'0
kelimesi kanm mânâsndadr.

Onlar, ate ve kaynar suyla azaba maruz kalrlar.” Katâde böyle dedikten

' bn Cerîr (19/555).
1
Sâffât Sur. 67

}
el-tkân'da (2/76) geçtii üzere Tasö.

4
Sâffât Sur. 64, 65, 66, 67

* Sâffât Sur. 68
6 bn Cerîr 819/435, 19/556) ve bn Ebî Hatim 8/2680 (15089). Bu kraat, eldeki

Kurîân'm metnine muhalif olduu için âz bir krattr.
7
Sâffât Sur. 68

8
Ebû Ubeyd Fadâilu'l-Kur'ân (sh. 182).

9 Sâffât Sur. 67, 68
10

Sâffât Sur. 67
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sonra, "Onlar, Cehennem ateiyle kaynar su arasnda dolar dururlar"

âyetini okudu .

1

(4Mp * o»: * (UitT JJI
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“Çünkü onlar babalarn sapk kimseler olarak buldular.

Kendileri de onlarn izinden koa koa gitmektedirler.

Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çou da sapmt.
Andolsun, biz onlara da uyarclar göndermitik. Bak,

uyarlanlarn sonu nasl oldu! Ancak Allah'n ihlâsl kullan

baka." (Sâffât Sur. 69-74)

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

âyette geçen, kelimesi, "buldular" mânâsndadr .
3

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, âyette geçen,

kelimesinin "buldular”, "Oy-ji*”
5 kelimesinin ise koa koa gittiler”

mânâsnda olduunu söyledi.

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den bildirdiine

göre, "Çünkü onlar babalarm sapk kimseler olarak buldular"7 âyetindeki

sapklktan kastedilen cehalettir, "ö&v”* kelimesi ise "Koar ekilde"

mânâsndadr .

9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), “Bak, uyarlanlarn sonu

‘ bn Cerîr (19/555, 556).
1
Sâffât Sur. 69

3 bn Cerîr (19/557) ve el-tkân 'da (2/39) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4
Sâffât Sur. 69

s
Sâffât Sur. 70

6 bn Cerîr (19/55T).

7
Sâffât Sur. 69

8
Sâffât Sur. 70

9 bn Cerîr 819/557).
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nasl oldu!"’ âyetini: “Nuh kavminin, Lût kavminin, Salih kavminin ve Yüce

Allah’n azab ettii dier kavimlerin sonunun nasl olduuna bak” eklinde

açklad.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre “Ancak Allah'n

ihlâsl kullan baka"2
âyetindeki ihlâsl kullardan kast, Yüce Allah'n seçtii

kullardr .

3

* ^jA 4AJ j * çjj ÜISÜ JüâJj

j c*> f*- * j f*

“Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmiti. Biz ne güzel

cevap vereniz! Onu ve ailesini o büyük skntdan kurtardk.

Onun neslini yeryüzünde kalanlar kldk. Sonradan gelenler

arasnda ona güzel bir ad braktk. Âlemler içinde Nûh'a

selâm olsun!" (Sâffât Sur. 75-79)

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

bildirdiine göre “Biz ne güzel cevap vereniz!"3 buyruu, Yüce Allah’n, Hz.

Nûh’un duasna karlk verdiine iaret etmektedir.
5

ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Allah’n Resûlü (salisilata dey»

YEstiiem) evimde namaz kld zaman, “Andolsun, Nûh bize dua edip

seslenmiti. Biz ne güzel cevap vereniz!"
6
âyetini okuyunca:

"Doru söyledin

ey Rabbiml Sen dua edilenlerin en haytrlts ve Kendisinden istenenlerin en

yaknsn. Kendisine dua edilen ne güzeldir, istenileni veren ne güzeldir,

kendisinden istenen ne güzeldir. Sen ne güzel mevtasn, Sen bizim Rabbimiz ve

en güzel yardmcsn " derdi.

Sâffât Sur. 73
1
Sâffât Sur. 73

3 bn Cerîr (19/558, 559).

3
Sâffât Sur. 75

5 bn Cerîr (19/559).
6
Sâffât Sur. 75
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ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre “Onu ve ailesini

o büyük skntdan kurtardk
"

1

âyetinden kastedilen, Hz. Nûh (aieyhisseiam) ve

ailesinin tufandan kurtarlmasdr.

1

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

bildirdiine göre Katâde, “Onun neslini yeryüzünde kalanlar kldk.

Sonradan gelenler arasnda ona güzel bir ad braktk"3 âyetlerini açklarken:

“Bütün insanlar, Hz. Nuh'un (aieyhsseiam} zürriyetindendir. Allah, Hz. Nuh'tan

sonra gelenlerin üzerinde Nuh’un güzel bir hatrasn brakt” demitir.

4

ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, “Onun neslini

yeryüzünde kalanlar kldk. Sonradan gelenler arasnda ona güzel bir ad

braktk"5 âyetlerini açklarken: “Tufandan sonra geriye sadece Hz. Nuh'un

(aieyksuiam) zürriyeti kald ve sonraki nesiller Hz. Nûh'u hep hayrla anarlar"

demitir.

6

Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Semure b.

Cündüb'den bildirdiine göre Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), “Onun neslini

yeryüzünde kalanlar kldk"7 âyetindeki nesilden kastedilenin Hâm, Sâm ve

Yâfes olduunu söylemitir .

8

bn Sa'd, Ahmed, Tirmizî, Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî

ve Hâkim'n, Semure b. Cündüb'den bildirdiine göre Allah'n Resulü (salisilata

aleyhi yuseiiem): "Sâm Araplarn, Hâm Habeilcrin, Yâfes ise Rumlarn atasdr
"

buyurdu .
9

1

Sâffât Sur. 76
1 bn Cerîr (19/560).

3
Sâffât Sur. 77, 78

4
Abdurrezzâk (2/150) ve bn Cerîr (19/560-562).

5
Sâffât Sur. 77, 78

6 bn Cerîr (19/561)

7
Sâffât Sur. 77

8
Tirmizî (3230 "kasen"), bn Cerîr (19/560) ve bn Kesîr 7>/s?r'de (7/3231) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim. Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'if Sünen et-Tirmizt, 634).

9 bn Sa'd (1/42), Ahmed 33/292, 303 (20099, 20114), Tirmizî (3231, 3931 "kasen "),

Taberânî (6871-6873) ve Hâkim (2/546
"
sahîh "). Zayf hadistir (bak: Elbân, Da'if Sünen et-

Tirmizî, 635).
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Bezzâr, bn Ebî Hâtim ve Hatîb Tâli't-Talhîs’te, Ebû Hureyre'den,

Resûlullah’n (sdiaiUu aleyhi vaekm) öyle buyurduunu nakleden "Hz. Nuh'un üç

çocuu vardr: Sâm, Hâm ve Yâfes. am'n çocuklar Araplar, Fârisiler ve

Rumlardr. Hayr da onlardadr. Yâfes'in çocuklar Yecûc, Mecûc, Türkler ve

Slavlardr. Bunlarda hayr yoktur. Hâm'n çocuklar ise Kptîler, Berberiler ve

Sudanllardr."'

bn Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (oiuie-u

aleyhi vesellem): "Hz. Nuh'un üç çocuu vardr: Sâm Araplarn, Hâm Habeileri,

Yâfes ise Rumlartn atasdr" buyurdu.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: "Hz. Nûh banyo yaparken

olunun kendisine baktn görüp: «Ben ykanrken bana m bakyorsun?

Allah rengini deitirsin» dedi ve bunun üzerine olunun rengi siyah oldu. Bu

olu Sudanllann atasdr."2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid, "Sonradan

gelenler arasnda ona güzel bir ad braktk"3 âyetini açklarken: "Âyette

geçen güzel ad'dan kastedilen, bütün peygamberlere verilen doru

sözlülüktür" dedi .

4

Abd b. Humeyd'in krime’den bildirdiine göre "Sonradan gelenler

arasnda ona güzel bir ad braktk"5 âyetinden kastedilen güzel ad, (Hz.

Nûh’a selam olsun, diyerek verilen) selamdr. Yüce Allah bu konuda.

"Âlemler içinde Nûh'a selâm olsun "6 buyurmutur.

1

Bezzâr Kefu'l-Estâr (218) ve Hatîb (43). bn Hacer, Fethu'l-BârVde (13/107) zayf

olduunu söylemitir.
2

Hâkim (2/546). Zehebî, ravilerden Muhammed b. Ebî Lebîbe'nin zayf

bulunduunu söylemitir.

3
Sâffât Sur. 78

4 bn Cerîr (19/561).

5
Sâffât Sur. 78

6
Sâffât Sûr. 79
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Abdullah b. Ahmed’in Zühd’ün zevâidinde, Hasan( Basrî)’den bildirdiine

göre "Sonradan gelenler arasnda ona güzel bir ad braktk" 1

âyetinden

kastedilen güzel övgüdür.

bn Ebî Hâtim'in Dahhâk'tan bildirdiine göre "Sonradan gelenler

arasnda ona güzel bir ad braktk" 2
âyetinden kastedilen, Hz. Nuh'a

gönderilen selam ve güzel övgüdür.

*tj‘i 3
1
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"üphesiz brahim de o rnn taraftarlanndan îdi. Hani o,

Rabbine temiz bir kalple gelmiti. Hani babasna ve

kavmine öyle demiti: «Siz neye tapyorsunuz? Allah'

brakp da birtakm uydurma ilâhlarm istiyorsunuz? O

hâlde, âlemlerin Rabbi hakknda görüünüz nedir?»

brahim, yldzlara bakt ve «Ben hastaym» dedi. Bunun
üzerine arkalarn dönüp ondan uzaklatlar. brahim,
onlarn putlarnn tarafna gizlice gitti ve öyle dedi:

«Yemez misiniz? Ne diye konumuyorsunuz?» Derken
üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi
(tela içinde) koarak ona doru geldi. brahim, öyle dedi:

«Yonttuunuz putlara m tapyorsunuz? Oysa Allah sizi de.

’ Sâffât Sur. 78
2

Sâffât Sur. 78
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yaptnz eyleri de yaratmtr.» Kavmi, «Onun için bîr

bina yapn, (içinde ate yakn) ve onu atee atn» dedi.

Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onlan en
alçak kimseler kldk. brahim, öyle dedi: «Ben Rabbime

(O'nun emrettii yere) gideceim. O, bana yol gösterecektir.

Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bala.» Biz

de ona uysal bir oul müjdeledik."
(Sâffât Sur. 83- 10 1)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre

"üphesiz brahim de O'nun taraftarlarndan idi"’ âyeti, "Onun dinine

mensub olanlardand” mânâsndadtr .

2

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

göre Mücâhid, "üphesiz brahim de O'nun taraftarlarndan idi. Hani o,

Rabbine temiz bir kalple gelmiti
"3

âyetlerini : "Hz. brâhim, Hz. Nuh'un yolu

ve sünneti üzerinde gidendi. O Rabbine içinde üphe barndrmayan temiz bir

kalple gelmiti” eklinde açklamtr .

4

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

göre Katâde, "üphesiz brahim de O'nun taraftarlarndan idi. Hani o,

Rabbine temiz bir kalple gelmiti
"5 âyetlerini "Hz. ibrâhim onun (Hz.

Nh’un) dinindend. Rabbine, kalbi irkten arnm bir ekilde geldi” eklinde

açklad. "Allah' brakp da birtakm uydurma ilâhlar m istiyorsunuz? O

hâlde, âlemlerin Rabbi hakknda görüünüz nedir?"
6

âyetlerini ise:

"Yalanclk etmek için mi, Allah'tan baka tannlar m istiyorsunuz? Âlemlerin

Rabbt hakkndaki zannnz nedir? Onun huzuruna bakasna ibadet etmi

olarak vardnz vakit ne göreceinizi zannedersiniz?” eklinde açklad .

7

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

Sâffât Sur. 83
1 bn Cerîr (19/564) ve el-tkân'da (2/39) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3
Sâffât Sur. 83, 84

4 bn Cerîr (19/564,565).

5
Sâffât Sur. 83, 84

6
Sâffât Sur. 86, 87

7 bn Cerîr (19/564-566).
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Saîd b. el-Müseyyeb, "brahim, yldzlara bakt ve «Ben hastaym» dedi
"1

âyetini açklarken öyle dedi: "Hz. brahim'in domu bir yldz görüp, dinini

muhafaza etmek için hile yaparak «Ben hastaym» dedi.”
2

bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre Araplar, tefekkür eden bir

ahs hakknda: "Yldzlara bakt" derler. Bu bir Arap deyimidir.

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk,

"brahim, yldzlara bakt ve «Ben hastaym» dedi"3 âyetini: "Hz. brâhim,

gökyüzüne bakp: «Ben vebaya yakalandm» dedi" eklinde açklad .

4

Abd b. Humeyd’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Jj
”5 buyruu:

"Ben hastaym” demektir.

bn CerîHin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "jLfi j}”
6 buyruu: "Ben

vebaya yakalanmm” demektir.
7

Abd b. Humeyd’in Saîd b. CübeyHden bildirdiine göre J”8 buyruu:

"Ben vebaya yakalanmm" demektir.

bn Ebî Hâtim’in Süfyân’dan bildirdiine göre Jj
"9 buyruu: "Ben

veba hastalna yakalanmm" demektir. O zamanda insanlar veba

hastasndan kaçarlard.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem der ki: Krallar, Hz.

brahim’e haber göndererek: "Yarn bizim bayrammzdr. Bizimle birlikte

bayrama çk" diye haber gönderdi, o da domakta olan bir yldza bakt ve:

"Bu yldz ben hasta olacam vakit doar" dedi. "Bunun üzerine arkalarn

1

Sâffât Sur. 88, 89
1

Abdurrezzâk (2/153) ve bn Cerîr (19/567).

3 Sâffât Sur. 88, 89
4 bn Cerîr (19/567).

5
Sâffât Sur, 89

6
Sâffât Sur. 89

7 bn Cerîr (19/566)
8
Sâffât Sur. 89

9
Sâffât Sur. 89
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dönüp ondan uzaklatlar." 1

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

göre Katâde, “Bunun üzerine arkalarn dönüp ondan uzaklatlar. brahim,

onlarn putlarnn tarafna gizlice gitti ve öyle dedi: «Yemez misiniz? Ne

diye konumuyorsunuz?» Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir

darbe indirdi. Kavmi (tela içinde) koarak ona doru geldi. brahim, öyle

dedi: «Yonttuunuz putlara m tapyorsunuz? Oysa Allah sizi de, yaptnz
eyleri de yaratmtr»" 2

âyetlerini açklarken öyle dedi: Ondan kaçarak

uzaklatlar. Bunun üzerine Hz. brahim onlarn ilâhlan olan putlara yönelip:

“Yemez misiniz? Neden konumuyorsunuz?” dedi ve yanlarna gidip onlar

krd. Kavmi koarak gelince, Hz. brahim: “Kendi elinizle yonttuunu::

putlara m tapyorsunuz. Oysa Allah sizi de, kendi ellerinizle yaptnz eyleri

de yaratmtr” dedi. "Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onlar

en alçak kimseler kldk. brahim, öyle dedi: "Ben Rabbime (O'nun

emrettii yere) gideceim. O, bana yol gösterecektir
"3 Allah bu olay üzerine

çok bekletmeden bu kavmi helak etmitir. Hz. brahim de: “Amelimle,

kalbimle ve niyetimle Rabbime gideceim” demitir.
4

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

Hasan(- Basrî) der ki: Hz. ibrâhim'in kavmi bir bayramlan için çknca, Hz.

brahim'in de kendilerine katlmasn istediler. Hz. brâhim srtüstü uzanp:

“Ben hastaym, çkmaya gücüm yoktur” deyip gökyüzüne bakmaya balad

Kavmi bayram için çknca da putlanna yönelip onlan krd.”

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

âyette geçen kelimesi, komak mânâsndadr .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin Mücâhid’den bildirdiine

'

Sâffât Sur 90
1

Sâffât Sur. 90 91, 92, 93, 94, 95, 96
3
Sâffât Sur. 98,99

4 bn Cerîr (19/569-571575-576).

3
Sâffât Sur. 94

6 bn Cerîr (19/574).
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göre âyette geçen “û^"1

kelimesi, hzlca gitmek mânâsndadr.
2

bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in Dahhâk'tan bildirdiine

göre âyette geçen kelimesi, komak mânâsndadr.
*

Buhârî Halk Efâli'l-bâd’da, Hâkim, Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât
1

ta ve Diyâ,

Huzeyfe’den bildirir: Allah'n Resulü Maliahu aleyhi vesellem):
"
üphesiz Allah her bir

saniî (yapcy) ve sanatm (onun yaptm) yaratandr" buyurup: “Oysa Allah

sizi de, yaptnz eyleri de yaratmtr"

4

âyetini okudu.3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî, “Kavmi, «Onun için bir bina yapn,

(içinde ate yakn) ve onu atee atn» dedi"6
âyetini açklarken öyle dedi:

Hz. brâhim'i bir evde hapsettiler ve onun için odun toplamaya baladlar.

Hatta bir kadn hasta olunca: “Eer Allah bana ifa verirse, brâhim için odun

toplayacam" derdi. O kadar çok odun topladlar ki, bu odun yakld
zaman verdii sdan üzerinden uçan kular bile yanyordu. Hz. brâhim'i alp

bir kulenin üzerine çkardlar. Hz. brâhim ban gökyüzüne kaldrnca,

gökyüzü, yeryüzü, dalar ve melekler: “Ey Rabbimiz! ibrâhim Senin yolunda

yaklacak" dediler. Yüce Allah: “Ben onun halini biliyorum. Eer sizi çarrsa

ona yardm ediniz" buyurdu. Hz. brâhim, ban gökyüzüne kaldrnca:

“Allahm! Sen gökyüzünde tek'sin, ben de yeryüzünde (Müslüman olan) tek

kiiyim. Yeryüzünde, benden baka sana ibadet eden yoktur. Allah bana

yeter, O ne güzel vekildir" dedi. Onu atee attklarnda, Yüce Allah: "Ey ate!

brahim'e kar serin ve zararsz ol
"7 buyurdu.

8

bnu'l-Münzir’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. brâhim, “Ben

1

Sâffât Sur. 94
2
Talîku't-Ta'lîk'te (4/294) ve Fethu l-Bârî'de (8/543) geçtii üzere Abd b. Humeyd vc

bn Cerîr (19/573).

3 Sâffât Sur. 94

4
Sâffât Sur. 96

5 Buhârî (92), Hâkim (1/31) vc Beyhakî (37, 570, 825). Muhakkik, hadisin sahih,

ravilerinin de hepsinin güvenilir olduklarn söylemitir.
6
Sâffât Sur. 97

7
Enbiyâ 5ur. 69

8 bn Cerîr (16/306).
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Rabbime (O'nun emrettii yere) gideceim. O, bana yol gösterecektir"'

sözünü, hicret ettii zaman söylemitir.

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre, "^Lall ^ J ûi Ço
” 2

âyeti:

"Ey Rabbim! Bana salih bir çocuk ver" mânâsmdadr.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtîm'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre

"Biz de ona uysal bir oul müjdeledik"3 âyetinde müjdelenen çocuk, Hz.

shâk'n doumudur.

Abd b. Humeyd, Mücâhîd'den ayn rivayette bulunmutur.

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde,

"Biz de ona uysal bir oul müjdeledik"4
âyetini açklarken öyle dedi: "Hz.

ibrâhim, Hz. shâk’la müjdelenmitir. Yüce Allah, Hz. brahim ve Hz. shâk

dnda hiç kimseyi uysallk sfatlaryla övmemitir."5

bn Ebî Hâtîm'in a'bî'den bildirdiine göre "Biz de ona uysal bir oul

müjdeledik"
6
âyetinde müjdelenen çocuk Hz. smail'dir. Yüce Allah bundan

sonra Hz. brahim'i, Hz. shâk'n peygamberliiyle müjdelemitir.

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in Zührî vastasyla, Kâsm'dan bildirdiine

göre bn Abbâs, "Biz de ona uysal bir oul müjdeledik
"7 âyetinde

müjdelenen çocuun Hz. smail olduunu söylemitir. Bu, Minâ'da olmutur

Ka'b ise, müjdelenen çocuun Hz. shâk olduunu ve bu müjdenin de Beytu’l-

Makdis'te gerçekletiini söylemitir.

8

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in, Muhammed b. Ka'b'dan bildirdiine

göre "Biz de ona uysal bir oul müjdeledik”9 âyetinde müjdelenen çocuk

1

Sâffât Sur. 99
2
Sâffât Sur. 100

3
Sâffât Sur. 101

4
Sâffât Sur. 101

5 bn Cerîr (19/578).
6
Sâffât Sur. 101

7
Sâffât Sur. 101

8
Abdurrezzâk (3/153).

9
Sâffât Sur. 101
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Hz. smail’dir.

ibn Cerîr’in krime'den bildirdiine göre “Biz de ona uysal bir oul

müjdeledik"' âyetinde müjdelenen çocuk Hz. shâktr.
J

ibn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in Ubeyd b. Umeyr'den bildirdiine göre

“Biz de ona uysal bir oul müjdeledik" 3 âyetinde müjdelenen çocuk Hz.

ishâk’tr.

j ^ ^

IU U.1 J1 pliJl J, Jü Ui y. uli

^
'o*.
^ ^ il >*>’ ^

JJüJÜr
ÜJ

lyjll oil* J * il iljiüj * ifcj uiit

^ *M

1

^ tf*5

"Çocuk kendisiyle birlikte koup yürüyecek yaa gelince

brahim ona, «Yavrum, ben rüyamda seni boazladm
gördüm. Düün bakalm, ne dersin?» dedi. O da,

«Babacm, emrolunduun eyi yap. naallah beni

sabredenlerden bulacaksn» dedi. Nihayet her ikisi de
(Allah'n emrine) boyun eip, brahim de onu (boazlamak

için) yüz üstü yere yatrnca ona, öyle seslendik: «Ey

brahim! Gördüün rüyann hükmünü yerine getirdin.

üphesiz biz iyilik yapanlan böyle mükâfatlandrrz.
üphesiz bu apaçk bir imtihandr.» Biz, (brahim'e) büyük
bir kurbanlk vererek onu (smail'i veya shâk') kurtardk."

(Sâffal Sur. 102-107)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in ibn Abbâs’tan bildirdiine

göre, "Çocuk kendisiyle birlikte koup yürüyecek yaa gelince ..."4

1

Sâffât Sur. 101

* bn Cerîr (19/578).

3
Sâffât Sur. 101

4
Sâffât Sur. 102
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buyruundan kastedilen, çalabilecek yaa gelmesidir.’

bn Ebî Hâtim’in Ikrime'den bildirdiine göre, “Çocuk kendisiyle birlikte

koup yürüyecek yaa gelince ..."
2 buyruundan kastedilen, babasyla

çalabilecek yaa gelmesidir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine

göre, “Çocuk kendisiyle birlikte koup yürüyecek yaa gelince..."

buyruundan kastedilen, babasyla yürüyecek yaa gelmesidir.4

bn Ebî eybe ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk: "Çocuk

kendisiyle birlikte koup yürüyecek yaa gelince brahim ona, «Yavrum

ben rüyamda seni boazladm gördüm. Düün bakalm, ne dersin?»

dedi ..."5 buyruunu açklarken: “Koup yürümekten kast, i yapabilecek

yaa gelmesidir" demitir. Abdullah’n kraatinde ise
“

l
^Ji iü lili

(=Çocuk kendisiyle birlikte koup yürüyecek yaa gelince...)"'

buyruundan sonra: j >1» (...çini bir üzüntü kaplad)’’ ifadesi dc

vardr.7

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

göre Mücâhid, “Çocuk kendisiyle birlikte koup yürüyecek yaa gelince

brahim ona, «Yavrum, ben rüyamda seni boazladm gördüm. Düün
bakalm, ne dersin?» dedi. O da, «Babacm, emrolunduun eyi yap.

Inaallah beni sabredenlerden bulacaksn» dedi. Nihayet her ikisi de

(Allah’n emrine) boyun eip, brahim de onu (boazlamak için) yüz üstü

yere yatrnca ona, öyle seslendik: «Ey brahim! Gördüün rüyann

hükmünü yerine getirdin»"
8

âyetlerini açklarken öyle dedi: “Çocuur

geldii ya, babasyla birlikte çalabilecek yaa gelmesidir. kisi de, Hz

brâhirn’eiaieytrisseiam) verilen emre boyun ediler ve Hz. brâhim olunun yüzüne

' bn Cerîr (19/579) ve el-tkân’da (2/39) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

1

Sâffât Sur. 102

3
Sâffât Sur. 102

4 bn Cerîr (19/580).

5
Sâffât Sur. 102

6
Sâffât Sur. 102

7
Abdullah'n bu kraati âz bir kraattir

B
Sâffât Sur. 102, 103, 104,105
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yere koyunca, olu: “Beni yüzüme bakarak boazlama. Böyle yaparsan belki

merhamet edip boazlayamazsn. Ellerimi boynuma bala, sonra yüzümü

yere koy" dedi. Hz. brahim (Beyhisseint) olunun söylediini yapp onu

boazlayaca srada, kendisine, "Ey brahim! Gördüün rüyann hükmünü

yerine getirdin
"

1

diye seslenildi. Hz. brahim elini çekip ban kaldrnca bir

koçun inip yanna dütüünü gördü ve Hz. brahim de o koçu kesti.
J

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hz. brahim, Hz. shâkV

boazlayaca zaman, shâk, babasna: “Beni boazladn zaman benden

uzak dur, ben çrpnrken kanm sana bulamasn" dedi. Hz. brâhim onu

balayp bça alarak boazlayaca zaman, arkasndan kendisine, "Ey

brahim! Gördüün rüyann hükmünü yerine getirdin
"4 diye seslenildi.

5

Ahmed'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi veseM öyle

buyurdu: "Cibril, Hz. brahim'i Akabe cemresine götürürken, eytan yoluna

çknca, Hz. brahim ona yedi küçük ta att ve sonra eytan onu brakp gitti.

Arkasndan Orta cemre yaknnda ona göründü. Yine ona yedi küçük ta att, o

da gitti. Daha sonra sonuncu cemre yaknnda ona göründü, yine ona yedi

küçük ta att, nihayet brakp gitti. Hz. brâhim, shâk’ boazlayaca zaman

,

Hz. shâk babasna: «Babacm, beni bala ki, çrpnp kanm sana bulamasn»

dedi. Hz. brâhim onu balayp, boazlamak için bça alnca, arkasndan

kendisine, «Ey brahimI Gördüün rüyann hükmünü yerine getirdin»
6
diye

seslenildi."
7

bnü'l-Münzir ve Hâkim'in Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs,

der ki: “üphesiz brahim de O'nun taraftarlarndan idi
"8 âyetinden

kastedilen, Hz. brahim’in, Hz. Nûh'un taraftar, yolu ve sünneti üzere

1

Sâffât Sur. 105
1 bn Cerîr (19/579, 584, 585).

3
Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1/509) der ki: "Kurban edilen kiinin Hz. shâk

olduuna dair rivayetler vardr, ama hepsi de zayftr." Yahudi ve Hristiyan

kaynaklarna göre ise kurban edilen Hz. shâk' tr.

4
Sâffât Sur. 105

5 Taberânî (12292).

6
Sâffât Sur. 105

7 Ahmed 5/13 (2794). Muhakkikler hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
5
Sâffât Sur. 83
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olmasdr. “Çocuk kendisiyle birlikte koup yürüyecek yaa gelince..."'

buyruundan kastedilen, babasyla çalabilecek yaa gelmesidir. “Nihayet

her ikisi de (Allah'n emrine) boyun eip, brahim de onu (boazlamak için)

yüz üstü yere yatrnca ona, öyle seslendik: «Ey brahim! Gördüün

rüyann hükmünü yerine getirdin. üphesiz biz iyilik yapanlar böyle

mükâfatlandrrz. üphesiz bu apaçk bir imtihandr.» Biz, (brahim'e)

büyük bir kurbanlk vererek onu (smail'i) kurtardk"2
kisi de kendilerine?

emredilene boyun ediler ve çocuk ban yere koyup: “Boazlarken bana

bakma. Böyle yaparsan belki merhamet edip boazlayamazsn. Ellerimi

boynuma bala ki, senden kaçmayaym. Sonra yüzümü yere koy" dedi. Hz.

brâhim (aieyhsseiam) olunun söylediini yapp onu boazlayaca srada,

kendisine, "Ey brahim! Gördüün rüyann hükmünü yerine getirdin
"3 diye

seslenildi. Hz. brâhim elini çekip ban kaldrnca büyük bir koçun inip yanna

dütüünü gördü. bn Abbâs boazlanan kiinin Hz. smail olduunu

söylemitir.
4

bn Ebî Hâtim’in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber {sallalialuBep

veseiieTr): "Peygamberlerin rüyas vahiydir

"

buyurdu .

5

Abdurrezzâk, Abd b- Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Taberânî

ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sfât’ta, Ubeyd b. Umeyriin: “Peygamberlerin rüyas

vahiydir" dedikten sonra, "Yavrum, ben rüyamda seni boazladm
gördüm. Düün bakalm, ne dersin?, dedi

"6
âyetini okuduunu bildirir.

7

Abdb. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “Peygamberlerin rüyas haktr.

Rüyalarnda bir ey gördükleri zaman onu yaparlar" dedi.

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî

u'abu’l-îman'da, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: Hz. brahim'e hac

1

Sâffât Sur. 102
2
Sâffât Sur. 103-106

3
Sâffât Sur. 105

4 Hâkim (2/430, 431 "sahih").

5 bn Kesîr Tefst/de (7/23) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Kesîr der ki: Hadîs bu

ekliyle Kütüb-i Sitte'de bulunmamaktadr
6
Sâffât Sur. 102

7
Buhârî (138/859), bn Cerîr (19/582) ve Beyhakî (420).
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yapmas emredildii zaman eytân, sa’y srasnda karsna çkt ve Hz.

brahim ile yant, brahim onu geçti. Sonra Cibril Hz. brahim'i Akabe

cemresine götürünce eytân orada da karsna çknca, Hz. brahim ona yedi

küçük ta att. eytan gitti ve orta cemre yannda yine karsna çkt, Hz.

brahim ona yedi küçük ta daha att. Sonra orada olunu yüzüstü yatrd. Hz.

smail'in üzerinde beyaz bir gömlek vard. Hz. brahim'e: “Babacm, beni

kefenleyebilecein baka bir elbisem yok. Bunu çkar ki beni onunla

kefenleyesin” dedi. Hz. brahim gömlei çkarmaya çalrken arkasndan: "Ey

brahim! Gördüün rüyann hükmünü yerine getirdin
"

1

diye seslenildi. Hz.

brahim dönüp baktnda, boynuzlu iri gözlü beyaz bir koç gördü ve onu

boazlad .

1

bn Cerîr ve Hâkim'in, Atâ b. Ebî Rebâh vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: “Kurban edilen kii smail'dir. Yahudiler ise Ishâk olduunu

söylemitir, ama onlann bu sözü yalandr." 3

Firyâbî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Hâkim'in a'bî vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs, kurban edilen kiinin smâil olduunu

söylemitir .

4

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid ve Yûsuf b.

Mâhek vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs, kurban edilen kiinin smâil

olduunu söylemitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Yûsuf b. Mihrân ve Ebu't-Tufayl vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs, kurban edilen kiinin smâil olduunu

söylemitir.

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb ve Saîd b. Cübeyr:

“Hz. ibrâhim'in kurban etmek istedii kii smâil'dir" dediler.

1

Sâffât Sur. 105
2 Ahmed 4/436-438 (2707) uzun bir ekilde, ibn Cerîr (19/586), Tabcrânî (10628) ve

Beyhak (4077). Müstcd'in muhakkikleri hadisin Ebû Âsim el-enavî dndaki
ravilerinin güvenilir olduunu söylemitir.

3 bn Cerîr (19/594) ve Hâkim (2/554, 555 "sahih").

4 bn Cerîr (19/593-595).

5 bn Cerîr (19/593-595).
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bn Cerîr, a'bî, Mücâhid, Haan, Yûsuf b. Mihrân ve Muhamed b. Ka'b ei-

Kurazî'den ayn yorumu rivayette bulunmutur.’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Hâkim’in bildirdiine göre bn

Ömer der ki: “Biz, (brahim'e) büyük bir kurbanlk vererek onu kurtardk"'

âyetinde bahsedilen kurbanlk, Hz. smail'in yerine kesilmitir .

3

bn Cerîr, el-Umevî el-Meâz?de, el-Hilaî Fevâid’de, Hâkim ve bn Merdûye

zayf isnâdla, Abdullah b. Sa'd'dan, Sunâbihî'nin öyle dediini bildirir:

Muâviye b. Ebî Süfyân'n meclisindeyken, oradakiler, kurban olann Hz. smâl

mi yoksa Hz. shâk m olduunu tarttlar.

Muâviye dedi ki: Bu ii bilenin yanna dütünüz. Biz Resûlullah'n (sdiaHahu aie^ v>

»BseiienOyanndayken bir bedevi gelip: “Ey Allah’n Resulü! Çayrlan kuru, mallar

zayf, çocuklar helak, mallan da kaybolmu bir ekilde arkamda braktm.

Allah'n sana bahettiklerinden bana da ver, ey iki boazlanmn olu" dedi.

Allah'n Resûlü (seliaiiahu aleyhi yeseiiem) tebessüm ederek adamn söylediklerinden hiç

birini inkar etmedi.

Muâvjye'nin yanndakiler: “Ey müminlerin emiri! ki boazlanan kimdir?"

diye sorunca, Muâviye öyle karlk verdi: “Abdulmuttalib zemzem

kuyusunu kaznca, ayet Allah bu ii kendisine kolaylatrrsa çocuklarndan

birini boazlamay adamt. Zemzem kuyusunu kazp bitirince on tane olan

çocuklan arasnda kura çekti, kura Resûlullah'n (nHnlUu aie>hi vesEiiem) babas

Abdullah'a çkt. Abdulmuttalib onu boazlamak isteyince, Mahzûmoullar

olan daylan kendisine engel olup: “Rabbini raz et ve fidye vererek olunu

kurtar" dediler. Bunun üzerine Abdulmuttalib, olunun fidyesi olarak yüz

deve boazlad. Bir kurban odur. kinci kurban ise Hz. smail’dir."
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Hâkim’in bildirdiine göre Muhammed b.

Ka'b el-Kurazî der ki: "Yüce Allah'n, Hz. brâhim'e oullanndan kesmesini

emrettii kii Hz. smail’dir. Bunu Allah'n Kitab'nda bulmaktayz. Yüce Allah,

’ bn Cerîr (19/595,596).

'Sâffât Sur. 103, 104,105, 106

3 bn Cerîr (19/592) ve Hâkim (2/554 "sahih").

4 bn Cerîr (19/597. 598), bn Kesir Tefsir'de (7/30) geçtii üzere el-Umevî el-Meâzî'de,

Hâkim (2/554), Tahrîcu Ehâdîs'l-Keaf ta (3/187) geçtii üzere bn Merdûye.
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kurban edilenin kssasn bitirince, "Ona, iyilerden olan shaldi peygamber

olarak müjdeledik
"1

buyurmaktadr. Baka bir âyette de "Ona ishâk'

ardndan Yakub'u müjdeleriz ..."
2
buyurmaktadr. Allah, Hz. brâhîm'i bir

oul ve olun oluyla müjdelemitir. Allah, henüz domam shâk'tan

torunu olacan vaad etmiken, çocuk yata onu kesmesini emretmi

olamaz. Boazlanmas emredilen kii Hz. smail'dir.

3

Hâkim'in Vâkidî'nin de bulunduu bir isnâdla Atâ b. Yesâr’n öyle dediini

bildirin Havvât b. Cübeyr’e, Yüce Allah'n kurban edilmesini emrettii kii

kimdi?” diye sorduumda öyle cevap verdi: "Hz. smail’dir. Hz. smail yedi

yana girince, Hz. brâhim am’daki evinde uyurken rüyasnda, Hz. smail'i

boazladn gördü. Hz. smail'e gitmek üzere Burak’a binip yola çkt.

Geldiinde onu annesinin yannda buldu ve elinden tutarak, kendisine

emredilen yere götürmek üzere yola çkt. Bu srada eytan, tand bir adam

sûretinde karsna çkt...” deyip olay anlatt ve öyle devam etti: "Hz.

ibrâhîm bça Hz. smail’in boazna vurunca sanki bçak bakra vurulmu

gibi kesmiyordu. Hz. brâhim, bça iki veya üç defa tala biledi, ama bçak

yine kesmedi. Bunun üzerine Hz. brâhîm: "Bu, Allah tarafndan olan bir

eydir” deyip ban kaldrd ve önünde erkek bir da keçisi görünce: "Kalk ey

oul! Senin fidyen indi” deyip da keçisini Mina’da kesti.'’

Hâkim’in Vâkidî'nin de bulunduu bir isnâdla Atâ b. Yesâr'dan, Abdullah b.

Selâm’n: "Kurban edilen Hz. smail'dir” dediini bildirir.
5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Mücâhid ve Hasan( Basrî)’den bildirdiine

göre kurban edilen Hz. smail’dir.

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ferezdak der ki: “Ebû Hureyre’nin,

Resûlullah’n (saiiaibhu aleyhi «sellem) minberinde hutbe verirken: "Kurban edilen Hz.

smail’dir” dediini duydum.”

1

Sâffât Sur. 112
2 Hûd Sur. 71

3 bn Cerîr (19/596) ve Hâkim (2/555). bn Kesîr Tefsîr'de (7/30) der ki: "Muhammcd b.

Ka'b el-Kurazî'nin, kurbann Hz. smail olduuna dair getirdii delil, daha kuvvetli ve

daha sahihtir.

4 Hâkim (2/555, 556).

5 Hâkim (2/556).
6 bn Cerîr (19/595, 596).
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bn shâk ve bn Cerîr'in Muhammed b. Ka'b'dan bildirdiine göre Ömer b.

Abdilazîz, Yahudiyken güzel bir Müslüman olan bir adam çard. Bu kii

daha önce Yahudilerin âlimlerindendi. Ona: “Hz. brâhim'e hangi olunu

boazlamas emredildi?" diye sorunca, adam: “Vallahi ey müminlerin emiri,

Hz. smail’i boazlamas emredildi. Yahudiler bunu biliyorlar, ama ey Araplar

onlar sizi kskanyorlar" cevabn verdi .

1

Bezzâr, ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye'nin Abbâs b

Abdilmuttalib'den bildirdiine göre Resûlullah (sJsliahu aleyhi vesdkm) öyle buyurdu:
"
Allah'n peygamberi Dâvud: «Ey Rabbim! insanlarn: "brahim'in, ishâk'\n ve

Yâkub'un Rabbi" dediklerini duyuyorum. Beni onlarn dördüncüsü yap>

deyince, kendisine öyle cevap verildi: «brahim atee atld, ama o Benim içir:

sabretti. shâk Benim için boazlanmak üzere seve seve boynunu uzatmt

Yâkûb ise Yûsufu kaybetti. Bu belalar senin bana gelmedi.»”
1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî uabu'l-îman'da’ös

bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr der ki: Hz. Musa: “Ey Rabbim! nsanlann

“brâhim'in, shâk'm ve Yâkub'un Rabbi” dediklerini duyuyorum. Neder

böyle diyorlar?" diye sorunca, Yüce Allah: “brâhim, Bana bir ey ortak

koulduu zaman mutlaka Beni ona tercih ederdi. shâk Benim içir

boazlanmak üzere seve seve boynunu uzatmt. Bunun dndaki eylerde

de son derece cömertti. Yâkûb'a gelince, Ben onun musibetini ne kadar

arttrdmsa Benim hakkmdaki hüsn-ü zann o derece artmt" buyurdu .

3

Deylemî'nin Ebû Saîd el-Hudrfden bildirdiine göre Resûlullah (MikUahu de*

yesellem) öyle buyurdu: “Dâvud, Rabbinden bir ey istemi ve: «Beni, brâhim,

shâk ve Yâkub gibi yap» demiti. Allah ona öyle vahyetti: «brahim'i atele

snadm, sabretti. shâk' boazlanmakla snadm, sabretti. Yâkûb'u da snadm,

o da sabretti.»”

’ bn Cerîr (19/597).

* Bezzâr Kefu'l-Estâr (2338), bn Cerîr (19/588), bn Kesir Tefslr'de (7/28) geçtii üzere

bn Ebî Hâtim ve Hâkim (2/556). Zayf hadistir (bak: Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe. 336)

3 bn Cerîr (19/589, 590) ve Beyhakî (10008).
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Dârekutnî el-Efrâd'da ve DeylemPrin bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber Meiiahu aleyh. «ailem): "Kurban edilen shâk'hr" buyurdu.’

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin, Abbâs b. Abdilmuttalib’den bildirdiine

göre Peygamber(«dWl*u»l*vh.ws8lem):

"

Kurban edilen shâk'hr" buyurdu.

1

ibn Merdûye’nin, sahabeden olan Nehâr'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber Uaiwiahu BByh yeeiiem):
"
shâk

,
Yüce Allah'n kurban edilmesini emrettii

kiidir " buyurdu.3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Taberânî’nin bildirdiine göre Ebu'l-Ahvas

der ki: Esmâ b. Hârice, bn Mes’ûd’un yannda bir adama kar övünüp: "Ben,

erefli eyhlerin evladym" deyince, bn Mes'ûd: “O dediin ahs, Allah’n

dostu brâhim’in olu, Zebihullah (Allah’n boazlanmasn emrettii) shâk’n

olu, Yâkub'un olu Yusuftur” karln verdi.
4

Taberânî ve bn Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre

Resûlullah'a Maiehu aleyhi veseiiem): "nsanlann en cömerdi kimdir?” diye sorulunca:

"Zebihullah (Allah'n boazlanmasn emrettii) shâk'n olu, Yâkub'un olu

Yusuftur" cevabn verdi.
5

bn Ebî Hâtim ve Taberânî M. el-Evsafta zayf isnâdla Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah (uiuu «byh «ailemi öyle buyurdu: "Allah beni,

ümmetimin yansn balamas veya onlara efaat etmem arasnda muhayyer

brakt, ben efaati tercih ettim, öyle sanyorum ki ümmetimden büyük bir

topluluk balanacaktr. ayet bunda (icabet edilecek duasnda) sâlih kul

benden önce geçmi olmasayd, bu husustaki duamda acele ederdim. Allah,

shâk'n üzerinden boazlanma durumunu kaldrdnda ona: «Ey ishâk iste,

sana verilecek» buyrulunca
,
shâk: «Allah'a yemin ederim ki eytânn vesvese

ile dürtmelerinden önce bu duada acele edeceim: “Allahm ! Sana hiç bir eyle

1

Deylemî (3173).
2 bn Cerîr (19/588).

3
el-sâbe'de (6/475) geçtii üzere bn Merdûye.

4 bn Cerîr (19/589) ve Taberânî (8916) bn Kesîr Tefsîr'de (7/27, 28) hadisin bn
Mes'ûd'dan sahih olduunu söylemitir.

5 Taberânî (10278). Bu lafzla münker hadistir (bak: Elbârû, es-Silsiletu ’d-Da ’îje 334).
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ortak komakszvn kim ölürse onu bala ve Cennete sok"» eklinde dua

etmiti.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Hâkim ve Beyhakî'nin u'abu'l-îman’da bildirdiine göre Ka'b(u'l*ahbâr), Ebû

Hureyre'ye: “Sana shâk'tan haber vereyim mi?” deyince, Ebû Hureyre:

“Evet” karln verdi. Bunun üzerine Ka’b öyle dedi:

Hz. brahim'e, rüyasnda olu shâk' boazlad gösterilince, eytâr:

“ayet brâhim'in ailesini bu srada fitneye düüremezsem bir daha asla

fitneye düüremem” dedi ve onlara tandklar bir adam suretinde göründü

ve Hz. brahim, shâk' boazlamak üzere çknca gelip Sâre'nin yanna girci

ve: “brahim, shâk' nereye götürdü?” diye sordu. Sâre: “Baz ihtiyaçlar için

götürdü” cevabn verince, eytân: “Hayr vallahi” dedi. Sâre: “Neden

götürdü?” diye sorunca ise: “Boazlamak için götürdü” cevabn verdi. Sâre:

“O, olunu boazlamaz” deyince. eytan: “Evet boazlayacak vallahi”

karln verdi. Sâre: “Neden boazlayacak?” diye sorunca, eytan:

“Rabbinin kendisine böyle emrettiini iddia ediyor” cevabn verdi. Bunun

üzerine Sâre: “Eer Rabbi kendisine bunu emrettiyse, Rabbine itaat etmekle

güzel yapm olur” dedi. eytan oradan çkp, babasnn ardndan yürüyen

shâk'a yetierek: “Baban seni nereye götürüyor?” diye sordu. shâk: “Baz

ihtiyaçlar için götürdü" cevabn verince, eytân: “Hayr vallahi, seni

boazlamak için götürüyor” dedi. shâk: “Babam beni boazlamaz”

karln verince, eytan: “Evet boazlayacak" dedi. shâk: “Neden?” diye

sorunca ise eytan: “Rabbinin kendisine böyle emrettiini iddia ediyor”

cevabn verdi. Bunun üzerine shâk: “Vallah, eer Rabbi kendisine bunu

emrettiyse, ona itaat etmesi gerekir” dedi. eytân shâk' brakp Hz.

brâhim'in yanna kotu ve: “Olunu nereye götürüyorsun?” diye sordu. Hz.

brâhim: “Baz ihtiyaçlanm için götürüyorum” cevabn verince, eytan:

“Hayr vallahi. Onu boazlamak için götürüyorsun” dedi. Hz. brâhim:

“Neden onu boazlayacam?” diye sorunca, eytan: “Rabbinin sana böyle

emrettiini iddia ediyorsun” cevabn verdi. Hz. brâhim: “Vallahi ee*

1 bn Kesîr Tefsir‘de (7/25) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn ve Taberânî (6994). bn Kesî

der ki: "Bu hadis münkerdir. Abdurrahman b. Zeyd b. Elem, hadiste zayftr. Hadisti 1

Resûlullah'n (sallallahu aleyhi veseliem) söylemedii: "Allah, shâk'trt üzerinden boazlanma

durumunu kaldrdnda ona: "Ey shâk istef sana verilecek
M
buyurulunca...

”

sözünün hadisi*

ilave edilmi olmasndan korkarm. Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'ye (333) bakn.
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Rabbim bana böyle emrettiyse, emrettiini yapacam” dedi. Bunun üzerine

eytan kendisine itaat edilmesinden ümidini keserek Hz. brahim’i brakt. Hz.

brahim, shâk’ boazlayaca srada ve shâk ta Rabbinin emrine teslim

olmuken, Allah onu balad ve fidye olarak ta büyük bir kurban gönderdi.

Hz. brâhim: “Kalk ey oul! Allah seni balad” dedi. Yüce Allah, shâk'a:

“Sana, kabul edeceim bir dua verdim” diye vahyedince, ishâk: “Önce

gelenlerden ve sonra gelenlerden, Sana ortak komadan huzuruna çkanlar,

irk komadklar müddetçe Cennete koyman istiyorum” diye dua etti .

1

b Cerîr’in b EUî Huzeyl, Ebû Meysere veb Sâbt’tn bildirdiine göre

kurban edilen shâk'tr .

2

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzidin Hz. Ali’den bildirdiine

göre kurban edilen shâk'tr.

3

Abdurrezzâk ve Hâkim'in ibn Mes'ûd'dan bildirdiine göre kurban edilen

shâk'tr.'1

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

bn Merdûye'nin Abbâs b. Abdiimuttalib'den bildirdiine göre kurban edilen

shâk'tr.
5

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Hâkim'in krime

vastasyla bn Abbâs’tan bildirdiine göre kurban edilen, shâk'tr .

6

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Hâkim’in Saîd b. Cübeyr vastasyla bn
Abbâs'tan bildirdiine göre kurban edilen shâk'tr .

7

Abdullah b. Ahmed Zühd’ün zevaidinde, Saîd b. Cübeyr'in öyle dediini

bildirir: Hz. brâhim rüyasnda shâk'n boazlanmasn görünce, shâk’ alp,

1

Abdurrezzâk (2/150, 151), bn Cerîr (19/590, 591), Tarih (1/265, 266), Fethu'l-BârTde

(12/378) geçtii üzere ibn Ebî Hâtim, Hâkim (2/558 "sahih") vc Bcyhakî (7328).
2 bn Cerîr (19/590, 592) ve Tarih (1/266).

3 Abdurrezzâk (2/152).

4 Abdurrezzâk (2/152) ve Hâkim (2/559 "sahih ").

5 Buhar (2/292), bn Cerîr (19/588) bn Kesîr Tefsîr'de (7/28) geçtii üzere bn Ebî

Hatim.
6 bn Cerîr (19/588) ve Hâkim (2/558)

7 Hâkim (2/558).
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bulunduu yerle arasnda bir aylk mesafe olan Mina'ya bir günde gitti.

shâk' kesmesine gerek kalmad bildirilip koçu kesmesi emredilince, koçu

kesti ve Mina’dan menziline bir aylk olan mesafeyi bir gecede alarak vard.

Onun için vadiler ve dalar dürüldü.’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Mesrûk'tan bildirdiine göre kurban edilen

shâk’tr.

bn Asâkir'in bildirdiine göre Nuh b. Habîb der ki: afiî'nin öyle bir ey
söylediini duydum ki, ondan daha güzelini duymadm. afiî dedi ki: “Allah'n

Haliti brâhim, oluna gördüü riyay anlatnca: "Düün bakalm, ne dersin?"

dedi"2
Yani: “Bu konudaki görüün nedir?" dedi. Hz. brâhim, böyle sorarak

olunun, ii Allah’a havale ettiini, sabrettiini ve Allah'n emrine balanp

teslim olduunu bildiini söylemesi içindir. Yoksa onun kabul edip

etmeyeceini snamak için deildir. Olu: "Babacm, emrolunduun eyi

yap. naaliah beni sabredenlerden bulacaksn"3 dedi. afiî der ki: “i
Allah'a havale etmek sabrdr. Teslimiyet sabrdr. Allah'n emrine balanmak

ise sabrn özüdür. Kurban (Hz. brâhim'in olu) bu bir cümleyle, Hz.

brahim'in duymak istedii bütün eyleri söyledi."4

Hatîb'in Tâli't-Telhîs’te bildirdiine göre Fudayl b. Iyâd der ki: Hz. brâhim

olunu yatrp bça boazna dayad zaman, Cibril bça çevirdi. Bunun

üzerine Hz. brâhim'in olu: “Babacm, beni bala. Kanmn sana

sçramasndan korkarm" dedikten sonra: “Babacm, beni çöz. Meleklerin

beni görüp, Allah'n emrinden korktuumu söylemesinden korkarm" dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Hz. brahim’e

rüyasnda: "Adam olduun adan yerine getir. Sen: «Eer Allah bana

Sâre'den bir olan verirse onu boazlayacam» diye adamtn" denildi. Hz

brâhim: “Ey shâk! Yürü Allah'a bir kurban takdim edelim" deyip bir bçak ve

ip aldktan sonra beraber çktlar. Dalarn arasna geldiklerinde çocuk

“Babacm, Kurbann nerede?" diye sordu. Hz. brâhim: “"Yavrum, ben

1

Abdullah b. Ahmed (sh. 80).

2

Sâffât Sur. 102

3
Sâffât Sur. 102

4 bn Asâkir (24/454).

5 Hatîb (48). Muhakkik, hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
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rüyamda seni boazladm gördüm. Düün bakalm, ne dersin?"
1

dedi.

Olu: "Babacm, emrolunduun eyi yap. Inaallah beni sabredenlerden

bulacaksn" 3
dedi ve öyle devam etti: “Babacm, beni sk bala ki

çrpnmayaym. Giysilerimi benden uzak tut ki, üzerine kan sçrayp ta Sâre o

kan görüp üzülmesin. Bça boazma hzlca vur ki ölümüm kolay olsun.

Sâre’ye gittiin zaman, ona benden selam söyle." Hz. brahim, balad
olunu yatrrken hem kendisi, hem shâk alyordu. Sonra bça boazna

vurdu, ama bçak kesmedi. Yüce Allah, shâk'n boazna bakrdan bir levha

koymutu. Sonra olunu aln üzere ykt, bça boynunun arka tarafndan

geçirdii halde yine bçak hiçbir ekilde kesmedi. te yüce Allah'n: “brahim

de onu (boazlamak için) yüz üstü yere yatrnca" 3 buyruu bunu

anlatmaktadr. Hz. brâhim’e: "Ey brâhim! Gördüün rüyann hükmünü

yerine getirdin
'"1

diye seslenildi. Hz. brâhim dönüp baktnda bir koç gördü

ve koçu alp olunu çözdü ve onu öperek: “Bu gün ey olum, sen bana

balandn" demeye balad .
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde anlatyor: Yüce Allah, Hz.

brahim'e olunu boazlamasn emredince, Hz. brâhim: “Ey oul! Bça
bile" dedi. O zaman eytan: “Bu gün artk ben, ibrâhim'in ailesinden

istediimi elde edebilirim” deyip Hz. brâhim'in karsna tand bir dostu

suretinde çkp: “Ey brâhim! Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Hz. ibrâhim:

“Bir i için gidiyorum" cevabn verince, eytan: “Vallahi, gördüün bir rüya

sebebiyle olunu kesmek dnda baka bîr sebeple gitmiyorsun. Rüya doru

da yalan da olabilir. Gördüün bir rüya sebebiyle de shâk' boazlaman

gerekmez" dedi. eytan, Hz. brahim'den bir ey elde edemeyeceini

görünce, shâk’a yönelip: “Nereye gidiyorsun ey shâk?" diye sordu. shâk:

“Babamn bir ii için gidiyorum" cevabn verince, eytan: “Baban, seni

kesmek için götürüyor" dedi. shâk: “Neden beni kesecek ki? Sen olunu

kesen bir baba gördün mü?" diye sorunca da, eytan: “Seni Allah için

kesecek” cevabn verdi. shâk: “Eer beni Allah için kesecekse sabrederim.

Allah buna layktr" deyince, eytan shâk’tan da bir ey elde edemeyeceini

' Sâffât Sur. 102
2
Sâffât Sur. 102

3 Sâffât Sur. 103

4
Sâffât Sur. 105

5 bn Cerîr (19/580, 581) ve Fethu'l-Bârî'de (12/378) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
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anlaynca Sâre'ye gelip: "shâk nereye gidiyor?" diye sordu. Sâre: "brahim ile

bir i çin gidiyorlar" cevabn verince, eytan: "brahim onu boazlamak için

götürdü" karln verdi. Sâre: "Sen, olunu kesen birini gördün mü! ’

deyince, eytan: "Onu Allah için kesecek" karln verdi. Sâre: "Onu Allah

için kesecekse, zaten brahim de, ishâk ta Allah'ndr. Allah da buna

(kendisine kurban olunmaya) layktr" deyince, ondan da bir ey elde

edemeyeceini anlayp Cemre'ye gidip ierek büyüdü ve vadiyi kapatt. Hz.

brahim’in yannda melek vard ve bu melek Hz. brâhim'e: "At ey brahim!"

deyince, Hz. brahim, herta peinden tekbir getirerek yedi küçük ta att ve

bunun üzerine yol açld. eytan ikinci cemrenin yanma gidip ierek vadiyi

kapatt. Melek Hz. brâhim'e: "At ey brahim!" deyince, Hz. brâhim, her ta
peinden tekbir getirerek yedi küçük ta att ve bunun üzerine yol açld.

Böylece Hz. brâhim, olunu kurban edecei yere gitti.

Beyhakî u abu'l-îman’da’da, Kelbî vastasyla, Ebû Sâlih’ten bn Abbâs'n

öyle dediini bildirir: Terviye ve Arefe denilmesinin sebebi udur: Hz.

ibrâhim'e rüyasnda vahiy gelerek olunu kesmesi emredildi. Hz. brâhim, bu

rüyamna Allah'tan m, yoksa eytan'dan m olduunu düünerek ar
davrand ve oruçlu bir ekilde sabahlad. Arefe gecesi kendisine vahiy

gelince, gördüü rüyann Allah tarafndan olduunu bildi ve bu sebeple o

güne "Bildi" mânâsnda olan Arefe günü denildi.
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde,

"Nihayet her ikisi de (Allah'n emrine) boyun eip, brahim de onu

(boazlamak için) yüz üstü yere yatrnca "3
âyetini: "Olu kendini Allah'a

teslim ederken, babas da olunu Allah'a teslim etti ve onu yüzüstü yatrd"

eklinde açklad.3

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

göre Ebû Sâlih, "Nihayet her ikisi de (Allah'n emrine) boyun eip, brahim

’ Beyhakî (4079).

3
Sâffât Sur. 103

5 bn Cerir (19/584, 585).
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de onu (boazlamak için) yüz üstü yere yatrnca"

1

âyetini: "kisi de ayn

karara vardlar ve Hz. brâhim olunu yüzüstü yatrd" eklinde açklad.
1

Ibn Cerîr'in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre "brahim de onu (boazlamak

için) yüz üstü yere yatrnca"

3

âyetindeki yüzustünden kastedilen, aln

üzerine yatrmaktr.'’

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

"brahim de onu (boazlamak için) yüz üstü yere yatrnca"3 âyetindeki

yüzüstünden kastedilen, onu boazlamak çin yere yatrmaktr.

Abd b. Humeyd ve ibnu'l-MünzVin bildirdiine göre bn Merdûye der ki:

Hz. brâhim, olunu boazlamak istedii zaman, olu: "Babacm! Alnmdan

tut ve omuzlanmtn üzerine otur ki, bçan acsn hissettiim zaman sana

zarar vermeyeyim" dedi. Hz. brâhim böyle yapp ta bçak kesmeyince, olu:

"Neyin var babacm?" diye sordu. Hz. ibrâhim: "Bçak ters döndü"

karln verince, olu: "Onu vurarak kesmeye çal" deyince, Hz. brâhim

olunun dediini yapt, ama bçak yine ters döndü, olu: “Neyin var

babacm?" diye sorunca, Hz. brâhim: "Bçak yine ters döndü" cevabn

verdi. Allah onlann sadakatini bilip, shâk'a fidye olarak büyük bir kurban

gönderdi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Âyette geçen yüzüstü

yatrmaktan kastedilen, secdeye yatrmasdr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Salih: "Hz. brâhim, bça
olunun boazna dayaynca, boaz bakra döndü" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Osmân b. Hâdir der ki: Hz. brâhim,

olu shâk' boazlayaca zaman hanm Sâre'yi Hayf mescidinde brakt ve

shâk' alp çkt. Onu boazlayaca yere gelince, Hz. brâhim yanndakilere:

"Ceride kaln" deyip olu shâk'n elinden tutup onunla yalnz kald ve:

"Yavrum, ben rüyamda seni boazladm gördüm. Düün bakalm, ne

1

Sâffât Sur. 103
1 bn Cerîr (19/583).

3
Sâffât Sur. 103

4 bn Cerîr (19/585).

5 Sâffât Sur. 103
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dersin?"
1

dedi. Olu: “Babacm, bunu sana Rabbim mi emretti?" diye

sorunca, Hz. brâhim: "Evet ey shâk!” cevabn verdi. shâk: "Emrolunduun

eyi yap. naallah beni sabredenlerden bulacaksn"
2

dedi. kisi de Allah’n

emrine boyun eip, Hz. ibrâhim olunu yüzüstü yatrnca, shâk, babasna:

"Babacm, beni bala ki, sana tutunmayaym" dedi. Bunun üzerine: "Ey

brâhim! Rüyan gerçekletirdin” diye seslenilip, Hz. brahim’e Sebîr dandan

bir koç indirildi. Söylendiine göre bu koç Cennette krk yl süreyle otlamt.

shâk'n kurban edilmesine gerek kalmaynca, shâk Rabbine dua edip hamd

etti. Bunun üzerine kendisine: "Dua et, çünkü duan kabul edilecektir” diye

vahyedilince, shâk: “Allahm! Dünyadan, Sana ortak komadan çkan

Cennetine sok” diye dua etti. bn Hâdir der ki: Hz. brâhim, Rabbine: "Ey

Rabbim! Hangi çocuumu boazlayaym?” diye sorunca, Allah ona: "En çok

sevdiini" diye vahyetti.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Hz. Dâvud: "Ey

Rabbim! nsanlar: "brâhim'in, shâk'n ve Yâkub'un Rabbi" diyorlar. Beni

onlarn dördüncüsü yap” deyince, Allah ona öyle vahyetti: "Sen henüz

onlarn imtihan edildii eyle ibtila edilmedin. brâhim, Bana bir ey ortak

koulduu zaman mutlaka Beni ona tercih etti ve ona her emrettiim eyi

yerine getirdi. shâk Benim için boazlanmak üzere seve seve boynunu

uzatmt. Yâkub’un ise en yaknn ondan alp yüz yl uzak tuttum, ama o

benim rahmetimden ümidini kesmedi."

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Atâ b. Yesâr der ki:

Hz. brâhim, olu smâil veya shâk' alp çknca, eytan ona bir adam

sûretinde gelip: "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Hz. brâhim: “Sana ne! Bir

iim için gidiyorum” karln verince, eytan: "Sen, Allah’n sana olunu

boazlaman emrettiini iddia ediyorsun” dedi. Hz. brâhim: “Vallahi, eer

Rabbim bana bunu emrettiyse, Rabbime itaat etmem gerekir" karln
verince, eytan, Hz. brahim’in arkasnda yürüyen oluna gidip: "Nereye

gidiyorsun?” diye sordu. Olu: "Babamla gidiyorum" cevabn verince,

eytan: "Baban, Allah'n kendisine seni boazlamasn emrettiini iddia

ediyor” dedi. Olu, eytana, babasnn dediklerini tekrar edince. eytan

çocuun annesine gidip: "Olun nereye gitti?" diye sordu. Annesi: "Babasyla

' Sâffât Sur. 102
1

Sâffât Sur. 102
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gitti” cevabn verince, eytan: "brahim, Yüce Allah’n kendisine olunu

boazlamasn emrettiini iddia ediyor" dedi. Annesi de Hz. brâhîm'in

eytana söylediklerini tekrar etti. Hz. ibrâhim oluyla gidip bir daa

vardklannda, oluna: "Yavrum, ben rüyamda seni boazladm gördüm.

Düün bakalm, ne dersin?"' dedi. Olu: "Emrolunduun eyi yap. inaallah

beni sabredenlerden bulacaksn

2

babacm! Beni iple bala ki, kanmdan

sana sçramasn" deyince, Hz. brâhim bça alp çocuun üzerine oturdu.

Olunun boaz, gösünün üst tarafndan grtlana kadar bakra

dönütürüldü ve bçak onu kesmez oldu. Sonra Hz. brâhim dönüp

baktnda bir koç gördü ve: "Ey oul! Kalk, Allah senin fidyeni gönderdi”

dedi ve koçu kesip olunu brakt. Sonra Hz. brâhim: "Allah senin bu günkü

sabnn sebebiyle, ne istersen vereceini bildirdi” deyince, olu: "Allah'tan,

Allah'tan baka ilâh olmadna, Onun tek olduuna ve orta bulunmadna
ahadet ederek huzuruna çkan her mümini balamasn ve Cennete

sokmasn diliyorum" dedi.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin Hz. Ali'den bildirdiine göre

"Biz, (brahim'e) büyük bir kurbanlk vererek onu kurtardk" 5 âyetindeki

kurbanlk, beyaz, iri gözlü ve boynuzlu bir koçtur. Sebir dann eteindeki bir

mugaylan aacna balanmt.'*

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre "Biz, (brahim'e) büyük bir kurbanlk vererek onu

kurtardk"5 âyetinde kastedilen kurbanlk, Cennette krk yl otlayan bir

koçtur.

6

Buhârî'nin Tarih’te bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib der ki: "Hz. brahim'in

olunun yerine kurban edilen koçu taraftan, Orta Cemre’nin sa tarafndan

gönderildi .”7

1

Sâffât Sur. 102
2
Sâffât Sur. 102

5
Sâffât Sur. 103, 104. 105, 106

4 bn Cerîr (19/600, 601).

5
Sâffât Sur. 103, 104, 105, 106

6 bn Cerîr (19/604).

7
Buhârî (1/65).
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: "Sebir dann dibindeki kaya, Hz. brâhim'in, olunun

yerine kestii koçun yeridir. Hz. brahim'e Sebîr dandan, iri gözlü, boynuzlu

ve meleyen bir koç indi. Bu koç, Hz. Âdem’in olunun kurban ettii zaman

kabul edilen koçudur ve Hz. shâk'n yerine kurban edilinceye kadar Cennette

bekletilmiti."

1

Saîd b. Mansûr, Ahmed ve Beyhakî’nin Sünen’de Benî Süleym’den bir

kadndan bildirir: Allah'n Resulü (sellsilahu aleyhi veseiM Osman b. Talha'y çarnca,

Osman'a: "Allah’n Resûlü seni neden çard?" diye sordum. Osmân öyle

cevap verdi: "Resûlullah (dbllahu aleyhi »eseilem) fcöna: «Ben Kabe'ye girdiim zaman o

koçun iki boynuzunu görmütüm. Onlar örtmeni sana emretmeyi

unutmuum, (git) onlar ört. Zira Kabe'de namaz klan megul edecek bir eyin

olmamas gerekir»" buyurdu ."1

Abd b- Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yüce Allah, smâil'i, iri,

boynuzlu ve iri gözlü iki koç göndererek kurban olmaktan kurtarmtr" dedi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Kurbanla

büyük denilmesinin sebebi, kabul edilmi olmasndan dolaydr" dedi .

3

Beavî, Atâ b. es-Sâib'in öyle dediini bildirir: Kurey’ten bir adamla

Menhar (Hacda kurbanlann kesildii yerde) otururken, Kureyli (biri),

babasndan, bana Resûlullah'n (saiieilahu aleyhi «ailem): "Koç, Hz. brâhhim'e bu yerde

indi" buyurduunu söyledi.

bn Çerinin bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz, (brahim'e) büyük bir

kurbanlk vererek onu kurtardk"4 âyetini açklarken öyle dedi: "Hz.

brâhim’e, Cennetten bir koç çkt. Bu koç daha önce Cennette krk yl

otlamtr. Hz. brâhim olunu brakarak koçun peine dütü. Onu ilk

cemrede buldu. Cemreyi yedi tala taladktan sonra orada koçu kaybett

.

Orta Cemre’ye geldiinde koçu orada gördü. Bu cemreyi de yedi çaklla

1

Hâkim (2/559).
1

Ahmed 27/196, 38/263 (16637, 23221) ve Beyhakî (2/438). Müsned 'in muhakkikleri

hadisin senedinin sahih olduunu söylemitir.

3 bn Cerîr (19/602, 604).

4
Sâffât Sur. 103, 104, 105, 106
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talad, sonra koçu yine kaybetti. Büyük Cemre'nin yannda ona yetiti, bu

cemreyi de yedi tala talad, koçu orada bulup yakalad ve Mina'daki kesme

yerine getirip orada boazlad/'
1

bn Ebî Hâtim’in Hasan( 8asrî)’den bildirdiine göre Hz. brahim'e

gönderilen koçun ad Ceriridir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Munzir, Taberânî ve ibn Merdûye'nin

bildirdiine göre bir adam bn Abbâs’a: “Kendimi boazlayacam adadm”

deyince, bn Abbâs: “And olsun ki, sizin için, Allah'a ve âhiret gününe

kavumay umanlar ve Allah' çok anan kimseler için Resulullah (Allah'n

Elçisi) en güzel örnektir
"2

dedikten sonra: “Biz, (brahim'e) büyük bir

kurbanlk vererek onu kurtardk"3 âyetini okudu ve bir koç kesmesini

emretti, adam da söyleneni yapt. 4

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Kendini veya çocuunu

boazlayacan adayan bir ko kessin” dedikten sonra, "And olsun ki, sizin

için, Allah'a ve âhiret gününe kavumay umanlar ve Allah' çok anan

kimseler için Resulullah (Allah'n Elçisi) en güzel örnektir
*5

âyetini okudu.
6

Deylemî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (uiiailuhu aleyhi vesfiilem)

öyle buyurdu: "Allah, shâk' kurban olmaktan kurtarnca, Cibrîl gelip: «Ey

shâk! Ne ilk gelenlerden, ne de sonra gelenlerden hiç kimse senin sabrettiin

gibi sabretmedi. Bu sebeple Allah katnda kabul edilecek bir duan vardr. O
duay yap» deyince, shâk: «Allahm! lk gelenlerden ve sonra gelenlerden hangi

kulun, Allah'tan baka ilâh olmadna ahadet ederse onu bala » diye dua

etti. Kardeim shâk bu duada beni geçti. "
7

‘bn Cerîr (19/603).
1

Ahzâb Sur. 21

3
Sâffât Sur. 103, 104, 105, 106

4
Abdurrezzâk (15904), bn Cerîr (19/601), Taberânî (1 1443) ve M. el-Evsat (208).

5 Ahzâb Sur. 21

6
Taberânî (11995).

7 Deylemî (5302).
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"Biz onu salihlerden bîr peygamber olarak shâk ile de

müjdeledik. Onu da shâk' da uurlu kldk. Her ikisinin

nesillerinden iyilik yapanlar da vard, kendine apaçk
zulmedenler de. Andolsun, biz Musa'ya ve Hârûn'a da

lütufta bulunduk. Onlar ve kavimlerini o büyük skntdan
kurtardk. Onlara yardm ettik de onlar galip gelenler

oldular. Biz onlara (hükümlerimizi) açklayan Kitab'

(Tevrat') verdik. Onlar doru yola ilettik. Sonradan

gelenler arasnda onlara güzel birer ad braktk."
(Sâffât Sur. 112-110)

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz onu salihlerden bir

peygamber olarak shâk ile de müjdeledik"
1

âyetini açklarken: "shâk, Allah

kendisini kurban olmaktan kurtard zaman peygamberlikle müjdelenmitir.

shâk'm peygamberlikle müjdelenmesi doduu zaman olmamtr" dedi .

2

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in

bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz onu salihlerden bir peygamber olarak

shâk ile de müjdeledik
"3 âyetini açklarken: "Peygamberlik müjdesi shâk’a

iki defa verilmitir. Biri doduu zaman, dieri de kendisine peygamberlik

verildii zaman” dedi .
4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Abdulhamîd b. Cübeyr b. eybe der ki:

bnu'l-Müseyyeb'e: "Kurban edilen kii shâk myd?" diye sorduumda:

'Sâffât Sur. 112

2 bn Cerîr (19/607).

3
Sâffât Sur. 112

4 bn Kesir Teftir"de (7/30) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Hâkim (2/557 "sahih").
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"Böyle bir eyi demekten Allah’a snrz! Kurban edilen kii shâk deil

ismâil'dir. Zira brahim'e gösterdii sabrdan dolay oul olarak shâk ihsan

edilmitir” cevabn verdi.

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

göre Katâde, "Biz onu salihlerden bir peygamber olarak shâk ile de

müjdeledik'" âyetini açklarken: "Kurban edilmekten kurtulunca, Allah’a

kendini feda ettii için peygamber olaca müjdelendi. "Her ikisinin

nesillerinden iyilik yapanlar da vard, kendine apaçk zulmedenler de"2

buyruu: "kisinin de nesillerinden müminler de, kafirler de vard”

mânâsndadr. “Mûsâ'ya ve Hârûn'a da lütufta bulunduk. Onlar ve

kavimlerini o büyük skntdan kurtardk
" 3 âyetlerindeki skntdan

kastedilen, Hz. Mûsa ve Harun'un, Firâvun'un askerlerinden kurtarlmasdr.

Açklayan kitap ise Tevrat'tr. Doru yoldan kastedilen slam'dr. "Sonradan

gelenler arasnda onlara güzel birer ad braktk"4 buyruundan kast ise

onlann sonradan gelenler tarafndan güzel ekilde anlmalardr.”5

f&tf 4-JJ r^j âl * ^uJ by,Jjj

* jt\ j JjU âl Uç * üj^i

“üphesiz lyas da peygamberlerden idi. Hani kavmine öyle
demiti: «Allah'a kar gelmekten saknmaz msnz?

Yaratclarn en güzelini, sizin ve geçmi atalarnzn Rabbi

olan Allah' brakarak «BaTe mi tapyorsunuz?» Onu
yalanladlar. Bu sebeple onlar (Cehenneme)

götürüleceklerdir. Ancak Allah'n ihlâsl kullar baka.
Sonradan gelenler çerisinde ona güzel bir ad braktk.

1

SâffâtSur. 112
2
Sâffât Sur. 113

3
SâffâtSur. 114, 115

1
Sâffât Sur. 119

5 bn Cerîr (19/607, 609-611).
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lyas'a selâm olsun.”

(Sâfîâl Sur. 123 - 130)

bn Asâkir’in Cuveybir vastasyla Dahhâk'tan bildirdiine göre bn Abbâs,

"üphesiz ilyas da peygamberlerden idi. Hani kavmine öyle demiti:

"Allah'a kar gelmekten saknmaz msnz?" Yaratclarn en güzelini, sizin

ve geçmi atalarnzn Rabbi olan Allah' brakarak "Ba'l'e mi

tapyorsunuz?"' âyetini açklarken: “Onlara, Ba’lebek denmesinin sebebi,

Ba’l adnda bir puta tapmalaryd. Bu kiiler Bek denilen yerde ikamet ettikleri

için bu puta Ba'lebek denildi.

1

bn Asâkir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: “Yüce Allah, Hz. lyâs'

Ba'lebek denilen yere, puta tapan bir toplulua peygamber olarak gönderdi.

srâiloullannn krallar her yere yaylmlard ve her kral bir yeri

sömürüyordu. Hz. lyâs'n bulunduu kavmin kral, Hz. lyâs’ destekliyor ve

onun emirlerine uyuyordu. Dier krallar arasnda bu kral hidayet üzereydi.

Yanlarna puta tapan bir topluluk gelince, krala: “lyâs seni dalalet ve batldan

baka bir eye çarmyor” deyip: “Krallarn tapt u putlara tap ve üzerinde

bulunduun yolu brak” dediler. Kral lyâs’a: "Ey lyâs! Vallahi, sen batldan

baka bir eye çarmyorsun. srâilogullar krallarnn da kendilerine fayda

salayan putlardan bakasna taptklarn görmüyorum. Onlar da, bizim gibi

yiyor, içiyor ve nimetler içinde hüküm sürüyor! Senin, bâtl ve bo dediin din

ve inanlan, onlann dünyasndan hiç bir ey eksiltmiyor. Kendimizde ise

onlara nazaran, bir üstünlük görmüyoruz!" deyince Hz. lyâs, bann saç ve

vücudunun tüyleri ürperdi, dikenleti. “nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (=

Bizler, Allah’n kullaryz ve Ona, dönücüleriz!)” diyerek kraln yanndar

aynld.

Haan der ki: Krala bunu güzel gösteren hanmyd. Bu kadn daha önce

zorba bir kraln hanmyd. Bu kadnn eski kocas olan kral, güzellik, boy ve

vücut olarak Kenânllara benziyordu. Zorba olan bu kral ölünce, kocasnn

altndan heykelini yapt. Bu heykelin iki gözünü yakuttan yapt ve heykeli

tütsüleyip bana inci ve mücevherlerle süslenmi bir taç koydu. Sonra

heykeli divana oturttu ve girip onu tütsüleyerek güzel kokular sürüp ona

1

Sâffât Sur. 123, 124, 125
2 bn Asâkir (9/208).
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secde ederek çkmaya balad. Daha sonra Hz. ilyâs'n yaad topluluun

kral olan kiiyle evlendi. Bu kadn kocasna üstün gelip eski kocasnn

heykelini evine koydu ve heykele, ibadet etmeleri için yetmi hizmetçi

görevlendirdi. Hz. Jyâs onlar Allah'a iman etmeye davet edince, bu davet

sadece oniann Allah'n dininden daha da uzaklamalanndan baka bir ie

yaramad. Bunun üzerine Hz. lyâs: “Allahm! srâiloullan, Seni inkar etmek

ve Senden bakasna ibadet etmekten baka bir eyi kabul etmediler.

Allahm! Onlara üç yl yamur yadrma" dedi. Allah onlardan yamuru kesti

ve Hz. lyâs, hizmetçisi Elyesea’y krala gönderip dedi ki: “Ona öyle de: “lyâs

diyor ki: Sen Ba’le ibadeti, Allah’a ibadete tercih ettin ve hanmnn isteine

uydun. Bu sebeple azab ve belaya hazr ol." Elyesea gidip bunu krala iletince,

Allah, Elyesea'y kraln errinden korudu. Allah onlardan üç yl yamuru

kesince, hayvanlar helak olup insanlar büyük bir skntya dütüler.

Hz. lyâs dan zirvesine çkt. Allah ona nzk gönderiyordu ve içmesi ve

temizlenmesi için bir pnar çkarmt. nsanlar büyük skntya düünce kral,

putlara hizmet eden yetmi kiiyi çararak: "Ba’l'e dua edin de bizim için

içinde bulunduumuz skntdan kurtarsn" dedi. Bu yetmi kii putlarn

çkarp onlara kurbanlar kestiler ve iyiliklerde bulundular ve dua etmeye

baladlar. Uzun zaman geçip bir ey deimeyince kral: “lyâs’n ilâh, duaya

bunlardan daha çabuk icabet ediyordu" deyip, ilyas'n gelmesi için adam

gönderdiler, ama Hz. lyâs gelmeyi kabul etmedi ve: “Skntdan kurtarlmay

m istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar: “Evet" cevabm verince, Hz. lyâs:

“Putlarnz (aranzdan) çkarn" deyip, Allah'a, onlar skntdan kurtarmas

için dua etti. Bunun üzerine kalkan büyüklüünde bir bulut yükseldi ve onlar

buluta bakp dururken Allah onlara yamur gönderdi. Bunun üzerine tövbe

edip putlara tapmay braktlar.’

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Asâkiriin

ibn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. lyâs, Hz. drîs'tir.
2

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Katâde der ki: “Hz. lyâs,

Hz. drîs'tir, denirdi."

1 bn Asâkir (9/208, 210) zun bir ekilde.
1
Talîku't-TaTkfte (4/9) ve Fethu’l-Bârî'de (6/373) geçtii üzere Abd b. Humeyd, bn

Cerir (9/383), bn Ebî Hatim 4/1336 (7556) ve bn Asâkir (9/207).
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bn Asâkir'in bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki: “Peygamberlerden

dört tanesi hâlâ hayattadr. Bunlardan ikisi olan ilyâs ve Hzr, Dünyada; dier

ikisi olan Hz. Isa ve Hz. drîs ise semadadr.”

1

bn Asâkir’in bildirdiine göre bn evzeb der ki: “drîs, Perslidir. lyâs

srâiloullanndandr ve her yl hac mevsiminde bir araya gelirler.’”

bn Asâkir'in Vehb’den bildirdiine göre Hz. lyâs, Rabbine dua edip

kendisine kavminden rahatlatmasn isteyince ona: “Falan gün bak, eer ate

renginde olan bir binek görürsen ona bin” denildi. Hz. lyâs o günü

beklemeye balad ve ate renginde bir at gördü. At gelip önünde durunca

ona bindi ve gitti. Elyesea: “Ey lyâs! Bana ne emredersin?" diye seslendi. Bu

Hz. ilyâs'n son görülüüydü. Allah telekler (uçmak için kanatlar) bahetti,

ona bir nûr giydirdi ve yemek ve içme isteini kesti, böylece Hz. ilyâs

meleklerin arasnda yerini ald .

3

bn Asâkir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Hz. lyâs, karalardan,

Hzr ise denizlerden sorumludur. Onlara, birinci sayhaya kadar dünyada

yaamalan için ömür verilmitir. Bu ikisi her yl hac mevsiminde bir araya

gelirler.”*

Hâkim'in bildirdiine göre Ka’b(u'l-ahbâr) der ki: Hz. lyâs, Sahralar ve

dalar sahibiydi. Orada yalnz kalp Rabbine ibadet ederdi. Hz. lyâs, büyük

bal, çekik ve yapk karnl, ince bacakl idi ve gösünde krmz bir ben

vard. Allah onu Semaya yükseltmedi, am diyarna kaldrd. Allah, ondan

sonra peygamberlik görevini Elyesea’ya verdi.”
s

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiav»i

»eseUem): "Hzr, Hz. lyâs'tr " buyurdu .

6

Hâkim ve Beyhakî'nin De/âTde bildirdiine göre Enes der ki: Allah’n

1 bn Asâkir (9/207).
2

bn Asâkir (9/208).

J bn Asâkir (9/210).

4 bn Asâkir (9/210).

5 Hâkim (2/583).

6
el-sûbe'de (1/110) geçtii üzere bn Merdûye. Zayf hadistir (bak: Elbânî, Dalfu'l-

Cami. 2941).
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Resulü (ssMahu aleyhi reseiiem) ile beraber bir seferdeyken bir yerde konakladk ve

vadide bir adamn: "Allahm! Beni merhamet edilmi, balanm ve

sevaplar çok olan Muhammed'in ümmetinden yap" dediini duydum. Vadiye

yaklatmda, üç yüz arndan daha uzun olan bir adam gördüm. Bana: "Sen

kimsin?" diye sorunca, ben: "Resûlullah'nisaMishu aleyhi vesdM hizmetçisi Enes'im"

cevabn verdi. Adam: "O nerede?" diye sorunca ise ben: "te orada sözlerini

duyuyor” cevabn vedim. Adam: "Ona git ve selamm söyleyip: "Kardein

ilyâs sana selam söylüyor, de" dedi. Resûlullah'ntsaiiaiiahu aleyhi ««iem) yanna gelip

olanlar bildirdiimde, Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) onun yanna gidip

kucaklatlar ve oturup konumaya baladlar. Hz. lyâs: "Ey Allah’n Resulü!

Ben her yl bir günü oruçsuz geçiririm. Bu gün de oruç tutmadm gündür.

Beraber yiyelim" dedi ve gökten onlara bir sofra, ekmek, balk ve kereviz

indi. Hem onlar yedi, hem bana da yedirdiler. Sonra ikindi namazn klp

vedalatlar. Sonra Hz. lyâs'n bulutun üzerinde semaya doru gittiini

gördüm." Hâkim der ki: "Bu hadisin senedi sahihtir." Zehebî ise: "Bu hadis

uydurmadr. Allah bunu uydurann yüzünü karartsn. Hâkim'in bu hadisi sahih

kabul edecek kadar cahil olacan tahmin etmezdim" demitir.

1

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette

geçen "Ba'l'e mi tapyorsunuz?" 3 buyruu: "Puta m tapyorsunuz?”

demektir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette

geçen "ûi"3 kelimesi Rab (Tann) mânâsndadr.

4

bn Ebî Hatim ve brâhim el-Harbî'nin aribu'l-Hadîs'te bildirdiine göre

bn Abbâs bir adamn, bir inei sürüp: "Bunun Ba'l’i kimdir?" diye sorduunu

görünce onu çanp: "Sen kimlerdensin?" diye sordu. Adam: "Yemen

halkndanm" cevabn verince, bn Abbâs: "Bu bir lehçedir ve Ba'l, Rab

(sahip) demektir” dedi .

5

1

Hâkim /2/617 "sahih") ve Beyhakî (5/421, 422 “zayf").
1
Sâ/fât Sur. 125

3
Sâffât Sur. 125

4 bn Cerîr (19/613).

5
Talîku't-Ta'lîk' te (4/294) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Talîku't-Ta'ltk’te (4/295) ve

Fethu’l-Bâri'de (8/543) geçtii üzere brâhim el-Harbî.
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bnu'l-Enbârî'nin Mücâhid'den bildirdiine göre bn Abbâs, Himyerli bir

adamdan alaca devenin pazarln yaparken: “Bunun sahibi sen misin?"

diye sorunca, adam: “Onun BaTi benim'’ cevabn verdi; bunun üzerine bn

Abbâs: “Ba'l'e mi tapyorsunuz?”’ buyruunu okuyup: “Siz Rabbi mi

çanyorsunuz? Sen kimlerdensin?" diye sordu. Adam: “Himyerliyim"

cevabn verdi.

ibn Ebî Hâtim'in Dahhâk’tan bildirdiine göre, bir adam: “Bu inei(n kimin

olduunu) kim bilir?" diye sorunca, bir kii: “Onun BaTi benim” dedi. bn
Abbâs bu kiiye: “Sen, bu inein kocas olduunu mu iddia ediyorsun?"

deyince, adam: "Yüce Allah'n, «Yaratclarn en güzelini, sizin ve geçmi

atalarnzn Rabbi olan Allah' brakarak, Ba'l'e mi tapyorsunuz?»
2

buyurduunu duymadn m?" âyetten de: “Ben Rabbiniz olduum halde

baka sahipler mi anyorsunuz, sözü kastedilmitir" dedi. Bunun üzerine bn

Abbâs adama: “Doru söyledin” dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine

göre Ba'l kelimesi Ezd-i ende lehçesiyle rab mânâsndadr.
3

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem der ki: “Ba’l, onlarn

Dmak'n öte tarafnda Ba'lbek ehrinde taptklan bir puttur."

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Ikrime der ki; “Ba’l, Yemen lehçesiyle

Rab demektir. Kii dierine: "Bu öküzün Rabbi (sahibi) kimdir?" diye sormas

gibi."
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîrve bnu'l-Münzir'in Kays b Sa'd’dan bildirdiine

göre bir adam bn Abbâs'a, Ba'l kelimesinin mânâsn sorunca, bn Abbâs

cevap vermedi. Adam daha sonra yine ayn soruyu sorunca, bn Abbâs

adamn bulduu bir eyi etrafndakilere sorduunu duydu. Baka birisi o

adama: “Bunun ba’li benim" deyince, ibn Abbâs: “Soruyu soran nerede? u
adamn söylediini dinle. Bu kii: "Onun ba'li, yani sahibi benim" diyor.

1

Sâffât Sur. 125

* Sâffât Sur. 125

3 Abdurrezzâk (2/154).

4 bn Cerîr (19/613).
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Âyetten de: "Allah’tan baka sahip mi aryorsunuz, sözü kastedilmitir” dedi .

1

bnu'l-Münzir’in Mücâhid'den bildirdiine göre j Jt fSL
”

3

âyetinden

kastedilen Hz. lyâs'tr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti Jü <üU-”
3

eklinde okumu ve: "Bu da Hz. lyâs ile ayndr. Tpk, sa ve Mesîh'in,

Muhammed ve Ahmed'in, srâîl ve Yâkub'un ayn kiiye iaret etmesi gibi”

demitir.

bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre "wü Jj Ji- âyetindeki Yâsin ailesinden kastedilen Hz.

Muhammed'in ailesidir.

Jt 'jy** ^ ö\j

JJJLj * ÖJ)& i&lj
* *^îl P *

"üphesiz Lût da peygamberlerdendi. Han biz onu ve

geride kalanlar arasndaki yal bir kadn (kâfir olan ei)

dnda bütün ailesini kurtarmtk. Sonra da dierlerini yok

ettik. üphesiz sizler {yolculuklarnz srasnda) sabah
akam onlarn (harap olmu) yurtlarna urayp
duruyorsunuz. Hâlâ düünmeyecek misiniz?"

(Sâffâi Sur. 133 -138)

bn Cerîr’în bildirdiine göre Dahhâk, "Geride kalanlar arasndaki yal bir

kadn (kâfir olan ei) dnda bütün ailesini kurtarmtk"5 âyetini açklarken:

"Sadece hanm geride kald ve o da taa çevrildi. Hz. Lût’un hanmnn ad

1 bn Cerîr (19/613).
1

Sâffât Sur. 130

3 5âffâtSur. 130

4
Sâffât Sur. 130

5
Sâffât Sur. 135
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Heyefea idi” demitir.

1

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, helak olanlardan olmaktr. buyruu ise,

"yolculuklarnz srasnda, onlann yurtlarna uruyorsunuz” mânâsndadr .

4

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

göre Katâde, "üphesiz sizler (yolculuklarnz srasnda) sabah akam
onlarn (harap olmu) yurtlarna urayp duruyorsunuz" âyetlerini

açklarken öyle dedi: “Evet vallahi, sabah akam onlarn yurtlarna

uruyorlar. Medine'den am'a giden, Hz. Lût’un kavminin yurdu olan

Sodom’a urar.”5

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

"üphesiz sizler (yolculuklarnz srasnda) sabah akam onlarn (harap

olmu) yurtlarna urayp duruyorsunuz" âyetlerini: "Onlann yurtlarna

sabah vakti uradnz gibi akam vakti de urayp duruyorsunuz” eklinde

açklamtr .

6

bn Ebî Hâtim'in Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre: "üphesiz sizler

(yolculuklarnz srasnda) sabah akam onlarn (harap olmu) yurtlarna

urayp duruyorsunuz. Hâlâ düünmeyecek misiniz?" âyetlerinde

kastedilen kavim, Hz. Lût’un kavmidir. "Hâlâ düünmeyecek misiniz?”

buyruu ise, "Onlara isabet eden azabn size de isabet edebileceini

düünmeyecek misiniz?” mânâsndadr.

1 bn Cerîr (19/622).
2
Sâffât Sur. 135

?
Sâffât Sur. 137

4 bn Cerîr (19/623).

5 bn Cerîr (19/623).
6
Abdurrezzâk (2/154).
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ûlö * jyjjl ULI Jj jiî Sj
*

ls>
û IST $ 'i/jli * ,Oi o^Jl UU * «>-

*
fsî** *J fid <J\ <J. 'M*

*

^LiU * ojljj jî Ji\ iuj ûiLjlj * Ija ij+2. <A* ULitj
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;

"üphesiz Yûnus da peygamberlerdendi. Hani o kaçp yüklü

gemiye binmiti. Gemidekilerle kur'a çekmi ve

kaybedenlerden olmutu. Böylece, Yûnus kendini knayp
dururken balk onu yuttu. Eer o, Allah' tebih edip

yüceltenlerden olmasayd, mutlaka insanlarn diriltilecei

güne kadar baln kamnda kalrd. Derken biz onu hasta

bir hâlde sahile attk. Üzerine geni yaprakl bir aaç
bitirdik. Biz onu yuz bin, yahut daha fazla insana

peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz

de onlar bir süreye kadar geçindirdik."

(Sâffât Sur. 139 - 148 )

Abdurrezzâk, Ahmed Zühd’de, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in

bildirdiine göre Tâvûs, "üphesiz Yûnus da peygamberlerdendi. Hani o

kaçp yüklü gemiye binmiti
" 1

âyetlerini açklarken öyle anlatt: Hz.

Yûnus'a: “Falan gün kavmine azap gelecek" denildi. O gün gelince kavminin

arasndan çkt. Onun yokluunu fark eden kavmi de küçüüyle büyüüyle,

hayvanlann ve her eylerini alarak çktlar, sonra anneyi çocuundan, davar

olandan, deve ve srlar da yavrularndan ayrdlar. Sonra kuvvetli bir ses

duydular, azab onlara geldi ve kendilerine gelen azaba baktlar. Sonra azab

onlardan uzaklatnld. Hz. Yûnus, kavmine azab isabet etmeyince kzarak

gitti ve baz insanlarla gemiye bindi. Gemi denizde bir müddet yol aldktan

sonra durdu ve ilerlemez oldu. Geminin sahibi: "Geminin ilerlemesine engel

olan, içinizdeki uursuz bir kiiden bakas deildir” dedi. Gemidekiler,

içlerinden birini denize atmak için kura çektiler ve kura Hz. Yûnus'a çkt.

Bunun üzerine: "Biz seni denize atmayz” deyip bir daha kura çektiler ve üç

1

Sâffât Sur. 139, 140
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defa kura çekmelerine ramen kura her seferinde Hz. Yûnus’a çkt. Bunun

üzerine Hz. Yûnus kendisi denize atlad ve balk onu yuttu.”

Tâvûs der ki: "Bana bildirildiine göre balk onu hasta bir ekilde sahile

atnca, yannda geni yaprakl bir aaç bitti. Geni yaprakl bu aaç ta

kabaktr. Hz. Yûnus orada iyileinceye kadar kald ve iyileince de aaç
kurudu. Hz. Yûnus, kuruyan aaca üzülüp alaynca, Yüce Allah ona: "Yüz bin

kiinin helak olmasna deil de bir aacn helak olmasna m alyorsun!”

buyurdu .” 1

bn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah, Hz.

Yûnus’u bir kasaba halkna peygamber olarak gönderince, kasaba halk Hz.

Yunus’un davetini inkar edip iman etmeyi kabul etmediler. Kavmi böyle

yapnca, Yüce Allah, Hz. Yûnus'a: "Falan gün onlara azab göndereceim.

Onlann arasndan çk” diye vahyetti. Hz. Yûnus, kavmine, Allah'n kendilerine

vaad ettii azab bildirince: "Onu gözetin, eer aranzdan çkarsa, Vallahi size

dedii gerçekleecektir” dediler. Azabn gelecei sabahn gecesi olunca, Hz.

Yûnus çabucak aralanndan ayrld. Kavmi onu görünce bulunduktan yerden

çkp, yurtlanndaki geni bir alana geldiler. Hayvanlan yavrulanndan aynp,

yüksek sesle Allah'a yarvararak Ona yöneldiler ve Allah'n kendilerini

affetmesini istediler, nihayet Allah onlan affetti. Hz. Yûnus o kasabadan ve

halkndan haber almaya çalyordu. O yönden gelen bir adama: "O kasaba

halk ne yapt?” diye sorunca, adam: "Peygamberleri, içlerinden çkp

gittikten sonra, onun balarna gelecek azab hakkndaki sözünün

doruluuna kanâat getirerek kasabalarndan geni bir yere çktlar. Her

anay, çocuundan ayrdlar. Sonra yüksek sesle Allah’a yalvarp yakardlar,

günahlarndan tövbe ettiler. Tövbeleri kabul olunup azablan geri brakld”

dedi. O zaman Hz. Yûnus: "Vallahi, ben, hiç bir zaman, onlann yanna, bir

yalanc durumuna dümü olarak dönmem” deyip yüzünün dorusuna çekip

gitti .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Abdullah b. el-Hâris der ki: Hz. Yûnus

kzgn bir ekilde kavminden ayrlnca gidip gemiye bindi. Gemi hareket

etmeyince gemidekiler: "Gemi, sizin yaptnz bir ey yüzünden hareket

’ Abdurrezzâk (2/154, 155).

2 bn Cerîr (16/375).
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etmiyor*' deyip birbirlerine: "Celin kura çekelim ve kurada çkan suya atalm”

dediler. Kura çekip, çektikleri kura Hz. Yûnus'a çknca, tekrar çektiler, ama

yine kuradan Hz. Yûnus çkt. Üçüncü kurada da kendisinin çktn gören Hz.

Yûnus: "Suya atlacak kii benim” deyip kendini denize atmak isteyince, üç

arn boyundaki bir balk ban sudan çkard ve atlamak üzere olan Hz.

Yûnus'u kapmaya çalt. Bunun üzerine Hz. Yûnus baka bir yerden atlamak

istedi, ama balk yine karsna çkt. Bunu gören Hz. Yûnus, bunun Allah

tarafndan olduunu anlad ve suya atlad, ama henüz suya varmadan balk

onu kapt. Allah bala, kendisine emredilmedikçe Hz. Yûnus’un hiçbir

kemiini krmamasn ve etini yememesini emretti. Balk Hz. Yûnus'u alp

denizin dibine kadar indirdi ve Hz. Yûnus yeryüzünün tebih ettiini duydu.

te o zaman Hz. Yûnus Rabbine yalvard.

Abdurrezzâk, bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (seiiniM» aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Hz. Yûnus

kendini denize atp, balk onu yutunca, onu suyun fkrd bir yere kadar

götürdü ve Hz. Yûnus yerin tebihini duyunca
,
karanlklar içinde: «Senden

baka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum»

diye seslendi. Bu dua gelip Ar' kuattnda melekler: «Ey Rabbimiz, garip ve

uzak bir memleketten zayfbir ses duyuyoruz» dediler. Allah: «Bunu tanmyor

musunuz?» diye sorunca, onlar: «Ey Rabbimiz, o kimdir?» karln verdiler.

Allah: «O, kulum Yûnus’tur» buyurunca, onlar: «Devaml olarak; makbul

amellerini ve icabet buyurulan dualar yükselttiimiz, kulun mu?» diye

sordular. Allah: «Evet» buyurunca, melekler: «Ey Rabbimiz, bollukta

yaptklarndan dolay ona rahmet eyleyip onu bu musibetten kurtarmayacak

msn?» dediler. Bunun üzerine Allah: «Evet, kurtaracam» buyurup bala

emretti ve balk onu dar att."'

Abdurrezzâk, ibn Cerir, bn Ebî Hâtim ve ibn Merdûye'nin bildirdiine

göre Ebû Hureyre der ki: "Balk, Hz. Yûnus’u bir kabak aacnn dibine att ve

onu att zaman Hz. Yûnus bebek gibiydi. Kaban gölgesinde

gölgeleniyordu. Yüce Allah ona yabani bir dii da keçisi musahhar kld. Bu

da yerin bitirdiklerinden yemeye koyuldu. Sabah-akam bu keçi ona gelir ve

’ Abdurrezzâk 82/156, 157), bn Cerir (19/628, 629, 631) ve bn Kesir Tefsirde (5/362,

7/34) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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bacaklann açarak sütünden içirirdi. Kendisine gelinceye kadar bu böyle

devam etti."'

bn shâk, Bezzâr ve bn Cerîr'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (sailatiahu aleyhi »esellem) öyle buyurdu: "Allah, Hz. Yûnus'u baln
karnnda hapsetmek istedii zaman, bala onu almasn, etini çizmemesini ve

kemiini krmamasn vahyetti. Balk unu ald, sonra kamnda olduu halde

denizdeki yerine kadar indirdi. Denizin dibine ulanca, Yunus bir ses iitti.

Kendi kendine: «Acaba bu ne?» diye sordu. Allah baln kamnda olduu halde

ona: «Bu, denizdeki canllarn tebihidir» diye vahyetti. Bunun üzerine o da

baln kamnda olduu halde tebih etti. Melekler onun tebihini iitince:

«Rabbimiz, biz allmadk bir yerde zayf bir ses duyuyoruz» dediler. Yüce

Allah: «Bu benim kulum Yunus'tur. Bana kar geldi. Ben de onu denizde

baln kamnda hapsettim» buyurunca, melekler: «Her gün ve her gece ken-

disinin salih ameli sana yükselen o salih kul mu?» diye sordular. Allah: «Evet»

cevabn verince, o zaman melekler ona efaatte bulundular, yüce Allah da

bala buyurduu gibi «hasta olduu halde»

2

kyya brakmasn emretti."*

bn Ebî eybe Musannefte, Ahmed Zühd’de, Abd b. Humeyd, bn Celr,

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Mes'ûd'un öyle dediini bildirir: Hz.

Yûnus, kavmine, kendilerine üç gün içinde azab geleceini vaad etmiti.

Bunun üzerine kavmi, her anay olundan ayrp Allah'a yalvararak istifar

ettiler. Allah da onlardan azab kaldrd. Hz. Yûnus ise azabn gelmesini

bekliyor ama bir ey görmüyordu. O zaman da yalan söyleyen ve delili

olmayan kii öldürülürdü. Bu sebeple kzgn bir ekilde gidip gemideki bir

topluluun yanna gitti ve onu tanyp gemiye aldlar. Hz. Yûnus gemiye

binince, dier gemiler saa sola giderken, o gemi yerinde kald. Hz. Yûnus:

"Ceminize ne olmu?" diye sorunca, onlar: "Bilmiyoruz" cevabn verdiler.

Hz. Yûnus: "Ama ben biliyorum. Gemide, sahibinden kaçan bir köle var. Onu

denize atmadkça gemi hareket etmez" dedi. Gemidekiler "Ey Allah'n

Nebisi! Vallahi seni atmayz" deyince, Hz. Yûnus: "Kura çekiniz ve kime

1

Abdurrezzâk (2/157), bn Cerîr (19/635) ve bn Kesîr Te/sîr'de (7/34) geçtii üzere bn
Ebî Hâtim.

2
Sâffât Sur. 145

3 Bezzâr Kefu’l Estâr (2254) ve bn Cerîr (16/384, 385). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâid ' de

(7/98) der ki: "Bezzâr, hadisi kendilerinden duymad baz kiilerden nakletmitir.

Ravilerden bn shâk müdellistir. Dier ravileri Sa/î/tln ravileridir."
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çkarsa onu atnz" deyince üç defa kura çektiler, üçünde de Hz. Yûnus çkt.

Bunun üzerine gemiden atlad ve atlarken de kendisi için görevlendirilen

balk onu yutup denizin dibine götürdü. Hz. Yûnus çakl talannn tebihini

duyunca, karanlklar içinde: "Senden baka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim.

Gerçekten ben zulmedenlerden oldum” diye seslendi. Hz. Yûnus, baln
kamndaki karanlkta, denizin karanlnda ve gecenin karanlndayd. O

böyle dua edince hasta bir ekilde ve tüyleri çkmam ku yavrusu gibi bir

sahile brakld. Allah ona yapraklan büyük bir aaç bitirdi, Hz. Yûnus bu

aacn altnda gölgelenip onun meyvelerinden yiyordu. Aaç kuruyup, Hz.

Yûnus onun için alaynca, Allah ona öyle vahyetti: "Yüzbin veya daha fazla

kiinin helak olmasn istemene deil de kuruyan bir aaç için mi alyorsun."

Hz. Yûnus oradan ayrlnca koyun otlatan bir genç gördü ve: "Sen

kimlerdensin ey genç?" diye sordu. Genç: "Yûnus'un kavmindenim" cevabn

verince, Hz. Yûnus: "Geri dönünce kavmine selam ulatr ve Yûnus ile

bulutuunu söyle" dedi. Genç: "Eer gerçekten sen Yûnus isen, yalan

söyleyip delili olmayann öldürüleceini biliyorsun. Bana (seni gördüüme

dair) kim ahitlik edecek?" diye sorunca, Hz. Yûnus: "u aaç ve u yer sana

ahitlik ederler" karln verdi. Genç: "Onlara emir ver” deyince, ise Hz.

Yûnus: "Bu genç yannza geldiinde ona ahitlik ediniz” dedi. Aaç ve yer:

"ahitlik ederiz” deyince, genç kavmine döndü. Çocuun kardeleri vard ve

onlarn korumas altndayd. Genç krala gidip: "Yûnus ile bulutum, sana

selam söylüyor" deyince, kral çocuun öldürülmesini emretti. Kardeleri:

"Onun delili var” deyince, kral onunla bazlann aaca ve çocuun Hz. Yûnus

ile bulutuu yere gönderdi. Genç, yer ile aaca: "Allah için söylemenizi

istiyorum. Yûnus sizi ahit tutmad m?” diye sorunca, ikisi de: “Evet"

cevabn verdiler. Bunun üzerine gençle gidenler korku içinde geri dönerek:

"Aaç ve yer sana ahitlik ediyor” deyip krala giderek gördüklerini anlattlar.

Kral çocuun elinden tutarak yerine oturttu ve: "Sen bu yere benden daha

layksn” dedi. Bu genç krk yl boyunca onlann ilerini güzel bir ekilde idare

etti.

1

Ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki:

"Yûnus b. Matta, salih bir kuldu ama sinirli biriydi. Peygamberlik yükü

kendisine yüklenince -ki o yükü çok az kii tayabilir- annesinden aynlan

’ Ibn Ebî eybe (11/541-543) ve bn Cerîr (12/296).
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yavru devenin yükün altnda ayaklannn titremesi gibi titremeye balad ve

onu elinden atp kaçt. Yüce Allah, peygamberine: "Peygamberlerden azim

sahibi olanlarn sabrettii gibi sen de sabret..."

1

, "...balk sahibi (Yunus)

gibi olma..."
Jbuyurmutur.”

3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin Sünen 'de bn Abbâs'tan

bildirdiine göre âyette geçen kelimesi kura çekmek, "

kelimesi ise kurada çkmaktr.

6

Âdem, bn Cerîr, Sürten'de Beyhakî ve Abd b. Humeyd’in Mücâhid'den

bildirdiine göre kelimesi ise kurada çkmaktr .

8

Ahmed Zühd'de, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine

göre Katâde, "Gemidekilerle küda çekmi ve kaybedenlerden olmutu.

Böylece, Yûnus kendini knayp dururken balk onu yuttu. Eer o, Allah'

tebih edip yüceltenlerden olmasayd, mutlaka insanlarn diriltilecei

güne kadar baln kamnda kalrd"9
âyetlerini açklarken öyle dedi: "Gemi

hareket etmeyince, gemidekiler, yaptklar bir ey sebebiyle hareketsiz

kaldn anladlar ve kura çektiler. Kura Hz. Yûnus'a çknca, kendisi denize

atlad ve yapt kötülüü knayp dururken batk kendisini yuttu. Eer o rahat

zamannda çok namaz klanlardan olmasayd kurtulamazd. Hikmette öyle

denirdi: “Salih amel, tökezleyen sahibini kaldrr. Salih amel sahibi dütüü
zaman dayanacak yer bulur." Eer Hz. Yûnus Salih amel sahibi olmasayd

baln karn kyamet gününe kadar kendisine mezar olurdu ." 10

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih ve Tâvûs ve

zamanlarndaki kiilerden bazlan oturup: "Allah'n hangi emri daha hzldr”

1

AhkâfSur. 35
1
Kalem Sur. 48

3 bn Cerîr (16/376).

4
Sâffât Sur. 141

5 Sâffât Sur. 141

6 bn Cerîr (19/625, 626) ve Beyhakî (10/287).

7
Sâffât Sur. 141

8
Âdem, Tefsîru Mücâhid (sh. 570), bn Cerîr (19/626) ve Beyhakî (10/287).

9
Sâffât Sur. 141, 142, 143, 144

10 bn Cerîr (19/625, 628, 631) ve Beyhakî (10/287).
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diye müzakere ettiler. Bazlar: "Bir göz krpmas kadar veya daha çabuk bir

zaman içinde olur
"

1

buyruunun en hzl anlamnda olduunu söylerken,

bazlar, Hz. Süleymân'a tahtn getirilmesinin daha hzl olduunu söyledi. bn

Münebbih ise öyle demitir: “Allah'n en hzl emri, Hz. Yûnus'un geminin

kenannda olduu zamanki emridir. O zaman Msr'daki Nil nehrinde olan

bala emredince, Hz. Yûnus geminin kenarndan düer dümez baln
kamnda oldu.

,,J

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde der ki: “Hz. Yûnus'u Necm

adnda bir balk yuttu ve önce Rûm denizine, sonra Pers denizine sonra da

Dicle'ye götürdü.”

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine

göre âyette geçen “f-ii
” 3 kelimesi, kötülük yapmak mânâsndadr.

bnu'l-Enbârî ve Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak

ona, “fJ
”4

kelimesinin mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Kötülük yapp günah

ileyendir” cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlarm ki?” diye sorunca da, ibn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki!

Yoksa Umeyye b. Ebi's-Salt'n:

“O kötülüklerden betidir, onun benzeri yoktur

Knayann kendisidir asl kötülük yapan dediini bilmez misin? 5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen

“p-li
”6

kelimesi, günahkâr mânâsndadr .

7

o.

Ahmed Zühd’de ve bnuTMünzir'in bildirdiine göre Rabî b. Enes, “Eer

Allah' tebih edip yüceltenlerden olmasayd, mutlaka insanlarn

1

Nahl Sur. 77
2 bn Ebî eybe (13/495).

3 Sâffât Sur. 142

4
Sâffât Sur. 142

5
el-tkâtt'da (2/79) geçtii üzere Tast.

6
Sâffât Sur. 142

7 bn Cerîr (19/626, 627).



438 1 Sâffât Sûresi&

diriltilecei güne kadar baln karnnda kalrd”

1

âyetlerini açklarken öyle

dedi: "Eer onun salih amelleri olmasayd mutlaka insanlann diriltilecei

güne kadar baln kamnda kalrd. Hikmette: "Salih amel, sahibini yüceltir"

yazldr."

Ahmed Zühd'de, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Saîd b. Cübeyr, "Eer o, Allah' tebih edip yüceltenlerden

olmasayd ..."
1

âyetini: "Baln kamna girmeden önce namaz klanlardan

olmasayd" eklinde açklamtr.

3

Ahmed, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basri),

"Eer o, Allah' tebih edip yüceltenlerden olmasayd...'"’ âyetini

açklarken: “Âyetteki tebih, Hz. Yûnus'un, baln karnndayken kld bir

namazdr" dedi. Bu söz Katâde’ye aktarlnca: "Hayr. O rahat zamannda

salih amel yapard" dedi.
5

Abdurrezzâk, Firyâbî, Ahmed Zühd'de, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Eer o, Allah'

tebih edip yüceltenlerden olmasayd ..."
6

âyetinden kastedilen Hz.

Yûnus'un namaz klanlardan olmasdr.

7

Abd b. Humeyd'in Mücâhid'den bildirdiine göre göre “Eer o, Allah'

tebih edip yüceltenlerden olmasayd ..."
6

âyetinden kastedilen, Hz.

Yûnus’un, baln kamna dümeden önce çok ibadet edenlerden olmasdr.

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîriin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Eer o,

Allah' tebih edip yüceltenlerden olmasayd ..."9 âyetini açklarken öyle

dedi: “Eer, balk onu yuttuu zaman, daha önce yapt ibadetler ve

tebihleri olmasayd, kyamet gününe kadar orada kalrd. Ama, baln

1

Sâffât Sur. 143, 144
2
Sâffât Sur. 143

3 bn Cerîr (19/629).

4
Sâffât Sur. 143

5 bn Cerîr (19/630).
6
Sâffât Sur. 143

7
Abdurrezzâk (2/155) ve bn Cerîr (19/629).

8
Sâffât Sur. 143

9
Sâffât Sur. 143
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kamnda krk gün ve gece kaldktan sonra Allah onu çkarp tövbesini kabul

etmitir."
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), “Eer o, Allah' tebih

edip yüceltenlerden olmasayd ..."
2

âyetini açklarken öyle dedi: “Bil ki,

rahatlk annda Allah'a yalvarmak, bela indii zaman ona hazrlkl olmaya

yarar. Kiinin rahatlk annda Allah'a yalvarmas, zorluk annda bu ameline

yaslanmasna sebep olur. Eskiden yaplm kötülükler de ne kadar eski olursa

olsun sahibinin peini brakmaz."

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Dahhâk b. Kays der ki: “Rahatlk

annda Allah’ ann ki, O da sizi zor zamannzda ansn. Hz. Yûnus, salih ve

Allah' zikreden bir kuldu. Baln kamna dütüü zaman hakknda yüce

Allah, "Eer o, Allah' tebih edip yüceltenlerden olmasayd, mutlaka

insanlarn diriltilecei güne kadar baln karnnda kalrd"

3

buyurmaktadr.

Firavun da azm ve Allah' zikretmeyi unutmu olan bir kuldu. Boulaca

zaman, "Isrâiloullarnn inandndan baka tanr olmadna inandm,

artk ben O'na teslim olanlardanm ...'"1

dedi, ama kendisine, "imdi mi

inandn? Daha önce ba kaldrm ve bozgunculuk etmitin"3 denildi .

6

bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî'nin u'abu'l-îmart'da bildirdiine göre

Hasan(- Basrî), “Eer o, Allah' tebih edip yüceltenlerden olmasayd ..."
7

âyetini açklarken öyle dedi: “Hz. Yûnus, rahatlk annda çok namaz klard.

Baln kamna dütüü zaman öldüünü zannetti. Ayaklarn oynatt

zaman hareket ettiklerini görüp secdeye kapand ve: “Ey Rabbîm! Hiç

kimsenin secde etmedii yerde Senin için bir mescid edindim" dedi .

8

Abdullah b. Ahmed Zühd'ün zevâidinde, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

1 bn Cerîr (16/380).
1
Sâffât Sur. 143

3
Sâffât Sur. 143, 144

q Yûnus Sur. 90

3 Yûnus Sur. 91

6 bn Ebî eybe (13/375).

7
Sâffât Sur. 143

8 Hâkim (2/585) ve Beyhakî (1144).
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Hâkim'in bildirdiine göre a'bî der ki: “Balk, Hz. Yûnus'u kuluk vakti yuttu,

akam vakti ise darya çkard. Hz. Yûnus baln kamnda gecelemedi."1

Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Yûnus baln kamnda krk

gün kald .

2

Abdurrezzâk ve bn Merdûye'nin bn Cüreyc’den bildirdiine göre Hz.

Yûnus baln karnnda krk gün kald .

3

bn Ebî eybe, Ahmed Ziihd'de, Abd b. Humeyd, bn Cerlr, bnu'l-Münzir,

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Ebû Mâlik’ten bildirdiine göre Hz. Yûnus

baln karnnda krk gün kald .

4

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre Hz.

Yûnus baln kamnda yedi gün kald. Balk onu bütün denizlerde dolatrd,

sonra Dicle kenanna brakt.

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

göre Katâde, “Eer o, Allah' tebih edip yüceltenlerden olmasayd,

mutlaka insanlarn diriltilecei güne kadar baln karnnda kalrd*s

âyetlerini açklarken öyle dedi: “Hz. Yûnus’u Necm adndaki bir balk yuttu

ve Hz. Yûnus baln karnnda üç gün kald. Eer rahatlk annda çok namaz

klanlardan olmasayd, baln karn kyamet gününe kadar kendisine mezar

olurdu. Balk Hz. Yûnus'u aaç ve ot olmayan bir yere brakt."6

bnu'l-Münziriin bn Cüreyc’den bildirdiine göre baln, Hz. Yûnus'u

att yer Dicle kenandr.

ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre

baln, Hz. Yûnus'u att yer sahildir.

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre ehr b. Haveb der ki: Hz.

1

Abdullah b. Ahmed {sh. 34, 35) ve Hâkim (2/584).
1
Hâkim (2/584).

3 Abdurrezzâk (2/156).

4 bn Ebî eybe (11/543), Ahmed (sh. 35) ve bn Cerir 819/631).

5
Sâffât Sur. 143, 144

6 bn Cerir (19/628, 631, 632).

7 bn Cerîr (19/632) ve el-ikâri&a (2/40) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
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Yûnus kzgn bir ekilde gidip bir toplulukla gemiye bindi. Gemi durup ileriye

gidemez olunca kura çektiler. Kura Yûnus’a çknca, Hz. Yunus denize atlad.

Balk kuyruunu sallayarak gelince, bala: "Biz Yunus'u sana nzk olarak

vermiyoruz. Seni onun himaye olunaca bir yer ve bir mescid kldk” diye

seslenildi .

1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre krime der ki: Hz.

Yûnus kzgn bir ekilde kavminden ayrlp baln karnna girince, baln
karnndan öyle dedi: "Allahm! Beni evlerden çkardn, dalarn bandan

indirdin, memleketlerde yürüttün, denize attn ve baln kamna hapsettin.

Beni bu durumdan kurtaracak salih bir amelimi biliyor musun!” Melekler: "Ey

Rabbimiz! Uzak bir yerden bilinen bir ses geliyor” deyince. Yüce Allah: "O,

kulum Yûnus'tur” buyurdu. Yüce Allah, "Eer o, Allah' tebih edip

yüceltenlerden (yani eer çok dua edip namaz klanlardan) olmasayd,

mutlaka insanlarn diriltilecei güne kadar baln karnnda kalrd" 2

buyurmaktadr. Hz. Yûnus, baln karnnda krk gün kald ve Allah onu hasta

bir ekilde sahile atp, kendisi için bir kabak aac bitirdi. Hz. Yûnus bunun

altnda gölgelenip, kabandan yedi ve dibinden su içti. Bir müddet sonra

Allah bu aac kurutarak meyvesini ve suyunu giderince, Hz. Yûnus üzüldü.

Allah ona öyle vahyetti: "Çkardm, sonra kuruttuum bir aaç için

üzüldün de, kendilerine azab geldii, sonra da onlardan kaldrld zaman

onlar kzgn bir ekilde terk ettiin kavmine üzülmedin.”

Ahmed Zühd’de, Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Humeyd b. Hilâl der ki: Hz. Yûnus kavmini slam'a davet ediyor, ama kavmi

kabul etmiyorlard. Onlardan aynld zaman ise kendilerine dua ediyordu.

Kavmi Hz. Yûnus'a bir gözcü gönderdi. Kavmi, Hz. Yûnus'un davetini

dinlemeyip kendisini aciz braknca, onlara beddua etti. Bunun üzerine

gözcüleri gelip: "Ne yapacaksanz yapnz, azab size gelmektedir. Yûnus size

beddua etti” dedi. Hz. Yûnus, kavmine azabn geleceinden üphe etmeden

kavminden ayrld. Kavmi de hayvanlar yavrularndan ayrarak, tövbe edip

Allah’a yalvardlar ve Allah onlara merhamet etti. Hz. Yûnus, kavminin nasl

helak olacan görmek için geldiinde, kavminin sapasalam durduunu

gördü. te o zaman kzgn bir ekilde gidip bir toplulukla bir gemiye bindi.

1 bn Cerîr (19/638, 639).

2
Sâffât Sur. 143, 144
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Gemi ne ileri ne de geri gitmeyince, gemidekiler birbirlerine: "Geminin

gitmemesi, içinizden birinin iledii günah sebebiyledir. Aranzda kura çekip

kimi suya atarak yolumuza devam edelim" dediler. Kura çektiklerinde Hz.

Yûnus’a çknca: "Allah’n peygamberi sebebiyle bize isabet eden ey
yüzünden kendisini feda etmeyiz" deyip tekrar kura çektiler. Yine Hz.

Yûnus'a çknca: "Allah’n peygamberi sebebiyle bize isabet eden ey
yüzünden kendisini feda etmeyiz” dediler. Hz. Yûnus: "Benden bakas

istenmiyor. Beni atn ve bamn üzerine düürmeyin, ayaklarm aaya
gelecek ekilde atn” dedi ve onlar da böyle yaptlar. Balk azn açarak gelip

onu yutunca, Hz. Yûnus, kemikleri incelip, eti, derisi ve saçlan yok olana

kadar baln kamnda kald. Hasta bir ekilde dua edince, hasta bir ekilde

sahile atld. Allah onun için bir kabak aac çkard ve Hz. Yûnus, kemikleri

güçleninceye, etleri, saçlar ve derisi eski haline gelinceye kadar bu aaçtan

beslendi. Sonunda eski haline dönüp aaç kuruyunca, Hz. Yûnus alamaya

balad. Bunun üzerine Allah ona öyle vahyetti: "Allah’n, yemeini onda

bitirdii bir aaç için alyorsun da, kavminin helak olmasna alamyor

musun?!”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: "Allah, Hz.

Yûnus'u, kavmini Allah'a ibadet etmeye ve içinde bulunduklan küfrü terk

etmeye çarmak için gönderince, Hz. Yûnus olan davet etti ama kabul

etmediler. Hz. Yûnus Rabbine dönüp: "Ey Rabbim! Kavmim beni reddedip

yalanlad” deyince, Allah: "Onlara dön ve davet et, eer kabul etmezlerse,

azabn onlara gelip çatmak üzere olduunu söyle” buyurdu. Hz. Yûnus

kavmine dönüp onlan davet etti, ama kabul etmediler. Bunun üzerine: "Azab

size gelip çatmak üzere" deyip yanlanndan ayrld. Kavmi birbirlerine:

"Vallahi, aramzda olduu süre içinde yalan söylediini görmedik. Baknz,

eer aranzda gecelerse ve kasabanzdan çkmazsa, bilin ki söylediinin asl

yoktur. Eer kasabanzda gecelemeyip çkacak olursa bilin ki azap size

gelmek üzeredir” dediler. Gece yars olunca Hz. Yûnus bir torbaya yiyecek

koydu ve çkt. Kavmi, onun kasabadan çktn görünce, insan olsun hayvan

olsun her yavruyu anasndan ayrdlar ve Allah’a iman edip Hz. Yûnus’u da

tasdik ederek feryad edip yalvarmaya baladlar. Yüce Allah, azab kendilerini

kuatmken böyle yaptklann görünce azab onlardan kaldrd. Hz. Yûnus ise

onlara azabn gelmesini bekliyordu. Sabah olup kavminin darya çktn ve

azaba maruz kalmadklarn görünce: "Vallahi, onlar yalanm bulmularken
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yanlarna gitmem" deyip Rabbini kzdrm bir ekilde gitti ve gemiye binen

bir topluluk bulunca onlarla beraber gemiye bindi. Gemi saa sola yalpa

yapp hareket etmez oldu. Gemidekiler: "çinizde büyük bir günah içlemi bir

kii var. Aranzda kura çekin de hepiniz boulmayn” dediler ve kura çekince

de kurada Hz. Yûnus çkt. Bunun üzerine: “Allah’n peygamberini denize

atmayz. Kuray yeniden çekelim" dediler ve üç defa kura çekmelerine

ramen üçünde de Hz. Yûnus çkt. Bunun üzerine Hz. Yûnus: "Beni atn ki

hepiniz boulmayn" deyince onu denize attlar. Allah bir bal Hz. Yûnus için

görevlendirdi ve bu balk Hz. Yûnus’u yuttu. Balk Hz. Yûnus’un ne bir

kemiini krd, ne de etini yedi. Balk onu denizin dibine indirince Hz. Yûnus,

üç karanlk içinde, baln kamndaki karanlkta, gecenin karanlnda ve

denizin karanlnda öyle seslendi: "Senden baka tanr yoktur, Sen

münezzehsin, dorusu ben hakszlk edenlerdenim"' diye seslendi. Allah

bala onu karaya atmasn emredince, balk Hz. Yûnus’la yükselip, onu

saçsz, densiz ve trnaksz bir ekilde att. Güne çkp scakl kendisini

rahatsz edince Allah'a dua etti ve Yüce Allah ona kabak aacn çkard."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr der ki: "Hz. Yûnus baln karnna atlnca, balk onu yedi gün boyunca

bütün denizlerde dolatrdktan sonra Dicle kenanna getirip sahile att. Allah

onun için çöl bitkisi olan Yaktîn aacn bitirdi ve kendisini yüz bin veya yüz

yetmi bin kiilik bir toplulua gönderdi. Daha önce, azabn gölgesi bu

topluluun üzerine düünce, insan olsun hayvan olsun her diiyi yavrusundan

ayrdlar, sonra feryad ederek Allah'a yalvardlar. Allah da onlardan azab

kaldrd ve gökyüzünden saanak yamur yad."2

Abdurrezzâk, Ahmed Zühd*de ve Abd b. Humeyd Vehb’in öyle dediini

bildirin "Allah bala, Hz. Yûnus’a zarar vermemesini ve yaralamamasn

emretti. Allah, "Eer o, Allah' tebih edip yüceltenlerden olmasayd,

mutlaka insanlarn diriltilecei güne kadar baln karnnda kalrd"3 yani,

"eer o daha önce ibadet edenlerden olmasayd" buyurarak Hz. Yûnus'u

ibadetiyle zikretmitir. Hz. Yûnus denizden çknca uyudu ve bu srada Allah

ona kabak aacn çkard. O uyurken aaç büyüyüp kendisine gölge yapt.

1

Enbiyâ Sur. 87
2 bn Cerîr (19/637).

3
Sâffât Sur. 143, 144
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Uyanp aacn yeilliini görüp beendi ve tekrar uyuyup uyandnda aacn

kuruduunu görüp üzülmeye balad. Bunun üzerine kendisine: "Yaratan da

sen deilsin, sulayan da sen deilsin, bitiren de sen deilsin. Niye bir aaç için

üzülüyorsun? Yüzbin insan veya daha fazlasn yaratan Ben olduum halde,

onlara merhamet etmem anna gidiyor” denildi.
1

bn Cerîr'in bn Kusayt vastasyla bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki:

"Hz. Yûnus karaya atlnca, Allah ona yaktîn (su kaba) aacn çkard.” bn
Kusayt der ki: "Ey Ebû Hureyre! Yaktîn nedir?” diye sorduumuzda, öyle

cevap verdi: "Kabak aacdr. Allah ona dii bir da keçisi gönderdi. Bu keçi

ot ve yaprak yeyip sabah akam gelir, bacaklann, Yûnus'un üzerine ayrarak

memesinden ona, süt içirirdi. Hz. Yûnus iyileinceye kadar bu böyle devam

etti. bn Ebi’s-5alt slam'dan önce bu konuda u iiri söylemitir:

Allak rahmetiyle ona su kaba aac bitirdi

Eer Allah olmasayd gölgesiz bir ekilde açkta kalrd .

2

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

âyette geçen kelimesi kabak mânâsndadr.4

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

bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre âyette geçen "
l
jJaiü”5 kelimesi kabak

mânâsndadr.6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Biz,

Yaktîn’in yediiniz u kabak olduunu söylerdik. Allah onu Hz. Yûnus’un

yemesi için bitirmitir.”
7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

1

Abdurrezzâk (2/158).

1 bn Cerîr (19/635).

3
Sâffât Sur. 146

’ bn Cerîr (19/634).

5
Sâffât Sur. 146

6 bn Cerîr (19/634).

7 bn Cerîr (19/634, 635).
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geçen kelimesi kabak mânâsndadr.

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin krime ve Saîd b. Cübeyriden bildirdiine

göre âyette geçen “j^"3 kelimesi kabak mânâsndadr.

4

Deylemî'nin bildirdiine göre Haan b. Ali der ki: "Yaktîn’i yiyin. Eer

ondan daha hafif bir ey olsayd, Allah onu Hz. Yûnus için bitirirdi. Biriniz

çorba yapt zaman içine bolca kabak koysun. Çünkü kabak, beyni ve akl

kuvvetlendirir.” 5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: “Allah Hz. Yûnus'a Yaktîn aacn
bitirdi. Hz. Yûnus bu aacn yapran her koparnda onu sütle doyururdu”

veya “yileinceye kadar bu aacn yapran kopanp damlayan sütünden

içti” dedi .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, âyette geçen

kelimesini açklarken: “Gövdesi olmayan kabak veya baka bir bitki

türüdür” demitir.®

Abd b. Humeyd’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi hyar, acur ve kavun gibi bitkiler mânâsndadr.

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen kelimesi

bittii yln içinde kuruyan bitkiler mânâsndadr.”

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münziriin Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: “Kavunla kabak arasnda ne farz var ki, ikisi de yere

’ Sâffât Sur. 146
: bn Cerîr (19/636).

3
Sâffât Sur. 146

4 bn Cerîr (19/636).

5 Deylemî (4719).

6 bn Cerîr (19/635, 636).

7
Sâffât Sur. 146

8 bn Cerîr (19/634).

9
Sâffât Sur. 146

10
Sâffât Sur. 146

11 bn Cerîr (19/633) Saîd b. Cübeyr'den. bn Abbâs' zikretmeden.
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paralel olarak büyür.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr der ki: "Gövdesi olmayan her aaç Yaktîn türündendir. Yere paralel

olarak büyüyen bitkiler ise kavun ve acur türündendir.”’

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

göre Saîd b. Cübeyr’e, yaktîn’in kabak olup olmad sorulunca: "Hayr,

Allah’n yaktîn olarak adland’ri ve Hz. Yûnus’a gölge eden bir aaçtr”

cevabn verdi.’

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzîrîin Mücâhid'den bildirdiine

göre "Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak

gönderdik" 3 buyruu, baln Hz. Yûnus'u yutmadan önceki zamana iaret

etmektedir .

4

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

Basrî) ve Katâde'den bildirdiine göre "Biz onu yüz bin, yahut daha fazla

insana peygamber olarak gönderdik"5 buyruu, Hz. Yûnus’un bana gelen

eylerden öncesine iaret etmektedir. Hz. Yûnus Musul topranda olan

Ninova halkna gönderilmitir .

6

Ahmed Zühd'de, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Hz. Yûnus’un peygamberlii, baln kendisini

karaya atmasndan sonra balamtr” dedikten sonra, "Derken biz onu

hasta bir hâlde sahile attk. Üzerine geni yaprakl bir aaç bitirdik. Biz onu

yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik"7
âyetlerini

okudu.

Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre Ubey b. Ka’b der ki: Resûlullah’a (saiiaiahu aleyhi «senem), Yüce

1

bn Cerir (19/633).

2 bn Cerîr (19/636).

3 Sâffât Sur. 147

4 bn Cerîr (19/638).

5
Sâffât Sur. 147

6 bn Cerîr (19/638).

7
Sâffât Sur. 145,146,147
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Allah’n, "Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak

gönderdik"’ âyetini sorduumda: “Yüz binden yirmi bin fazla insana (yüz

yirmi bin) gönderildi

"

buyurdu .

2

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

Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik"’

âyetinde bahsedilen kiilerin yüz binden otuz bin fazla kii olduunu söyledi .

4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ el-Ukûbât’ta ve bn Ebî Hâtim’in

bn Ahbâs’tan bildirdiine göre '‘Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana

peygamber olarak gönderdik"5 âyetinde bahsedilen kiiler yüz binden otuz

küsür bin fazla kiidir .

6

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Biz onu yüz bin, yahut

daha fazla insana peygamber olarak gönderdik
"7 âyetinde bahsedilen

kiiler yüz binden krk küsür bin fazla kiidir.

bn Ebî Hâtim’in Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre “Biz onu yüz bin,

yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik"6
âyetinde

bahsedilen kiiler yüz binden yetmi bin fazla kiidir.

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in Nevf'ten bildirdiine göre “Biz onu yüz

bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik"9 âyetinde

bahsedilen kiiler yüz binden yetmi bin fazla kiidir.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Katâde’den

bildirdiine göre “Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onlar bir süreye kadar

’ Sâffât Sur. 147
2

Tirmizî (3229), bn Cerîr (19/637) ve bn Kcsîr Tefsir de (7/36) geçtii üzere bn Ebî

Hatim. Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 633).

3
Sâffât Sur. 147

4 bn Cerîr (19/637).

5
Sâffât Sur. 147

6 bn Ebi'd-Dünyâ (174).

7
Sâffât Sur. 147

8
Sâffât Sur. 147

9
Sâffât Sur. 147
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geçindirdik"' âyetinde kastedilen süre ölüme kadar olan süredir.
2
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"Ey Muhammedi Onlara sor: Kz çocuktan Rabbinln de,

erkek çocuktan onlann m? Yoksa biz melekleri dii olarak

yaratmz da onlar ahid mi bulunuyorlarm? yi bilin ki

onlar kendi uydurmalan olarak, «Allah çocuk sahibi oldu»

diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kzlan
erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasl hüküm

veriyorsunuz! Hiç düünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçk
bir deliliniz mi var? Eer doru söyleyen kimseler iseniz

getirin (bu delili içeren) kitabnz! Allah ile cinler arasnda
da nesep ba kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'n

huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah, onlann
nitelendirdii eylerden uzaktr, yücedir. Ancak Allah’n

ihlâsl kullan bunlar gibi deildir."

(Sâlîâl Sur. 149-100)

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

göre Katâde, "Ey Muhammedi Onlara sor: Kz çocuklar Rabbinin de, erkek

çocuklar onlarn m? Yoksa biz melekleri dii olarak yaratmz da onlar

ahid mi bulunuyorlarm? yi bilin ki onlar kendi uydurmalar olarak,

«Allah çocuk sahibi oldu» diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa

Allah kzlar erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasl hüküm

veriyorsunuz! Hiç düünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçk bir deliliniz mi

1

Sâffât Sur. 148
2
Abdurrezzâk (2/157) ve bn Cerîr (19/640).
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var? Eer doru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili içeren) kitabnz!

Allah ile cinler arasnda da nesep ba kurdular*' âyetlerini öyle açklad:

Kurey müriklerine sor: “Kz çocuklar Rabbinin de, erkek çocuklar onlarn

m? Yoksa biz melekleri dii olarak yarattmza onlar ahit mi oldu?"

Kureyliler, kzlann Allah'n, erkek çocuklarnn ise kendilerinin olduunu ve

meleklerin de dii olduunu söylüyorlard. Allah: “Allah melekleri yaratrken

ahit mi olmulardr ki onlarn dii olduklann söylüyorlar. Onlar

yalanclklanndan dolay, “Allah çocuk sahibi oldu" diyorlar. Onlar elbette

yalan söylüyorlar. Yoksa Allah nasl kzlan kendisine, erkekleri de size nisbet

eder. Bu batl hükmü nasl veriyorsunuz? Sizin açk bir deliliniz mi var? O

zaman delilinizi gösteriniz." “Allah ile cinler arasnda da nesep ba
kurdular

* 3
âyetinden kastedilen ise Yahudilerin: “Allah cinlerle evlendi ve

melekler böylece ortaya çkt" demeleri kastedilmitir.
3

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs, “Allah ile cinler arasnda da

nesep ba kurdular*4
âyetini açklarken: “Allah'n dümanlan, Yüce Allah ile

blis’in karde olduklarn iddia ettiler" dedi .

5

Âdem b. Ebî yâs, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim

ve Beyhakî u'abu'l-îman'da Mücâhid'in, “Allah ile cinler arasnda da nesep

ba kurdular*6 âyetini açklarken öyle dediini bildirir: Kurey kafirleri:

“Melekler Allah'n kzlandr" deyince, Ebû Bekr: “Onlann anneleri kimdir?"

karln verdi. Kureyliler: “Cinlerin erafnn kzlandr” deyince, “Allah ile

cinler arasnda da nesep ba kurdular. Oysa cinlerde kendilerinin Allah'n

huzuruna getirileceklerini bilirler
*7

âyeti nazil oldu. Yani onlarda hesaba

çekilmek için getirilecekler. Mücâhid der ki: “Burada sözkonusu edilen cinler

meleklerin kollanndan birisidir ve bunlara “el-cinne” denilir.

8

1

Sâffât Sur. 149-158
1

Sâffât Sur. 158

3 bn Cerir (19/640, 641, 643-645).

4
Sâffât Sur. 158

5 bn Cerir (19/644).

6
Sâffât Sur. 158

7
Sâffât Sur. 158

8 Âdem Tefsîru Mücâhid (571), bn Cerir (19/645, 646) ve Beyhakî (141).
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Cuveybiriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Allah ile cinler arasnda

da nesep ba kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'n huzuruna

getirileceklerini bilirler"' âyeti Kurey’in üç kolu olan Süleym, Huzâa ve

Cüheyne hakknda nazil olmutur.”

Abd b. Humeyd’in krime’den bildirdiine göre, “Allah ile cinler arasnda

da nesep ba kurdular... buyruundan kastedilen, Kureylilerin:

“Melekler Allah'n kzlandr” demeleridir.

ibn Ebî Hâtim'in Atiyye'den bildirdiine göre “Allah ile cinler arasnda da

nesep ba kurdular ..." 3 buyruundan kastedilen, Kureylilerin: “Allah,

Cinlerin eraflarnn kadnlanyla evlendi” demeleridir.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in Ebû Sâlih’ten bildirdiine göre âyette

geçen “âLjj
”4 kelimesinden kastedilen meleklerdir.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû

Mâlik der ki: “Onlara “cinne” denilmesinin sebebi Cennetlerin bekçileri

olularndan dolaydr. Esasen meleklerin tümüne de “cinne” denilir.”

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

bildirdiine göre Katide “Allah ile cinler arasnda da nesep ba kurdular.

Oysa cinler de kendilerinin Allah'n huzuruna getirileceklerini bilirler.

Allah, onlarn nitelendirdii eylerden uzaktr, yücedir. Ancak Allah'n

ihlâsl kullar bunlar gibi deildir
"5 âyetini: “üphesiz ki cinler de bu sözleri

söyleyenlerin Cehenneme sevkedileceklerini bilmektedirler. Allah onlann

yalan söyleyerek nitelendirdii eylerden münezzehtir. Yüce Allah, ihlasl

kullan âyetlerde geçen snfn dnda tuttuunu bildirmitir” eklinde

açklad.

1

Sâffât Sur. 158

* Sâffât Sur. 1 58

3
Sâffât Sur. 158

4
Sâffât Sur. 158

5
Sâffât Sur. 158, 159,160
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"Ne sîz ve ne de taptklarnz. Cehenneme gireceklerden

bakasn kandrp Allah'n yolundan saptrabilirsiniz."

(Sâffât Sur. 161-163)

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Ne siz ve ne de

taptklarnz. Cehenneme gireceklerden bakasn kandrp Allah'n

yolundan saptrabilirsiniz
"1

âyetlerini u ekilde açklad: '‘Ey mürikler! Siz

ve taptnz ilâhlannz, ezeli ilmimde Cehenneme girecei yazlm
olanlardan bakasn dalalete düüremezsiniz.”

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Lâlekâî es-Sünne’de, bn Abbâs’n, "Ne siz ve ne

de taptklarnz. Cehenneme gireceklerden bakasn kandrp Allah'n

yolundan saptrabilirsiniz
" 3

âyetlerini u ekilde açkladn bildirir: “Siz

kimseyi dalalete düüremezsiniz. Ben de, Cehenneme girmelerine

hükmettiim kiiler dndakileri dalalete düürmem.”3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid, "Ne siz ve ne de

taptklarnz, Cehenneme gireceklerden bakasn kandrp Allah'n

yolundan saptrabilirsiniz
"4

âyetlerini u ekilde açklad: “Sizler,

Cehenneme girecei takdir edilenlerin dnda kimseyi saptramazsnz."

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Ne siz ve

ne de taptklarnz. Cehenneme gireceklerden bakasn kandrp Allah'n

yolundan saptrabilirsiniz
"3

âyetlerini “Sizler, Cehenneme girecei takdir

edilenlerin dnda kimseyi saptramazsnz” eklinde açklad .

6

Abd b. Humeyd, brahim et-Teymî, Ömer b. Abdilazîz ve Dahhâk'tan ayn

rivlyette bulunmutur.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime, âyet hakknda:

’ Sâffât Sur. 161, 162, 163
1
Sâffât Sur. 161,162, 163

3 bn Cerîr (19/647) el-tkân'da (2/40) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Lâlekâî (1004).

4
Sâffât Sur. 161, 162, 163

s
Sâffât Sur. 161, 162, 163

6 bn Cerîr (19/648).
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“Cehennemliklerin dnda kimseyi saptramazlar. Mümini ne dalalete

düürebilirler, ne de ona musallat olabilirler" demitir.

Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifât’ta bildirdiine göre

Ömer b. Abdilazîz: “Eer Allah kendisine isyan edilmemesini isteseydi, blis'i

yaratmazd. Bu Allah’n Kitab’mdaki bir âyette açklanmtr. Bu âyeti bilen

bilmi, bilmeyen ise bilmemitir" deyip, "Ne siz ve ne de taptklarnz,

Cehenneme gireceklerden bakasn kandrp Allah'n yolundan

saptrabilirsiniz"’ âyetlerini okudu .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu âyetleri: “Ey blis'in

oullan! Kullanmdan, Cehenneme gidecekler dnda kimseyi

saptramazsnz" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye bu âyet sorulunca:

“eytanlar, Allah’n kendilerine Cehennemi vacip kld kiiler dnda kimseyi

saptramazlar" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

“Cehenneme gireceklerdnda kimseyi saptramazlar" demitir.

I l
* ü UJj *

^
^JLtûk ii l* iij

“(Melekler derler ki:) Bizim her birimizin bilinen bir

makam vardr, üphesiz biz (orada) saf duranlarz,

üphesiz biz (Allah') tebih edip yüceltenleriz.'*

(Saffet Sur. 164 * 166)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bn Abbâs’tan bildirdiine

göre “Bizim her birimizin bilinen bir makam vardr. üphesiz biz (orada)

saf duranlarz. üphesiz biz (Allah’) tebih edip yüceltenleriz
*3 sözlerini

söyleyen meleklerdir.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Mücâhid’den ayn rivâyette

’ Sâffât Sur. 161, 162, 163

2
Beyhakî (327).

3
Sâffât Sur. 164, 165,166

4 Abdurrezzâk (2/158) Katâde'den ve bn Cerîr (19/654).
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bulunmutur.
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "Bizim her birimizin bilinen

bir makam vardr. üphesiz biz (orada) saf duranlarz. üphesiz biz

(Allah') tebih edip yüceltenleriz
"1

sözlerini söyleyen Cibril'dir, demitir.

Ebu'-eyh’in el-Azame'de bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: "Bizim

her birimizin bilinen bir makam vardr. üphesiz biz (orada) saf duranlarz.

üphesiz biz (Allah') tebih edip yüceltenleriz
" 3 sözlerini söyleyen

meleklerdir. Semada hiçbir yer yoktur ki, orada kyamet gününe kadar secde

eden veya kyamda duran bir melek olmasn.”4

Muhammed b. Nasr el-Mervezî, Kitâbu's-Salâfta, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah

{saUaiiatuj aleyhi nnllen) öyle buyurdu:
"
Semada üzerinde secde eden yahut ayakta

duran (namaz klan) bir melein bulunmad bir ayak basacak kadar bir yer

dahi yoktur. "Bizim her birimizin bilinen bir makam vardr. üphesiz biz

(orada) saf duranlarz. üphesiz biz (Allah') tebih edip yüceltenleriz

*

sözlerini söyleyen meleklerdir. "6

Muhammed b. Nasr ve bn Asâkir'in Alâ b. Sa’d'dan bildirdiine göre

Allah'n Resûlü Mjiiahu aleyhi netlim) bir gün yannda oturanlara: "Gök gcrdyor ve

gcrdamas da hakkdr. Zira semada, rükûda olan veya secde eden bir melein

bulunmad bir ayak basacak kadar bile yer yoktur" buyurduktan sonra,

"Bizim her birimizin bilinen bir makam vardr. üphesiz biz (orada) saf

duranlanz. üphesiz biz (Allah') tebih edip yüceltenleriz
"7

âyetlerini

okudu .

8

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-

Münzir, ibn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî u'abu'l-îman’da, bn Mes'ûd'un

’ bn Cerîr (19/654).
2

Sâffât Sur. 164, 165, 166

3
SâffâtSur. 164, 165,166

4 Ebu'-eyh (508).

5
Sâffât Sur. 164, 165,166

6 Muhammed b. Nasr (253), bn Cerîr (19/651) ve Ebu'-eyh (510)

7
Sâffât Sur. 164, 165,166

8 Muhammed b. Nasr (255) ve îbn Asâkir (52/381).
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öyle dediini bildirir: "Göklerde öyle bir gök vardr ki orada bir melein aln

veya iki aya olmayan bir kan yer yoktur" dedikten sonra "Bizim her

birimizin bilinen bir makam vardr. üphesiz biz (orada) saf duranlarz.

üphesiz biz (Allah') tebih edip yüceltenleriz"’ âyetlerini okudu .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid, "Bizim her birimizin bilinen

bir makam vardr. üphesiz biz (orada) saf duranlarz. üphesiz biz

(Allah') tebih edip yüceltenleriz
"3 âyetlerini açklarken öyle dedi: “Gök

gcrdyor ve o gcrdamas sebebiyle knanmaz. Zira göklerde öyle bir gök

vardr ki orada bir melein aln veya iki aya olmayan bir kan yer yoktur."

Tirmizî, bn Mâce ve bn Merdûye’nin Ebû Zeriden bildirdiine göre

Resûlullah (saiiBiahu sieyti veseliam) öyle buyurdu:
"
Gerçekten ben sizin

görmediklerinizi görüyor, duymadklarnz duyuyorum. Sema gcrdyor,

gcrdamas da hakkdr. Çünkü orada yüce Allah'a secde etmek için alnn

koyan bir melein bulunmad dört parmaklk bir yer dahi yoktur."
4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hakîm b. Hizâm der ki: Resûlullah’n

(saiiBiahu aleyhi vüsBiem) yanndayken: "Benim duyduumu duyuyor musunuz ?"
diye

sordu. Biz: “Ey Allah'n Resulü! Ne duyuyorsun?” diye sorunca, Hz.

Peygamber (seiiaiiahu aleyhi veseiier): "Semânn gcrdamasn duyuyorum ve o

gcrdad için knanamaz. Çünkü orada yüce Allah'a rükû eden veya secde

eden bir melein bulunmad bir ayak basacak kadar bir yer dahi yoktur"

buyurdu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katide der ki: "Bizim her birimizin

bilinen bir makam vardr"5 âyeti nazil oluncaya kadar erkekler ve kadnlar

birlikte namaz klarlard. Bu âyet nazil olunca erkekler öne, kadnlarda arkaya

geçtiler.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Mâlik der ki: "nsanlar dank

’ Sâffât Sur. 164, 165, 166
2
Abdurrezzâk (2158), bn Cerir (19/654, 655), Taberârû (9042) ve Beyhakî (159).

3
Sâffât Sur. 164, 165, 166

4
Tirmizî /2312

"
hasen ") ve bn Mâce (4190). Sahîh hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen

et-Tirmizî 1882).

5
Sâffât Sur. 164
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ekilde namaz klyorlard. "üphesiz biz (orada) saf duranlarz"' âyeti nazil

olunca saf tutarak namaz klmalar emredildi.

Abdurrezzâk Musannef'te ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc

der ki: “Bana ulatna göre"üphesiz biz (orada) saf duranlarz
" 2

âyeti nazil

oluncaya kadar sahabe namazda saf oluturmazlard .

3

ibn Ebî Hâtim, bn Cüreyc vastasyla, Velîd b. Abdillah b. Ebî Muîs'in:

"Bana bildirildiine göre "üphesiz biz (orada) saf duranlarz
"4

âyeti nazil

oluncaya kadar sahabe namazda saf oluturmazlard" dediini bildirir.

Abdurrezzâk Musannefte Hasan( Basri'nin) öyle dediini bildirir:

Resûlullah’n (sBiiaiiahu aierhi veseiien^) kld ilk namaz öle namazdr. Cibril kendisine

gelip, "Bizim her birimizin bilinen bir makam vardr. üphesiz biz (orada)

saf duranlarz. üphesiz biz (Allah') tebih edip yüceltenleriz"* dedi. Cibril

öne Allah'n Resulü {»Udiahu Bteyhi «»«em) onun arkasna geçti, sonra insanlar

Resûlullah’n MalUu aleyhi »eseiiem), kadnlar da erkeklerin arkasnda saf tuttular ve

onlara öle namazn dört rekat olarak kldrd. kindi olunca Cibril ayn eyi

yapt, sonra Güne batnca gelip onlara üç rekat (akam) namaz kldrd ve ilk

iki rekatta açktan okudu, üçüncü rekatta ise okumas duyulmad. Yats olup

afak kaybolunca Cibril gelip insanlara dört rekat namaz kldrd. Bu dört

rekatn iki rekatnda açktan okudu. O gecenin sabahnda ise gelip iki rekat

namaz kldrd ve açktan okuyarak okumasn uzun tuttu .

6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes der ki: Resûlullah (sdlaüahu Bieyhi vesciiem)

namaza kalkt zaman:
"
Saflan düzgün ve sk tutun. üphesiz Allah sizin de,

meleklerin Rabbleri huzurunda durduklar gibi durmanz ister
"

deyip,

"üphesiz biz (orada) saf duranlarz. üphesiz biz (Allah') tebih edip

yüceltenleriz
" 7

âyetlerini okurdu.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Nadra

' SâffâtSur. 165
2
Sâffât Sur. 165

3 Abdurrezzâk (2423).

4
Sâffât Sur. 165

5
Sâffât Sur. 164,165,166

6
Abdurrezzâk (1771).

7
Sâffât Sur. 165, 166
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der ki: Hz. Ömer namaza kalktnda: "Saflarnz düzgün tutunuz. Ey falan

ilerle, ey falan gerile! Saflannz düzgün tutunuz. üphesiz Allah sizin de,

meleklerin Rabbleri huzurunda durduklar gibi durmanz ister" deyip,

"üphesiz biz (orada) saf duranlarz. üphesiz biz (Allah') tebih edip

yüceltenleriz
"

1

âyetlerini okurdu .

1

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Nesil ve bn Mâce'nin bildirdiine

göre Câbir b. Semure der ki: Hz. Peygamber (saiiaiiahu sieyti vesaiiam):

"

Niçin meleklerin

Rabbleri huzurunda saf saf durduklar gibi siz de saf saf dizilmiyorsunuz?"

buyurunca Biz: "Ey Allah'n Resûlü! Melekler Rabbleri huzurunda nasl saf saf

dururlar?" diye sorduk. Allah'n Resûlü («sMishu aleyhi «efem) öyle buyurdu:
"
Onlar

ilk saflan tamamlarlar ve sajf sk tutarlar."3

Müslim'in Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiehu aleyhi melM öyle

buyurdu: “Üç eyle dier insanlardan üstün klndk: Saflanmz meleklerin saf

gibi klnd,
yeryüzü bizim için mescid klnd. Su bulamadmz zaman

yeryüzünün topra bize temizleyici klnd.
"4

bn Ebî eybe’nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiailah] aleyhi veeiiem)

öyle buyurdu:
"
Saflannz düzgün ve sk tutunuz. Çünkü ben sizi arkamdan

görüyorum." Enes der ki: "Resûlullah hshUu aleyhi maM böyle söyleyince,

sahabenin omzunu yanndakinin omzuna, ayaklann da yanndakinin ayana

yaptrdn gördüm ."5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Nu'mân b. Beîr der ki: Resûlullah'n

(sBMah aleyhi »Eseiiar), oklann düzeltildii gibi saflan düzelttiini gördüm. Bir gün bir

adamn gösünün saftan ileriye çkm olduunu görünce: “Ya saflarnz

düzeltirsiniz yahut Allah yüzlerinizi baka baka taraflara çevirir" buyurdu .

6

Ahmed, bn Ebî eybe, Hâkim ve Diyâ'nn bildirdiine göre Berâ b. Âzib

der ki: Resûlullah (taiiaHahu aleyhi verfem): "Saflarnz düzgün tutun. eytan evladu'l-

1

Sâffât Sur. 165,166
1 bn Cetîr (19/653, 654) ve bn Kesîr Tefsîr'de (7/39) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

5 bn Ebî eybe (1/353), Müslim (430), Ebû Dâvud (661), Nesâî (815) ve bn Mâcc

(992).

4 Müslim (522).

5 bn Ebî eybe (1/351) ve Müslim (434) muhtasar olarak.

5 bn Ebî eybe 81/351) ve Müslim (436).
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Hazef gibi aranza girmesin" buyurunca: “Ey Allah'n Resulü! Evladu'l-Hazef

nedir?" diye soruldu. Hz. Peygamber Mbfchj aleyhi melM: "Yemen'de bulunan

siyah (kuyruu ve kula olmayan) koyundur" buyurdu.’

bn Ebî eybe'in bildirdiine göre Ebû Mes'ûd der ki: Allah'n Resulü (»leiiBu

aleyhi mailem) namazda omuzlarmza dokunur ve:
"
Düzgün durun, kark

durmayn ki kalpleriniz de karmakark olmasn" buyururdu .

1

bn Ebî eybe'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (ssiyishu aleyhi meiiam );

"Saflarnz düzgün tutunuz. Zira saflarn düz olmas namazn güzel olmasn

salayan hususlardan biridir

"

buyurdu .
3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Musa el-E’arî der ki: Allah’n

Resûlü (seiiaiiahu aleyhi vassiim) bize hutbe verip sünnetimizi açklayarak ve namazmz
öreterek: "Namaz kldnz zaman saflarnz düzgün tutunuz" buyurdu .

4

bn Ebî eybe'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah {nhiiahu

aleyhi vesaiiem) öyle buyurdu;
"Namaza kalktnz zaman saflarnz düzgün

tutunuz ve açklan kapatnz. Çünkü ben sizi arkamdan görüyorum ." 5

bn Ebî eybe’nin Atâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (teiyiahj aleyhi

yesellen): "Saftaki biraç kapatan, Allah bir derece yükseltir ve ona Cennette bir

ev yapar" buyurdu .

6

bn Ebî eybe'in Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah (sBlaUeh aleyhi vesellem)

öyle buyurdu: "Allah u üç kiiye güler (memnun olur): Namaz için saf tutan

toplulua, arkadalarnn ötesinde savaan adama ve gece karanlnda (ibadet

için) kalkan adama.
"7

1

Ahmed 30/583 (18818), bn Ebî eybe (1/351), Hâkim (1/217) ve Diyâ el-Muhtûre'de

(7/41, 42) Enes'ten. Müsned' in muhakkikleri hadisin senedinin sahih olduunu
söylemitir.

2 bn Ebî eybe (1/351) ve Müslim (432).

3 bn Ebî eybe (1/351).

4 bn Ebî eybe (1/352).

5 bn Ebî eybe (1/379).

6 bn Ebî eybe (1/380) Urve b. ez-Zübeyr'den.
7 bn Ebî eybe (1/352, 353).
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bn Ebîeybe’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiidiehu

aleyhi vBseiEm): "Saflarnz düzgün tutunuz, rükû ve secdelerinizi güzelce yapnz"

buyurdu .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ali: "Saflannz düzgün tutunuz ki

kalpleriniz düzgün olsun. Birbirinize kenetleniniz ki birbirinize merhametli

olasnz” demitir.

1

Muhammed b. Nasr'n bildirdiine göre Ebû Sâlih der ki: “üphesiz

Rabbin, senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluun gecenin üçte

ikisinden biraz az, yars ve üçte biri kadar vakit içinde kalktn bilir. Gece

ve gündüzü Allah ölçer; sizin bu vakitleri takdir edemeyeceinizi

bildiinden tövbenizi kabul etmitir..."3 âyeti nazil olunca, Cibril: “Bu size

zor mu geldi?” diye sordu. Allah’n Resulü (salallalu aleyhi veseiiam): "Evet" cevabn

verince, Cibril: "Bizim her birimizin bilinen bir makam vardr. üphesiz biz

(orada) saf duranlarz. üphesiz biz (Allah') tebih edip yüceltenleriz
"4

dedi .
5

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine

göre, “üphesiz biz (orada) saf duranlarz
"6

âyetindeki saftan kast semada

(melekler tarafndan) oluturulan saflardr. “üphesiz biz (Allah') tebih

edip yüceltenleriz
"7 buyruundan kastedilen ise, meleklerin: “Biz namaz

klanlarz” demesidir. Melekler bu sözleriyle ibadetteki konumlann

övmektedirler.”
8

1

bn Ebî eybe (1/353).

1 bn Ebî eybo (1/352).

3 Müzzemmil Sut. 20

4
Sâffât Sur. 164, 165,166

5 Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kyâmu'l-Leyl (sh. 5).

6
Sâffât Sur. 165

1
Sâffât Sur. 166

8 bn Cerir (19/654).
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"(Mürikler) unu da söylüyorlard: «Eer yanmzda
öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsayd, elbette biz

ihlâsl kullar olurduk.» Fakat (kitap gelince) onu inkâr

ettiler. Yaknda (sonlarnn ne olacan) bilecekler.

Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarmz
hakknda u sözümüz geçmiti: «Onlara mutlaka yardm

edilecektir. üphesiz ordularmz galip gelecektir.» O hâlde,

bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onlar, yaknda
onlar da görecekler. Yoksa onlar azabmz acele mi

istiyorlar? Fakat azabmz onlarn yurtlarna indiinde, o
uyarlm olanlarn sabah ne kötü olur! Ey Muhammedi Bir

süreye kadar onlardan yüz çevir. (Bekle ve) gör. Onlar da

yaknda görecekler."

(SâlTnl Sur. 167 - 175 ))

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs, "(Mürikler)

unu da söylüyorlard: Eer yanmzda öncekilere verilen kitaplardan bir

kitap olsayd, elbette biz ihlâsl kullar olurduk
"1

âyetlerini açklarken öyle

dedi: “Mekke müriklerine öncekilerin durumunu hatrlatan ve sonrakilerin

bilgisini veren (bunu bildiren) Kitap (Kur'ân) gelince, inkar ettiler. Bu sebeple

yüce Allah: “Yaknda (sonlarnn ne olacan) bilecekler
"2
buyurdu .

3

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "(Mürikler) unu da

1

Sâffât Sur. 167, 168
2
SâffâtSur. 170

3 bn Cerîr (19/656).
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söylüyorlard: Eer yanmzda öncekjlere verilen kitaplardan bir kitap

olsayd, elbette biz ihlâsl kullar olurduk
" 1

âyetlerini açklarken öyle dedi:

"Bu sözü, Mekke mürikleri söyledi. Onlara, öncekilerin durumunu hatrlatan

ve sonrakilerin bilgisini veren (bunu bildiren) kitap (Kurîân) gelince, inkar

ettiler.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde,

“(Mürikler) unu da söylüyorlard: Eer yanmzda öncekilere verilen

kitaplardan bir kitap olsayd, elbette biz ihlâsl kullar olurduk
*2

âyetlerini

açklarken öyle dedi: “Onlar, Hz. Muhammed gönderilmeden önce böyle

demilerdi. Hz. Muhammed gönderilince ise onu inkar ettiler. Bu sebeple

yüce Allah: “Yaknda (sonlarnn ne olacan) bilecekler
"3 buyurdu.

"Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarmz hakknda u sözümüz

geçmiti*4 âyetinde geçen sözden kast, Allah’n, peygamber olarak

gönderdii peygamberlerine yardm edecei sözüdür.”5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, “Andolsun,

peygamber olarak gönderilen kullarmz hakknda u sözümüz geçmiti*6

âyetini açklarken öyle dedi: “Peygamberler, kendilerine yardm edildii

halde öldürülürlerdi. Müminler de kendilerine yardm edildii halde

öldürülürlerdi. Onlara dünya ve âhirette deliller verilerek yardm edilmitir.

Öldürülen her peygamber ve hakka davet eden mümin bir topluluk olduu

zaman, onlar gidince Allah bir kavim gönderir ve onlarn intikamn alr.”7

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

bildirdiine göre “O hâlde, bir süreye kadar onlardan yüz çevir
*8

âyetindeki

süreden kastedilen ölümdür. "Onlar da yaknda görecekler*9 âyetini ise:

"Görmenin kendilerine fayda salamayaca zamanda görecekler”

1

Sâffât Sur. 167, 168
1
Sâffât Sur. 167, 168

3
Sâffât Sur. 170

4
Sâffât Sur. 171

5 bn Cerîr (19/655,657).
5
Sâffât Sur. 171

7 bn Cerîr (19/657) muhtasar olarak.

5
Sâffât Sur. 174

9
Sâffât Sur. 179
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mânâsndadr.

1

ibn Ebî Hâtim’in Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre "O hâlde, bir süreye

kadar onlardan yüz çevir"
1
âyetindeki süreden kastedilen, kyamet gününe

kadar olan süredir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre “O hâlde, bir

süreye kadar onlardan yüz çevir"3 âyetindeki süreden kastedilen Bedir

günüdür. "^S-Ll;"
4

kelimesi, yurtlan mânâsndadr. illa"
5

buyruu ise: "Onlann sabah ne kötüdür" mânâsndadr.6

Cuveybir’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Mürikler: "Ey

Muhammedi Bize kendisiyle korkuttuun azab göster ve onu acele getir"

deyince, “Yoksa onlar azabmz acele mi istiyorlar?"
7
âyeti nazil oldu.

Ahmed, Buhâri, Müslim, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve ibn Merdûye'nin

bildirdiine göre Enes der ki: Allah’n Resûlü (saHallahu Beyt» «eiM Hayber'e

gittiinde, onlar da beraberlerinde çapalan, kazmalan bulunduu halde

tarlalanna çkyor iken: "Muhammed ve ordusu geldi” dediler. Bunun üzerine

Peygamber (nMhh aleyhi mailem): "Allahu ekber, Hayber harab oldu. Çünkü biz bir

kaimin sahasna indiimiz zaman o uyarlp korkutulanlarn sabah çok kötü

olur
"
buyurdu. Hayber'in dnda olan eekleri ele geçirip keserek piirdik.

Bunun üzerine Allah'n Resûlü !saiwwu aleyhi msUun): "Allah ve Resûlü, ehli eek etini

yemenizi yasaklyor, çünkü o, eytann ilerinden bir pisliktir" buyurdu.

8

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre buyruu:

"Onlardan yüz çevir” mânâsndadr.

1 bn Cerîr (19/658, 659).

1
Sâffât Sur. 174

3
SâffâtSur. 174

4
Sâffât Sur. 177

5
SâffâtSur. 177

6 bn Cerîr (19/658, 660).

7
SâffâtSur. 176

8 Ahmed 19/139, 187, 248, 20/106, 112 (12086, 12141, 12217, 12670, 12679), Buhârî (371,

610, 2945, 2991, 3647, 4197^200, 5528) ve Müslim (1940).

9
Sâffât Sur. 174
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, “(Bekle ve) gör. Onlar da

yaknda görecekler"' âyetini açklarken öyle dedi: “Yaknda görecekler,

sözünden kastedilen vakit, kyamet günüdür. Kyamet günü Allah'n

emirlerine kar nasl tavr takndklarn, Allah’, Peygamberini ve Kitabn

inkar ettiklerini görecekler.”

40 dijj 5Uwi

"Senin Rabbin; kudret ve eref sahibi olan Rab, onlann
nitelendirdii eylerden uzaktr, yücedir. Peygamberlere

selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a

mahsustur." (Saffâ Sur. so-sa)

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

bildirdiine göre "Senin Rabbin; kudret ve eref sahibi olan Rab, onlarn

nitelendirdii eylerden uzaktr, yücedir. Peygamberlere selâm olsun
"

1

âyetlerini açklarken öyle dedi: “Yüce Allah, Onun adna yalan söyledikleri ve

iftira attklar zaman, onlan yalanlarndan uzak olduunu bildirmitir. Allah'n

Resûlü (sallalahu aleyhi veseiM: "Bana selam ettiiniz zaman bütün peygamberlere de

selam edin. Çünkü ben de peygamberlerden biriyim
" buyurmutur.

3

bn Merdûye'nin Ebu'l-Avvâm'dan bildirdiine göre Katâde, Enes'in öyle

dediini bildirir: Hz. Peygamber (sallaiiahu aleyhi veseilem):
“Bana selam ettiiniz zaman

bütün peygamberlere de selam edin. Çünkü ben de peygamberlerden biriyim

"

buyurdu. Ebu'l-Avvâm ekledi: Katâde “Senin Rabbin; kudret ve eref sahibi

olan Rab, onlarn nitelendirdii eylerden uzaktr, yücedir. Peygamberlere

selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur"4 âyetlerini

okuyunca bu hadisi zikrederdi.

bn Sa'd ve bn Merdûye'nin Saîd vastasyla, Katâde'den, o Enes'ten, o da

1

Sâffât Sur. 179

‘Sâffât Sur. 180, 181

3 Abdurrezzâk (2/159), bn Cerîr (19/661) ve bn Kesîr Tefsirde (7/41) geçtii üzere

bn Ebî Hatim
4
Sâffât Sur. 180, 181,182



Ayet: 180-182 463

Ebû Talha'dan, Resûlullah'n (ssiiaitahu aleyhi veseHnn):
“Bana selam ettiiniz zaman

bütün peygamberlere de selam edin. Çünkü he? de peygamberlerden bir

beerim" buyurduunu nakleder.

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Resûlullah'n (saliaflahu aleyhi

*eeiiem) namazdan çktn, "Sübhâne Rabbike Rabbi'l-lzzeti mâ yesifûne ve

selâmun ale'l-mürselîn. ve'l-Hamdu lillah Rabbi'l-âlemîn (=5enin Rabbin;

kudret ve eref sahibi olan Rab, onlarn nitelendirdii eylerden uzaktr,

yücedir. Peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a

mahsustur"

1

âyetlerini okuyunca anlardk.’

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Ya'lâ ve bn

Merdûye'nin Ebû Saîd'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem),

namazn sorunda selam verecei zaman “Senin Rabbin; kudret ve eref

sahibi olan Rab, onlarn nitelendirdii eylerden uzaktr, yücedir.

Peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a

mahsustur"

3

âyetlerini okurdu/

Dârekutnî'nin el-Efrâd'da, Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah (salallehu

aleyhi veseiiem), “Senin Rabbin; kudret ve eref sahibi olan Rab, onlarn

nitelendirdii eylerden uzaktr, yücedir. Peygamberlere selâm olsun.

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur"3
âyetlerini okurdu.

Hatîb'in Ebû Saîd ei-Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sollailahu aleyhi

reselimi), namazda selam verdikten sonra, "Senin Rabbin; kudret ve eref sahibi

olan Rab, onlarn nitelendirdii eylerden uzaktr, yücedir. Peygamberlere

selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur"6
âyetlerini

okurdu .

7

1

Sâffât Sur. 180, 181, 182
1

Taberânî (11221). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'âe (10/103) Ravilerden Muhammed b.

Abdülah b. Ubeyd b. Umcyr'm metruk olduunu söyledi.

3
Sâffât Sur. 180, 181. 182

4 bn Ebî eybe (1/303), Abd b. Humeyd el-Muntehab (954), Ebû Ya’lâ (1118). Ebû

Ya'lâ’run muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.

5
Sâffât Sur. 180, 181, 182

6
Sâffât Sur. 180,181,182

7
Hatîb (13/138).
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Taberânî'nin Zeyd b. Erkam'dan bildirdiine göre Resûlullah (sallellalu aleyhi

«senem) öyle buyurdu: "Her namazdan sonra üç defa
"Senin Rabbln; kudret ve

eref sahibi olan Rab, onlarn nitelendirdii eylerden uzaktr
,

yücedir.

Peygamberlere selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur*

diyenin ecri en eksiksiz ölçen ölçekle ölçülür."
2

bn Ebî Hâtim'in a'bî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu sieyhi «ailemi

öyle buyurdu: "Herkim kyamet gününde kendisine en eksiksiz ölçekle ölçülüp

mükâfat verilmesini arzu ederse, meclisinden kalkmak istedii vakit meclisinin

sonunda: «Senin Rabbln; kudret veerefsahibi olan Rab, onlarn nitelendirdii

eylerden uzaktr, yücedir. Peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin

Rabbi olan Allah'a mahsustur^ desin.
"4

Beavî Tefsir*de baka bir kanalla, Hz. Ali'den onun sözü olarak ayn hadisi

rivayet etti.
5

Humeyd b. Zencûye et-Terîbföe, Esba b. Nubâte vastasyla, Hz. Ali b.

Ebî Tâlib'in öyle dediini bildirir: "Her kim kendisine en eksiksiz ölçekle

ölçülüp mükâfat verilmesini arzu ederse, üç defa: «Senin Rabbin; kudret ve

eref sahibi olan Rab, onlarn nitelendirdii eylerden uzaktr, yücedir.

Peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a

mahsustur»6 âyetlerini okusun."

’ Sâffât Sur. 180, 181, 182
1
Taberânî (5124). Heysemî, Mecmau'z-Zeuâid'de (10/302, 303). Ravilerden Mun'ür b.

Beîr'in çok zayf olduunu söylemitir.

3
Sâffât Sur. 180,181, 182

4 bn Kesîr Tefsîr
1de (7/42) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Takrîcu Ehâdîsi'l-Keâf

(3/182).

5 Beavî (7/66).

6
Sâffât Sur. 180, 181, 182



SÂD SÛRES
bnu'd-Durays, Nehhâs, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Delâil'de bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Sâd Sûresi, Mekke’de nazil olmutur.
1

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de, bn

Abbâs'n öyle dediini bildirin Ebû Tâlib hastalannca, yanna aralannda Ebû

Cehil'in de bulunduu bir grup girip: "Kardeinin olu ilâhlanmza sövüyor,

öyle öyle yapyor, öyle öyle diyor. Onu çanp böyle yapmamasn

söylesen” dediler. Ebû Tâlib, Allah'n Resûlü'nü (saiiBiehu aleyhi veselem) çarnca,

gelip yanlanna girdi. Ebû Talib'in yannda sadece bir kiinin oturabilecei bir

yer kalmt. Ebû Cehil, Resûlullah’n tsaiBiiahu aleyhi «saiiem) o bo yere amcasnn

yanna oturmas halinde, amcasnn kendisine kar kalbinin

yumuayacandan korkup kalkt ve oraya kendisi oturdu. Allah’n Resûlu

(uiiaUahu aleyhi reseiiem) amcasna yakn oturacak bir yer bulamaynca kapnn yannda

oturdu. Ebû Tâlib: "Yeenim! Neden kavmin seni ikâyet ediyor, onlarn

ilâhlarna sövdüünü ve ileri geri konutuunu iddia ediyorlar” deyince,

Resûlullah [sBloilahu aleyhi reselleri} öyle karlk verdi: "Amcacm, ben, onlardan bir

tek kelime istiyorum ki o kelime dolaysyla bütün Araplar, onlara boyun eecek,

Acemler ise onlara cizye ödeyecek." Onun bu sözüne atladlar ve: "Bir kelime

mi! Evet, babann hakk için on kelime söyleriz. O kelime nedir?” diye

sordular. Resûlullah Metisim aleyh. «Men): "La ilahe illallah" deyince giysilerini

silkeleyerek korku çinde kalktlar ve: "Bütün ilâhlar bir ilâh m yapt. Bu

alacak bir eydir” dediler.

Bunlar hakknda: "Sâd. O anl, erefli Kur'ân'a andolsun (ki o, Allah

sözüdür). Fakat inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrlk içindedirler. Biz

onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler, ama artk

kurtulu zaman deildi. Kâfirler, kendilerine içlerinden bir uyarcnn

gelmesine atlar ve öyle dediler: «Bu, yalanc bir sihirbazdr, ilâhlar bir

1

bnu'd-Durays (17), Nehhâs Nâsih (sh. 643) ve Beyhakî (7/143,144).
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tek ilâh m yapt? Gerçekten bu çok tuhaf bir ey!» çlerinden ileri gelenler,

«Gidin, ilâhlarnza tapmaya devam edin, ite bu istenen eydir. Biz bunu

son dinde (en son dinî inanlarda) duymadk. Bu ancak bir uydurmadr. O
zikir (Kur'ân) içimizden ona m indirildi?» diyerek kalkp gittiler. Hayr,

onlar benim Zikrimden (Kuriân'dan) üphe içindedirler. Hayr, henüz

azabm tatmadlar"' âyetleri nazil oldu .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Siiddî der ki: Kurey'ten,

aralarnda Ebû Cehil, Âs b. Vâil, Esved b. el-Muttalib ve Esved b. Abdiyaûs’un

da bulunduu bir grup bir araya gelip, birbirlerine öyle dediler: “Ebû Tâlib’c

gidelim ve onunla bu konuda konualm. Bize onun hakknda adaletle hüküm

versin ve o bizim ilâhlanmza sövmeyi braksn, biz de onu ve tapnmakta

olduu ilâhn brakalm. Korkarz ki bu ihtiyar ölür, bizden ona

(Muhammed’e) bir zarar ular da Araplar: «Amcasnn ölmesini beklediler ve

amcas ölünce onu yakaladlar» diyerek bizi ayplar.” çlerinden Muttalib

adndaki bir adam Ebû Tâlib'e gönderdiler ve bu kii, Ebû Tâlib'in yanna

girmeleri için ondan izin isteyerek: “Bunlar kavminin ihtiyarlan ve ileri

gelenleridir. Senin huzuruna girmek için izin isterler” dedi. Ebû Tâlib: "Onlan

yanma getir” dedi. Ebû Tâlib'in yanna girince: “Ey Ebû Tâlib! Sen bizim

büyüümüz ve efendimizsin. Kardein olu hakknda bize adaletle hükmünü

ver. Ona emret de ilâhlanmza sövmeyi terketsin, biz de onu ve ilâhn

brakalm” dediler. Ebû Tâlib Hz. Peygamberie (saiiaiiahu aleyhi Teranem) birisini

gönderip çartt. Allah'n Resûlü (Miiaiiahu aleyhi vmiiBm) Ebû Tâlib'in yanna girince

Ebû Tâlib: “Ey yeenim! Bunlar senin kavminin ihtiyarlan ve ileri gelenleridir.

Senden ilâhlanna sövmeyi brakman istiyorlar. Onlar da seni ve ilâhn

brakacaklar" dedi. Resûlullah (»yiahu aleyhi veseiim): “Ey amca, ben onlan kendileri

için en hayrl olan bir eye çarmyor muyum?” karln verince, amcas:

“Onlan neye çanyorsun?” diye sordu. Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi reselleri):

"Onlara öyle bir kelime söylemelerini teklif ediyorum ki bütün Araplar bu

kelime ile onlara boyun eecek ve onlar bu kelime ile Acem'e sahip olacaklar

"

buyurdu. Grubun içinden Ebû Cehil: “Baban hakk için, nedir o keli ne? Biz,

1

Sâd Sur. 1-8

1 bn Ebî eybe (14/299, 300), Ahmed 3/458, 5/393, 394 (2008, 3419), Tirmizî (3232),

Nesâ S. el-Kübrâ (11436, 11437), bn Cerîr (20/19, 20), bn Kesîr Tefsîr'de (7/46) geçtii

üzere bn Ebî Hatim, Hâkim (2/432), Tahrîcu Ehâdîsi'l-Keâfta (3/185, 186) geçtii üzere

bn Merdûye. Zayii hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 636).
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hem o kelimeyi, hem de on mislini söylemeye hazrz" deyince, Hz.

Peygamber (saiiaiiaru aleyhi vs selle ti): "Lü ilahe illallah, demeniz" buyurdu. Bunun

üzerine, Kurey grubu yüz çevirip: “Bundan baka bir ey iste" deyince,

Resûlullah (sailoliahu aleyhi vesBlem): "Güne'i getirip avucuma koysanz bile sizden bu

kelimenin dnda baka bir ey istemiyorum " buyurdu. Öfke içinde yanndan

kalktlar ve: “Allah’a yemin olsun ki hem sana, hem de sana bunu emreden

ilâhna küfredeceiz (söveceiz)” dediler. "Onlardan elebalar: «Yürüyün

ve ilâhlarnza (ibadette) direnin. üphesiz ki bu istenilen bir eydir»

diyerek, kalkp gittiler. Biz bunu öbür dinde iitmedik. Bu, ancak bir

uydurmadr" 1

âyetleri buna iaret etmektedir.

3

la •> y* öS 1

Jî
* ^ üî^üij ^

“Sad. Öüt veren Kur'ân'a and olsun ki, inkar edenler gurur

ve ayrlk içindedirler Biz onlardan önce nice nesilleri helâk

ettik. Onlar da feryat ettiler, ama artk kurtulu zaman
deildi." (Sâd Sur. 1-3)

Abd b. Humey’in Ebû Salih'ten bildirdiine göre Câbir b. Abdillah ile bn

Abbâs'a, “Sad” buyruu sorulunca: “Bilmiyoruz” cevabn verdiler.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "jo”

buyruunu, "jL” eklinde, dâl harfini esreli olarak okumu ve “Kur'ân’ oku

ve onu okumaya taarruz et (kalk)” mânâsn vermitir.

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), ,

”

buyruunu, “ii^”

eklinde, dâl harfini esreli olarak okumu ve “Kur'ân' oku ve onu okumaya

taarruz et (kalk)” mânâsn vermitir. Abdulvehhâb ise: “Amelini Kur'ân'la

karlatr ve onun Kur'ân'a ne kadar uyduuna bak” mânâsn vermitir/

ibn Merdûye'nin Dahhâk'tan bildirdiine göre buyruu: "Ben, doru

1

Sâd Sur. 6, 7
1 bn Cerîr (20/23, 24).

3 bn Cerîr (20/5).

4 bn Cerîr (29/5, 6).
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söyleyen Allah'm" mânâsndadr.

bn Cerîr'in Dahhâk’tan bildirdiine göre "jo" buyruu; "Allah doru

söyledi” mânâsndadr.'

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre V' buyruundan

kastedilen Hz. Muhammed'dirtaHlh aleyhimeM.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs, "Sad. öüt veren Kur'ân'a

and olsun ki
"2

âyeti (Mekke müriklerinin) meclisleri hakknda nazil

olmutur, dedi.

ibn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre, b öîyüii
"3 buyruu:

“erefli Kur'ân'a andolsun ki" mânâsndadr.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve IbnuTMünzirîin Ebû Hasîn'den bildirdiine

göre Saîd, “/jJI b jîyüis
” 5 buyruunu: "erefli Kur'ân’a andolsun ki”

eklinde açklamtr .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu't-Enbârî'nin el-Mesâhifte bildirdiine

göre Katâde, "Sad. Öüt veren Kur'ân'a and olsun ki, inkar edenler gurur

ve ayrlk içindedirler
"

7

âyetlerini açklarken: "Yaplan yemin, kafirler

hakkndadr. Yemin edilerek, kafirlerin taassub ve ayrlk içinde olduj

bildirilmitir" dedi .

6

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, "nkar

edenler gurur ve ayrlk içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helâk

ettik. Onlar da feryat ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi"9 âyetlerini:

“Kafirler, gurur ve isyan içindedir. Biz onlardan önce nice nesilleri helâk ettik.

1 bn Cerîr (20/7).

2
Sâd Sur. 1

3 Sâd Sur. 1

4 bn Cerîr (20/8, 9).

5 Sâd Sur. 1

6 bn Cerîr (20/8).

7 Sâd Sur. 1, 2

8 bn Cerîr (20/9-11).

9 Sâd Sur. 2, 3
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Onlar da feryat ettiler, ama artk kaçabilecekleri zaman deildir” eklinde

açklad .

1

Tayâlisî, Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

Hâkim’in bildirdiine göre et-Temîmî der ki: bn Abbâs'a, “Onlar da feryat

ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi”
2
âyetinin mânâsn sorduumda:

“Komak ve kaçp kurtulmak zaman deildir’’ mânâsndadr" cevabn verdi .
3

Tastî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, “ ^ otfj

joliS
”4 buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Kaçlacak zaman deildir"

demektir" cevabn verdi. Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlarm ki?" diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki!

Yoksa A’â’nn:

Leyla’y hatrladm, ama artk hatrlama zaman deildir

Artk hen ondan uzaklara kaçmken dediini bilmez misin?"5

bn Ebî Hâtim'in krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs, "Onlar da

feryat ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi"6 âyetini: “Feryadn

kendilerine fayda vermedii zamanda feryad ettiler" eklinde açklayp:

Leyla yi hatdadm, ama artk hatrlama zaman deildir beytini okudu.

bn Ebî Hâtim’in Ebû Zabyân vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs,

"Onlar da feryat ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi"7
âyetini: “Artk,

bu vakit kaçlabilecek vakit deildir" eklinde açklad.

bnu'l-Münzir'in Atiyye vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Onlar

1

Talîk’ te (4/295) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (20/11, 14).

2
Sâd Sur. 3

3 bn Kesîr Tefsir"de (7/44) geçtii üzere Tayâlisî, Abdurrezzâk (2/160), bn Cerîr

(20/13) ve Hâkim (2/432, 322 “sahih").

4
Sâd Sur. 3

5 Mesâilu Nâfi (51).

6
Sâd Sur. 3

7
Sâd Sur. 3
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da feryat ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi"' âyeti: "Artk, bu vakit

katlabilecek vakit deildir” mânâsmdadr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Ali b. Ebî Talha vastasyla bn Abbâs’tan

bildirdiine göre "Onlar da feryat ettiler, ama artk kurtulu zaman

deildi
" 3

âyeti: "Artk, bu vakit yardm istenebilecek vakit deildir”

mânâsmdadr.

3

Abd b. Humeyd'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre "Onlar da feryat

ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi"4
âyeti: "Artk, bu vakit szlanma

vakti deildir” mânâsmdadr.

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre "Onlar da feryat

ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi"5 âyeti: "Artk, bu vakit nida

edilecek (çlk atlacak) vakit deildir” mânâsmdadr.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b

el-Kurazî, "Onlar da feryat ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi
"6

âyetini açklarken öyle dedi: "Dünya kendilerine arkasn döndüü zamanda

Allah' birleyen çlklar attlar ve dünya onlara srt çevirdii bir zamanda

tövbe etmekte geç kaldlar.”

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, "Onlar da feryat

ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi"7 âyetini açklarken öyle dedi:

"Onlar, feryad edilmeyecek bir zamanda feryad ettiler ve Allah'n azabmla

kar karya kalnca tövbe etmek istediler, ama bunun onlara bir faydas

olmad ve tövbeleri kabul edilmedi.”
8

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in krime'den bildirdiine göre "Ama

1

Sâd Sur. 3
2
Sâd Sur. 3

3 bn Cerîr (20/33) ve el-Jtkân'da (2/40) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4 Sâd Sur. 3

5 Sâd Sur. 3
6
Sâd Sur. 3

7
Sâd Sur. 3

8 bn Cerîr (20/14).
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artk kurtulu zaman deildi
" 1

buyruu: "Artk, yaptklarndan (piman

olup) geri dönme vakti deildir" mânâsndadr.
2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih,

"Onlar da feryat ettiler, ama artk kurtulu zaman deildi
''3 âyetini

açklarken öyle dedi: “Süryânîler, diyecei zaman "ov/' derler."

* 4.IJS IJU üjji&l Jlij f4L jxi 61

1

ij-L 61^ Süit Jikij * iii
üj

ij^ij Lfrjj î«#

îLi y» lâ* u * i>; i» üj JU

1

rt ili ^ ^ ji Uö ^ jSl# jjijt * i^M- VJ IJU üj

pt * _pl öîLr'"- ft
* lyA ^ ji

U li- * vU-iSîl yi Uj yfjSlj Ç.JU3 I Mi (j

J> SUi pî f
ji p4M^ « f

UIÜ

/£ ÜJ
* (îliljt akjS'

1

üjl^fcü*tj J._^
^
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*
aljSîl

l*j U S-Lp-Ij VJ .Vji jîi Uj * vüe Ji JijJI O5T Vj

pjîJ lûai d Uj IjJIj * J\Ji j*

"Kâfirler, kendilerine içlerinden bir uyanann gelmesine

atlar ve öyle dediler: «Bu, yalana bir sihirbazdr.

lâhlar bir tek ilâh m yapt? Gerçekten bu çok tuhaf bir

ey!» çlerinden ileri gelenler, «Gidin, ilâhlarnza tapmaya
devam edin. te bu istenen eydir. Biz bunu son dinde (en

son dinî inanlarda) duymadk^ Bu ancak bir uydurmadr. 0

zikir (Kur'ân) içimizden ona m indirildi?» diyerek kalkp
gittiler. Hayr, onlar benim Zikrimden (Kur'ân'dan) üphe

içindedirler. Hayr, henüz azabm tatmadlar. Yoksa mutlak

1

Sâd Sur. 3
2
Abdurrezzâk (Abdurrezzâk (2/160).

* Sâd Sur. 3
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güç sahibi ve çok balayan Rabbinin rahmet hâzineleri

onlann yannda mdr? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi

arasmdakilerin hükümranl onlann mdr? Öyle ise

sebeplere yaparak yükselsinler (bakalm!) Onlar, çeitli

gruplardan olumu ve urackta bozguna urayacak derme
çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nûh kavini, Âd kavmi,

sütunlar sahibi Firavun, Semûd kavini, Lût kavmi ve Eyke

halk da peygamberleri yalanlamlard. te onlar da
(böyle) gruplard. (O gruplarn) her biri peygamberleri

yalanlad da onlar cezalandrmam hak oldu. Bunlar da
(mürikler de) ancak (vakti gelince) asla geri kalmayacak

korkunç bir ses bekliyorlar, mürikler (alay ederek) öyle
dediler: “Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce paymz

hemen ver!" (Sâd Sur. 4-i6)

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr’in bildirdiine göre Katide, “Kâfirler,

kendilerine içlerinden bir uyarcnn gelmesine atlar ve öyle dediler: Bu,

yalanc bir sihirbazdr. lâhlar bir tek ilâh m yapt? Gerçekten bu çok tuhaf

bir ey!"

1

âyetlerini açklarken öyle dedi: “Kendilerine içlerinden gelen

uyanc, Hz. Muhammed'dir. Mürikler, sadece Allah'a kulluk etmeye davet

edilince atlar ve: “Tek bir ilâh, bütün ihtiyaçlarmz duyar m!” dediler.*

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Miclez der ki: Bedir günü bir adam:

“Bunlar (Mekke mürikleri) kadndan baka bir ey deildir” deyince,

Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem): "Onlar o toplumun ileri gelenleridir" buyurup»,

“içlerinden ileri gelenler, "Gidin, ilâhlarnza tapmaya devam edin, ite bu

istenen eydir" 3
âyetini okudu.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre “çlerinden

ileri gelenler, "Gidin, ilâhlarnza tapmaya devam edin, ite bu istenen

eydir"* âyeti, Kurey eraf, Ebû Tâlib'e gidip Resûlullah («iaiiahu aleyhi vtseiien]

1

Sâd Sur. 4, 5
2 bn Cerîr (20/18).

3 Sâd Sur. 6

* Sâd Sur. 6
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hakknda konuunca nazil olmutur .

1

bn Merdûye'nin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre "çlerinden ileri

gelenler, "Gidin, ilâhlarnza tapmaya devam edin. te bu istenen eydir"
2

âyetinden kastedilen kii Ebû Cehil'dir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Mücâhid’den bildirdiine

göre "çlerinden ileri gelenler, "Gidin, ilâhlarnza tapmaya devam edin.

te bu istenen eydir"3 âyetinden kastedilen kii Ukbe b. Ebî Muayt'tr. "Biz

bunu son dinde (en son dinî inanlarda) duymadk. Bu ancak bir

uydurmadr"4 âyetindeki son dinden kast, Hristiyanlktr. "Bu ancak bir

uydurmadr" sözüyle ise: "Müslümanlar bunu kendi aralannda

uydurmulardr” demek istemilerdir .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Biz bunu

son dinde (en son dinî inanlarda) duymadk. Bu ancak bir uydurmadr"6

âyetindeki son dinden kast, Hristiyanlktr. "Bu ancak bir uydurmadr"

sözüyle ise Resulullah' (saiieiiahu aleyhi mailem] yalanclkla itham etmilerdir.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz bunu son dinde (en son

dinî inanlarda) duymadk. Bu ancak bir uydurmadr”" âyetini açklarken

öyle dedi: "Âyetteki son dinden kast Hristiyanlktr. Mürikler: "Eer Kuriân

hak olsayd Hiristiyanlar bunu bize haber verirlerdi" dediler.

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

b. Ka'b'dan bildirdiine göre "Biz bunu son dinde (en son dinî inanlarda)

duymadk. Bu ancak bir uydurmadr"9 âyetindeki milletten kast Hz. sa’nn

1 bn Cerîr (20/24, 25).

2
Sâd Sur. 6

3 Sâd Sur. 6
4 Sâd Sur. 7

5 bn Cerîr (20/21, 25).

6
Sâd Sur. 7

7 bn Cerîr (20/25) ve el-tkân'da (20/40) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
8
Sâd Sur. 7

9 Sâd Sur. 7
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milletidir.

1

Abd b. Humeyd'in Katâde'den bildirdiine göre “Biz bunu son dinde (en

son dinî inanlarda] duymadk. Bu ancak bir uydurmadr"2
âyetindeki son

dinden kast, Hristiyanlktr.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

“Biz bunu son dinde (en son dinî inanlarda) duymadk. Bu ancak bir

uydurmadr" 3 âyetindeki son (dinden) milletten kast Kureylilerdir. “Bu

ancak bir uydurmadr" sözüyle ise Resûlullah' (sailaiiahu aleyhi veseM yalanclkla

itham etmilerdir.
1

Abdurrezzâk Musatnefte ve Taberânî'nin bildirdiine göre ibn Mes'ûd,

namaz klan bir adamn Fatiha Sûresini okuduktan sonra: “Rabbimizin evini

hac eder borcumuzu öderiz. O ise bize sk admlarla hzlca yönelir" dediini

görünce, “Biz bunu son dinde (en son dinî inanlarda) duymadk. Bu ancak

bir uydurmadr"5 âyetini okudu.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, “Biz bunu son

dinde (en son dinî inanlarda) duymadk. Bu ancak bir uydurmadr"'

âyetini: “Bunu ne dinimizde, ne de zamanmzda duymadk. Bu, ancak onun

uydurduu bir eydir" eklînde açklad. “Yoksa mutlak güç sahibi ve çok

balayan Rabbinin rahmet hâzineleri onlarn yannda mdr? Yoksa

göklerin, yerin ve ikisi arasndakilerin hükümranl onlarn mdr? öyle ise

sebeplere yaparak yükselsinler (bakalm !)"
8
âyetlerini açklarken ise öyle

dedi: "Hayr vallahi, Allah'n rahmet hâzinelerinden onlann yannda hiçbir ey
yoktur. Öyle ise semann kaplanna yüklensinler bakalm ."9

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre âyette geçen

1 bn Cerîr (20/22).

2
Sâd Sur. 7

3 Sâd Sur. 7
1
Talîk'te (4/295) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (20/23, 25).

5 Sâd Sur. 7
6
Abdurrezzâk (3854, 3855) ve Taberânî (9379).

7 Sâd Sur. 7
8
Sâd Sur, 9, 10

9 bn Cerîr (20/23, 25, 27).
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kelimesinden sema kastedilmitir.
2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî b. Enes der ki: "Âyette geçen sebepler,

kldan daha ince, demirden daha salamdr ve her yerdedir, ancak

görülmezler."3

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid, "Öyle

ise sebeplere yaparak yükselsinler (bakalm!)"4 âyetlerini açklarken ise

öyle dedi: "Sebeplerden kast, semann yollan ve kaplardr. "Onlar, çeitli

gruplardan olumu ve urackta bozguna urayacak derme çatma bir

ordudur"5 âyetindeki ordu Kurey, gruplar ise geçmi nesillerdir."
6

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

göre Katâde, "Onlar, çeitli gruplardan olumu ve urackta bozguna

urayacak derme çatma bir ordudur"7
âyetini açklarken öyle dedi: "Allah,

Hz. Muhammed’e, henüz Mekke'deyken, mürik ordusunu hezimete

uratacan vaad etmitir. Bu âyetin tevili Bedir günü gerçeklemitir.”

"Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazklar/sütunlar sahibi

Firavun "
8
âyetini açklarken ise: "Firavun'un, (oyun oynamak için) kazklar,

ipleri ve oyun yerleri vard" demitir. "(O gruplarn) her biri peygamberleri

yalanlad da onlar cezalandrmam hak oldu. Bunlar da (mürikler de)

ancak (vakti gelince) asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar.

Mürikler (alay ederek) öyle dediler: "Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce

paymz hemen ver!"9 âyetlerini açklarken ise öyle dedi: "Bunlar hepsi de

peygamberleri yalanlaynca azab hak ettiler. Muhammed'in ümmeti, vakti

gelince asla geri kalmayacak olan kyamet gününü beklerler ve: "Ey

Rabbimiz! Kyamet gelmeden önce çekmemiz gereken azab bize gönder(de

âhirette bu azaba maruz kalmayalm)" derler. Ebû Cehil de: "Allahm!

’ Sâd Sur. 10
2 bn Cerîr (20/28) ve el-tkân'da (2/40) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3bn Cerîr (20/28).

4
Sâd Sur. 10

5 Sâd Sur. 11
5
Talîku't-Ta’lîk' te (4/296) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (20/27, 29).

7 Sâd Sur. 11

8
Sâd Sur. 12

9 Sâd Sur. 14, 15, 16



476 -3 Sâd Sûresi

Muhammed'in söyledii doruysa bize gökyüzünden ta yadr veya bize ac

verici bir azab gönder" demiti.

1

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin Mücâhid'den bildirdiine göre

âyette geçen "<j£â ^ lîî U"* buyruu: "Geri dönmeyecek” mânâsndadr. "Ey

Rabbimizl Hesap gününden önce paymz hemen ver!"

3

âyetindeki paydan

kast ise azabtr.

9

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

âyette geçen £) U"5 buyruu: "Geri kalmayacak” mânâsndadr. "Ey

Rabbimizl Hesap gününden önce paymz hemen veri
"6

âyetindeki paydan

kast ise azabtr.

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

,> U"a
buyruu: "Geri dönmeyecek” mânâsndadr. "Ey Rabbimizl

* ~

Hesap gününden önce paymz hemen ver!"9 âyetiyle ise mürikle',

Allah'tan kendilerine gönderilecek azab hemen göndermesini istemilerdir.
0

Tastî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, 13 iki”'
1

buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Ktt, mükafat mânâsndadr"

cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini

biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir; "Tabi ki! Yoksa

A'â'nn:

Onunla karlatn Hükümdar en-Numan hile

1 bn Cerîr (20/29, 30, 32-34, 38).

3
Sâd Sur. 15

3 Sâd Sur. 14, 15, 16

* Talîku’t-Ta'Rk' te (4/296) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (20/34, 37, 38).

5 Sâd Sur. 15
6
Sâd Sur. 14, 15, 16

7 bn Cerîr (20/34, 37) ve el-tkân'da (2/40) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
a
Sâd Sur. 15

9 Sâd Sur. 14, 15, 16

10 bn Cerîr (20/34, 37).

r
Sâd Sur. 16



Ayet: 4-16 477

Mükafatlan verirken kimine daha fazla verir’ dediini bilmez misin?"
1

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basri)'den bildirdiine göre “Ey Rabbimiz!

Hesap gününden önce paymz hemen ver!"2 âyetindeki paydan kast

cezadr.

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre “Ey Rabbimiz!

Hesap gününden önce paymz hemen ver!"3 âyetindeki paydan kast

kitaptr.

Abd b. Humeyd’in krime’den bildirdiine göre “Ey Rabbimiz! Hesap

gününden önce paymz hemen ver!"4 âyetindeki paydan kast nasiptir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atâ, “Ey Rabbimiz! Hesap gününden

önce paymz hemen ver!"5 âyetini açklarken öyle dedi: “Bu sözü söyleyen,

Abduddâr oullanna mensup Nadr b. el-Hâris b. Alkame b. Kelede'dir. Yüce

Allah'n, "Biri çkp gelecek azab sordu
" 6

âyetinde bahsettii kii de bu

adamdr. Bu kii, kendisine gelecek olan azab sormutu. Yine bu kii,

“Allahmz! Eer bu Kitap, gerçekten Senin katndan ise bize gökten ta

yadr veya can yakc bir azab ver
"7 demiti. Atâ der ki: “9u kii hakknda

Allah'n Kitab'nda on küsur âyet nazil olmutur."

bn Ebî Hâtim’in Zübeyr b. Adiy vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs,

“Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce paymz hemen ver!"8 âyetteki

paydan kastedilenin, onlarn, Cennetten paylannn çabuklatrlmasn

istemeleri olduunu söylenmitir.

4. 1/t û\ jjVi iî 3j)|j üxi J ÖJjk u J*
"Ey Muhammedi Onlann söylediklerine kar sabret Güçlü

el-tkân'da (2f76) geçtii üzere Tastî.

1
Sâd Sur. 14, 15, 16

3 Sâd Sur. 14,15, 16

4 Sâd Sur. 14, 15, 16

5 Sâd Sur. 14, 15, 16
6
Me'âric Sur. 1

7
Enfâi Sur. 32

8
Sâd Sur. 14, 15, 16
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kulumuz Davud'u hatrla. O, Allah'a çok yönelen bir kimse

d." (Sâd Sur. 17)

bn Cerîr'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen "j$r’ kelimesi,

kuvvet mânâsndadr.

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

geçen "Güçlü kulumuz Devud'u hatrla ..."3 sözünden kastedilen, Allah'a

itâatta güçlü olmaktr.*

Abdurrezzâk ve bn Ebî rlâtim'in Katâde'den bildirdiine göre âyette

geçen "Güçlü kulumuz Davud'u hatrla ..."5 sözünden kastedilen, ibadette

güçlü olmaktr .

6

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, "Güçlü kulumuz

Dâvud'u hatrla ..."7 buyruunu açklarken: "Hz. Dâvud’a (alsyhimM ibâdette

güçlülük, slâm'da anlay verilmiti" dedi .

8

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Haan, "Güçlü kulumuz Dâvud'u

hatrla ..."9 buyruunu açklarken: "Hz. Dâvud'a (lejtisseiam) ibâdette güçlülük,

doru yolu görme özellii verilmiti" dedi.

Buhârî Tarih'te ve Hâkim’in Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Allah'n

Resulü (sBisilshu alevtî veseliem) Hz. Dâvud’dan bahsedince: "Beerin en fazla ibadet

edeniydi" buyururdu .

10

Deylemî’nin bn Amr’dan bildirdiine göre Resülullah (saflahhu «M* meiiem): "Hiç

1

Sâd Sur. 17
2 bn Cerîr (20/41).

3 Sâd Sur. 17

4 bn Cerîr (20/41).

5 Sâd Sur. 17
6
Abdurrezzâk (2/161).

7 Sâd Sur. 17
8 bn Cerîr (20/41).

9 Sâd Sur. 17

10
Buhârî (1/89, 5/29) ve Hâkim (2/433). Hâkim, hadisin senedinin sahih olduunu

ama Buhari ile Müslim'in bunu rivayet etmediini söylemitir. Zehebî de ona muvafakat

etmitir.
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kimseye: «Ben Dâvud'dan daha fazla ibadet yapann» demek yakmaz"

buyurmutur.

1

Ahmed'in Zühd’de bildirdiine göre Sabit der ki: Hz. Dâvud, gece

namazn uzun tutard. Rükûya varp ban kaldrnca gökyüzüne bakar ve:

“Ey gökleri imar eden. Sana bam kaldrdm. Bu, kularn, Rabblerine nazar

ediidir” derdi .

1

Ahmed'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Hz. Dâvud (aityhisselam): “Ey

ilahm! Seni zikreden bir toplulua urarsam ve (onlara atlayp) geçersem,

onlar geçen ayam kr” demitir.

Ahmed'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Hz. Dâvud (alyhissaJam): “Ey

lahm! Hangi nzk daha tatldr?” diye sorunca, Yüce Allah: “Elinin emei

daha tatldr ey Dâvud" buyurdu .
3

Ahmed'in, Urve b. ez-Zübeyrîden bildirdiine göre Hz. Dâvud (aieyhmeM

minberde hurma yaprandan sepet yapp çarya göndererek sattrr ve

onun parasyla geçinirdi .

4

Ahmed'in Saîd b. Ebî Hilâl'den bildirdiine göre Hz. Dâvud (aieytisselami gece

kalkt zaman öyle derdi: “Allahm! Gözler uyudu, yldzlar batt. Sen ise

kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yaratklarn gözetip

duransn.”

bn Cerîr’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre evvâb, tebih eden

mânâsndadr.

5

bn Cerîr'in Mücâhid’den bildirdiine göre evvâb, tebih eden

mânâsndadr.

6

ibn Ebî Hâtim’in Amr b. urahbîl'den bildirdiine göre evvâb, Habe diliyle,

tebih eden mânâsndadr.

1

Deylemî (7749).

1 Ahmed (sh. 88, 89).

3 Ahmed (sh, 72).

4 Ahmed (sh. 83).

5 bn Cerîr (20/81, 21/450).

6 bn Cerîr ( 21/450).
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Deylemî'nin bildirdiine göre Mücâhid der ki: bn Ömer'e, evvâb’

m

mânâsn sorduumda öyle cevap verdi: Ben Resûlullah’a (sellallahu aleyhi vesellen

)

ayn soruyu sorduumda: "Yalnz kaldnda günahlarn hatrlayp Allah'tan

balanma dileyendir

"

cevabn verdi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Mücâhid'den bildirdiine göre evvâb,

günahlarn terk edip Allah'a yönelen, mânâsndadr.

1

Abd b. Humeyd’in Mücâhid’den bildirdiine göre evvâb, günahlara tövbe

edip günah ilemekten vazgeçen mânâsndadr.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde, "O, Allah'a çok

yönelen bir kimse idi
"2 buyruunu: “O, Allah’a itaat eden ve çok namaz

klandr" eklinde açklamtr.
3

Abd b. Humeyd’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre evvâb, kesin olara<

inanan mânâsndadr.

juji q

"üphesiz biz dalan Dâvud run emrine vermitik. Onlar

Dâvud r
la beraber gece ve kuluk vakti tebih ederlerdi."

(Sâd Sur. 18 )

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, "üphesiz biz dalar

Dâvud'un emrine vermitik. Onlar Dâvud'la beraber gece ve kuluk vakti

tebih ederlerdi
"4

âyetini açklarken: "Hz. Dâvud, gece ve güne doarken

tebih edince, dalarda kendisiyleberaber tebih ederlerdi" demitir.

Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona,
"

örfili
" 5 buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: "Günein yayld

zaman namaz vacip olur, demektir" cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi

bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlarm ki?" diye sorunca da, bn Abbâs

1 bn Cerîr (20/42).

’ Sâd 5u r. 17

3 bn Cerîr (20/42).

4 Sâd Sur. 18

5
Sâd Sur. 18
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öyle demitin "Tabi ki! Yoksa A’â’nn:

Sabah olunca günenn yayldn görmek için

Gecenin tamamn uykuda geçirmez
"
dediini bilmez mSn?"'

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in Atâ el-Horasânî’den bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: "üphesiz biz dalar Dâvud'un emrine vermitik. Onlar

Dâvud'la beraber gece ve kuluk vakti tebih ederlerdi
" 3

âyetini

okuyuncaya kadar, kuluk namaz hakknda kalbimde bir kuku vard ."3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre ikrime der ki: ibn Abbâs kuluk

namazn klmazd ve: "Kur'ân'da bunu emreden âyet nerede?" derdi. Daha

sonra ise: "Onlar Dâvud'la beraber gece ve kuluk vakti tebih ederlerdi
"

4

âyetinde kastedilen kuluk namazdr" deyip kuluk namazn klmaya

balad.

bnu’l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Bir

müddet "Onlar Dâvud'la beraber gece ve kuluk vakti tebih ederlerdi
"3

âyetindeki kuluk vaktinden neyin kastedildiini anlamadm. nsanlann

Kuluk namazn kldn görünce, âyetin buna iaret ettiini anladm."

Taberânî'nin M. el-Evsat’ta ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: "Onlar Dâvud'la beraber gece ve kuluk vakti tebih

ederlerdi
"6

âyetini okur ve mânâsn bilmezdim. Ommü Hâni binti EbîTâlib,

bana, Resûlullah'n (uiiaiiehu aieyki «sillem) Fetih günü yanna girip abdest almak için

su isteyerek abdest aldktan sonra kuluk namazn kldn, sonra da: "Ey

Ümmü Hâni! Bu, kuluk namazdr" buyurduunu söyleyince, âyetin

mânâsn anladm."7

1

Mesâilu NSfi (344).
3

Sâd Sur. 18

3 Abdurrezzâk (4870).

4 Sâd Sur. 18

s Sad Sur. 18
6
Sâd Sur. 18

7
Taberânî (4246) Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (7/99) ravilerden Ebû Bekr el

Huzelî'nin zayf olduunu söylemitir.
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bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, Ümmü Hâni

binti Ebî Tâlib'in, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Mekke'nin fethedildii gün

kuluk vakti sekiz rekat namaz kldn söylediini örenince öyle dedi:

"Ümmü Hâni, "Onlar Dâvud'la beraber gece ve kuluk vakti tebih

ederlerdi"’ buyruuna istinaden bu vaktin bir namaz olduunu iddia etti."
2

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Abdullah b. el-Hâris der ki: Ümmii

Hâni'nin yanna girdiimde bana Resûlullah'n (niiaiiahu aleyhi vasaiiem) kuluk namaz

kldn söyledi. Çkp bn Abbâs' bularak: “Haydi Ümmü Hani'ye gidelim"

dedim ve girdiimizde: “Resûlullah'n (s*ii*UbIn iM» «ssiiem) kuluk namaz kldn
amcann oluna anlat" dedim. Ümmü Hâni, bn Abbâs’a da anlatnca, bn
Abbâs, bu namaz, irâk namaz olarak tevil etti." Bu da kuluk namazdr.

3

ibn Merdûye'nin Mücâhid vastasyla Saîd'den bildirdiine göre Ümmü
Hâni binti Ebî Tâlib der ki: “Mekke'nin fethedildii gün Allah’n Resûlü (saiiaiiafu

aiyh «eseiien) yanma girdi, üzerinde toz vard. Bir leen istedi, leendeki hamur

izini hâlâ görür gibiyim, leeni su döktüm. Benimle arasna bir örtü

konulmasn emretti ve kalkp üzerine su dökündü. Sonra kalkp sekiz rekat

kuluk namaz kld." Mücâhid der ki: “Bu hadisi bn Abbâs'a anlattmda:

“Bu, irâk namazdr" dedi.
1
*

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. el-Hâris der ki: Osmân b.

Affân'n hilafeti döneminde kuluk namazn sordum. Sahabeden birçok kii

olmasna ramen, Ümmü Hâni'den bakas kuluk namaznn olduunu isbat

edemedi. Ümmü Hâni öyle dedi: Resûlullah'n (ssiiaiiBhu aM» venüsn) Fetih günü bu

namaz bir defa sekiz rekat kldn gördüm. Ne daha önce, ne de daha sonra

bu namaz kldn görmedim." Abdullah der ki: Bunu bn Abbâs'a

anlattmda: “Ben, «Onlar Dâvud'la beraber gece ve kuluk vakti tebih

1

Sâd Sur. 18
J bn Cerîr (20/45).

3
Taberânî 24/425 (1034).

1 Taberânî 24/438 (1070). Mücâhid vastasyla.
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ederlerdi»' âyetini okur ve: "râk namaz hangi namazdr?" derdim. rak

namaz ite budur" dedi .

2

bn Cerîr ve Hâkim'in Abdullah b. el-Hâris’ten bildirdiine göre bn Abbâs,

kendisine Ümmü Hâni'ye götürünceye kadar kuluk namazn klmazd.

Ümmü Hâni'nin yanna girip: “Bize anlattn bn Abbâs’a da anlat"

dediimizde, “Allah'n Resûlü (saiiailafm aleyhi «eseilem) evime girdi ve sekiz rekat

kuluk namaz kld” dedi. bn Abbâs: “Kurîân'n hepsini okumutum, ama

imdiye kadar irak namaznn ne olduunu anlamamtm" diyerek oradan

çkt .

3

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre bn Abbâs: “Kur'ân’da kuluk

namazn aradm ve onun, “...gece ve kuluk vakti tebih ederlerdi
"4

buyruunda gördüm" demitir.

Buhârî Tarih.’te, Hâkim, bn Merdûye ve Taberânî'nin M. el-Evsafta Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyhi «seM: "Sadece Allah'a

yönelen kimse kuluk namazna devam eder. Bu namaz evvâbn (Allah'a

yönelenlerin) namazdr" buyurdu .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Dostum (Allah'n

Resûlü) (saUaUahu eleyin resellem) bana kuluk namazn klmam tavsiye etti. Bu namaz

evvâbin namazdr" dedi.

6

el-lsbehânî et-Terîb’de, Enes'in öyle dediini bildirir: Allah'n Resûlü

(tsiiaitsiu aleyhi vweUem): “Ey Enesl Kuluk namazn kl. Bu namaz, evvâbin namazdr

"

buyurdu .

7

1

Sâd Sur. 18
2
Ahmed (44/473, 45/386 (26901, 27391). Muhakkikler hadisin sahih olduunu

söylemitir.

3 bn Cerîr (20/44, 45) ve Hâkim (4/53).

4 Sâd Sur. 18
5
Buhârî (1/366), Hâkim (1/314 “sahîh") ve Taberânî (3865). Sahih hadistir. (Elbânî, es-

Silsiletu’s-Sahîha. 703, 1994).
6 bn F.bî eybe Ebû Hureyre'den Resûlullah'n [siiaiMu eleyin mailem): "Sadece Allah'a

yönelen kimse kuluk namazna devam eder. Bu namaz evvâbin (Allah'a yönelenlerin)

namazdr" buyurduunu nakletmitir. (2/408, 410).

7 Ebû Ya'lâ (4183, 4293). Muhakkik hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
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ibn Ebî eybe, Müslim ve Taberânî'nin Zeyd b. Erkam'dan bildirdiine

göre Allah'n Resulü (sdkiiahu bMi nasHem) Kubâ'ya gittiinde onlann kuluk namaz

kldn -bir lafzda Güne doduktan sonra eklindedir- görünce: "Evvâbîn

namaz, scaktan deve yavrularnn ayaklarnn yand saatte klnr"

buyurdu .

1

Beyhakî'nin Ebu'd-Derdâ’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssUeiiahuM
««Hem): "Kuluk namazna sadece Allah’a yönelenler devam ederler"

buyurmutur.

Tirmizî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre Enes, Resûlullah'n (mIIbUJiij aleyhi

rendem): "Allah, on iki rekat kuluk namaz klana Cennette altndan bir kök

yapar

"

buyurduunu nakletmitir.

2

Ebû Nuaym'n Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (hMIiIiu aleyhi vmii>n):

"Kuluk namazn kl. Bu namaz evvâbin (Allah'a yönelenlerin) namazd r
”

buyurdu .

3

Humeyd b. Zencûye Fadâilu'l-A'mâl'âe ve Beyhakî u'abu'l-lman'da,

Haan b. Ali'den Resûlullah'n (nUhu aleyhi meiM öyle buyurduunu nakleder

"Allah, sabah namazn kldktan sonra namazgahnda oturup güne doana

kadar Allah' zikreden, sonra iki rekat kuluk namaz klana atein kendisini

yakmasn veya yemesini haram klar."*

Humeyd b. Zencûye, Taberânî ve Beyhakî, Utbe b. Abd es-Sülemî ve Ebû

Umâme el-Bâhilî'den Resûlullah'n (sallaiiahu aleyhi «seiM öyle buyurduunu

nakleder: "Kim sabah namazn bir mescitte cemaatle kldktan sonra yerinde

kalp kuluk namazn klarsa, kendisine tam bir hac ve umre sevab verilir
"5

1 bn Ebî eybe (2/406, 407), Müslim (738) ve Taberânî (5108, 5109).

1
Tirmizî (473) ve bn Mâce (1380). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Dalf Sünen et-Tim izî,

70).

3 Ebû Nuaym Delâil (8/83).

4
Beyhakî (3957).

5 Taberânî (7649) ve Beyhakî (3/49) Heysemi, Mecmau’z-Zevâid'de (10/104) ravilerden

Ahvas b. Hakîm'i, dî'nin ve bakalarnn güvenilir bulduunu, bazlarnn ise zayf

olduunu söylediini bildirmitir.
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Ebû Dâvud, Taberânî ve Beyhakî'nin Muâz b. Enes el-Cuhenî'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (uyiahu aleyhi w*elM öyle buyurdu: "Sabah

namazm kldktan sonra iki rekat kuluk namazn klncaya kadar

namazgahnda oturup hayrdan baka söz söylemeyenin günahlar deniz

köpüünden çok olsa bile balanr,."

1

Taberânî'nin, Ebu'd-Derdâ’dan bildirdiine göre Resûlullah(«ww»j aleyhi «mIIbti)

öyle buyurdu: "ki rekat kuluk namaz klan gafiller zümresinden yazlmaz.

Dört rekat klan abidlerden yazlr. Alt rekat klan o gün Allah'n taht-

himayesinde olur. Sekiz rekat klun çok ibadet edenlerin zümresinden yazlr, on

iki rekat klan için Alah Cennette bir ev yapar.

"

3

Humeyd b. Zencûye, Bezzâr ve Beyhakî’nin Ebû Zer’den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (mUMiu # velM öyle buyurdu:
"Kuluk namazn iki rekat

olarak klarsan gafiller zümresinden yazlmazsn. Dört rekat klarsan iyilik

sahiplerinden yazlrsn. Alt rekat klarsan, Allah'a boyun eenler zümresinden

yazlrsn. Sekiz rekat klarsan baarya ulaanlar zümresinden yazlrsn. On

rekat klarsan o gün sana hiçbir günah yazlmaz. On iki rekat klarsan Allah

sana Cennette bir ev yapar.'3

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaiatuj aleyhi veseiiem): "Kuluk namazna devam

edenin günahlar deniz köpüü kadar çok olsa bile balanr" buyurdu.4

1

Ebû Dâvud (1287), Taberânî 20/196 (442) ve Beyhakî (3/49). Zayf hadistir (bak:

Elbânî, Dal/Sünen Ebî Dâvud. 280).

3
Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de (2/237) geçtii üzere Taberânî. Heysemî, ravilerden

Mûsa b. Yâkub ez-Zame'î'yi bn Ma'în ve ibn Hibbân tarafndan güvenilir

bulunduunu, bnu'l-Medînl ve bakalarnn ise zayf addettiini söylemitir. Dier

ravileri güvenilirdir.

3 Bezzâr (3890) ve Beyhalcî (3/48, 49) Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/236) der ki:

"Ravilerden Hüseyin b. Atâ, Ebû Hatim ve bakalan tarafmdan zayf bulunmutur. bn
Hibbân ise onu güvenilirlerden saym ve: "Hata eder ve müdellistir" demitir."

4 bn Ebî eybe (2/406), Ahmed 15/447 (9716), Tirmizî (476) ve bn Mâce (1382). Zayf

hadistir (bak: Elbânî, Dat/Sünen et-Tirmizî, 71).
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<*S>Jl öIIjI j ifCLi Üi-L>j * < JjJajlj

•

'Toplanp gelen kulan da (emrine verdik). Her birisi ona
dönücü idi. Onun mülkünü de pekitirdik. Ona hikmeti ve

hakk batldan ayran sözü söyleme imkann verdik."

(Sâd Sur. 19, 20)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre

kelimesi, “(Kulann) onun emrinde olmalan, "Ona dönmeleri" itaat

etmeleri, "Hikmetten kast, sünnet, "hakk batldan ayran sözü söyleme
"

1

buyruu ise, davacnn delil getirmesi, davalnn da yemin etmesi demektir.

3

Abd b. Humeyd ve Hâkim'in bildirdiine göre Müeâhid, "Onun mülkünü

de pekitirdik. Ona hikmeti ve hakk batldan ayran sözü söyleme imkann

verdik
"4

âyetini açklarken öyle dedi: "Hz. Dâvud (aicyksseiam} Dünya krallannn

en güçlüsüydü. Ona hikmeti ve hakk batldan ayran sözü söyleme imkannn

verilmesi, dedii eyin yerine gelmesi ve hüküm verirken adil olmasdr."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: "srâiloullanndan bir adam, Hz. Davud’un (aiaytueiam! yannda ileri

gelenlerden bir kiiden davac olup: "Bu ineimi gasbetti” dedi. Hz. Dâvud

(aieytaseiam) itham edilen adama sorunca, adam bunu inkar etti. Davacya delil

getirmesini söyleyince de, adam delili olmadn söyledi. Hz. Dâvud (eterturaM

onlara: "Aranzda nasl hüküm vercegimi düünmem için yanmdan kalknz”

buyuruncai ikisi de yanndan ayrldlar. Hz. Davud'a (aleytesclam) rüyasnda:

“Davac olan adam öldür” denilince, Hz. Dâvud (afayfonlan): “Bu bir rüyadr.

Hüküm vermede acele etmeyeyim. kinci gece yine rüyasnda kendisine

davacy öldürmesi emredilince, yine yapmad. Sonra üçüncü gece rüyasnda:

“Ya adam öldürürsün veya Allah seni cezalandnr" denilince, Hz. Dâvud

(HieyhissEiam) adam çanp: “Allah, seni öldürmemi emretti" dedi. Adam: "Bîr detil

1

5âd Sur. 19

1
Sâd Sur. 20

3 Abdurrezzâk (2/161) ve bn Cerîr 820/45, 48, 51).

4
Sâd Sur. 20
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ve isbat olmadan beni öldürecek misin?" deyince Hz. Dâvud (aieytusseiam): "Evet.

Vallahi, Allah'n senin hakkndaki emrini yerine getireceim" karln verdi.

Adam: “Beni öldürmede acele etme de sana haber vereyim. Vallahi bu günah

sebebiyle öldürülmem emredilmedi. Ben, bu adamn babasn ani bir basknla

öldürmütüm. Bu sebeple öldürülmem emredildi" dedi. Hz. Dâvud emretti

ve o adam öldürüldü. Bu olayla Hz. Davud'un (aieyhisseiam) srâiloullar arasndaki

heybeti artt ve mülkü pekitirildi. Yüce Allah’n, “Onun mülkünü de

pekitirdik ....”
1
âyeti buna iaret etmektedir.

2

bn Cerir ve Hâkim'in bildirdiine göre Süddî, "Onun mülkünü de

pekitirdik. Ona hikmeti ve hakk batldan ayran sözü söyleme imkann

verdik
"3 âyetini açklarken öyle dedi: “Hz. Dâvud'u (eleyhimU) her gündüz ve

gece dört bin kii korurdu. Kendisine verilen hikmetten kast

peygamberliktir. Hakk batldan ayran sözü söyleme imkan ise ona

yarglama bilgisinin verilmesidir.”
4

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Ona

hikmeti...verdik
"5 buyruundan kastedilen anlay ve kavrama gücüdür.

6

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in Mücâhid'den

bildirdiine göre âyetteki hikmetten doruluk (hükümde isabet)

kasd edilmitir. Hakk batldan ayran sözü söyleme imkan ise, (hüküm

verirken) yemin ve ahitlerin istenmesidir.

bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine göre “...hakk

batldan ayran sözü söyleme imkann verdik
" 7 buyruundan kastedilen,

doru hüküm verme ve anlaytr.

8

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münziriin Ebû Abdrahman'dan

1

Sâd Sur. 20
1 bn Cerir (20/47) ve bn Kesir Tefoîr'dc (7/50) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

3 Sâd Sur. 20
4 bn Cerir (20/46, 48, 49) ve Hâkim (2/586, 587).

5 Sâd Sur. 20
6 bn Cerir (20/49).

7 Sâd Sur. 20
8 bn Cerir (20/49).
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bildirdiine göre “Hakk batldan ayran sözü söyleme imkann verdik
" 1

buyruundan kastedilen, doru hüküm vermedir.

2

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

“Hakk batldan ayran sözü söyleme imkann verdik
*3 buyruundan

kastedilen, hüküm vermeyi iyi bilmesidir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin Sünen’de ureyh’ten bildirdiine

göre “...hakk batldan ayran sözü söyleme imkann verdik
"4

buyruundan kastedilen, ahitler ve yeminlerdir .

5

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Abdnrahman es-Sülemî der ki: “Hz.

Davud'a hüküm vermesi emredildi. Yanna gelen davac ve davallar hakknca

nasl hüküm vereceini bilemeyince: «Onlardan Benim adma yemin ettir \e

delillerini sor» diye vahyedildi. Âyette geçen, hakk batldan ayrmaktan

kastedilen budur.”
b

bn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Katâde, “Hakk batldan ayran

sözü söyleme imkann verdik" 7 buyruunu açklarken: “Delil getirmek

davacya, yemin etmek ise davalya aittir” demitir .

8

bn Cerîr’in a'bî'den bildirdiine göre “Hakk batldan ayran sözü

söyleme ..."9 buyruundan kastedilenin, kiinin: “Emmâ ba'du: imdi” diyerek

söze balamasdr.

10

bn Ebî Hâtim ve Deylemî'nin bildirdiine göre Ebû Musa el-E’arî der ki:

“lk olarak “Emmâ ba’du” diyen kii Hz. Dâvud'dur. “Hakk batldan ayran

1

Sâd Sur. 20
2 bn Cerîr (20/49,50).

3 Sâd Sur. 20
4
Sâd Sur. 20

5 bn Cerîr (20/51) ve Beyhakî (10/181).

8
Beyhakî (10/181).

7 Sâd Sur. 20
8 bn Cerîr (20/51) ve Beyhakî (10/253).

5 Sâd Sur. 20
10
bn Cerîr (20/51).
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sözü söyleme ..."

1

buyruundan kastedilen de budur.”
1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Sa'd, Abd b. Humeyd ve bnu'I-

Münzir’in bildirdiine göre a'bî, Ziyâd b. Ebî Süfyân'n: "Hz. Dâvud’a verilen

hakk batldan ayran sözü söyleme özelliinden kastedilen, "Emmâ ba'du:

imdi" diyerek söze balamasdr" dediini nakletmitir. 3

ijjii ji ijjU-î i) * ijj
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"Sana davaclarn haberi geldi mi? Hani onlar duvar aarak
mabede girmilerdi. Hani Davud'un yanma girmilerdi de
Dâvud onlardan korkmutu. Onlar, «Korkma! Biz, iki davan

grubuz. Birimiz dierine hakszlk etmitir. Aramzda
adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet» dediler.

çlerinden biri öyle dedi: «Bu benim kardeimdir. Onun
doksan dokuz koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var.

Böyle iken 'Onu da bana ver' dedi ve tartmada beni

bastrd.» Dâvud dedi ki: «Andolsun, senin koyununu kendi

koyunlanna katmak istemek suretiyle sana zulmetmitir.

Esasen ortaklarn pek çou birbirine hakszlk eder. Ancak
iman edip salih ameller ileyenler baka. Onlar da pek

azdr.» Dâvud, bizim kendisini imtihan ettiimizi anlad.
Derken Rabbinden balama diledi, eilerek secdeye

1

Sâd Sur. 20
2 bn Kesîr Tefsîfde (7/51) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

3 bn Ebî eybe (7/232) ve bn Sa'd (7/100).
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kapand vc Allah'a yöneldi." (Sad Sur. 21-24)

bn Ebî eybe Musannefte ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: Hz. Dâvud içinden eer lâhi bir imtihana tâbi tutulacak olursa, kendini

yanllktan koruyacan geçirmiti. Ona: “Sen snanacaksn ve snanacan

günü de bileceksin. Onun için tedbirini al" denildi. O da Zebur’u yanna alp

ibadet ettii yere girip kapy kapatt ve bir hizmetçiyi de kapya dikerek

yanna kimsenin girmemesini istedi. Zebur’u okumakta iken en güzel surette

bir ku geldi, onun önünde uçmaya balad. Hz. Dâvud, eliyle onu yakalamak

istedi ve arkasndan gitti. Ku mihrabn aydnlanma deliine kondu. Onu

almak üzere ona yaklanca, ku yine uçuverdi. Onu görmek için ileri

uzannca, hayzdan temizlenmek için ykanmakta olan bir kadn gördü. Kadn

ban kaldnp Hz. Dâvud'un (BByhisseiBfi) gölgesini görünce vücudunu saçlaryla

örttü. Kadnn kocas Allah yolunda gazaya çkm biriydi. Hz. Dâvud gaza

kumandanna, kadnn, ad Ûriyyâ olan kocasn tabutu tayanlar arasna

katmas için emir yazd. Tabutu tayanlara ise yüce Allah ya zafer nasib

ederdi yahut öldürülürlerdi. Kumandan Ûriyyâ’y tabutu tayanlar arasna

yerletirdi ve öldürüldü.

Kadnn iddeti bitince Hz. Dâvud ona talib oldu. Kadn da, eer bir o u

olursa, ondan sonra hükümdarla o geçecek, diye art kotu ve

srâiloullanndan da elli kiiyi buna ahit tutup bu konuda belge düzenledi.

Hz. Dâvud, Hz. Süleyman dünyaya gelip delikanllk yana gelinceye, iki me-

lek duvan ap namaz kld yere varncaya ve yüce Allah'n kitabnda an-

latt durum meydana gelinceye kadar imtihana tâbi tutulduunun farkna

varmad. Hz. Dâvud bu olayla snandn anlaynca secdeye kapand ve Allah

onu balayp tövbesini kabul etti .

1

Hâkim ve Beyhakî'nin u'abu'l-îman ’da bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Hz. Dâvud’un bana gelen, kaderden sonra, kendini beenmesinden baka

1 bn Ebî eybe (11/554-556). bn Kesîr, el-Bidâye ue’n-Nihâye'de (2/309). Hz. Dâvud’un

kssasn anlattktan sonra öyle dedi: "Selef ve haleften birçok müfessir, Hz. Dâvud iie

ilgili srâiliyyat'tan olan ve yalan olduu açk olan bu tür rivayetler de bulunmutur.

Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de 1/484 (313) der ki: "Hz. Dâvud'un, Ksas'l-Ettbiyâ’da ve baz

tefsir kitaplarnda geçen, emri alfandaki askerin hanmna bakmas olay geçmektedir.

Akll hiçbir Müslüman, hiçbir Peygamber'e böyle bir eyin yakmayacan ve böylesi

rivayetlerin yalan olduundan üphe etmez."
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bir sebepten deildir. Çükü Hz. Dâvud: “Ey Rabbim! Gecenin ve gündüzün

her saatinde, muhakkak Dâvud'u ailesinden Sana ibadet eden, namaz klan

veya tebih eden, ya da tekbir getiren biri bulunur" deyip buna benzer eyler

söyledi. Yüce Allah onun bu sözlerini ho karlamayp: “Ey Dâvud! Bu, ancak

benimle (yardmmla) olmaktadr. Eer Benim yardmm olmasa buna gücün

yetmezdi. Celâlim hakk için, seni bir gün nefsinle ba baa brakacam"

buyurdu. Hz. Dâvud: “Ey Rabbim! Bana o günü haber ver" dedi ve o gün Hz.

Dâvud snand.'

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-UsuVda, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim zayf

senetle, Enes’ten, Resûlullah’n (sallatlahu aleyh meiiem) öyle buyurduunu nakleder:

"Hz. Dâvud (aieyhsseiam) o kadna baknca, Isrâiloullanndan bir orduyu gazaya

gönderdi ve ordu kumandanna : «Dümanla karlanca, falan kiiyi (kadnn

kocasn) tabutun önüne koy» dedi. O zaman, tabutla Allah'tan zafer istenirdi.

Tabutun önünde savaa katlan ya ölür, ya ordudan kaçarak kurtulabilirdi. Bu

adam öldürülünce Hz. Dâvud kadnla evlendi. Hz. Davud'a iki melek inip

kendisine imtihan edildiini anlatnca, Hz. Dâvud secdeye kapanp krk gün

süreyle secdede kald. O kadar ki gözyalarndan biten ot ban örttü. Yer onun

alnn andrd. Secdesinde de öyle dedi: «Rabbim, Dâvud bir defa yanld ve

bu yanlmas sebebiyle dou ile bat arasndaki mesafe kadar uzaklat. Rabbim,

eer Davud'un zayflna merhamet buyurmaz, günahn balamazsan, sen

ondun sonra insanlar arasnda günahn konuulacak bir söz klarsn.» Krk

gün sonra Cibrîl ona: «Ey Dâvud! üphesiz Allah seni balad ve sen de

Allah'n adil olduunu ve taraf tutmayacan anladn» deyince, Hz. Dâvud:

«Falan kii kyamet günü gelip: "Ey Rabbim! Dâvud'un yanndaki kanm (beni

öldürmesine kar ondaki hakkm) istiyorum" diye sorarsa ne yaparm?»

karln verdi. Cibrîl: «Bunu Rabbisine sormadm. Eer istersen sorarm»

deyince, Hz. Dâvud: «Sor» karln vedi. Cibrîl yükseldikten sonra Hz.

Dâvud, Allah'n diledii bir süre secdede kald, sonra Cibrîl inip öyle dedi: «Ey

Dâvud! Allah'a, istediin eyi sordum, bana öyle buyurdu: "Davud'a de ki:

Allah ikinizi kyamet günü bir araya geritecek ve: "Dâvud’da olan kan hakkn

bana hibe et"» diyecek. Bu kii: «Kanm enindir ey Rabbim» karlm verince

de Allah: «Buna karlk sana Cennette istediin ve nefsinin arzu ettii her ey

1

Hâkim (2/433 "sahîh") ve Beyhakî (7253).
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vardr» buyuracak."'

bn Ebî eybe, Hennâd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid der

ki: "Hz. Dâvud, malum hatay ileyince ki hatas, kadn görünce onj

kocasndan ayrmasyd. Hz. Dâvud onu kocasndan ayrm, ama kendisine

yaklamamt. Bunun üzerine iki hasm duvar aarak Hz. Davud’un yanna

girdiler. Hz. Dâvud onlar görünce yanlanna kalkp: "Yanmdan çknz. Neden

yanma geldiniz?" dedi. Onlar: "Sana basit bir ey söyleyeceiz" deyip birisi:

"Bu kardeimin doksandokuz koyunu vardr. Benim ise bir koyunum var ve

kardeim onu da benden almak istiyor” dedi. Hz. Dâvud: "Vallahi asl

burnundan gösüne kadar biçilmesi gereken kii benim" dedi. Adam:

"Dâvud bunu yapmtr” deyince Hz. Dâvud, onlann bu davayla kendisini

kasdettiklerini anlad ve krk gün krk gece boyunca secdede kald. Hz:.

Davud’un hatas elinde yazlyd ve onu unutmamak için avucuna bakard. O
kadar alad ki gözyalanndan biten ot ban örttü. Ona: “Aç msn
yedirilesin, çplak msn, giydirilesin, mazlum musun yardm edilesin?"

denilince, öyle bir feryad etti ki, arkasndaki otlar sarard. te o zaman Hz.

Dâvud baland. Kyamet günü Rabbi, Hz. Davud'a: "Önümde ol"

buyurunca, Hz. Dâvud: "Ey Rabbim! Günahm, günahm” karln verecek.

Yüce Allah: "Arkamda ol” buyurunca, Hz. Dâvud yine: "Ey Rabbim! Günahm,

günahm” karln verecek. Yüce Allah: "Yanmda dur" buyurunca da, Hz.

Dâvud, Yüce Allah’n yanndan ayrlmayacak."’

bn Genc’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Sana davaclarn haberi geldi

mi? Hani onlar duvar aarak mabede girmilerdi"3 âyetini açklarken öyle

dedi: Hz. Dâvud: "Ey Rabbim! brahim'e, shâk'a ve Yâkub'a verdiin eyleri

bana da vermeni isterdim” deyince, Yüce Allah: "Onlan, seni snamadm
eylerle snadm. Eer istersen, seni de onlan snadm gibi snarm ve onlara

verdiimi sana da veririm” buyurdu. Hz. Dâvud: "Evet isterim” deyince, Yüce

Allah: "Senin nasl snav vereceini görünceye kadar amel yap” buyurdu.

Uzun bir müddet geçince ve Hz. Dâvud bunlar unutmak üzereyken,

Hakîm et-Tirmizî (2/178, 179), bn Cerîr (20/74, 75) Tarih'te (2/483). bn Kesir

Tefsir
1de (7/51) der ki: "Hadisin senedi sahih deildir. Çünkü bu Yezîd er Rekkâî'nir,

Enes'ten o’an rivayetidir. Yezîd, salihlerden olsa bile hadis imamlarna göre hadiste

zayftr.
2 bn Ebî eybe (11/552, 553) ve Hennâd (454).

3 Sâd Sur. 21
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mihrabta oturuyordu, bir güvercinin önüne konduunu gördü ve onu

yakalamak istedi. Bu güvercin uçup mihrabn aydnlatma deliine kondu. Hz.

Dâvud onu almak için gidince güvercin uçtu. Hz. Dâvud, aydnlatma

deliinden baknca ykanmakta olan bir kadn gördü ve güzelliine hayran

kald ve mihrabdan inerek onu çard. Kadn gelince ona kocasn ve

durumunu sordu. Kadn, kocasnn yannda olmadn söyleyince, Hz. Dâvud

kadnn kocasnn bulunduu ordunun kumandanna, adam ölmesi için askeri

birliklerde görevlendirmesini emreden bir mektup yazd. Kumandan, Hz.

Dâvud'un söylediini yapt ama, adamn arkadalar ölürken kendisi

kurtuluyordu. Bazen de ölmeden önce yardmna kouluyordu. Yüce Allah,

Hz. Dâvud'un dütüü durumu görünce, onu kurtarmak istedi. Bir gün Hz.

Dâvud mihrabndayken, duvann üzerinden iki hasm atlayp yanna girdiler.

Okumakta olan Hz. Dâvud onlar görünce korkup okumay kesti ve:

“Mülkümde o derece zayf brakldm ki insanlar duvardan açp mihrabma,

yanma giriyorlar" dedi. Onlar: "Korkma! Biz, iki davac grubuz. Birimiz

dierine hakszlk etmitir..."' sana gelmekten baka çaremiz yoktu. Bizi

dinle" dediler. "çlerinden biri öyle dedi: "Bu benim kardeimdir. Onun

doksan dokuz dii koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken

(koyunlarn yüze tamamlamak istedi ve beni koyunsuz brakmak isteyerek)

«Onu da bana ver» dedi ve tartmada beni bastrd"* Ben dua ettiim

zaman, benden daha çok dua etti, ben kuvvete bavuru(p kendimi

savunu)nca kendisi daha fazla iddet gösterdi.” Hz. Dâvud, kendi yaptn
unutarak öyle dedi: "Senin, koyununa ondan daha çok ihtiyacn vardr,

"Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarna katmak istemek suretiyle

sana zulmetmitir. Esasen ortaklarn pek çou birbirine hakszlk eder.

Ancak iman edip saiih ameller ileyenler baka. Onlar da pek azdr."3 Bunun

üzerine melekler birbirine bakarak gülünce, Hz. Dâvud onlan görüp

snandn anlad ve krk gece "Rabbinden balama diledi, eilerek

secdeye kapand ve Allah'a yöneldi ."4 O derece alad ki gözyalanndan

otlar bitti. Sonra Allah onun mülkünü kuvvetlendirdi .

5

1

Sâd Sur. 22
1

Sâd Sur. 23
3 Sâd Sur. 24
4
Sâd Sur. 24

5 bn Cerîr (20/64, 66).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî) der ki: Hz. Dâvud zamann dörde böldü. Bir günü hanmlarna, bir günü

ibadete, bir günü srâiloullarnn davalarna bakmaya ve bir günü de

srâiloullarna ayrd. Bir gün de srâiloullarna nasihatte bulunuyordu.

srâiloullarna ayrd bir günde: “nsann günah ilemedii bir gün olur

mu?” diye sorduklannda, Hz. Dâvud, içinden buna gücünün yeteceini

geçirdi ve ibadete ayrd gün gelince kaplan kapatp, yanna kimsen n

girmemesini emrederek Tevrat' okumaya balad. Tevrat' okuduu srada

altndan yaplm rengârenk olan güzel bir güvercin önüne kondu. Oru

yakalamak için davrannca, güvercin uçup onun yakalamaktan ümitsizlie

dümeyecei kadar yakna kondu. Sonra güvercin uçtu, o da onu takip etti.

Nihayet bu vaziyette güvercini takip ederken ykanmakta olan bir kadn

gördü ve güzelliine hayran kald. Bu kadn Hz. Dâvud’un yerdeki gölgesini

görünce, kendisini saçlanyla örterek gizlenmee çalt. Bu ise Hz. Dâvud’un

kadna kar olan beenisini arttrd. Hz. Dâvud, kadnn kocasn ordulanndan

birinde kumandan olarak göndermiti. Ona: “Falan yere" git diyerek, gittii

takdirde öldürülecei ve geri dönemeyecei bir yere gitmesini emretti. Adam

gidince de orada öldürüldü. Hz. Dâvud, kadna talib olup evlendikten sonra

bir gün mihrabtayken, iki melek duvardan trmanarak yanna girdiler.

Hasmlar, muhakeme olmak için mihrabn kapsndan gelirlerdi. Bu sebeple

onlann duvardan trmanarak girdiklerini görünce onlardan korktu. Gelenle-,

Hz. Dâvud’a: "Korkma! Biz, iki davac grubuz. Birimiz dierine hakszlk

etmitir. Aramzda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet,

dediler."1

Hak yola iletmekten kastedilen, yolun en dorusu ve hayrlsdr.

"çlerinden biri öyle dedi: "Bu benim kardeimdir. Onun doksan dokuz dii

koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. (yani, Hz. Dâvud’un doksan

dokuz hanm, ölen kiinin ise bir hanm vard) Böyle iken «Onu da bana ver»

dedi ve tartmada beni bastrd"2
bana üstün gelerek zulmetti.” Hz. Dâvud:

"Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarna katmak istemek suretiyle

sana zulmetmitir. Esasen ortaklarn pek çou birbirine hakszlk eder.

Ancak iman edip salih ameller ileyenler baka. Onlar da pek azdr. Dâvud,

bizim kendisini imtihan ettiimizi anlad. Derken Rabbinden balama

1

Sâd Sur. 22
3
Sâd Sur. 23
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diledi, eilerek secdeye kapand ve Allah'a yöneldi/'

1

Hz. Dâvud, krk gece

secdeden kalkmad. Sonunda yüce Allah kendisine vahyederek: "Seni

baladm" buyurunca, Hz. Dâvud: "Ey Rabbim! Sen, adil bir hakem iken ve

kimseye zulmetmezken beni nasl balarsn!” dedi. Allah: "Ben seni onunla

muhakeme edeceim ve kannn bedelini bana hibe etmesini isteyeceim.

Sonra raz oluncaya kadar ona sevap olarak Cenneti vereceim” buyurunca,

Hz. Dâvud: "te imdi içim rahatlad ve beni baladn anladm” dedi.

Yüce Allah bu konuda: "Biz de bunu ona baladk. üphesiz katmzda

onun için bir yaknlk ve dönüp gelecei güzel bir yer vardr"*

buyurmaktadr.

3

Ahmed'in Zühd’de bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî, "Sana davaclarn

haberi geldi 011?'"’ âyetini açklarken öyle dedi: Hz. Dâvud, hasmlara:

"Hasmlann oturduu yerde oturunuz” deyince, oturdular ve Hz. Dâvud:

"Anlatn” dedi. Birisi: "Bu benim kardeimdir. Onun doksan dokuz koyunu

var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken «Onu da bana ver» dedi ve

tartmada beni bastrd"5 deyince, Hz. Dâvud söylenene ap: "Andolsun,

senin koyununu kendi koyunlarna katmak istemek suretiyle sana

zulmetmitir..."
6
deyince, biri Hz. Davud'a çkt ve (melek olan hasmlar)

yükseldiler. Hz. Dâvud, günah (yani askerin kans) sebebiyle azarlandn

anlayp olduu yerde secdeye kapanarak krk gün krk gece secdede kald ve

ban sadece farz namazlar için kaldrd. Hatta aln elleri ve dizleri yara

balad. Sonunda kendisine bir melek gelip: "Ey Dâvud! Ben, Rabbinin sana

gönderdii elçiyim. Yüce Allah: «Ban kaldr. Seni baladm» buyuruyor”

dedi. Hz. Dâvud: "Ey Rabbim! Sen adil bir hakem olduun halde bu nasl olur.

Sen Deyyân olansn ve Senin katnda hiç bir zâlimin zulmü geri braklmaz,

nasl olur da adama yaptm zulmü balarsn?” dedi. O vaziyette Allah'n

diledii zamana kadar brakld. Daha sonra bir baka melek gelerek: "Ey

Dâvud! Ben Rabbinin sana gönderdii elçiyim, Rabbin sana diyor ki: "Sen ve

kadnn kocas kyamet gününde Bana geleceksiniz ve davalaacaksnz. Ben

1

Sâd Sur. 24

* Sâd Sur. 25
3 bn Cerîr (20/69, 70).

4 Sâd Sur. 21

5 Sâd Sur. 23
6
Sâd Sur. 24
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de senin aleyhinde hükümde bulunarak, ona hakkn vereceim. Sonra da

ondan hakkn balamasn isteyeceim, o da hakkn Bana verecek, Ben de

onu raz olaca ekilde Cennetime koyacam” dedi.
1

bn Cerir ve Hâkim'in bildirdiine göre Süddî der ki: "Hz. Dâvud, zamann
üçe bölmütü. Bir gün insanlar arasndaki davalara bakyor, bir gün Rabbine

ibadet etmek için yalnz kalyor, bir gün de hanmlanyla ba baa kalyordu.

Hz. Davud'un doksan dokuz hanm vard. Hz. Dâvud, okuduu kitaplarda,

Hz. brâhim, shâk ve Yâkub'un faziletlerini görüyordu. Bir gün okuduklan

arasnda onlarn faziletlerini görünce: "Ey Rabbim! Gördüüm kadaryla

hayrn hepsini benden önceki atalanm alp götürmüler. Onlara verdiini

bana da ver ve onlara yaptn bana da yap” dedi. Yüce Allah ona öyle

vahyetti: "Atalann, senin denenmediin eylerle denendiler. brahim, olunu

boazlamakla denendi. shâk gözlerini kaybederek denendi. Yâkub, Yusuf’a

olan üzüntüsüyle denendi. Sen bunlardan hiç biriyle denenmedin.” Hz.

Dâvud: "Ey Rabbim! Onlan denediin eyle beni de dene ve onlara verdiini

bana da ver” deyince, Yüce Allah öyle buyurdu: “Sen de deneneceksin.

Kendini denk al.” Bundan sonra Hz. Dâvud, Allah’n diledii bir süre bekledi

ve bir gün namaz klarken, eytan altndan bir güvercin suretinde ona

görünerek gelip ayaklannn önünde durdu. Onu yakalamak maksadyla elini

uzatnca güvercin uzak saylmayan bir yere kadar uçtu. Hz. Dâvud onu takib

etti ve sonunda güvercin aydnlatma deliine kondu. Hz. Dâvud, onu

yakalamak için davrannca, güvercin delikten uçtu. Hz. Dâvud, birini gönderip

yakalatmak için, güvercinin nereye konacana bakarken, evinin damnda

ykanan bir kadn gördü. Gördüü kadn, güzellik bakmndan insanlann en

güzellerindendi. Kadnn gözü Hz. Dâvud’a deip onu görünce, saçlaryla

vücudunu örttü. Kadnn böyle yapmas, Hz. Dâvud'un ona daha fazla rabet

etmesine sebep oldu. Bunun üzerine Hz. Dâvud kadn hakknda bilgi

toplamaa balad ve kocasnn bir orduda olduunu örendi. Ordu

kumandanna haber göndererek: "Uhriyye’yi falan yere gönder” dedi.

Kumandan onu gönderince, adam gittii yeri fethedip geri döndü.

Kumandan durumu Hz. Dâvud'a yaznca, Hz. Dâvud: "Onu falan dümann
üzerine gönder” diyerek daha güçlü bir topluluun üzerine göndermesini

yazd. Kumandan onu gönderince, adam gittii yeri fethedip geri döndü.

1

Ahtned (sh. 71, 72).
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Kumandan durumu Hz. Davud'a yaznca, Hz. Dâvud: “Onu falan dümann

üzerine gönder" diyerek ikicisinden daha güçlü bir topluluun üzerine

göndermesini yazd. Kumandan onu gönderince, üçüncü seferinde adam

öldürüldü ve Hz. Dâvud, adamn hanmyla evlendi. Evlenmelerinin üzerinden

ksa bir müddet geçince, Allah Hz. Dâvud'a insan suretinde iki melek

gönderdi. Melekler Hz. Dâvud'un yanna girmek istediklerinde, onun ibadet

ettii günde olduunu gördüler ve bekçiler girmelerine izin vermediler.

Bunun üzerine melekler duvardan aarak yanna girdiler. Namaz klmakta

olan Hz. Dâvud girdiklerinin farkna varmad ve aniden onlar önünde

oturmu bir ekilde görerek korktu. Melekler: "Korkma! Biz, iki davac

grubuz. Birimiz dierine hakszlk etmitir. Aramzda adaletle hükmet

(taraf tutma). Zulmetme ve bizi hak yola ilet, dediler."
1

Yani hükmün adaletli

olsun. Hz. Dâvud: “Bana olaynz anlatn" deyince, içlerinden biri: "Bu benim

kardeimdir. Onun doksan dokuz koyunu var ..."
1
buna ramen benim

koyunumu alp koyunlannn saysn yüze tamamlamak istiyor" dedi. Hz.

Dâvud, dierine: “Ne diyorsun?" diye sorunca, dieri: “Benim doksan dokuz

koyunum var. Kardeimin de bir koyunu var. Ben de onun koyununu alp

koyunlanmtn saysn yüze tamamlamak istiyorum" dedi. Bunun üzerine Hz.

Dâvud: "Kardeinin istememesine ramen mi!" deyince, o: “Evet istemese

de" karln verdi. Hz. Dâvud: "O zaman bunu yapmana müsaade etmeyiz"

deyince, o: “Senin buna gücün yetmez" karln verdi. Hz. Dâvud: “Eer

böyle bir ey yapacak olursan, senin burnunun kenann, burnuna ve alnna

vururuz” deyince, o: “Ey Dâvud! Senin oralanna vurulmas daha dorudur.

Senin doksan dokuz hanmn var. Uhriyyâ'nn ise bir hanm var. Buna ramen

adam ölünceye kadar kendisini tehlikeye attn ve hanmyla evlendin” dedi.

Hz. Dâvud, bakp bir ey göremeyince, dütüü durumu anlad ve

denendiinin farkna vard. Bunun üzerine secdeye varp, krk gün boyunca

alad. Bu müddet zarfnda sadece ihtiyac olduu zaman ban secdeden

kaldnyor, ihtiyacn giderince de tekrar secdeye kapanp dua ediyordu. O
kadar alad ki, sonunda gözyalarnn damlad yerde otlar bitti. Krk gün

sonra Yüce Allah ona vahyederek: "Ey Dâvud! Ban kaldr, seni baladm"
buyurunca, Hz. Dâvud: “Ey Rabbim! Sen, hüküm verirken taraf tutmayan âdil

bir hakem iken, balandm nasl bileceim. Uhriyyâ kyamet günü ban

1

Sâd Sur. 22
1

Sâd Sur. 23
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sayla veya soluyla tutup, damarlarndan kanlar fkrarak Ar'nn karsna

gelerek: «Ey Rabbim! Buna, beni neden öldürdüünü sor?» derse halim ne

olur?" dedi. Yüce Allah ona öyle vahyettl: "O zaman, Uhriyyâ'y çarp, seni

balamasn isterim. O seni Bana balar, Ben de buna karlk ona sevap

olarak Cenneti veririm.” Bunun üzerine Hz. Dâvud: "Rabbim! imdi beni

baladn anladm” dedi. Hz. Dâvud, Rabbinden utancndan dolay bu

olaydan sonra vefat edinceye kadar ban kaldrp gökyüzüne bakmad .

1

bnu’l-Münzir, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den ayn rivayette

bulunmutur.

bnu'l-Münzir’in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen mihrâb

kelimesi mescid mânâsndadr.

bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebu'l-

Ahvas der ki: "Hasmlar, Hz. Davud'un yanna girerken birbirlerinin balarn

tutmulard .”2

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Dâvud onlardan

korkmutu ...”3 buyruunu açklarken: "Hasmlar davalamak için kapdan

girerlerdi. Ama bunlar, duvardan trmanarak girdikleri için Hz. Dâvud

onlardan korktu” demitir.

bn Cerîriin Katâde'den bildirdiine göre ".kkü y^”4 buyruu: "(Haktar)

meyletme” mânâsndadr .

5

bn Ebî Hâtim'in bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre âyette geçen "Bu

kardeimdir"6
sözü: "Benim dinimdendir” mânâsndadr.

Abdurrezzâk, Firyâbî, Ahmed Zühd’de, bn Cerîr ve Taberânî'nin

bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Hz. Dâvud, sadece kadnn kocasna:

1 bn Cerîr (20/66-68), Tarih (1/479-481) ve Hâkim (2/586, 587).

2 bn Ebî eybe (11/553).

3 Sâd Sur. 22
4 Sâd Sur. 22

5 bn Cerîr (20/56).

6
Sâd Sur. 23
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«Hanmn (boa ve) bana ver» demitir" dedi.

1

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

bildirdiine göre bn Abbâs: "Hz. Dâvud, sadece kadnn kocasna: «Hanmn
benim için boa» demitir” dedi

1

bn CerîHin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Hz. Dâvud, sadece kadnn

kocasna: «Hanmn benim için boa» demitir” dedi.3

bn Cerîr'in bn Zeyd’den bildirdiine göre “^da^”4 kelimesi: “Onu bana

ver. Onu boa ve benimle evlendir” mânâsndadr. j jt-i” buyruu

ise, sözle karsndakini alt etmektir.5

bnu'l-Münzir'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre *%.;45l”

6

kelimesi: “Onu

bana ver” mânâsndadr. "Tartmada beni bastrd"’ buyruu ise:

"Konuunca benden daha iyi konuur, kuvvete bavurunca da benden daha

kuvvetlidir. Yardma çard zaman yardmclar da benden çoktur”

mânâsndadr. Meleklerden biri: "Bunun cezas nedir?” diye sorunca, Hz.

Dâvud: “urasna, urasna ve urasna vurulur” deyip elini alnna, sonra

burnuna, sonra da burnunun altna koydu. Melek: “Sence cezas bu mudur?”

diye sorup bunu o kadar tekrar etti ki, Hz, Dâvud onun melek olduunu

anlad. Melek çknca Hz. Dâvud secdeye kapand. Anlatldna göre krk gün

boyunca ban secdeden kaldrmadan alad ve sonunda gözyalarndan

etrafnda otlar bitti. Krk gün sonra öyle bir iç çekti ki, bann etrafndaki

otlar coup büyüdü.

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

U J^j”
8
buyruu: “Ortaklar içinde birbirine hakszlk etmeyen azdr”

1

Abdurrezzâk (2/163), bn Cerîr (20/60) veTaberârü (9043).

1
Abdurrezzâk (2/163) ve bn Cerîr (20/59).

3 bn Cerîr (20/59).

4 Sâd Sur. 23

5 bn Cerîr (20/59, 60).

6
Sâd Sur. 23

7
Sâd Sur. 23

8
Sâd Sur. 24
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mânâsndadr. "olla" kelimesi ise: “Onu snadk" mânâsndadr.'

bn Cerlr’in Katâde’den bildirdiine göre "...Ve Dâvud, onu imtihan

ettiimizi zannetti
"2 buyruu: "Hz. Dâvud, kendisini imtihan ettiimizi bildi"

mânâsndadr .

3

bn Cerîr'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre "Ve Dâvud, onu imtihan

ettiimizi zannetti"'’ buyruu: “Hz. Dâvud, (meleklerin söyledikleriyle)

kendisinin kastedildiini zannetti" mânâsndadr.

5

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der

ki: “Hz. Davud'un snanmas (o kadna) bakmakt ."6

bnu’l-Münzir’in bn Ciireyc'den bildirdiine göre "Bunun üzerine

Rabbinden mafiret istedi ve rüku ederek secdeye kapand"7 buyruundaki

rükûdan kastedilen secdeye kapanmaktr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ka'b(u’l-ahbâr) der ki: Hz. Dâvud, krk

gün krk gece secdede kald ve gözyalar kesilip kuruyana kadar ban
kaldrmad. Secdedeyken yapt son dualarndan birisi öyleydi: “Ey Rabbim!

Sen bana afiyet verdin, ben Senden snanmay istedim. Beni snaynca da

sabredemedim. Eer bana azab edersen, ben buna laykm. Eer beni

balarsan Sen buna layksn." Bu srada Cibril baucunda durup: “Ey Dâvud!

Allah seni balad, ban kaldr” dedi. Hz. Dâvud, Cibril'e aldrmadan

secdede Rabbine yalvarmaya devam etti ve öyle dedi: "Ey Rabbim! Beni

nasl balarsn? Sen âdil bir hâkimsin ve ben adama yaptm yaptm.” H2.

Dâvud’a vahiy geldi ve: “Doru söyledin ey Dâvud! Ben âdil olan hâkimim.

Kyamet günü olunca seni Ûriyyâ'ya salam olarak teslim ederim, sonra da

seni Bana hibe etmesini isterim. O da seni Bana verince sevap olarak

kendisine Cenneti veririm” denildi. Hz. Dâvud: “Ey Rabbim! imdi beni

1 bn Cerîr (20/62, 63) ve Talîk'te (4/31) geçtii üzere bn Ebî Hatim, sadece so

ksmn.
z

Sâd Sur. 24

3 bn Cerîr (20/63).

4 Sâd Sur. 24
5 bn Cerîr (20/63).

6 bn Ebî eybe (11/554, 13/200).

7
Sâd Sur. 24
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affettiini anladm” deyip ban kaldrmak istedi, ama bann yerden

kalkmadn gördü. Cibril tüylerinden biriyle onun ban meshedince, Hz.

Dâvud bam kaldrabildi. Bundan sonra Yüce Allah kendisine: "Ey Dâvud!

Ûriyyâ'nn hanmn sana helal kldm, onunla evlen” diye vahyedince, Hz.

Dâvud kadnla evlendi ve ondan olu Süleymân dodu. Kadn, ne ondan

önce, ne de sonra bakasn dourmad.”

Ka’b der ki: "Vallahi, ondan sonra Hz. Dâvud, scak günde oruç tutar,

içecei azna yaklatnnca bu günahn hatrlayp alar ve gözyalanyla kap

dolup taard. Sonra içecei içmeden iade ederdi.

Ahmed ve Abd b. Humeyd’in Yûnus b. Habbâb'dan bildirdiine göre Hz.

Dâvud krk gece alad ve gözyalarndan etrafnda otlar bitti. Sonra: "Ey

Rabbim! Alnm yara balad ve gözyalarn kurudu. Günahm ise üzerimde

olduu gibi duruyor" dedi. Sonra ona öyle seslenildi: “Ey Dâvud! Aç msn
sana yemek verilsin? Susuz musun sana su verilsin? Yoksa mazlum musun

sana yardm edilsin?” Bunun üzerine öyle bir hçkrarak alad ki, içinden

gelen hararetle o mera coup büyüdü. Böylelikle ona mafiret olundu.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr el-

Leysî der ki: "Hz. Dâvud, gözyalanndan etrafnda otlar bitene kadar

secdede kald. Sonunda Allah kendisine: "Ey Dâvud! Maln, çocuklann ve

ömrünü arttrmam ister misin?” diye vahyedince, Hz. Dâvud: "Ey Rabbim!

Bana böyle mi karlk veriyorsun! Beni balaman istiyorum” dedi .

1

Ahmed Zühd’de ve Hakîm et-Tirmizî, Evzâî'den Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh

«ssilemi öyle buyurduunu nakleder: "Hz. Davud'un gözleri, içinden su

damlayan iki krba gibiydi. Gözyalar onun yüzünde, yerde akan suyun

yarklar brakt gibi çizgiler oluturdu ." 2

bn Ebî eybe, Ahmed ve Abd b. Humeyd’in Atâ b. es-Sâib’den bildirdiine

göre Ebû Abdillah el-Cedelî: "Hz. Dâvud, o günahndan sonra Ölünceye kadar

ban gökyüzüne kaldrmad” demitir.

3

1

bn Ebî eybe (13/210).
2
Hakîm et-Tirmizî (2/183).

3 bn Ebî eybe (11/544).



502 .3 Sâd Sûresi&
bn Ebî eybe, Ahmed ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Sabit der ki:

“Hz. Dâvud, Allah'n verecei cezay hatrlaynca adaleleri kaslr, Allah'n

rahmetini hatrlaynca ise geveyip eski haline gelirdi ."

1

bn Ebî eybe, Ahmed ve Abd b. Humeyd'in Safvân b. Muhriz'den

bildirdiine göre Hz. Dâvud’un ah çektii bir gün vard. O günde: “Ah!

Allah'n azabyla karlanca ne yapacam? Ah! Allah’n azabyla karlanc a

ne yapacam? Ah! Allah’n azabyla karlanca ne yapacam? Ah çekmen 1 n

fayda vermeyecei günde ne yapacam" derdi .

1

bn Merdûye’nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aie/hi

vssElem) öyle buyurdu: "Yüce Allah, Hz. Davud'a: «Bam kaldr, seni

baladm» diye vahyedince, Hz. Dâvud: «Ey Rabbim! Sen hak ile

hükmederken ve kullara zulmetmezken bu nasl olur. Ben bir adama zulmettim,

ondan hanmm zorla aldm ve adam da öldürdüm» karln verdi. Yüce

Allah: «Evet ey Dâvud! kiniz yanmda bir araya geleceksiniz ve senin aleyhine

onun lehine hüküm vereceim. Senin aleyhine hüküm verilince, seni bana hibe

etmesini isteyeceim ve o da seni bana hibe edecek. Buna karlk Ben de

kendisini raz edip Cennete koyacam» buyurunca, Hz. Dâvud ban kaldrp

rahatlad ve: «Evet ey Rabbim. Balanmak böyle olur» dedi."

Abdullah b. Ahmed, Zühd’ün zevâidinde ve bn Cerîr’in bildirdiine göre

Mücâhid der ki: Hz. Dâvud, o günah iledii zaman secdeye kapand ve krk

gün boyunca secdede kald. Gözyalarndan etrafnda ban örtecek kadar

otlar bitti. Sonra: “Ey Rabbim! Alnm yara balad ve gözyalarn kurudj.

Davud'un günah ise olduu gibi duruyor” dedi. Kendisine öyle seslenileli:

“Ey Dâvud! Hasta msn sana ifa verilsin? Yoksa mazlum musun sana yardm

edilsin?” Bunun üzerine öyle bir hçkrarak alad ki, içinden gelen hararetle o

mera coup büyüdü. Böylelikle ona mafiret olundu. Kendisine su kao

getirilince, su içerken günahn hatrlar ve mafsallan birbirinden ayrlacak

derecede hçkrarak alar ve suyu içemeden kap gözyalaryla dolard.

Söylendiine göre, Hz. Davud'un aktt gözyalan, bütün mahlukatn

aktt göz yana eittir. Hz. Âdem'in aktt gözya ise Hz. Dâvud ve dier

mahlukatn aktt gözyana eittir. Hz. Dâvud, kyamet günü günah

1 bn Ebî eybe (13/202).
2 bn Ebî eybe (13/202).
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avucunda yazl olarak gelir. Günahn okuyunca: "Ey Rabbim! Günahm,

günahm. Rabbim! Beni yaklatr” der. Yaklanca kendini emniyette

hissetmez, geriye gittiinde yine kendini emniyette hissetmez. Sonunda

Yüce Allah, kendisine: "Yanmdan ayrlma” buyurur.'

Ahmed Zühd’de, Alkame b. Mersed'in öyle dediini bildirir: Bütün

yeryüzü halknn gözya toplansa, Hz. Davud'un günah iledii zaman

aktt gözyana denk gelmez. Yeryüzü halknn ve Hz. Dâvud'un gözyalan

toplansa, Hz. Âdem’in Cennetten indirildii zaman döktüü gözyana denk

gelmez.” 3

bn Ebî eybe ve Ahmed Zühd'de, Alkame b. Mersed vastasyla, bn

Bureyde'nin öyle dediini bildirir: "Eer yeryüzü halknn alamasyla Hz.

Dâvud'un alamas birbiriyle karlatrlsa, Hz. Dâvud'un alamas daha çok

gelirdi. Hz. Dâvud'un ve yeryüzü halknn alamas, Hz. Âdem'in yeryüzüne

indirildii zamanki alamasyla karlatrmayd, Hz. Âdem’in alamas daha

çok gelirdi .”
3

Ahmed’in smail b. Abdillah b. Ebi'l-Muhâciriden bildirdiine göre Hz.

Dâvud, çok alamas sebebiyle knannca öyle derdi: "Brakn beni, alama

günü gelmeden kemiklerin yaklaca, sakallann tututurulaca gün

gelmeden, Allah'a asla isyan etmeyen, emrolunduklan ii derhal yerine

getiren güçlü meleklere benim için emir verilmeden önce alayaym.” 4

Ahmed, Hakîm et-Tirmizî ve bn Çerinin Atâ el-Horasânî'den bildirdiine

göre Hz. Dâvud, günahn unutmamak için eline naketmiti. Onu görünce ise

elleri titrerdi .

5

Mücâhid ise: "Yüce Allah kyamet gününde Davud'u günah eline

nakedilmi olarak diriltecektir” demitir.

Ahmed, Osmân b. Ebi'l-Âtike'nin öyle dediini bildirin Hz. Dâvud'un

dualarndan biri de uydu: "lahm! Sen noksanlklardan münezzehsin.

’bnCerîr (20/73,74).
2
Ahmed Zühd (sh. 47).

3 bn Ebî eybe (13/203) Bureyde’den ve (14/9) bn Bureyde'den.
4 Ahmed (sh. 69).

5 Hakim et-Tirmizî (2/183) ve bn Cerîr (20/69).
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Günahlarm hatrladm zaman yeryüzü bütün geniliine ramen bana dar

geliyor. Rahmetini hatrladm zaman ise ruhum geri dönüyor. lahm! Sen

noksanlklardan münezzehsin. Günahm tedavi etmeleri için kullanndan

tabip olanlara gittim, hepsi de Seni bana iaret ettiler."

Ahmed'n bildirdiine göre Sabit der ki: "Hz. Dâvud, kldan yedi yastk

yapp içini kül doldurmutu. Hz. Dâvud öyle alard ki, kül ile doldurulmu

liften yedi döekten bile slakl geçerdi. Hz. Dâvud, gözyalaryla

karmam hiçbir ey içmedi."

Ahmed'n Vehb b. Münebbih'ten bildirdiine göre Hz. Dâvud günah

iledii zaman, içine gözyalar karmam hiçbir yemek yemedi,

gözyalanyla karm hiç bir ey içmedi .

1

Ahmed'n Vehb b. Münebbih'ten bildirdiine göre Hz. Dâvud öyle dedi:

"Ey Rabbim! Ben günein hararetine tahammül edemiyorum; ateinin

scaklna nasl dayanrm! Ey Rabbim! Ben Senin rahmetinin sesine (gök

gürlemesine) tahammül edemiyorum; azabnn sesine nasl dayanacam!" 2

Ahmed’n Vehb b. Münebbih’ten bildirdiine göre Hz. Dâvud o kadar çok

alad ki gözyalar yanaklarnda iz brakt. Kadnlardan uzak durdu ve

kendinden geçinceye kadar alad.

Ahmed’n Mâlik b. Dinar'dan bildirdiine göre Hz. Dâvud, malum fitneye

dütükten sonra günde üç defa öyle demeye balad: "Allahm, bu gün bana

yazdn hangi musibet varsa beni ondan kurtar. Bu gün bana indirdiin her

hayrdan da nasibimi ver." Akam olunca da ayn eyleri söylerdi. Hz. Dâvud,

bunlar söyledikten sonra holanmad hiçbir eyle karlamad.

Ahmed’n Ma'mer'den bildirdiine göre Hz. Dâvud günah ileyince: "Ey

Rabbim! Ben günahkârlardan nefret ederdim, artk bu gün onlan balaman
istiyorum" dedi.

Abdullah b. Ahmed ve Hakîm et-Tirmizî Nevddiru'l-Usul’da, Saîd b. Ebî

Hilâl'n: "nsanlar Hz. Davud’u ziyaret eder ve her zaman hasta olduunu

görürlerdi. Hz. Dâvud'da ise sadece Allah'tan ayr kalmann sknts vard."

’ Ahmed (sh. 70, 71).

2 Ahmed (sh. 71).
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ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ka’b(u’i-ahbâr) der ki: "Hz. Dâvud iftar

ettii zaman kbleye döner ve üç defa: "Allahm! Beni bu gece gökyüzünden

yeryüzüne inen her musibetten koru" derdi. Güne dounca ise üç defa:

"Allahm! Bu gece gökyüzünden yeryüzüne inen her iyilikten bana da bir pay

ver" derdi.'

Ahmed, Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, ibn Merdûye ve Sünen’de

Beyhakî, bn Abbâs'n, Sâd Sûresindeki secde âyeti hakknda: "Bu secde âyeti

açkça secde edilmesi emredilmi secde âyetlerinden deildir. Ama

Resûlullah’m (salisilahv aieytu mailem) bu sûreyi okurken secde yaptn gördüm"

dediini bildirir.

2

Nesâî ve bn Merdûye’nin ceyyid isnâdla bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Allah'n Resûlü (sallalUu aleyhi mailem) Sâd Sûresini okuyunca secde yapm ve:

"Dâvud bu secdeyi tövbe secdesi olarak yapmtr, biz ise ükür secdesi olarak

yapyoruz" buyurmutur .

3

ibn Ebî eybe ve Buhârî'nin bildirdiine göre Avvâm der ki: Mücâhid'e Sâd

Sûresindeki secdeyi sorduumda öyle karlk verdi: Ben de bunu bn

Abbâs'a: "Bu sûredeki secdeyi neden yaptn?" sormutum. Bana öyle cevap

verdi: "Yüce Allah'n: "... ve O'nun soyundan Davud'u, Süleyman', Eyyub'u,

Yusuf u, Musa'y ve Harun'u doru yola iletmitik; Biz iyi davrananlar ite

böyle mükâfatlandrrz... ite o peygamberler Allah'n hidayet ettii

kimselerdir. Sen de onlarn yoluna uy. De ki: Ben buna (peygamberlik

görevime) karlk sizden bir ücret istemiyorum. Bu (Kufân) âlemler için

ancak bir öüttür"4 âyetini okumadn m? Hz. Dâvud, Resûiullah’n (niaihhu aleyhi

vesellm) kendisine uymas emredilen kiilerdendir ve Allah'n Resûlü (sallaiiahu aleyhi

meltem) bu secdeyi yapmtr .

5

Saîd b. Mansûr'un Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Allah’n Resûlü

MaiMu ieyii vasaHem), "te o peygamberler Allah'n hidayet ettii kimselerdir.

’ bn Ebî eybe (13/204).
3 Ahmed 5/376 (3387). Buhârî (1069, 3422), Ebû Dâvud (1409), Tirmizî (577), Nesâî S.

el-Kübrâ (11170) ve Beyhakî (2/318).

3
Nesâî (956) Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesâi. 917).

4 En'âm Sur. 84-90

5 bn Ebî eybe (2/9) ve Buhârî (3421, 4632, 4806, 480T).
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Sen de onlarn yoluna uy. De ki: Ben buna (peygamberlik görevime)

karlk sizden bir ücret istemiyorum. Bu (Kuriân) âlemler için ancak bir

öüttür"1

âyeti nazil oluncaya kadar Sâd Sûresinde secde yapmazd. Bu âyet

nazil olunca secde yapmaya balad.

Tirmizî, bn Mâce, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil’de, bn

Abbâs'n öyle dediini bildirir: Bir adam Resûlullah'a (Baiianahu aleyhi veseiiem) geldi ve

öyle dedi: “Bu gece rüyamda kendimi namaz klarken gördüm. Ben secde

âyetini okuyup secde ettiimde aaç ta benim secdeme uyarak secde etti.

Aacn öyle dediini iittim: “Allahm! Bu secdeden dolay bana katndan

sevap yaz, secde sebebiyle benden günahm kaldr. Onlan katnda bana azk

olmas için sakla, onunla bana büyük ecir ver ve onu kulun Dâvud'dan kabul

ettiin gibi benden de kabul et.” Peygamber (»llallahu aleyhi vasaiiem), secde âyetini

okudu ve secde etti, o esnada adamn anlatt aacn söyledii gibi

söylediini iittim .

2

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uMah »m
»eseiMSâd Sûresinde secde yapt .

3

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Sâib b. Yezîd der ki: Hz. Ömer'in

arkasnda sabah namazn kldm, Sâd Sûresini okuyunca secde yapt.

Namazdan sonra bir adam: “Ey müminlerin emiri! Bu secde âyeti açkça

secde edilmesi emredilmi secde âyetlerinden midir?” diye sordu. Hz. Ömer.

“Resûlullah (saBdiahu aieyti vmHam) bu âyeti okuyunca secde ederdi” cevabn verdi.

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (ssIIbbIu aleyhi mden) Sâd

Sûresinde secde yapt.

Dârimî, Ebû Dâvud, bn Huzeyme, bn Hibbân, Dârekutnî, Hâkim, bn
Merdûye ve Sünen’öe Beyhakî, Ebû Saîd'in öyle dediini bildirir Allah'n

Resulü (iBieiiahü aleyhi meiiem) minberdeyken Sâd Sûresini okudu ve secde âyetine

gelince inip secde yapt, insanlar da onunla secde yaptlar. Baka bir gün yine

1

En'âm Sur. 90
1

Tirmizî (579, 3424), bn Mâce (1053), Taberânî (11262) lafz kendisinindir, Hâkin

(1/219, 220) ve Beyhakî (7/20, 21). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî 473 .

Silsiletu's-Sahîha'ya (2710) bakn.
3 Ebû Ya'lâ (5919) muhakkik hadisin senedinin hasen olduunu söylemitir.

Dârekutnî el-lel’e (8/11, 12) balon.
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ayn sûreyi okudu ve secde âyetine gelince insanlar secde için davrannca,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vfiseiiem): "Bu (secde) bir peygamberin tövbe için yapt
secdedir, ama sizin de secde için davrandnz gördüm" buyurup inerek secde

yapt .

1

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî eybe'nin Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre

Allah'n Resûlü [sBiaiiahu aleyhi vesellem) minberdeyken Sâd Sûresini okudu ve secde

âyetine gelince onu okudu, sonra inip secde yapt.

2

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Sâd Sûresindeki âyet,

secde âyetidir" demitir.

3

Saîd b. Mansûr, ibn Ebî eybe, Taberânî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

bn Mes'ûd, Sâd Sûresini okuyunca secde etmez ve: “Bu, bir peygamberin

tövbe maksadyla secde ettiini bildiren bir âyettir" derdi .
4

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye der ki: Resûlullah’n (saliallehu

aleyhi vaseikm) ashâbndan bazlan bu âyette secde ederken bazlar da secde

etmezlerdi. Bunlardan dilediini yap ."5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Meryem der ki: “Hz. Ömer am'a

gelince Hz. Dâvud'un mihrabna gidip namaz kld ve Sâd Sûresini okudu.

Secde âyetine gelince de secde yapt."6

Ahmed, Hâkim, ibn Merdûye ve Beyhakî'nin DelâiVde bildirdiine göre

Ebû Saîd rüyasnda Sâd Sûresini yazdn ve secde âyetine gelince secde

yaptn, bu srada mürekkeb kabnn, kalemin ve her eyin secde ettiini

gördü. Bu rüyasn Resûlullah'a (saiieiiahu aleyhi YEsellem) anlatt ve Ebû Saîd bu âyette

1

Dârnnî (1/342), Ebû Dâvud (1410), bn Huzcyme (1455, 1795), bn Hibbân (2765,

2799), Dâekutnî (1/408), Hâkim (1/284, 285, 2/431, 432 "sahih") ve Beyhakî (2/318) Sahîh

hadistir. (BaJc: Elbânî, Sahîh Sünen Ebû Davud. 1253).

2 bn Ebî eybe (2/9).

3 ibn Ebî eybe (2/8).

4 bn Ebî eybe (2/9, 10), Taberânî (8717, 8722) ve Beyhakî (2/317).

5 bn Ebî eybe (2/10).

6 bn Ebî eybe (13/43).
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secde etmeye devam etti .

1

Ebû Ya'lâ'nn bildirdiine göre Ebû Saîd der ki: Rüyamda kendimi bir

aacn altnda gördüm. Aaç Sâd Sûresini okuyordu. Secde âyetine gelince

de secde yapt ve secdesinde: “Allahm! Bu secde sebebiyle bana mafiret et

ve benden günahm kaldr. Bu secde sebebiyle bana ecir ver ve kulun

Dâvud’un secdesini kabul ettiin gibi benden de kabul et” dedi. Sabah

olunca Resûlullah'a [aiiaiiahu aleyhi vtseiM gidip rüyam anlattmda: "Ey Ebû Saîd!

Sen secde ettin mi?"diye sordu. Ben: “Hayr” cevabn verince, Allah'n Resulü

[soNoiiohti oicyhi vesoiicm): "Sert secde etmeye aaçtan daha çok hak sahibisin" buyurdu.

Sonra Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vesellem) Sâd Sûresini okudu ve secde âyetine gelince,

secdesinde aacn yapt duay yapt.”*

Taberânî ve Hatîb’in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (mIIbUJiu

aleyhi «sillem): "Sâd Sûresindeki secdeyi Hz. Dâuud tövbe için yapmtr. Biz ise

ükür için yapyoruz" buyurdu .

3

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Bir yolculuktayken

Resûlullah'n Cs^iaflshu aleyhi vBefefn) yanna Sâd Sûresini okurken girdim ve secde

âyetini okuyunca secde ettiini gördüm .”4

JtÂ Ji
J

jj tijlip Udu djüs

"Biz de bunu ona baladk, üphesiz katmzda onun için

bir yaknlk ve dönüp gelecei güzel bir yer vardr/'
(Sâd Sur. 25)

Ahmed Zühd’de, Hakîm et-Tinmizî, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hatim'

n

bildirdiine göre Mâlik b. Dînâr, “Biz de bunu ona baladk. üphesiz

katmzda onun için bir yaknlk ve dönüp gelecei güzel bir yer vardr
"5

âyetini açklarken öyle dedi: Hz. Dâvud kyamet günü Ar’n dibince

1 Ahmed 18/268 (11741, 11799), Hâkim (2/432
"
sahth") ve Seyhakî 87/20). Müsned' n

muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
2

Ebû Ya'lâ (1069) Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (2/284, 285) ravilerden Yemân b.

Nasbin meçhul olduunu söylemitir.

3
Taberânî (12386) ve Hatîb (13/54).

4
Taberânî (11037).

5 Sâd Sur. 25
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durdurulur ve Yüce Allah: "Ey Dâvud! Beni, dünyadayken yücelttiin güzel ve

yumuak sesinle imdi de yücelt" buyurur. Hz. Dâvud: "Ey Rabbim! O ses

benden alnd halde nasl yapacam?" diye sorunca, yüce Allah: "Bu gün

onu sana iade edeceim" buyurur ve Hz. Dâvud o tatl, güzel ve yüksek

sesiyle Rabbim övüp yüceltir ve böylece Cennet halknn nimetleri

tamamlanr."

1

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b

ve Muhammed b. Kays, "üphesiz katmzda onun için bir yaknlk ve

dönüp gelecei güzel bir yer vardr" 1
âyetini açklarken öyle dediler:

"Kyamet günü bardaktan ilk içecek olanlar Hz. Dâvud ve oludur."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre es-Serî der ki: Hz. Ömer b. el-Hattâb'a

yetimi olan Ebû Hafs bana anlatt: "Kyamet günü insanlar iddetli scak ve

susuzlua maruz kalacaklar ve bir münâdî: "Dâvud nerede?" diye seslenecek.

nsanlardan önce ona içirilecektir. Yüce Allah'n, "üphesiz katmzda onun

için bir yaknlk ve dönüp gelecei güzel bir yer vardr"

3

âyeti buna iaret

etmektedir."

bn Merdûye’nin Hz. Ömer'den bildirdiine göre Allah'n Resûlü (uiiaiishu aferin

vbsbUmii) bir gün kyamet gününden bahsedince, onun büyüklüü ve iddetinden

sözetti ve öyle devam etti:
"Rahman, Hz. Davud'a: «önümden geç»

buyurur. Hz. Dâvud: «Ey Rabbim! Günahmn beni kaydrmasndan

korkuyorum» karln verince
,
yüce Allah: «Arkamdan geç» buyurur. Hz.

Dâvud yine: «Ey Rabbim! Günahmn beni kaydrmasndan korkuyorum»

karln verince, Yüce Allah: «O zaman ayamdan tut» buyurur ve Hz.

Dâvud, Yüce Allah'n ayandan tutup geçer. «üphesiz katmzda onun için

bir yaknlk ve dönüp gelecei güzel bir yer vardr âyeti buna iaret

etmektedir.

"

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr, "üphesiz katmzda

onun için bir yaknlk ve dönüp gelecei güzel bir yer vardr"5 âyetini

1

bn Kesîr Te/sVde (7/54) geçtii üzere bn Ebî Hatim
2
Sâd Sur. 25

3 Sâd Sur. 25
4 Sâd Sur. 25
5
Sâd Sur. 25
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çklarken: “Hz. Dâvud, Yüce Allah'a öyle yaklar ki, Allah elini onun üzerine

koyar” demitir.

bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre, "Biz de bunu ona baladk.
üphesiz katmzda onun için bir yaknlk ve dönüp gelecei güzel bir yer

vardr"’ âyetinde geçen balama, Hz. Dâvud’un günahnn affedilmesi,

dönüp gelinecek güzel yer ise güzel akibet mânâsrndadr.

3

Hakîm et-Tirmizî’nin bildirdiine göre Mücâhid der ki: Kyamet günü Hz.

Dâvud, günah avucunda nakedilmi olarak diriltecektir. Kyamet gününün d

dehetli hallerini görünce yüce Allah'n rahmetine snmaktan baka bir

korunacak yer bulamayacaktr. Sonra günahn görecek, bundan tedirgh

olacak, kendisine: “Buraya, buraya!" denilecek. Tekrar günahn görecek,

tedirgin olacak yine ona: “Buraya, buraya!" denilecek. Yine bunu görecek,

tedirgin olacak tekrar ona: “Buraya, buraya!” denilecek. Yüce Allah'n:

“üphesiz katmzda onun için bir yaknlk ve dönüp gelecei güzel bir yer

vardr"’ âyeti buna iaret etmektedir.

4

& yj j j&i-ii >jSi J ihi. iiuL* lj ijjbi;

^ in & OjLii ÖJI oj i
^ *

"Ona dedik ki: Ey Dâvud! Gerçekten biz seni yeryüzünde

halife yaptk, insanlar arasnda hak ile hüküm ver. Nefis

arzusuna uyma, yoksa seni Allah'n yolundan saptrr.

Allah'n yolundan sapanlar için hesap gününü unutmalar
sebebiyle iddetli bir azap vardr/' (Sad Sur. 20)

Sa’lebî, Avvâm b. Haveb vastasyla, Esedoullanndan bir ihtiyardan, o da

kendi kabilesinden olan ve Hz. Ömer'i gören bir adamdan bildirir: Hz. Ömer;

Talha, Zübeyr, Ka’b ve Selmân’a: “Hilafetle krallk arasndaki fark nedir?" diye

1

Sâd Sur. 25
2 bn Ccrir (20/76).

’ Sâd Sur. 25
4 Kurtub TV/sr'de (15/187) geçtii üzere Hakîm ct-Tîrmizî.
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sordu. Talha ve Zübeyr: "Bilmiyoruz” cevabn verince, Selmân öyle dedi:

"Halife, yönettikleri arasnda adil olan, aralarnda eit olarak taksimatta

bulunan, kiinin ailesine gösterdii efkati yönettiklerine gösteren ve Allah'n

Kitabyla hüküm verendir.” Bunun üzerine Ka'b: "Bu mecliste, halifeyle kral

arasndaki fark benden bakasnn bilmediini zannediyordum” dedi.

bn Sa'd, Zâdân vastasyla Selmân'dan bildirir: Hz. Ömer, Selmân'a: "Ben

kral m, yoksa halife miyim?” diye sorunca, Selmân: "Eer Müslümanlarn

toprandan bir dirhem veya daha az bir miktar alp haksz bir yere

koyduysan, halife deil kralsn” dedi. Bunu duyan Hz. Ömer’in güzleri

yaard .

1

bn Sa'd’n bildirdiine göre Süfyân b. Ebi’l-Arcâ’ der ki: Ömer b. el-Hattâb:

“Vallahi, ben kral mym yoksa halife miyim bilmiyorum” deyince, bir kii: "Ey

müminlerin emiri! Bu ikisi arasnda fark vardr” dedi. Hz. Ömer: "Nedir?” diye

sorunca ise bu kii: "Halife sadece hakkyla alr, hakkyla brakr. Allah'a hamd

olsun ki sen de böylesin. Kral ise insanlara hakszlk eder ve birinden alp

dierine verir” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer sustu .

2

bn Sa'd’n bildirdiine göre Ebû Mûsa el-E’arî: "Danlarak yaplan idare

emirlik (halifelik), klç zoruyla olan ise krallktr” demitir.

3

Sa'lebrnln bildirdiine göre Muâviye minbere oturunca öyle derdi: "Ey

insanlar! Hilafet, mal toplamak ve datmakla olmaz. Hilafet hak ile amel

etmek, adaletle hükmetmek ve insanlan Allah'n emrine göre idare

etmektir.”

Hakîm et-Tirmizî’nin bildirdiine göre Ebû Câferiin azatls Sâlim der ki:

"Mümilerin emiri Ebû Cafer ile Beytu'l-Makdis'e gitmek üzere yola çktk,

Dmak'a girince Evzâî’yi çard. Evzâî gelince Ebû Cafer'e öyle dedi: "Ey

müminlerin emiri! Bana, Hassân b. Atiyye, deden bn Abbâs’n, "Ona dedik

ki: Ey Dâvud! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptk. nsanlar

arasnda hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'n

yolundan saptrr. Allah'n yolundan sapanlar için hesap gününü

1 bn Sa'd (3/306).

1 bn Sa'd (3/306,307).
3 bn Sa'd (4/113).
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unutmalar sebebiyle iddetli bir azap vardr"
1

âyeti hakknda öyle dediini

bildirdi: “ki hasm huzuruna çkarlnca ve birinin lehine hüküm verme arzun

varsa ve nefsin dierine hakkn teslim etmeyi arzu etmiyorsa, ismini

peygamberlikten sil. Sonra artk sen ne Benim halifem olursun, ne de bir

üstünlüün kalr .’
1

Ey müminlerin emiriî Hassan b. Atiyye, bize dedenin öyle

dediini bildirdi: “Hakk kerih gören Allah' kerih görmü olur. Çünkü Allah

haktr.” Ey müminlerin emiri! Hassan b. Atiyye, bize dedenin, "...küçük,

büyük hiçbir ey brakmadan hepsini sayp dökmü!..."
2 buyruunu

açklarken öyle dediini bildirdi: "Küçük olan tebessüm, büyük olan ise

gülmektir. Peki ellerin yaptklarnn hali ne olacak!”*

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî, "nsanlar arasnda hak ile hüküm ver.

Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'n yolundan saptrr. Allah'n

yolundan sapanlar için hesap gününü unutmalar sebebiyle iddetli bir

azap vardr"4 âyeti hakknda öyle dedi: “nsanlar arasnda adalet ve insafla

hüküm ver. Hüküm verirken hak ve adaleti brakp hevana uyarak haktan

aynlma. Böyle yaparsan hevan, adaletle hükmetmene, hak ile amel etmene

engel olur ve Allah'n iman ehli için kld yolundan saptrr. Böylece Allah'n

yolundan aynlman sebebiyle helak olanlardan olursun .”5

ibn Cerîr’in bildirdiine göre krime, "Allah'n yolundan sapanlar için

hesap gününü unutmalar sebebiyle iddetli bir azap vardr"
6

âye-.i

hakknda öyle dedi: “Bu, Kuriân’daki takdim ve tehirdendir. Mânâs ise:

"Hesap günü, unuttuklarndan dolay onlar için iddetli bir azap vardr"

eklindedir .

7

Ahmed Zühd’de, Ebu's-SelîTin öyle dediini bildirin “Hz. Dâvud mescide

girdii zaman srâiloullanndan en köhne halka hangisi ise onlann yanna

gider otururdu. Sonra da, (kendini kasdederek) “Miskinlerin ortasnda bir

Sâd Sur. 26
2
Kehf Sur. 49

5 Hakim et-Tirmizî (2/180).

4 Sâd 5ur. 26

5 bn Cerir (20/77).

6
Sâd Sur. 26

7 bn Cerir (20/78).
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miskin" derdi .

1

Ahmed'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem der ki: "Hz. Dâvud’un bîr olu

vefat edince, üzüntüsü daha da artt. Kendisine: "Bunun, senin yanndaki

deeri neydi?” diye sorulunca, Hz. Dâvud: "Benim için yeryüzü dolusunca

altndan daha deerliydi” cevabn verdi. Bunun üzerine kendisine: "Alacan

sevap ta buna göredir” denildi.

Abdullah, Zevâid’de ve Hakîm et-Tirmizî, Saîd b. Abdulazîz'in öyle

dediini bildirir: "Hz. Dâvud'un dualanndan biri de udur: "Yapt ihsanlarla

ükrün, verdii musibetlerle de duann yolunu açan Allah’ noksanlklardan

tenzih ederim .”1

Abdullah'n Evzâî’den bildirdiine göre Yüce Allah Hz. Dâvud'a öyle

vahyetti: "Sana, onlar yaptn takdirde insanlarn sana yönelecei ve rzama

kavuacan iki amel öreteyim mi?” Hz. Dâvud: "Evet” karln verince.

Yüce Allah: "Benimle senin aranda olan eylerde verâya sn ve insanlarn

miskinleriyle beraber ol” buyurdu.

3

Ahmed’in Yezîd b. Ebî Mansûridan bildirdiine göre Hz. Dâvud öyle dedi:

"Allah’ zikreden yok mu, ben de onunla zikredeyim? nsanlara hatrlatmada

bulunan yok mu ben de onunla hatrlataym. Allah' zikreden bir topluluun

yanndan geçip bakalannn yanna gidecek olursam, onlann yanndan geçen

ayamn knlmasn isterdim.”

Ahmed’in Urve b. ez-Zubeyriden bildirdiine göre Hz. Dâvud, hurma

yapraklarndan sepet yapar, sonra onlan çarya gönderip satarak elde ettii

para ile geçimini temin ederdi .

4

Ahmed'in Saîd b. Ebî Hilâl'den bildirdiine göre Hz. Dâvud gece kalknca

öyle derdi: "Allahm! Gözler uyudu, yldzlar batt. Sen ise kendisini kendisini

uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yaratklarn gözetip duransn.”

Ahmed'in bildirdiine göre Osman e-ehham Ebî Seleme der ki: Basra

1

Ahmed (sh. 73).

1
Abdullah b. Ahmed (sh. 77).

3
Abdullah b. Ahmed (sh. 78).

4 Ahmed (sh. 73).
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halkndan faziletli ve yal bir kii öyle dedi: Bana bildirildiine göre Hz.

Dâvud (aleyhisselam) Rabbine: "Ey Rabbim! Yeryüzünde senin için nasl ihlasla yürür

ve ihlasla amel ederim?" diye sorunca, Allah: "Ey Dâvud! Kzl olsun beyaz

olsun, Beni seveni seversin ve dudaklarn devaml Benim zikrimle kmldar. E'ir

de kocas yannda olmayan kadnn yatandan uzak dur” buyurdu. Hz.

Dâvud: "Ey Rabbim! yi olsun, kötü olsun dünya ehli tarafndan nasl

sevilirim?" diye sorunca, Yüce Allah: "Ey Dâvud! Dünya ehli ile dünyalar için

muamele edersin ve âhiret ehlini de âhiretleri için seversin. Benimle senin

aranda da dinini tercih edersin. Eer böyle yaparsan ve hidayet üzere

olursan, dalalete düen seni saptramaz" buyurdu. Hz. Dâvud: "Ey Rabbim!

Bana, yarattklarndan seçmi olduklarnn kim olduklarn göster?" deyince.

Yüce Allah: "Onlar, elleri temiz, kalpleri temiz, düzgün yürüyen ve do ru

söyleyen kiilerdir" buyurdu.

Hatîb'in Tarih'te Yahya b. Ebî Kesîr’den bildirdiine göre Hz. Dâvud, olu

Süleyman'a: "Ey oul! Cehdu'l-Belâ'nn (nsann bana gelen her türlü

musibetten kaynaklanan meakkat ve zorluk) ne olduunu biliyor musun?"

diye sordu. Hz. Süleymân: "Hayr" cevabn verince, Hz. Dâvud: "Ekmei

çardan satn almak ve bir yerden bir yere tamaktr" dedi.’

Ahmed'in Mâlik b. Dinar'dan bildirdiine göre Hz. Dâvud öyle dua etti:

"Allahm! Muhabbetini bana canmdan, kulamdan, gözümden, ehlimden ve

buz gibi souk sudan daha sevimli kl .”2

Ahmed'in Vehb'den bildirdiine göre Hz. Dâvud: "Ey Rabbim! Hargi

kullarn Senin için daha sevgilidir?" diye sorunca, Allah: "Sureti güzel olan

mümin" buyurdu. Hz. Dâvud: "Hangi kullarndan en fazla nefret edersin?”

diye sorunca, Yüce Allah: "Sureti güzel olan kafirdir. Bunlardan birisi

ükrederken dieri nankörlük eder" buyurdu. Hz. Dâvud: "Ey Rabbim! Hargi

kullarna daha çok buzedersin?” diye sorunca ise Yüce Allah: "Bir konuda

istiharede bulunup benden yardm isteyip, benim kendisi için seçtiime raz

olmayandr” buyurdu.

Abdullah’n Zevâid'de Abdullah b. Ebî Muleyke’den bildirdiine göre Hz.

1

Hatîb (5/129).
2 Ahmed Zühd (sh. 70).
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Dâvud: "Allahm! Bana kötü aile verme, yoksa kötü adam olurum" demitir.

1

Ahmed'in, Abdurrahman b. Bûzûye'den bildirdiine göre Hz. Dâvud'un

yapt dualardan biri de: "Allahm! Benî, (Seni) unutacak kadar fakir, azgnlk

yapacak kadar zengin yapma" duasdr/

Ahmed'in Hasan( Basri)’den bildirdiine göre Hz. Dâvud: "Allahm! Hangi

nzk daha tatldr?" diye sorunca, Allah: "Kendi kazancndr ey Dâvud"

buyurdu .

3

Ahmed'in bildirdiine göre Ebu’l-Celed der ki: Yüce Allah, Hz. Davud’a

öyle vahyetti: "Ey Dâvud! Sdk mertebesine erien kullarma söyle,

kendilerini beenip te amellerine fazla güvenmesinler. Zira kullarmdan

herhangi birini hesaba çeker adaletimle muamelede bulunursam, mutlaka

azabma duçar olur ve ona zulmetmi olmam. Hatâ eden kullanma da,

vazgeçip balamayacam büyüklükte hiçbir günahn olmadn müjdele ."4

Ahmed'in Ebu’l-Celed'den bildirdiine göre Hz. Dâvud, bir münadiye

insanlan cemaatle namaza çarmasn emretti. nsanlar da Dâvud'un o gün

vâzü nasihatta bulunup dua edeceini zannederek hep beraber (namaz için)

çktlar. Hz. Dâvud yerini alnca: "Allahm bizleri bala!” dedi ve çekilip gitti.

Sonradan gelenler, ilk gelenlere: "Ne oluyor?" diye sorunca, lk gelenler:

"Allah'n Peygamberi sadece dua etti, sonra da çekilip gitti" dediler.

Dierleri: "Sübhanallah! Biz bu günün ibadet, dua, vâzü nasihat ve terbiye

günü olmasn isterdik. Demek sadece dua etti, öyle mi?" diye söylendiler.

Bunun üzerine Yüce Allah, Hz. Dâvud’a vahyederek: "Kavmine Benden de ki:

"Onlar senin duan azmsadlar. Ben kimi balarsam onun hem dünya, hem

de âhiret ilerini yoluna koyarm.''5

1

Abdullah b. Ahmed (sh. 71).

2
Abdullah b. Ahmed (sh. 71) Ömerb. Abdurrahman b. Bûzûye'den.

3 Ahmpd (sh. 72).

4 Ahmed (sh. 72, 73).

5 Ahmed (sh. 73).
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bn Ebî eybe ve Ahmed'in Abdurrahman b. Ebzâ'dan bildirdiine göre

Hz. Dâvud, insanlann en sabrls, en yumua ve öfkesine en fazla hâkim

olanyd.'

Ahmed'in Saîd b. Abdilazîz'den bildirdiine göre Hz. Dâvud: “Ey Rabbim!

Yeryüzünde Senin için nasl samimi bir hayat sürebilirim?" diye sorunca, Yüce

Allah; “Beni çokça anarak, beyaz olsun siyah olsun. Beni seveni severek,

nefsin için hükmettiin gibi insanlar için de hükmederek ve kocas yannda

olmayan kadnn yatandan uzak durarak" buyurdu .

2

bn Ebî eybe'nin Ebû Abdillah el-Cedelî'den bildirdiine göre Hz. Dâvud:

“Allahm] Çözü beni gören, kalbi beni gözeten ve gördüü hayn gömen

(gizleyen) gördüü kötülüü ise yayan komudan Sana snrm" derdi .
3

ibn Ebî eybe’nin Saîd b. Ebî Saîd'den bildirdiine göre Hz. Dâvud:

“Allahm! Kötü komudan sana snnm" diye dua ederdi .

4

bn Ebî eybe’nin bn Bureyde’den bildirdiine göre Hz. Dâvud öyle dua

ederdi: “Allahm! Beni rezil edecek amelden, aciz brakacak dertten, (Seni)

unutturacak fakirlikten ve azgnlma sebep olacak zenginlikten sana

snnm."3

bn Ebî eybe ve Ahmed'in bildirdiine göre Abdullah b. el-Hâris der ki:

Yüce Allah, Hz. Dâvud'a: “Ey Dâvud! Beni ve kulanm sev ve Beni de kullanma

sevdir" diye vahyedince, Hz. Dâvud: “Ey Rabbim! Seni ve kullann sevmeyi

anladm, ama Seni kullanna nasl sevdireyim?" diye sordu. Yüce Allah: “Beni

onlann yannda güzel ekilde anarsn. Onlar sadece Benim hakkmda güzel

eyleri bilirler" buyurdu .

6

Ahmed'in bildirdiine göre Ca’d der ki: Hz. Dâvud: “Ya Rabbi! Srf Senin

nzan için kederli birini taziye edenin mükâfaat nedir?" diye sorunca, Allah:

“Ona takva elbisesi giydirmemdir" buyurdu. Hz. Dâvud: “Peki sadece Senin

1 Ahmed (sh. 84).

2 Ahmed (sh. 84).

3
ibn Ebî eybe (10/450).

4 bn Ebî eybe (10/277).

5 bn Ebî eybe (10/278).
6 bn Ebî eybe (6/201).
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rzan gözeterek bir cenazenin gömülmesine itirak edenin mükâfaat nedir?”

diye sorunca, Allah: “Onun cenazesine de meleklerin tâbi olmas ve ruhlar

içerisinde Benim onun ruhuna rahmet etmemdir” buyurdu. Hz. Dâvud: “Ya

Rabbi! Yalnzca Senin rzan taleb ederek bir yetimi ya da bir dükünü

gözeten kimsenin mükâfaat nedir?” diye sorunca, Allah: “Gölgemden baka

hiçbir gölgenin bulunmad günde onu Ar’mn gölgesinde

gölgelendirmemdir” buyurdu. Hz. Dâvud: “Ya Rabbi! Peki, Senin hayetinden

gözleri dolup taan, alayan kimsenin mükâfaat nedir?” diye sorunca, Allah:

“En büyük korku gününde onu güvende klmam ve yine onu Cehennemin

kaynar ateinden muhafaza buyurmamdr" buyurdu .

1

Ahmed’in Ebu’l-Celed’den bildirdiine göre Hz. Dâvud: “Ya Rabbi! Srf

Senin rzan için kederli ve musibete uram birini taziye edenin mükâfaat

nedir?” diye sorunca, Allah: “Ona iman elbisesi giydirmem, Cehennem

ateinden korumam ve Cennete koymamdr” buyurdu. Hz. Dâvud: “Peki

sadece Senin nzan gözeterek bir cenazenin gömülmesine itirak edenin

mükâfaat nedir?” diye sorunca, Allah: “Öldüü zaman onun cenazesine de

meleklerin tâbi olmas ve ruhlar içerisinde Benim onun ruhuna rahmet

etmemdir” buyurdu. Hz. Dâvud: “Ya Rabbi! Yalnzca Senin nzan taleb

ederek bir yetimi ya da bir dul kadn gözeten kimsenin mükâfaat nedir?”

diye sorunca, Allah: “Gölgemden baka hiçbir gölgenin bulunmad günde

onu Ar’mn gölgesinde gölgelendirmemdir" buyurdu. Hz. Dâvud: “Ya

Rabbi! Peki, Senin hayetinden alayp gözyalar yanaklanna akan kimsenin

mükâfaat nedir?” diye sorunca, Allah: “Onu Cehennemin kaynar ateinden

muhafaza buyurmam ve en büyük korku gününde onu güvende klmamdr”

buyurdu.

Ahmed’in, Abdurrahman b. Ebzâ'dan bildirdiine göre Hz. Dâvud, Hz.

Süleyman’a öyle dedi: “Yetime kar merhametli baba gibi ol ve bil ki

ektiini biçersin. Bil ki, bir toplulukta ahmakn yapt hata, ölünün

baucunda alamak gibidir. Bil ki, ailesine ihlasla bal olan kadn, kraln

bandaki altn suyuna batnlm taç gibidir. Ailesine kar kötü olan kadn ise

ihtiyarn srtna yüklenen ar yük gibidir. Zenginlikten sonraki fakirlik ne

kötüdür. Bundan daha kötüsü ise hidâyetten sonra sapkla dümektir.

Arkadana söz verdiin zaman ona verdiin sözü tut. Eer böyle yapmazsan

1

Ahmed (sh. 70).
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aranzda dümanlk olur. Hayrl bir ii hatrladn zaman sana yardm

etmeyen, unuttuun zaman sana hatrlatmayan dosttan Allah'a sn."

bn Ebî eybe ve Ahmed'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Hz.

Dâvud: "Allahm! Ne beni zayf düürecek hastalk, ne de Seni unutturacak

shhat, ikisi arasnda bir shhat isterim" derdi .

1

Abdullah’n Zeyd b. Râfi’den bildirdiine göre Hz. Dâvud, gökle yer

arasnda dolaan bir orak görüp: "Ey Rabbimî Bu nedir?" diye sorunca, Yüce

Allah: "Bu, her zalimin evine soktuum lanetimdir" buyurdu .

3

bn Ebîeybe’in bn Ebzâ’dan bildirdiine göre Hz. Dâvud: “Kolaylk dinin

ne güzel yardmcsdr" demitir.
3

bn Ebî eybe’nin Mücâhid'den bildirdiine göre Hz. Dâvud: "Ey Rabbirr!

Ömrüm uzad, yam ilerledi, bedenim zayflad" deyince, Yüce Allah: "Ey

Dâvud! Ömrü uzayp ameli güzel olana ne mutlu" buyurdu .
4

Hatîb’in Evzâî vastasyla, Abdullah b. Âmir'den bildirdiine göre Hz.

Davud’a, hiç kimseye verilmeyen ses güzellii verilmitir. Hatta kular va

yrtc hayvanlar onun sesini dinlerken etrafnda toplanr ve açlk ve

susuzlukta ölünceye kadar aynlmazlard. Nehirler ise onun sesinin

güzelliinden akmaz dururdu."5

fi ^ ûUJUJI \jU*j \J*\ I

"Yoksa biz iman edip salih ameller ileyenleri, yeryüzünde

fesat çkaranlar gibi mi tutacaz? Yoksa Allah'a kar
gelmekten saknanlar yoldan çkan arszlar gibi mi

tutacaz?" (SâJ Sur. 28)

1 bn Ebî eybe (13/202) ve Ahmed (sh. 89).

2
Abdulah b. Ahmed (sh. 90).

3 bn Ebî eybe (13/204).

4 bn Ebî eybe (13/204)

5 Hatîb (10/142).
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ibn Asâkir’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Yoksa biz iman edip saiih

ameller ileyenleri, yeryüzünde fesat çkaranlar gibi mi tutacaz? Yoksa

Allah'a kar gelmekten saknanlar yoldan çkan arszlar gibi mi tutacaz"

1

âyetindeki iman edenlerden kastedilen, Hz. Ali, Hamza ve Ubeyde b. el-

Hâris’tir. Yeryüzünde fesat çkaranlardan kastedilenler ise, Utbe, eybe ve

Velîd’dir. Bunlar Bedir günü mübareze eden (savatan önce kar karya

gelip çarpan) kiilerdir/

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, "Yoksa biz iman edip salih

ameller ileyenleri, yeryüzünde fesat çkaranlar gibi mi tutacaz? Yoksa

Allah'a kar gelmekten saknanlar yoldan çkan arszlar gibi mi tutacaz"’

âyetini açklarken öyle dedi: "Ömrüme yemin olsun ki iman edenlerle fesat

çkaranlar bir tutulmamtr. Onlar hem dünyada, hem ölüm annda ayr

olmular ve vardklar yer de ayr olmutur.”

Ebû Ya’lâ'nn Ebû Zer'den bildirdiine göre Resûlullah [ulMlahu aleyhi «sdiem):

"Dikenden üzüm toplanamayaca gibi, facirler de Allah'a kar gelmekten

saknanlarn makamna nail olamazlar'’ buyurmutur .

4

yûV jsrîîJj ijjÛJ ijU / 4.ü
"Bu Kur'ân, âyetlerini düünsünler ve akl sahipleri öüt
alsnlar diye sana indirdiimiz mübarek bir kitaptr."

(Sâd Sur. 29)

Saîd b. MansûHun, Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre âyetleri

düünmekten kastedilen, onunla amel etmektir.

bn Cerîr'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen akl sahiplerinden

kastedilen, insanlarn akll olanlandr.
5

1

Sâd Sur. 28
1 bn Asâkir (38/261).

3 Sâd Sur. 28
4 bn Kesir Tefsîr

1de (7/252) geçtii üzere Ebû Ya'lâ ve el-Melâlibu’l-Âliye (3457). Bütün

yollanyla sahih hadistir. (Elbânî, es-Silsiletu ’s- Sahüa. 2046)

5 bn Cerîr (20/80).



520 8 Sâd Sûresi g-

*

* clMJÎ Aj} -UüJl pJû «jLiiJui jjJlJÜ lliÂjJ
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"Ve Biz Dâvud'a Süleyman' lütfettik. O ne güzel kuldu!

çünkü o (Allah'a) çokça dönen idi. Hani ona öleden sonra

bir ayan trna üzere dikip üç aya üzere duran, hzl
koan atlar sunulmutu; Ve demiti ki: «Ben ancak hayr
sevgisi ile megul iken Rabbimi anmaktan uzak kaldm.»
Nihayet o perdenin arkasna girince; «Onlar bana geri

getirin» (dedi.) Boyunlarn ve ayaklarn svazlamaya
balad." (s&d Sur. 30-33)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mekhûl der ki: Yüce Allah, Hz. Dâvud'a

Hz. Süleyman' balad zaman, Hz. Dâvud: “Ey olum! Hangi ey daha

güzeldir?" diye sorunca, Hz. Süleyman: "Sekinet ve imandr" cevabn verci.

Hz. Dâvud: "En çirkin ey nedir?” diye sorunca, Hz. Süleyman: “mandan

sonra küfürdür" cevabn verdi. Hz. Dâvud: “En tatl ey nedir?" diye sorunca,

Hz. Süleyman: “Allah'n, kullan arasndaki rahmetidir" cevabn verdi. Hz.

Dâvud: “En serin olan nedir?" diye sorunca, Hz. Süleymân: “Allah'n insanlar

affetmesi ve insanlarn birbirlerini affetmeleri" cevabn verdi. Bunun üzerine

Hz. Dâvud, Hz. Süleyman’a: “Sen peygambersin" dedi.'

Hakîm et-Tirmizî’nin Nevâdiru'l-Usûl'da bildirdiine göre Eyyûb b. Osmân

el-Ezdî der ki: Hz. Dâvud, olu Hz. Süleymân' yerine brakmak isteyince, Hz.

Süleyman kendisine: “Bunu oul sevgisinden mi yapyorsun, yoksa Allah n
sana bunu emretti?” diye sordu. Hz. Dâvud: “Oul sevgisinden dolay"

cevabn verince, Hz. Süleyman, babasnn yerine geçmeyi kabul etmedi.

Sonunda Yüce Allah kendisine bunu emretti .

2

Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Yüce Allah, Hz.

Dâvud'a: “Olun Süleyman'a yedi eyi sor, eer cevap verirse, ona ilim ve

peygamberlii miras olarak brak" buyurunca, Hz. Dâvud, Hz. Süleyman’a

1 bn Kesîr Tefsir 'de (7/55, 56) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
2
Hakîm et-Tirmizî (1/374, 375) bn Abbâs'tan.
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öyle dedi: "Yüce Allah, sana yedi eyi sormam, eer bilirsen, ilmi ve

peygamberlii sana miras brakmam vahyetti" dedi. Hz. Süleyman:

"Dilediini sor" karln verdi. Hz. Dâvud: "Baldan tatl olan nedir? Kardan

daha souk olan nedir? pekten daha yumuak olan nedir? Suda izi

görülmeyen nedir? Mermerde izi görülmeyen nedir, semada izi görülmeyen

nedir? Hem bollukta, hem ktlkta semizlenen nedir?" diye sorunca, Hz.

Süleyman öyle cevap verdi: "Baldan daha tatl olan, Allah'n, Allah için

birbirini sevenlere olan merhametidir. Kardan daha souk olan, Allah'n

kelamnn, veli kullannn beyinlerine ilemesidir. pekten daha yumuak olan,

Allah'n veli kullarnn, aralannda yayd Allah'n hikmetidir. Suda izi

görülmeyen, gemidir. Cemi suda gider, ama iz brakmaz. Mermerde izi

görülmeyen kanncadr. Kannca kayann üzerinden geçer, ama izi görülmez.

Semada izi görülmeyen kulardr. Kular semada uçarlar, ama izleri

görülmez. Hem bollukta, hem ktlkta semizlenen ey mümindir. Allah

kendisine verince ükreder. Belaya maruz braktnda ise sabreder. Onun

kalbi yumuak ve temizdir."

Yüce Allah, Hz. Dâvud’a: "Oluna on dört ey sor, eer cevap verirse, ona

ilim ve peygamberlii miras olarak brak" buyurunca, Hz. Dâvud, Hz.

Süleyman'a öyle dedi: "Yüce Allah, sana ön dört eyi sormam, eer bilirsen,

ilmi ve peygamberlii sana miras brakmam vahyetti" dedi. Hz. Süleyman:

"Ben bir âlimden bir ey örenmi deilim, ama sor" karln verdi. Hz.

Dâvud: "Ey oul! Aklnn yeri neresidir?” diye sorunca, Hz. Süleymân

"Beyindir" cevabn verdi. Hz. Dâvud: "Utanma duygusunun yeri neresidir?”

diye sorunca, Hz. Süleyman: " Gözlerdir" cevabn verdi. Hz. Dâvud: "Bâtln

yeri neresidir?" diye sorunca, Hz. Süleyman: " Kulaklardr" cevabn verdi. Hz.

Dâvud: "Günahn kaps neresidir?” diye sorunca, Hz. Süleyman: "Dildir"

cevabn verdi. Hz. Dâvud: "Rüzgann yolu neresidir?” diye sorunca, Hz.

Süleyman: "Burun delikleridir” cevabn verdi. Hz. Dâvud: "Edeb ve beyann

yeri neresidir?” diye sorunca, Hz. Süleyman: "Böbreklerdir" cevabn verdi.

Hz. Dâvud: "Kötü huy ve kabaln kaps neresidir?" diye sorunca, Hz.

Süleyman: "Karacierdir" cevabn verdi. Hz. Dâvud: "Rüzgann evi

neresidir?" diye sorunca, Hz. Süleyman: "Rüyadr" cevabn verdi. Hz. Dâvud:

"Sevinç kaps neresidir?" diye sorunca, Hz. Süleyman: "Dalaktr" cevabn

verdi. Hz. Dâvud: "Kazanç kaps neresidir?” diye sorunca, Hz. Süleyman:

"Ellerdir" cevabn verdi. Hz. Dâvud: "Bitkinliin kaps neresidir?” diye
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sorunca, Hz. Süleyfran: "Ayaklardr” cevabn verdi. Hz. Dâvud: "ehvetin

kaps neresidir?” diye sorunca, Hz. Süleyman: “Cinsel organdr” cevabn

verdi. Hz. Dâvud: "Neslin kaps neresidir?” diye sorunca, Hz. Süleyman

"Sulbtür” cevabn verdi. Hz. Dâvud: "Anlay ve hikmetin kaps neresidir?”

diye sorunca, Hz. Süleyman: “Kalptir. Kalp düzgün olunca bunlarn heps

düzgün olur, kalp bozuk olunca bütün bunlar bozuk olur” cevabn verdi.

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, “Ve Biz Dâvud'a

Süleyman' lütfettik. O ne güzel kuldu! Çünkü o (Allah'a) çokça dönen idi

Hani ona öleden sonra bir ayan trna üzere dikip üç aya üzere

duran, hzl koan atlar sunulmutu ve demiti ki: «Ben ancak hayr sevgisi

ile megul iken Rabbimi anmaktan uzak kaldm.» Nihayet o perdenin

arkasna girince; «Onlar bana geri getirin» (dedi.) Boyunlarn ve ayaklarn

svazlamaya balad"1

âyetlerini açklarken öyle dedi: “Allah’a çok

yönelmekten kastedilen çok namaz klmaktr. Bir ayan trna üzere dikip

üç aya üzere duranlar atlardr. Âyetteki hayr sevgisinden kast mal

sevgisidir. Rabbini anmaktan uzak kald vakitten kastedilen ikindi

namazdr. Perdenin arkasna girenden kastedilen ise Güne'tir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre, "Bir ayan trna üzere

dikip üç aya üzere duran, hzl koan atlar sunulmutu"3 Hz. Süleymân'n

diledii ekilde yaratlan atlar kastedilmitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in Mücâhid’den bildirdiine

göre “c»iîâii]i” kelimesi, "Atlarn ön ayaklarndan birisini trna üzerine

dikerken, üç aya üzerinde durmas, “îUpJi” kelimesinden ise hzl giden atlar

kastedilmitir .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine

göre Hasan(- Basrî) ve Katâde, "âuJ oüâLkr5 âyetini açklarken öyle

dediler: “Ayakta duran atlarn boyunlarna dürtülerek sürülmesidir. "Ben

1

Sâd Sur. 30, 31. 32, 33
2 bn Cerîr (20/81, 82, 84, 85).

3 Sâd Sur. 31

4 bn Cerîr (20/82).

5 Sâd Sur. 31
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ancak hayr sevgisi ile megul iken Rabbimi anmaktan uzak kaldm ..."

1

buyruundaki hayrdan kast maldr. Atlar da bu mala dahildir. Bu atlar Hz.

Süleyman' namazdan alkoymu, bunun üzerine: “Vallahi, bir daha beni

Allah'a ibadetten alkoyamayacaksn" deyip arka ayaklarndaki sinirleri kesip

boyunlarn vurdu."*

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Avf der ki: "Bana

bildirildiine göre Hz. Süleyman'n kestii atlar kanatlyd ve kendisi için

denizden çkanlmlard. Bu atlar ne ondan önce, ne de sonra kimseye

verilmemitir.”

bnu’l-Münzir’in bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

"Ben ancak hayr sevgisi ile megul iken Rabbimi anmaktan uzak kaldm"3

buyruundaki hayrdan kast maldr. “Onlar bana geri getirin (dedi.)

Boyunlarn ve ayaklarn svazlamaya balad "

4

âyetinde, getirilmesini

istedii ey atlardr. Boyunlarnn ve ayaklarnn svazlanmas ise klçla

kesilmesi mânâsndadr.

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Hz. Ali: “Hz. Süleyman'n

kaçrd namaz ikindi namazdr."*

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in el-Azame ’de bildirdiine

göre Ka’b(u’I-ahbâr), "Nihayet o perdenin arkasna girince
"6

âyetini

açklarken öyle dedi: “Âyette kastedilen perde, mahlukat kuatan mavi

yakuttan bir perdedir. Bu perde sebebiyle gökyüzü mavidir ve ona mavi

gökyüzü denir. Denizler de gökyüzü sebebiyle mavi olmutur ve bu sebeple

mavi deniz denilir."
7

Ebû Dâvud’un Hz. Âie'den bildirdiine göre Allah'n Resulü (sallallahu aleyhi

«senem), Tebuk veya Hayber gazvesinden dönmütü. Âie'nin bulunduu yerin

kapsnda bir örtü vard. Rüzgâr esip de Hz. Âie’nin oynamakta olan kz

1

Sâd Sur. 32
1

Abdurrezzâk (2/163) muhtasar olarak ve bn Cerîr (20/86).

3 Sâd Sur. 32

4 Sâd Sur. 33
5bn Cerîr (20/85).

5
Sâd Sur. 32

7 Ebu'-eyh (914)



524 1 Sâd Sûresi&
bebeklerin bulunduu yerdeki örtünün bir köesini açnca Resûlullah (seiBiahü

aleyhi vesellem): "Ey Âie bu nedir?" diye sordu. Hz. Âie: "Kzlarm” cevabn verdi.

Allah'n Resûlü (saiiaHahu deyhi vesdiem), kzlarn arasnda genden iki kanad olan bir at

görünce: "Kzlarn arasnda görmekte olduum ey de nedir?" diye sordu. Hz.

Âie: "Bir at” cevabn verince, Hz. Peygamber (salblbhu aleyhi «mibm): "Peki atn

üzerindeki ey nedir?" diye sordu. Hz. Âie: " ki kanat" cevabn verince,

Allah’n Resûlü (nMlshu aleyhi vesellem):
"
ki kanad olan bir ksrak!"â\ye aknln

belirtti. Hz. Âie: "Hz. Süleyman'n kanatlan olan atlann iitmedin mi?” diye

sorunca, Allah’n Resulü, o kadar güldü ki az dilerini gördüm .

1

Piryâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

brâhim et-Teymî, "Hani ona öleden sonra bir ayan trna üzere dikip

üç aya üzere duran, hzl koan atlar sunulmutu”2
âyetini açklarken:

"Yirmi bin kanatl at vard ve Hz. Süleyman bunlann hepsini boazlad”

demitir .

3

bn shâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Mes'ûd, "Nihayet o

perdenin arkasna girince
"4

âyetini açklarken: "Güne, mavi bir yakutun

arkasna girince gökyüzü maviye büründü” demitir.
5

bn Ebî eybe'nin Musannefte bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Halk,

Hz. Süleyman'n heybetinden dolay kendisiyle konuamazd, ikindi namazn

kaçrd halde hiç kimse onunla konuup namazn geçtiini söyleyemedi.”
6

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

"Ben ancak hayr sevgisi ile megul iken Rabbimi anmaktan uzak

kaldm ...”

7

âyetini: "Beni, Rabbimi zikretmekten alkoydular” eklinde

açklamtr. "Boyunlarn ve ayaklarn svazlamaya balad " 9 buyruunu

ise: "Atlara olan sevgisinden dolay onlann boyunlarn ve ayaklann

1

Ebû Dâvud (4932). Sahîh hadistir. (Bak: Elbârû, Sahih Sünen Ebû Dâvud. 4123).

2
Sâd Sur. 31

3 bn Cerîr (20/83) ve bn Kesir Tefsir'de (7/56) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4
Sâd Sur. 32

bn Cerîr (20/85).

6 i
ibn Ebî eybe (13/206)

7 Sâd Sur. 32
8
Sâd Sur. 33
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svazlamaya balad” eklinde açklamtr.'

Taberânî M. el-Evsat'ta, smâîlî Mu'cem 'de ve bn Merdûye'nin hasen

senetle, Ubey b. Ka'b’dan bildirdiine göre Resûlullah (salBlehu aleyhi vesellem),

"Boyunlarn ve ayaklarn svazlamaya balad"3 buyruunu açklarken:

"Klçla boyunlarm ve ayaklarm kesti

1

'

buyurdu .
3

ULi 1si

"Andolsun, biz Süleyman’ imtihan ettik. Tahtnn üstüne

bir ceset braktk. Sonra tövbe edip bize yöneldi.”

(Sâd Sur. 34)

Firyâbf, Hakîm et-Tirmizî ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs,

"Andolsun, biz Süleyman' imtihan ettik. Tahtnn üstüne bir ceset braktk.

Sonra tövbe edip bize yöneldi
"4

âyetini açklarken öyle dedi: "Tahtndaki

cesetten kastedilen, eytann krk gün boyunca tahtnda oturup insanlar

arasnda hüküm vermesidir. Hz. Süleyman’n Ceride adnda bir hanm vard

ve onun ailesiyle bir kavim arasnda husumet vard. Hz. Süleyman bunlar

arasnda hak ile hüküm verdi, ancak hakl olan tarafn, hanmnn ailesi

olmasn temenni etti. Bu sebeple yüce Allah ona, kendisine bir musibet

geleceini vahyetti. Hz. Süleyman, bu belann gökten mi, yoksa yerden mi

geleceini bilmiyordu.”5

Nesâî, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz.

Süleyman helâya girecei zaman, yüzüünü hanmna verdi. Cerâde,

hanmlan arasnda en çok sevdii hanmyd. eytan Hz. Süleyman'n suretine

girip Cerâde'ye: "Yüzüü ver” dedi ve Cerâde yüzüü verince onu alp

parmana takt. eytan yüzüü taknca insanlar, cinler ve eytanlar ona

boyun edi. Hz. Süleyman heladan çknca Cerâde’ye gelip: "Yüzüümü ver”

1

bn Cerîr (20/87) ve Talk' te (4/296, 297) ve el-tkân'da (2/40) geçtii üzere bn Ebî

Hâtim.
3

Sâd Sur. 33
3
Taberânî (6997) ve smâîlî (3/752, 753). Muhakkik hadisin senedinin bu kanalla zayf

olduunu söylemitir.
4
Sâd Sur. 34

5 Hakîm et-Tirmizî (2/180) ve Hâkim (2/433, 434 "sahih").
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dedi. Cerâde: "Ben yüzüü Süleyman'a verdim" karln verince, Hz.

Süleyman: "Ben Süleyman'm" dedi. Cerâde: "Yalan söylüyorsun. Sen

Süleyman deilsin" dedi. Hz. Süleyman kime gidip: “Ben Süleyman’m" dese,

kendisini yalanlyordu. Hatta çocuklar bile onu talamaya baladlar. Bunu

gören Hz. Süleyman, bu durumun Allah'tan olduunu anlad. eytan da

insanlar arasnda hüküm vermeye balad. Hz. Süleyman'a hükümranln

geri vermeyi murâd ettii zaman insanlarn kalblerine o eytandan

holanmama duygusunu yerletirdi. nsanlar Hz. Süleyman'n hanmlarna

haber gönderip: "Süleyman'da garipsediiniz bir durum görüyor musunuz?”

diye sordular. Hanmlan: "Evet, hayzlyken bize yaklayor. Daha önce böyle

bir ey yapmazd" cevabn verdiler. eytan, insanlarn farkna vardn
görünce, iinin bittiini anlad ve içinde sihir ve küfür olan kitaplar yazp, Hz.

Süleyman'n tahtnn altna gömdüler. Sonra bu kitaplan çkarp insanlara

okuyarak: "Süleyman, bunlarla insanlara hükmedip onlar alt ediyordu”

dediler. Bunun insanlar Hz. Süleyman' tekfir ve hâlâ tekfir etmekteler.

Yüzüü alan eytan da yüzüü gönderip denize attrd. Bir balk yüzüü ald.

Hz. Süleyman, deniz kenannda ücretle çalyordu. Bir adam gelip, içinde

yüzüü yutan baln da bulunduu bir miktar balk ald ve Hz. Süleyman’

çarp: “Bu balklan benim için tar msn?" diye sordu. Hz. Süleyman:

“Evet" cevabn verince, adam: "Kaça tarsn?" diye sordu. Hz. Süleyman:

"Bu balklardan birisi karlnda" deyip balklan adamn evine tad. Adan

kapsnn önüne gelince, Hz. Süleyman'a, kamnda yüzük olan bal verdi.

Hz. Süleyman, baln kamn yanp içinde yüzüü görünce, onu aln

parmana takt. Hz. Süleyman yüzüü taknca, Cinler, insanlar ve eytanlar

kendisine boyun edi. Hz. Süleyman eski durumuna dönünce eytan

denizdeki adalardan birine kaçt. Hz. Süleyman aramalar için onun peinden

adam gönderdi. O, güçlü kuvvetli bir eytân idi. Onu ele geçirmeye

uratlarsa da güç yetiremediler. Nihayet bir gün onu uyur buldular, gelb

üzerine kurundan bir bina yaptlar. eytân uyanp da sçraynca evin

neresine sçrasa üzerine kurunlar bulamaya balad. Böylece eytân

yakalayp baladlar ve Hz. Süleyman’a getirdiler. Hz. Süleyman'n emri ile o

eytân için mermerden bir tabut yontulup içine konuldu, sonra da bakrla

kapatld. Hz. Süleyman'n emri ile bu mermerden tabut denize atld.

"Andolsun, biz Süleyman' imtihan ettik. Tahtnn üstüne bir ceset braktk.
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Sonra tövbe edip bize yöneldi"' âyetinde kastedilen, eytandn Hz.

Süleyman'a musallat olmasdr .

2

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: Allah'n Kitab’ndaki dört âyeti, Ka'bu’l-Ahbâr'a sormadan önce

ne mânâya geldiini bilmiyordum: "Bunlar m daha üstün yoksa Tubba

milleti ve onlardan Öncekiler mi? Onlar yok etmiizdir, çünkü onlar suçlu

idiler
"3 âyetindeki Tubba'dan neyin kastedildii konusunda Kur’ân'da

açklama yoktur. Ka’b bu konuda öyle dedi: "Tubba, bir krald ve kavmi

kâhinlerden oluuyordu. Kavmi arasnda Kitab ehli olanlar da vard ve

kâhinler, Kitab ehlinden olanlara saldrp onlan öldürüyorlard. Kitab ehli

Tubba'ya: "Onlar (kâhinler, kehanette bulunduklar eylerde) bize yalan

söylüyorlar" deyince, Tubba: "Eer doru söylüyorsanz bir kurban takdim

edin. Hanginiz doru söylüyorsa, ate onun kurbann yer" dedi. ki grup ta

kurban takdim edince ate, Kitab ehlinin takdim ettikleri kurban yedi. Bunun

üzerine Tubba, Kitab ehline tâbi olup Müslüman oldu. Bu sebeple yüce Allah

Kuriân’da onun kavmini zikretmi, ama kendisinden bahsetmemitir." Yine

Ka'b'a: "Tahtnn üstüne bir ceset braktk. Sonra tövbe edip bize yöneldi"4

âyetini sorunca öyle dedi: "eytan, Hz. Süleyman’n mülkü(nun alameti)

olan yüzüü alp denize att ve yüzük bir baln kamna dütü. Hz. Süleyman

gezerken o balk kendisine baland. Hz. Süleyman bal piirip yeyince

yüzüü baln içinde buldu ve mülkü kendisine geri döndü ." 5

bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs,

"Tahtnn üstüne bir ceset braktk. Sonra tövbe edip bize yöneldi
" 6

âyetini

1

Sâd Sur. 34
2 Nesâ S. el-Kubrâ (10993), bn Cerîr (2/324) ve bn Kesîr Tefi/de (7/59, 60) geçtii

üzere îbn Ebî Hatim, lafz kendisinindir. ibn Kesîr der ki: Hadisin bn Abbâs'a kadar

olan senedi kuvvetlidir, ama görünen o ki bn Abbâs bunu Ehl-i kitab'dan nakletaitir.

Bunlar arasnda da Hz. Süleyman'n peygamber oduuna inanmayanlar vardr ve

görünen o ki, Hz. Süleyman hakknda yalan söylemektedirler. Bu sebepledir ki bu

haberde münker birçok ey vardr ve bunlarn en arlarndan biri de Hz. Süleyman'n

kadnlarnn zikredilmi olmasdr.

* Duhân Sur. 37
4 Sâd Sur. 34

* Abdurrezzâk (2/165, 166).

6
Sâd Sur. 34
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açklarken: "Bu, Sahr adndaki cindir ve Hz. Süleyman'n sûretinde onun

tahtna oturmutu” dedi.'

Abdurezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine

göre Katâde der ki: "Hz. Süleyman'a Beytu’l-Makdis'i ina etmesi emredildi

ve: "Onu ina et ve içinde demir sesi duyulmasn” denildi. Hz. Süleyman,

demir sesi çkarmadan Beytu’l-Makdis'i ina etmek istedi, ama yapamaynca,

kendisine: "Sahr adnda bir eytan var. Bu eytan azgn birine benzeri

denildi. Hz. Süleyman bu eytânn getirilmesini istedi. Sahr adndaki be

eytann denizde, yedi günde bir kere su içmeye geldii bir kaynak vard. Be

kaynak suyu boaltlp yerine içki koydular. eytân su içmeye geldii gün

pnarda içki olduunu görünce: "üphesiz sen ho bir içkisin. u kadar var k

halîm selîm kimseyi azdrr, bilgisizin bilgisizliini arttnrsn” dedi ve sonra

dönüp gitti. Nihayet çok susaynca tekrar kaynaa geldi ve: "üphesiz sen

ho bir içeceksin. Ancak iyi huylu kimseyi azdrr, bilgisizin bilgisizliini

arttnrsn” deyip ondan içti. Nihayet sarho olunca, Hz. Süleyman'n mührü

iki kürei arasna basld ve böylece Hz. Süleyman'n buyruu altna girdi. Hz.

Süleyman'n hükümranl bu yüzüünde idi. eytân Hz. Süleyman'a

getirilince, Hz. Süleyman ona: "Bize u Beyt'in inâs emrolundu ve bize:

«Orada hiç bir demir sesi iitilmeyecek» denildi” dedi. eytan bir hüdhüd

(ibibik) yumurtas getirdi, üzerine bir cam geçirdi. Hüdhüd gelip bu camn

etrafnda doland. Yumurtasn görüyor fakat ona ulaamyordu. Gidip bir

elmas getirdi ve ienin üzerine koyarak elmasla ieyi kesti ve nihayet

yumurtasna ulat. Bu elmas alnd ve onunla talan kesmeye baladlar. Hz.

Süleyman helaya veya banyoya girmek istedii zaman yüzüü ile girmezdi.

Bir gün Sahr adndaki eytan yanndayken hamama gitti. Hamama girerken

de yüzüünü eytâna verdi. eytân da yüzüü denize att ve yüzüü bir balk

yuttu. Böylece Hz. Süleyman'n hükümranl kendisinden alnd ve eytâna

Hz. Süleyman’n benzerlii verildi. eytân gelip Hz. Süleyman'n tahtna

oturdu. Bu eytan, kadnlan dnda Hz. Süleyman'n bütün mülküne sahip

oldu ve Hz. Süleyman'n tebaas içinde krk gün hükmetti. Hz, Süleyman

yüzüü bir baln karnnda bulup gelince, onunla karlaan her cin ve ku
kendisine secde etti. Hz. Süleyman, tebaasnn yanna gelince, 'Tahtnn

' bn Cerîr (20/88) ve el-tkân'da (2/40) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Kesir (7/58)

bulann hepsinin srâiliyyâttan olduunu söylemitir.
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üstüne bir ceset braktk. Sonra tövbe edip bize yöneldi"
1
yani Sahr adndaki

eytan braktk. Sonra Hz. Süleyman tövbe ederek Allah'a yöneldi .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid,

"Tahtnn üstüne bir ceset braktk. Sonra tövbe edip bize yöneldi "3 âyetini

açklarken öyle dedi: “Âyetteki cesetten kastedilen, Âsaf adndaki bir

eytandr. Hz. Süleyman bu eytana: “nsanlan nasl fitneye

düürüyorsunuz?" diye sorunca. eytan: “Bana yüzüünü göster, bildireyim”

cevabn verdi. Hz. Süleyman yüzüü ona verince, Âsaf denilen eytan

yüzüü denize att. Hz. Süleyman’n hükümranl gitti ve kendisi de bir

yolculua çkt. Âsaf Hz. Süleyman’n tahtna oturdu. Ancak Allah onu Hz.

Süleyman’n kadnlarndan engelledi. Ne o kadnlara, ne de kadnlar ona

yaklamadlar ve onu çirkin gördüler. Hz. Süleyman insanlardan yiyecek

isteyip: “Beni tanmyor musunuz? Ben Süleyman'm" diyor ve onlar da

kendisini yalanlyorlard. Nihayet bir gün bir kadn ona bir balk verdi. Hz.

Süleyman baln kamn temizlerken yüzüünü o baln kamnda buldu ve

hükümranl kendisine geri döndü ve Âsaf kaçp denize girdi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: “Hz. Süleyman’n tahtna oturan

eytann ad Habakîk idi” demitir.

Taberânî M. el-Evsat’ta ve bn Merdûye, zayf isnâdla Ebû Hureyre’den

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder. "Süleyman b.

Davud'un bir olu olunca, eytanlara: «Onu, nerede ölümden saklayabiliriz ?»

diye sordu. eytanlar: «Onu douya götürürüz» dediler. Hz. Süleyman:

«Ölüm orada kendisine yetiir» deyince, eytanlar: «Onu batya götürelim»

dediler. Hz. Süleyman: «Ölüm orada da kendisine yetiir» deyince, eytanlar

:

«Onu denizlere götürelim» dediler. Hz. Süleyman: «Ölüm oradada kendisine

yetiir» deyince
,
eytanlar: «Onu gökle yer arasna koyalm» dediler, ölüm

melei Hz. Süleyman'a inip: «Bir can almakla görevlendirildim. Onu

denizlerde aradm, yeryüzünün her köesinde aradm, ama bulamadm. Semaya

doru yükselirken onu gökle yer arasnda görüp aldm» dedi. Hz. Süleyman'n

1

Sâd Sur. 34
2
Abdurrezzâk (2/164, 165), Musannefinde (9753) ve bn Cerîr (20/89, 90, 93) lafz

kendisinindir.

3 Sâd Sur. 34
4 bn Cerîr (20/88, 89).
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olunun cesedi de gelip onun tahtna dütü. Yüce Allah'n, «Andclsun, biz

Süleyman' imtihan ettik. Tahtnn üstüne bir ceset braktk. Sonra tövbe edip

bize yöneldi» âyeti buna iaret etmektedir."
2

bn Sa'd’n Vâkdî'den bildirdiine göre Ebû Ma’er, el-Makburî’nin öyle

dediini bildirir: Süleyman b. Dâvud: "Bu gece hanmlanmdan yüz tanesini

dolaacam ve her biri Allah yolunda savaacak bir savaç douracak” dedi

ve istisna yapmad (nallah demedi). Eer istisna yapsayd dedii olurdu.

Bütün hanmlann dolap ilii kurdu, ama hanmlanndan sadece bir tanesi

hamile kald ve o da yanm insan dourdu. Hz. Süleyman için o yarm

insandan daha sevgili bir ey yoktu.

Hz. Süleyman’n olan çocuklar ölüyorlard. Ölüm melei, bir erkek

sûretinde Hz. Süleyman’a gelince, Hz. Süleyman: "Eer bu olumun eceli

gelirse, onu sekiz gün erteleyebilir misin?” diye sordu. Ölüm melei: "Hayr,

ama eceli gelmeden üç gün önce sana haber veririm” karln verdi. Ölüm

melei üç gün içinde tekrar gelince, Hz. Süleyman yanndaki cinlere: "Kim bu

olumu saklar?” diye sordu. Birisi: "Ben onu douda saklanm” deyince, Hz.

Süleyman: "Kimden saklayacaksn?” diye sordu. Cin: "Ölüm meleinden"

cevabn verince, Hz. Süleyman: "Ölüm melei onu orada görür” dedi. Sonra

bir bakas: "Ben onu batda saklanm” deyince, Hz. Süleyman: "Kimden

saklayacaksn?” diye sordu. Cin: "Ölüm meleinden” cevabn verince, Hz.

Süleyman: "Ölüm melei onu orada görür" dedi. Sonra bir bakas: "Ben onu

yerin yedinci katnda saklanm” deyince, Hz. Süleyman: "Kimden

saklayacaksn?” diye sordu. Cin: "Ölüm meleinden” cevabn verince, Hz.

Süleyman: "Ölüm melei onu orada görür" dedi. Sonra bir bakas: "Ben onu

görünmeyen iki bulut arasnda saklanm" deyince, Hz. Süleyman: “Eer (ölüm

meleinden saklanlacak) bir yer varsa burasdr” dedi. Çocuun eceli gelince,

ölüm melei yeryüzüne bakt, onu ne douda ne batda ve de denizlerde

bulabildi. Onu iki bulut arasnda görünce gelip onu yakalad ve Hz.

Süleyman’n tahtnn üzerinde cann ald. "Andolsun, biz Süleyman'

Sâd Sur. 34
1
Taberânî (5960).
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imtihan ettik. Tahtnn üstüne bir ceset braktk. Sonra tövbe edip bize

yöneldi
"

1

âyeti buna iaret etmektedir.

1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ali b.

EbîTâlib der ki: Hz. Süleyman deniz kenarnda oturmu yüzüüyle oynarken,

yüzük denize dütü. Hz. Süleyman'n hükümranlnn alâmeti yüzüüydü.

Yüzük denize düünce Hz. Süleyman gitti ve bir eytan onun ailesinde

kendisinin yerine geçti. Hz. Süleyman, ihtiyar bir kadna gidip snnca,
ihtiyar kadn: "Eer istersen, sen git çal, ben ev ilerini yaparm, istersen

sen ev ilerini yap ben danda çalaym" dedi. Hz. Süleyman çalmak için

gidince, balk avlayan bir topluluun yanna gitti ve yanlannda oturdu. Onlar

da Hz. Süleyman’a bir miktar balk verdiler. Hz. Süleyman bu balklan alp

ihtiyar kadnn yanna gidince, kadn balklar temizlemeye balad ve bir

baln kamn yannca, yüzüün kamnda olduunu gördü. Yüzüü alp Hz.

Süleyman'a: "Bu nedir?" diye sorunca, Hz. Süleyman yüzüü alp parmana

takt. Bunun üzerine eytanlar, cinler, insanlar, kular ve vahi hayvanlar Hz.

Süleyman'a yöneldiler ve onun yerine geçen eytan kaçp denizdeki bir adaya

gitti. Hz. Süleyman onun peinden eytanlar gönderince: "Bizim ona

gücümüz yetmez. Bu eytan, yedi günde bir denizdeki bir kaynaa gelip

içiyor. Bu eytan sarho olmadkça kendisini yakalayamayz” dediler.

Denizdeki bu kaynaa içki döküldü ve eytan gelip kaynaktan içti. (Bu eytan

yakalayp getirdiklerinde) Hz. Süleyman kendisine yüzüü gösterince, eytan:

"Emrini duydum ve itaat ettim" dedi. Hz. Süleyman onu balayp bir daa
gönderdi. Söylendiine göre bu Duhan (duman) dadr. Yine söylendiine

göre bu dadan çkan duman bu eytann nefesinden dolay çkmaktadr. Bu

dadan çkan su ise onun idrardr.”

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre tahta braklan cesetten

kastedilen bir eytandr .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Tahtnn üstüne bir

ceset braktk. Sonra tövbe edip bize yöneldi
"4

âyetini açklarken öyle dedi:

1

Sâd Sur. 34
1 bn Sa'd Tabakât (8/203). Hadisin birinci ksm Buhârî'de (2819) Ebû Hureyre'den

merfu olarak geçmektedir.
3 bn Cerîr (20/88).

4 Sâd Sur. 34
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Tahtn üstüne braklan cesetten kastedilen bir eytandr. Hz. Süleyman

hamama girince, yüzüünü kendisine en çok güvendii hanmlarndan birinin

yanna koydu. eytan bu kadna Hz. Süleyman'n suretinde gelip yüzüü ald.

Hz. Süleyman hamamdan çkp; "Yüzüü ver" deyince, kadn: “Onu sana

verdim” karln verdi. Hz. Süleyman: “Vermedin” dedi. Hz. Süleyman

oradan ayrlnca eytan gelip tahtna oturdu ve Hz. Süleyman da elli gece

boyunca aaç yapraklarn yiyerek kaçp oradan uzaklat. srâiloullan Hz.

Süleyman’n yerine geçen eytann durumunu garipseyip birbirlerine:

“Kralnzn durumunda garip bir eyler görmüyor musunuz?" dediler. Bazdan:

“Vallahi, bunu size haber verecek olanlar hanmlandr. Onlara sorunuz, eer
dediiniz gibiyse bir belaya maruz kaldk demektir" deyince, Hz. Süleyman’n

hanmlanna sordular. Onlar: “Evet vallahi, onu biz de garipsiyoruz” dediler.

Bir müddet geçince Hz. Süleyman deniz kenarna gitti ve balk avlayan

balkçlar gördü. Balkçlar çok balk avladlar ve bazlann beenmeyip attlar.

Hz. Süleyman balkçlarn yanna gidip onlardan yemek isteyince, kendisine

en kötüleri olan o balklar attlar. Hz. Süleyman: “Hayr, bana bundan

yediriniz" deyince, kabul etmediler. Hz. Süleyman: “Bana yediriniz. Ben

Süleyman’m” deyince, içlerinden biri kzarak kalkp kendisine sopayla vurdu.

Hz. Süleyman, attklar o balklarn yanna gidip iki tanesini ald ve denize gitti.

Onlar ykayp birinin karnn yannca, yüzüü gördü ve alp parmana takt,

böylece hükümranl kendisine geri döndü. Balkçlar koarak yanna gelince:

“Ama daha önce bana yemek vermenizi söyledim, sîz yedirmediniz ve beni

dövdünüz. Sizden sâdr olan iten dolay da sizi yerecek, özür dilemenizden

dolay sizi övecek deilim" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs derki: Hz. Süleyman helaya

girecei zaman yüzüünü en çok sevdii hanmna verirdi. Heladan çkp

abdest alnca ise yüzüü alp takard. Bir gün helâya girerken yüzüünü

hanmna verdi ve bir müdet sonra bir eytan Hz. Süleyman’n suretinde,

onun hanmna görününce, kadn yüzüü kendisine verdi. eytan yüzüü

alnca korktu ve götürüp denize att. Yüzüü bir balk kapp yuttu. Hz.

Süleyman helâdan çkp hanmndan yüzüü isteyince: “Onu sana verdim”

dedi. Bunun üzerine Hz. Süleyman bir belaya çarptrldn anlad ve mülkünü

terk edip oradan aynlarak deniz tarafna gitti. Hz. Süleyman ackmaya

balaynca, bir gün önce balk yakalayp attklar ve o gün yakaladklar da

önlerinde duran balkçlarn yanna gitti. Onlarn yannda durup: “Allah size
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bereket versin. Bana yemek veriniz. Ben aç bir yolcuyum" dedi; ama ona

dönüp bakmadlar. Hz. Süleyman ayn eyleri tekrar söyleyince, içlerinden bir

adam ban kaldrp: "Git ve u balklardan bir tanesini al" dedi. Hz.

Süleyman gidip en kötü bal ald ve baktnda baln koktuunu gördü.

Bal denize götürüp ykayarak karnn yannca, yüzüünün baln karnnda

olduunu gördü. Allah'a hamd edip parmana taknca, etrafndaki her ey
onun ordusu olduunu söyledi. Balkçlar bu durumdan korkup Hz.

Süleyman'n üzerine yürüyünce, aralanna bir engel konuldu ve kendisine

yetiemediler. Böylece Yüce Allah Hz. Süleyman'a mülkünü geri verdi.

Abd b. Humeyd ve Hakîm et-Tirmizî'nin Ali b. Zeyd vastasyla bildirdiine

göre Saîd b. el-Müseyyeb der ki: "Hz. Süleyman insanlardan üç gün gizlendi.

Allah Hz. Süleyman'a: "Ey Süleyman! nsanlardan üç gün gizleniyorsun da,

kullanmn ilerine bakmyor ve mazluma, zalimden hakkn almyorsun" diye

vahyetti. Hz. Süleyman’n hükümranlnn alameti yüzüüydü ve helâya

girecei zaman onu yatann altna koyard. Bir gün yüzüü yatann altna

koyup helâya girince, eytan gelip yüzüü ald. Bunun üzerine insanlar

eytana yönelince Hz. Süleyman: "Ey insanlar! Ben Süleyman'm. Ben Allah’n

peygamberiyim" dedi, ama insanlar onu iteklediler. Hz. Süleyman krk gün

içilik yaparak geçindi ve sonunda bir gemi halkna gidince, kendisine bir

balk verdiler. Hz. Süleyman baln kamn yannca yüzüün orada olduunu

gördü ve onu parmana takt. Sonra gelip perçeminden tutarak: "Ey

Rabbim! Bana, benden sonra hiç kimseye verilmeyecek bir mülk ver" diye

dua etti. Hz. Süleyman'n yerine geçen eytandan ilk üphelenenler

hanmlanyd. Hanmlan birbirlerine: "Siz de bizim gibi üpheleniyor

musunuz?” deyince, dierleri: "Evet” dediler. eytan onlara hayzlyken

yaklayordu. (Ravi) Ali der ki: Bunu Hasan(- Basrî)’ye anlattmda: "Allah

eytan Hz. Süleyman'n hanmlarna musallat etmemiti" karln verdi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdurrahman b. Râfi der ki: Allah'n

Resûlü, Süleyman b. Dâvud'un maruz kald fitneden bahsedip öyle

buyurdu: "Hz. Süleyman'n kavm arasnda Hattâb olu Ömer'e benzeyen

birisi vard. Bu kii, Süleyman'n yerine geçen cinnin halinden üphelenince,

Süleyman’n hanmlarnn en faziletlilerine haber gönderip: «Kocanzn

herhangi bir durumunu garipsiyor musunuz? Çünkü biz ondan

üpheleniyoruz» diye sordu. Hanmlar: «Evet, daha önce hayzlyken bize

yaklamazd. Bu ise hayzlyken bize yaklayor» deyince, bu kii klcn alp,
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tinni öldürmek için bir yerde oturarak beklemeye balad. Bu srada Yüce Allah

Süleyman'a hükümranlm iade etti ve Süleyman gidip adam oturduu yerde

gördü, adam, Süleyman'a neden orada oturduunu söyledi."

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Andolsun, biz Süleyman'

imtihan ettik. Tahtnn üstüne bir ceset braktk. Sonra tövbe edip bize

yöneldi
"

1

âyetini açklarken öyle dedi: "Tahta braklan ceset, Hz.

Süleyman’n yüzüünü alp denize atan eytandr. Hz. Süleyman'n

hükümranlnn alameti yüzüktür. Yüzüü alan bu eytann ad Sahr idi.”
1

bn Cerîr’in Mücâhid’den bildirdiine göre tahta braklan cesetten

kastedilen, Sahr adndaki eytandr. 5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî, "Andolsun, biz Süleyman' imtihan

ettik. Tahtnn üstüne bir ceset braktk. Sonra tövbe edip bize yöneldi
" 4

âyetini açklarken öyle dedi: "eytan, krk gün boyunca Hz. Süleyman’n

tahtna oturduu zaman, Hz. Süleyman’n yüz hanm vard ve bunlardan

birinin ad Cerâde idi. Hz. Süleyman bu kadn dier hanmlarndan üstün

tutar ve kendisine en çok güvenirdi. Hz. Süleyman cünüp olduu veya helaya

gidecei zaman yüzüü çkanr, bu hanmndan bakasna vermeye

güvenmezdi. Bir gün bu hanm Hz. Süleyman'a gelip: "Kardeimle falan kii

arasnda husumet vardr. Ben de kardeim yanna gelince onun lehine hüküm

vermeni istiyorum” deyince, Hz. Süleyman: "Olur” dedi; ama hanmnn
dediini yapmad. Sonra imtihan edilecei zaman, yüzüü hanmna verip

helaya girdi. eytan Hz. Süleyman'n suretinde çkp hanmna: "Yüzüü ver”

deyince, Hz. Süleyman'n hanm yüzüü ona verdi ve eytan gelip Hz.

Süleyman’n tahtna oturdu. Süleyman heladan çkp, hanmndan yüzüü

isteyince, hanm: "Onu daha önce almadn m!” dedi. Hz. Süleyman: "Hayr”

dedi ve oradan akn bir ekilde ayrlp gitti. eytan da krk gün boyunca

insanlar arasnda hüküm vermeye balad. nsanlar eytann verdii

hükümleri garip bulunca, Isrâiloullarnn hafzlar ve âlimleri bir araya gelip,

Hz. Süleyman’n hanmlannn yanna girdiler ve: "Biz bunda bir gariplik

1

Sâd Sur. 34
2 bn Cerîr (20/88).

3 bn Cerîr (20/88).

4 Sâd Sur. 34
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görüyoruz” dediler. Sonra eytan’n yanna gittiler ve ona kin beslemeye

baladlar. Sonra Tevrat' açp okumaya baladlar. Bu srada eytan, elinde

yüzükle uçup yüksek bir yere kondu. Sonra uçup denize gitti ve yüzük denize

dütü, bir balk ta yüzüü yuttu. Hz. Süleyman o durumdayken, aç bir ekilde

denizden balk avlayan balkçlann yanna gelip avladklar balklardan

kendisine yedirmelerini istedi. Balkçlar kendisine iki balk verince, denizin

kenarna gelip karnlarn yard ve yüzüü birinin karnnda bulup parmana

takt. Böylece Allah kendisine mülkünü iade edince, Hz. Süleyman eytan

getirtti ve onu demir bir sanda kilitleyip yüzüüyle mühürledi. Sonra

emredip sand denize attrd. eytan kyamet gününe kadar orada

kalacaktr. Bu eytann ad da Habekîk idi.”’

bn CerîHin bildirdiine göre Dahhâk, "Sonra ... yöneldi
" 2 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Hz. Süleyman, balk satan bir kadnn yanna girip bir

balk satn ald ve karnn yannca yüzüü baln kamnda buldu. Yüzüü

bulduktan sonra, mülküne ve ailesine varncaya kadar hangi aacn, tan

veya baka bir eyin yanndan geçse kendisine secde ediyordu. Âyetteki

yönelmekten kastedilen de Hz. Süleyman'n ailesine dönmesidir .

3

CJ «Üi) tfAJu Ijm N iSii ^ y»s\ Oj jlî

"Süleyman, «Ey Rabbim! Beni bala. Bana, benden sonra

kimseye lâyk olmayacak bir mülk (hükümranlk) bahet!

üphesiz sen çok bahedcisin!» dedi." (Sad S ur. 35)

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd Müsned’de, Taberânî, Hâkim ve

Beyhakî el-Esmâ ve's-Si/ât'ta, Seleme b. el-Ekva'ntn: "Resûlullah'n (sBlaflahu bM'

w**ien) ne zaman dua etse: «Sübhâne Rabbiye'l-aliyyi’l-a'lel-Vehhâb (=hsan

bol olan yüce Rabbimi noksanlklardan tenzih ederim)» tebihiyle balard”

1 bn Cerîr (20/91, 92) ve Tarih' te (1/499-501).

2
Sâd Sur. 34

3 bn Cerîr (20/93).
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dediini bildirir.
1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, 'Ey Rabbim! Beni

bala. Bana, benden sonra kimseye lâyk olmayacak bir mülk

(hükümranlk) bahet"2 buyruunu: "Hayatmn kalan ksmnda, daha önce

benden çekilip alnd gibi alnmayacak bir mülk ver" eklinde açklamtr.

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), 'Ey Rabbim! Beni

bala. Bana, benden sonra kimseye lâyk olmayacak bir mülk

(hükümranlk) bahet'"1 buyruunu: "Hayatmn kalan ksmnda, daha önce

benden çekilip alnd gibi alnmayacak bir mülk ver
1
' eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basri)'den bildirdiine göre Resûlullah (saMlahu

aleyhi veselM öyle buyurdu:
"Namaz klarken, eytan bir kedi klnda karma

çknca onu yakaladm ve sabaha kadar hapsetmek istedim. Kardeim

Süleyman'n «Ey Rabbim! Beni bala. Bana, benden sonra kimseye lâyk

olmayacak bir mülk (hükümranlk) bahet»5 eklindeki duasn hatrlayp onu

braktm."

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Nesâî, Hakim et-Tirmizî Nevâdiru'l-

Usul'da ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (süiUehu aleyhi »eseiiem) öyle buyurdu: "Dün akam, cinlerden frit

namazm bozdurmak için aniden karma çkt. Allah bana imkan verdi ve

kendisini yakaladm. Sabah olunca hepinizin görmesi için onu Mescid'in

direklerinden birine balamak istedim, ama kardeim Süleyman'n «Ey Rabbim!

Beni bala. Bana, benden sonra kimseye lâyk olmayacak bir mülk

1 bn Ebî eybo (10/266), Ahmed 27/81 (16548) Abd b. Humeyd Muntehab (387),

Taberânî /6253), ed-Duâ (88), Hâkim (1/498 “sahih") ve Beyhak (23) Müsned’in

muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
1

Sâd Sur. 35

3 bn Cerîr (20/93).

44 Sâd Sur. 35
55 Sâd Sur. 35
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(hükümranlk) bahet»' eklindeki duasn hatrlayp onu alçalm bir ekilde

serbest braktm ."1

Abd b. Humeyd'in Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vatallam) öyle buyurdu: "Ben namaz klarken eytan karma çknca,

onu bomak için boazndan tuttum. Hatta dilinin serinliini iaret

parmamda hissettim. Allah Süleyman'a merhamet etsin. Eer onun duas

olmasayd, o eytan sabaha kadar bal tutardm ve siz de onu seyrederdiniz."

Ahmed'in Ebû Saîd'den bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saiialiahu aleyhi «seM

kalkp sabah namazna balayp kraate balaynca, okuduu âyetlerde

ard. Namaz bitince ise öyle buyurdu:
"Eer benimle blisi görseydiniz,

ota el attm ve bomak için boazndan yakaladm. Hatta salyasnn serinliini

iaret parma ve yanndaki parmamda hissettim. Eer kardeim Süleyman'n

duas olmasayd, sabaha kadar Mescid'in direklerinden birinde bal kalrd ve

Medine çocuklar onunla elenirlerdi,"3

Abd b. Humeyd ve bn Merduye’nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî

Resûlullah'ntsaiBiahu aleyhi vBreiHr) öyle buyurduunu nakleder: "Sabah namaz için

çktmda, eytan beni Mescid'in kapsnda karma çkt ve beni sktrd.

Hatta saçlarnn bana demesini hâlâ hisediyorum. Onu yakalayp bodum,

hatta dilinin serinliini hâlâ elimde hissediyorum. Eer kardeim Süleyman'n

duas olmasayd, sabah onu ölü olarak bulurdunuz ve seyrederdiniz

Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre

Resûlullah (seiitllthu aleyhi veseHem) öyle buyurdu; "eytan yanmdan geçerken onu

yakaladm ve bodum. Hatta dilinin serinliim elimde hissettim. Bana:

«Canm acttn, canm acttn» dedi. Eer Süleyman'n duas olmasayd

11

Sâd Sur. 35
1
Buhârî (461, 1210, 3284, 3423, 4808), Müslim (541), Nesâî S. el-Kübrâ (511, 11440) ve

Hakîm et-Tirmizî (1/371).

3 Ahmed 18/302, 303 (11780) Muhakkikler hadisin senedinin hasen olduunu
söylemitir.

4 Abd b. Humeyd Muntehab (944). Muhakkik, hadisin çok zayf olduunu
söylemitir.
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Mescid'in direklerinden birine bal olarak sabahlard ve Medine çocuklar onu

seyrederlerdi.

bn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Allah’n Resulü (sallaliahu aleyhi

mellem) namaz klarken bir eytan görünce onu alp bodu. Hatta dilinin

serinliini elinde hissetti ve: "Eer kardeim Süleyman'n duas olmasayd,

insanlarn onu görmesi için sabaha kadar bal kalrd" buyurdu .

3

bn Merdûye'nin Câbir’den bildirdiine göre Resûlullah (sallaliahu aleyhi meiM

öyle buyurdu: "Eve girdiimde kapnn arkasnda bir eytann olduunu

görüp onu bodum. Hatta dilinin serinliini elimde hissettim. Eer salk kulun

duas olmasayd Bakî mezarlnda insanlarn onu görmesi için sabaha kadar

bal kalrd.
"3

Müslim, Nesâî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ der ki:

Allah’n Resulü (sallaliahu aleyh veseiiem) namaza durunca, onun: "Senden Allah'a

snrm" dediini sonra da üç kere: "Seni Allah'n lanetiyle lanetlerim"

diyerek bir eyi tutmak ister gibi elini uzattn gördük. Namaz bitirince biz:

"Ey Allah’n Resûlü! Namazda, bundan önce hiç duymadmz bir eyi

söylediini iittik ve gördük ki elini uzattn” deyince, Resûlullah (sallaliahu aleyhi

«sollum) öyle buyurdu: "Allah düman blis, benim yüzüme atmak için ateten

bir kor getirdi. Ben üç kere: «Senden Allah'a snrm» dedim, sonra da:

«Allah'n en büyük laneti ile seni lanetlerim» dedim. Üç keresinde de geri

çekilmedi. Sonra onu yakalamak istedim. Allah'a yemin ederim ki ayet

kardeimiz Süleyman’n duas olmasayd, Medine halk çocuklarnn

oynayaca ekilde bal kalrd.
"A

Taberânî’nin Câbir’den bildirdiine göre Resûlullah (sallaliahu aleyhi mailem) öyle

buyurdu: "eytan önümden geçmek isteyince onu bodum. Hatta dilinin

serinliini elimde hissettim. Vallahi! Eer kardeim Süleyman’n onun

1 Ahmed 7/40, 41 (3926) ve Beyhakî (2/219), Delâil (7/99). Müsned’in muhakkikleri

hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
2
tbn Hibbân (235). Muhakkik hadisin senedinin kuvetli olduunu söylemitir.

3 Taberânî el-Evsat (5491). Heysemî, Mecmau'z-Ztvâid'de (8/229) der ki: "Taberânî

bunu rivayet etmitir ve senedi hasendir."

4 Müslim (542) ve Nesâî (1214).
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hakkndaki duas olmasayd, Medine çocuklarnn onu görmesi için Mescid'in

direklerinden birine balanrd.

Hâkim Müstedrek'te, Ömer b. Ali b. Hüseyin’in öyle dediini bildirir:

Kardeim Ebû Câfer ile yürürken: “ddia edildiine göre Hz. Süleyman,

Rabbinden kendisine mülk verilmesini istedi” dediimde, bana öyle karlk

verdi: “Babam, babasndan, o da Hz. Ali’den, Resûlullah’n Matahu aleyh «seiiem)

öyle buyurduunu söyledi: "Yüce Allah,
,

geçmi peygamberlerin

ümmetlerinden hiçbir kral, Hz. Süleyman'n ümmeti arasnda kald kadar

uzun süre brakmad ."

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih, Hz. Süleyman’n

mülkünün büyüklüünden bahsedip öyle dedi: “Onun alnda on iki bin at

vard, her öle yemeinde, koçlar, kular ve av hayvanlar dnda yetmi

besili öküz keser ve altm kafiz yemek kullanrd.” Vehb’e: “Mal bu kadar

çok muydu?” diye sorulunca: “srâiloullannn bana bir kral geldii zaman,

bu krallar, Isrâiloullanna köleleri olmasn ve mallannn da kendisinin

olmasn, bu mallardan dilediini alabilecei ve dilediini brakacan art

koard” cevabn verdi.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Hâlid el-Beceîî der ki: Bana

bildirildiine göre bir gün Hz. Süleyman bir törene katld ve tahtn koyup

oturdu. Sana soluna kürsüler konuldu ve insanlar bu kürsülere oturdular,

cinler de onlann arkasnda, eytanlarn ileri gelenleri de cinlerin arkasnda

oturdular. Hz. Süleyman kulan çard ve kanatlanyla kendilerine gölge

yaptlar. Bir yere gitmek isteyince rüzgara: “Bizi ta!” dedi ve o tahtndayken

rüzgar onlan tad. Bu srada birbirleriyle sohbet ediyorlar ve hiçbir kürsü

sarslmyordu. Kular da kendilerine gölge yapyorlard. Hz. Süleyman’n

bulunduu topluluun gelii uzaktan iitilirdi. Bu srada srâiloullarndan bir

adam, elinde çapayla ekininde çalyordu. Bu adam elindekini brakp bir kap

alarak boynuna balad ve yola çkt. Rüzgann götürdüü Hz. Süleyman

tahtndan baknca yola koyulmu adam görüp, kendi kendine: “u telal

adamn bir ihtiyac olmal” dedi ve onun hizasna geldiklerinde rüzgara: "Beni

1

Taberânî (2053). Heysemî, Mecmau ’z-Zrvâid'de (2/61) ravilerden Fad] b. Salih'i,

Buhârî ve Ebû Hâtim'in zayf bulduunu söylemitir.
3
Hâkim (2/588).
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durdur!" diye emir verdi. Rüzgar, Hz. Süleyman ve ordusunu durdurunca,

adam yorgun bir ekilde Hz. Süleyman’n yanna geldi. Hz. Süleyman adamn

yorgunluunun geçmesini bekledikten sonra: "Bir ihtiyacn var m?" diye

sordu. Adam: "Ey Allah'n Resulü! htiyaç beni buraya getirdi. Allah’n, sana

daha önce kimseye vermedii, senden sonra da kimseye vermeyecei bir

mülk verdiini gördüm. imdiye kadar mülkünden geçip gitmi olanlan nasl

buldun?" diye karlk verdi. Hz. Süleyman: "Sana söyleyeyim. Ben uyurken

bir rüya gördüm, sonra uyannca bu rüyann yok olduunu gördüm (ite

giden malm da böyledir)" karln verince, adam: "Bundan baka bir e>

deildir. imdiye kadar mülkünden geriye kalan nasl görüyorsun?" diye

sorunca ise, Hz. Süleyman: "Bana, görmediim bir eyi soruyorsun”

karln verdi. Adam: "Sana sorduum, bu saattir" deyip arkasn dönerek

gitti. Hz. Süleyman, adamn ardndan bakp, kendisine söylediklerini

düünmeye balad. Sonra rüzgara: "Bizi götür" deyince, rüzgar kendilerim

götürdü, "...emriyle istedii yere yumuack cereyan ederdi
"1 buyruundaki

yumuack sözü, ne iddeti, ne de çok yava deil, vasat bir ekilde

götürmesidir. Allah bu rüzgarn esmesi konusunda, "Gündüz estiinde bir

aylk mesafeye gidip, akam da bir aylk mesafeden gelen rüzgar

Süleyman'n buyruu altna verdik
"2

buyurmaktadr. Yani ne Hz. Süleyman’

rahatsz edecek kadar hzl, ne de onu yoracak kadar yava esiyordu.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in Selmân b. Âmir e-a’bânî'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiiu aieytv msilem) öyle buyurdu: "Hz. Süleyman'

ve Yüce Allah'n ona kadar mülk vediini gördünüz mü? Buna ramen Hz.

Süleyman Allah korkusundan dolay vefat edene kadar ban kaldrp

gökyüzüne bakmamtr
." 3

bn Ebî Hâtim’in bn Amridan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saMUm aleyh,

rtsellem): "Hz. Süleyman, kendisine verilen bunca mülke ramen Allah

korkusundan dolay, bam kaldrp gökyüzüne bakmamtr " buyurdu.

1

Sâd Sur. 36
2
Sebe Sur. 12

3 bn Ebî eybe (13/206) mevkuf olarak.
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Ahmed'in Zühd’de bildirdiine göre Atâ der ki: “Hz. Süleyman kendi eliyle

sepet yapar, kendisi hurma ile arpa ekmei yer. srâîloullanna da beyaz

ondan yaplm ekmek yedirirdi.'”

Hakîm et-Tirmizî'nin Nevâdiru'l-Usul’da bildirdiine göre Dahhâk der ki:

“Süleyman b. Dâvud ylanlardan, aça çkmamalar, aça çkan ylann da

öldürülmesinin helal saylaca konusunda söz almt.

+% P J

$ &&^ û* * 4*^ J üfr jiAh *

l-jU jJJ-j ^jJ ÜJP b\} *

"Biz de rüzgâr onun buyruuna verdik. Rüzgâr, onun
emriyle diledii yere hafif hafif eserdi. Bina ustas olan ve

dalgçlk yapan her bir eytan, bukalara bal olarak

dierlerini de, onun emrine verdik, «ite bu bizim

ihsanmzdr. Artk sen de (istediine) hesapszca ver yahut

verme» dedik, üphesiz katmzda onun için bir yaknlk ve

dönüp gelecei güzel bir yer vardr." (Sâd Sur. 36-40)

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da, bnu’l-Münzir ve bn Asâkir'in Salih

b. Mismâr’dan bildirdiine göre Hz. Dâvud vefat edince, Yüce Allah Hz.

Süleyman'a: "Bana isteini söyle” diye vahyetti. Hz. Süleyman: “Babamn

kalbinin senden korktuu gibi, benim de kalbimin senden korkmasn

salaman, babamn kalbinin seni sevdii gibi benim kalbimin de seni

sevmesini salaman istiyorum” deyince, Yüce Allah: “Kuluma, ihtiyacn

sordum, o, kalbinin benden korkmasn ve beni sevmesini salamam istedi.

Ona, kendisinden sonra hiç kimseye verilmeyen bir mülk vereceim”

buyurdu. Yüce Allah bu konuda, “Biz de rüzgâr onun buyruuna verdik.

Rüzgâr, onun emriyle diledii yere hafif hafif eserdi. Bina ustas olan ve

dalgçlk yapan her bir eytan, bukalara bal olarak dierlerini de, onun

emrine verdik"

1

buyurmaktadr. Yüce Allah ona verdiini verdi, âhirette de

1

Ahmed <sh. 9Ü, 91).

2

Sâd Sur. 36, 37
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kendisini hesaba çekmeyecektir.'

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Biz de rüzgâr onun

buyruuna verdik...*
2
âyetini açklarken: "Hz. Süleyman, dua ettii zaman,

rüzgar ve eytanlar henüz emrine verilmemiti" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Hz.

Süleyman atlan kesince, Yüce Allah kendisine o atlardan daha hayrlsn

verdi, rüzgân onun emrine ver îi ve bu rüzgar hzl bir ekilde Hz. Süleyman’

diledii yere götürdü. Âyette geçen rüzgann hafif hafif esmesi, ne frtna

eklinde, ne de çok yava tir ekilde deil, ikisi arasnda bir ayarda

esmesidir. ” }

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre âyette geçen hafif hafif esmekten kast,

rüzgann rahvan ekilde esmesidir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz de rüzgâr

onun buyruuna verdik. Rüzgâr, onun emriyle diledii yere hafif hafif

eserdi
*4 buyruunu açklarken: "Hz. Süleyman’n emrine itaat ederek onun

diledii yere eserdi" demitir.
5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Dahhâk, "Biz de rüzgâr

onun buyruuna verdik. Rüzgâr, onun emriyle diledii yere hafif hafif

eserdi
*6 buyruunu açklarken: "Hz. Süleyman'n emrine itaat ederek onun

diledii yere eserdi" demitir .

7

bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid, "Biz de rüzgân onun buyruuna

verdik. Rüzgâr, onun emriyle diledii yere hafif hafif eserdi
"8 buyruunu

’ bn Asâkir (22/238, 239).

2
Sâd Sur. 36

5 bn Cerîr (20/94,95).

4 Sâd Sur. 36
5 bn Cerîr (20/96, 97) ve el-tkân'da (2/40) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
6
Sâd Sur. 36

7 bn Cerîr (20/96, 97).

8
Sâd Sur. 36
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açklarken: “Rüzgar eziyet vermeyecek bir ekilde Hz. Süleyman'n diledii

yere eserdi" demitir.
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde

der ki: “Biz de rüzgâr onun buyruuna verdik. Rüzgâr, onun emriyle

diledii yere hafif hafif eserdi
"

2

buyruundan kastedilen, rüzgarn hafif hafif

Hz. Süleyman’n diledii yere esmesidir. “Bina ustas olan ve dalgçlk yapan

her bir eytan, bukalara bal olarak dierlerini de, onun emrine verdik"’

buyruundan kastedilen ise eytanlann, Hz. Süleyman'n diledii kaleleri ve

heykelleri yapmalandr. eytanlar dalgçlk yaparak denizden süs eyalar

çkanrlard. Azgn olan dier eytanlar da bukalara bal olarak Hz.

Süleyman'n emrine verilmiti.
4

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: “Âyette geçen hafif

hafif esmekten kastedilen, rüzgann rahatsz etmeyecek bir ekilde

esmesidir.. “Bina ustas olan ve dalgçlk yapan her bir eytan, bukalara

bal olarak dierlerini de, onun emrine verdik
"5 buyruundan kastedilen

ise eytanlann süs çkarmak için denize dalmasdr. eytanlar Hz. Süleyman'a

suyun üzerinde bir saray yaptlar. Hz. Süleyman: “Ona hiçbir el dokunmadan

yknz" deyince, saray mancnklarla yktlar. Onlardan sonra bu yaptklan

mancnklan bizler de kullanmaya baladk. Krbac da onlardan sonra

kullanmaya baladk. Hz. Süleyman cinlere odunlarla vurup ellerini ve

ayaklarn krard. Cinler: “Canmz yak, ama bizi krmasan olmaz m?"
deyince, Hz. Süleyman: “Olur" dedi. Bunun üzerine Hz. Süleyman'a krbaç

yapmay ve altn ve gümüü ilemeyi örettiler. Hz. Süleyman cinlere

emredince sütü altnla kartrdlar, sonra emretti ve bu süt, Belks’n atlarnn

ayaklar altna konulan camn altna döküldü. Hz. Süleyman, Beytu'l-Makdis'i

yapaca zaman eytan denizden çkannca, eytan: “Bana bir ibibik

yumurtas bulun” dedi. Sonra: “Yumurtann üzerine cam geçirin" dedi. bibik

gelip bu camn etrafnda doland. Yumurtasn görüyor fakat ona

ulaamyordu. bibik, gidip odun kesmeye yarayan alete benzer (elmastan

1 bn Cerü (20/95, 97).

J

Sâd Sur. 36
3 Sâd Sur. 37
4 Abdurrezzâk (2/166).

5
Sâd Sur. 37
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yaplm) bir ey getirdi ve cam kesip yumurtasna ulat. Bu elmas alnd ve

bu elmasla yontulmu talar ve mancnklarla Beytu’I-Makdis'i yapmaya

baladlar. Denizde bir hazine vard. (eytanlar) Hz. Süleyman'a bu hazinenir

yerini gösterdiler. ddia edildiine göre Hz. Süleyman, kendisine verilen

Dünya mülkü sebebiyle dier peygamberlerden krk yl sonra Cennete

girecektir.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Cüreyc, “te bu bizim

ihsanmzdr” 1 buyruunu açklarken: “Yüce Allah, âyetlerde bahsedilen

ihsanlan, Hz. Süleyman'a yüzüü kendisine iade ettikten sonra vermitir'

dedi.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Artk sen de

(istediine) hesapszca ver yahut verme"2 buyruu: “Cinlerden dilediin

azad et, dilediini etme” mânâsndadr .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre Hasan(-

Basrî), “ite bu bizim ihsanmzdr. Artk sen de (istediine) hesapszca ver

yahut verme ..."4 buyruunu: “Sana verdiimiz mülk bizim sana olan

ihsanmzdr. Bundan dilediini (istediine) ver, istediine de verme. Bundan

dolay da sana hesap yoktur” eklinde açklamtr. Katâde der ki: “Âyette

kastedilen eytanlardr. Bunlardan dilediini bala ve azab et, dilediim

serbest brak ve onlan istihdam et. Bundan dolay hesaba çekilmezsin”

mânâsndadr.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid,

"Artk sen de (istediine) hesapszca ver yahut verme"6 buyruunu: “Bunda

senin için bir sknt yoktur. Dilersen vermezsin, dilersen verirsin'* eklînde

açklamtr.

7

’ Sâd Sur. 39
2
Sâd Sur. 39

3 bn Cerîr (20/102).

4 Sâd Sur. 39

5 bn Cerîr (20/99,100).
6
Sâd Sur. 39

7 bn Cerîr (20/102).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime âyeti: "Verdiin ve vermediin

eylerden dolay hesaba çekilmeyeceksin” eklînde açklamtr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime der ki: "Allah, kula verdii her

nimetin ükrünü sorar. Sadece Süleyman b. Dâvud bunun dndadr. Yüce

Allah ona, "te bu bizim ihsanmzdr. Artk sen de (istediine) hesapszca

ver yahut verme”' buyurmutur.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Allah, kula

verdii her nimetin hesabn sorar. Sadece Süleyman b. Dâvud bunun

dndadr. Allah ona güzel bir ihsanda bulunmu ve "te bu bizim

ihsanmzdr. Artk sen de (istediine) hesapszca ver yahut verme..."
3

buyurmutur. Eer Hz. Süleyman, bu ihsandan verecek olursa ecir kazanr,

vermeyecek olursa ise bundan dolay hesaba çekilmez.”

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen,

ch^-
" 3 buyruu, "varlacak güzel yer” mânâsndadr .

4

i

bnu'l-MünzVin Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre “Jü)” kelimesi yaknlk,

buyruu ise, "Dönülecek güzel yer” mânâsndadr.
*

*
j Ölkill J\ üj tfilî l 4-jJÎ ÜXP jsrilj

(*4** (» 14*jj * \j 1
, J— !•** jiSjl

'5 * Ü-J * 14 &-J

cJjl iî} .ilikli Ij^Lyö aliJLi-j

“(Ey Muhammedi) Kulumuz Eyyûb'u da an. Hani o, Rabbine,

«eytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu» diye

seslenmiti. Biz de onar “Ayan yere vur! te ykanacak ve

içecek souk bir su" dedik. Biz ona tarafmzdan bir rahmet

’ Sâd Sur. 39
3
Sâd Sur. 39

3 Sâd Sur. 40
4 bn Cerîr (20/103).

5 Sâd Sur. 40
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ve akl sahiplerine bir öüt olmak üzere ailesini ve onlarla

birlikte bir o kadarn bahettik. öyle dedik: «Eline bir

demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma.» Gerçekten biz

Eyyûb'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir

kuldu! O, Allah'a çok yönelen bir kimse idi."

(Sâd Sur. 41-44)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde, "(Ey

Muhammedi) Kulumuz Eyyûb'u da an. Hani o, Rabbine, «eytan bana bir

yorgunluk ve azap dokundurdu» diye seslenmiti"' âyetini açklarken öyle

dedi: "Âyetten kastedilen ailesinin ve malnn yok olmas ve hastalanmasdr.

Hz. Eyyûb, yedi yl ve birkaç ay boyunca bu hastala tutuldu ve

srâiloulannn çöplüüne atld. Bu srada hayvanlar onun cesediyle

oynuyordu. Yüce Allah, ondan bu felâketi kaldrd. Ecrini daha büyüttü ve

ihsanlarda bulundu ."2

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir’in Katâde'den bildirdiine göre "(Ey

Muhammedi) Kulumuz Eyyûb'u da an. Hani o, Rabbine, «eytan bana bir

yorgunluk ve azap dokundurdu" diye seslenmiti
"3 âyetindeki

yorgunluktan kast Hz. Eyyûb'un bedenine verilen hastalk, azabdan kast ise

maln yok olmasdr.

4

Ahmed Zühd*de, ibn Ebî Hâtim ve bn Asâkir'în bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: "eytan semaya yükselip: “Ey Rabbim! Beni Eyyûb'a musallat:

et" deyince, Yüce Allah: “Sen, onun malna ve çocuklarna musallat ettim

Bedenine ise musallat etmedim” buyurdu. eytan inip askerlerini toplad ve

"Allah beni Eyyûb'a musallat etti. Bana gücünüzü gösterin” dedi. eytanlar

ate ve suya dönütüler. eytan, askerlerinden birini Hz. Eyyûb'un ekinine

birini develerine, birini srlarna, birini de koyunlanna gönderip: "O ancak

sizden iyilikle korunabilir. eytanlar Hz. Eyyûb'a üstüste belalarla geldiler

Ekinlere giden eytan: “Ey Eyyûb! Rabbini görmedin mi! Ekinine ate

gönderip yakt" dedi. Sonra develere gönderilen eytan gelip: “Ey Eyyûb

Rabbini görmedin mi! Develerine düman gönderdi ve bu düman onlan alp

1

Sâd Sur. 41
2 bn Cerîr (20/106).

3 Sâd Sur. 41

4 Abdurrezzâk (2/167).
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gitti” dedi. Sonra srlara gönderilen eytan gelip: "Ey Eyyûb! Rabbini

görmedin mi! Srlarna düman gönderdi ve bu düman onlan alp gitti”

dedi. Sonra koyunlara gönderilen eytan gelip: "Ey Eyyûb! Rabbini görmedin

mi! Koyunlanna düman gönderdi ve bu düman onlan alp gitti” dedi. Hz.

Eyyûb, oullann en büyüklerinin evinde toplad ve beraberce yemek

yerlerken bir kasrga çkp evin direklerini devirip evi balanna ykt. eytan,

kulaklarnda iki küpe olan bir çocuk suretinde gelip: "Ey Eyyûb! Rabbini

görmedin mi! Çocuklann en büyüklerinin evinde toplayp, onlar yemek

yerken evin direklerini devirip evi balanna ykt. Onlann kanlarnn ve

etlerinin yemeklerine ve içeceklerine kanmasn bir görseydin” dedi. Hz.

Eyyûb: "Sen neredeydin?" diye sorunca, eytan: “Ben de onlarlaydm”

karln verdi. Hz. Eyyûb: "Sen nasl kurtuldun?” diye sorunca ise:

"Kurtuldum ite” cevabn verdi. Hz. Eyyûb: “Sen eytansn” deyip öyle

devam etti: "Ben bu gün, annemin beni dourduu günkü gibiyim.” Sonra

kalkp ban tra etti ve namaz klmaya balad. Bunun üzerine eytan, öyle

bir çlk att ki, sema ve yer halk onun bu çln duydu. Sonra semaya

yükselip: "Ey Rabbim! Eyyûb, kendini korudu. Beni onun kendisine musallat

et” dedi. Yüce Allah: "Seni onun cesedine musallat ettim, ama kalbine

musallat etmedim” buyurdu.

eytan inip Hz. Eyyûb'un ayaklarnn altna üfleyince, Hz. Eyyûb,

ayaklarndan bana kadar titredi ve bütün bedeni yara oldu. Onu kumlann

üzerine attlar ve hastalktan kalbinin zan görülecek dereceye geldi. Onun

hizmetini hanm görüyordu. Hanm kendisine: "Ey Eyyûb! Görmüyor musun?

Vallahi sknt ve yokluktan öyle bir hale dütüm ki, sana yedirdiim bir ekmek

karlnda saçlarmn örgüsünü sattm. Allah'a dua et, sana ifa verip

merhamet etsin" deyince, Hz. Eyyûb: "Yazklar olsun sana! Yetmi yl nimet

içindeydik, sknt içinde yetmi yl dolduruncaya kadar bekle” karln
verdi. Hz. Eyyûb, yedi yl boyunca bu musibete maruz kalmt. Bir gün dua

edince Cibril gelip elinden tuttu ve: "Kalk!” dedi. Hz. Eyyûb kalknca, Cibril

onu bir kenara çekti ve: "Ayan yere vur! te ykanacak ve içecek souk

bir su ..."
1

dedi. Hz. Eyyûb ayan yere vurunca bir kaynak çkt. Cibril:

"Ykan!” deyince, Hz. Eyyûb çkan bu suyla ykand. Sonra Cibril bir daha

1

Sâd Sur. 42
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gelip: “Ayam yere vur! te ykanacak ve içecek souk bir su ..."

1

deyince,

Hz. Eyyûb ayan yere vurdu ve bir kaynak daha çkt. Cibril: “Bu kaynaktan

iç!” deyince Hz. Eyyûb içti. “Ayan yere vurl te ykanacak ve içecek souk
bir su ..."

3 buyruu buna iaret etmektedir. Sonra Allah, Hz. Eyyûb’a

Cennetten bir elbise giydirdi. Hz. Eyyûb bir kenara çekilip oturunca hanm
geldi, ama kendisini tanmad ve: “Ey Allah'n kulu! Burada olan o hasta adam

nerede? Onu köpekler veya kurtlar alp götürmü olmasn?" diye sordu ve

onunla bir müddet konutu. Hz. Eyyûb: “Yazklar olsun sana! Ben Eyyûb'um.

Allah bana bedenimi geri verdi" dedi. Allah Hz. Eyyûb'a maln ve çocuklann

iki kat fazlasyla iade etti ve üzerlerine altndan çekirgeler yadrd. Hz. Eyyûb

çekirgeleri elbisenine koyuyor, çekirgelerin üzerine dümesi için örtüsünü

açyordu. Yüce Allah Hz. Eyyûb'a: “Ey Eyyûb! Ne yapyorsun?" diye

vahyedince, Hz. Eyyûb: “Ey Rabbim! Senin fazlndan ve rahmetinden kim

doyar ki” karln verdi .

3

Ahmed Zühd'öe
,
Abd b. Humeyd, bn EbT Hâtim ve bn Asâkiriin

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: blis yolda oturup insanlan tedavi etme*

için bir tabut yapt. Hz. Eyyûb’un hanm: “Ey Allah'n kulu! urada, u u
hastalklara yakalanm birisi var. Onu tedavi eder misin?" diye sorunca, blis:

“Olur, ama eer onu iyiletirirsem: “Bana sen ifa verdin" demesi artyla.

Kendisinden bundan baka bir ücret istemiyorum” karln verdi. Hanm!,

Hz. Eyyûb'a gidip durumu anlatnca, Eyyûb: “Yazklar olsun sana! O eytandr.

Eer Allah bana ifa verirse sana yüz sopa vuracama yemin ederim” dedi.

Allah kendisine ifa verince, Hz. Eyyûb’a bir dal almasn ve hanmna onunla

vurmasn emretti. Hz. Eyyûb, yüz tane çubuu bulunan bir dal ald ve

hanmna onunla bir defa vurdu."4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: “Hz.

Eyyûb’un hastal artp ya dua edince veya üstü kinayeli olarak ifa isteyince.

Yüce Allah kendisine ayan yere vurmasn emretti. Hz. Eyyûb ayan yere

vurunca bir kaynak çkt ve ondan ykannca hastal gitti. Sonra krk arn

1

Sâd Sur. 42
2
Sâd Sur. 42

3 bn Asâkir (10/63, 64) ve bn Kesir Tefsir*de (5/356) ve el Bdâye ve'n-Nihâye'de (1/511,

512) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
4 bn Asâkir (10/67).
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yürüdü ve ayan tekrar yere vurdu, yerden bir kaynak çknca da ondan

içti."
1

Abd b. Humeyd'in Muâviye b. Kurra'dan bildirdiine göre Hz. Eyyûb,

malum olan musibetlere maruz kalnca blis: “Ey Rabbim! Eyyûb, kendisine

ailesini ve onun kadar daha vermeni, maln da çoaltman önemsemiyor.

Beni onun bedenine musallat et" dedi. Yüce Allah: “Git, seni onun bedenine

musallat ettim. Ey pis, sakn onun nefsine dokunma" buyurdu. blis, Hz.

Eyyûb’a bir defa üfleyince etleri döküldü. Buna ramen Hz. Eyyûb blis’i aciz

braknca, blis öyle bir çlk att ki, bütün askerleri etrafnda toplanp: “Ey

Efendimiz! Neden kzdn?" diye sordular. blis: “Neden kzmayaym! Âdem'i

Cennetten çkardm, ama onun zayf olan bu olu beni yendi" deyince, blis'in

oullarndan bir eytan olan Müzheb: “Efendimiz! Onun hanm ne

durumda?" diye sordu. blis: “Yayor" cevabn verince, Müzheb: “Ben seni

ondan kurtannm" dedi. blis: “Eer Eyyûb'un onu boamasn salarsan iyi

yapm olursun, yoksa onu daha da güçlendirmi olursun” dedi. Müzheb, Hz.

Eyyûb’un hanmna gelip onunla konuarak içinde bulunduklan durumun çok

kötü olduunu anlatt. Hz. Eyyûb'un hanm, Hz. Eyyûb'un yanna gidip: “Ey

Eyyûb! Bu musibet ne zamana kadar sürecek? Bir kelime söyle, sonra

Rabbine istifar edip tövbe et” deyince, Hz. Eyyûb: “Sen de mi böyle

diyorsun! Vallahi eer Allah bana ifa verirse sana yüz sopa vuracam” dedi.

Sonra: “Ey Rabbim! eytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu" dedi.

Bunun üzerine Cibril kendisine gelip: “Ayan yere vur! te ykanacak ve

içecek souk bir su..."
1
deyince, Hz. Eyyûb (ayan yere vurdu ve çkan

kaynaktan ykannca) güzellii ve gençliine kavutu. Sonra toprak bir tepeye

oturunca, hanm kendisine yemek getirdi, ama onu yerinde bulamad.

Tepede olan Hz. Eyyûb’a: “Ey Allah'n kulu! uradaki hastay gördün mü, ona

ne olduunu biliyor musun?” diye sorunca, Hz. Eyyûb: “Eer onu görürsen

tanr msn?" karln verdi. Hanm arayp Hz. Eyyûb'u bulamaynca tekrar

gidip: “Ey Allah'n kulu! uradaki hastay gördün mü?” diye sordu. Hz. Eyyûb:

“Eer onu görürsen tanr msn?” karln verince hanm: “Sakn sen

olmayasn?” dedi. Hz. Eyyûb: “Evet” cevabn verdi ve Yüce Allah kendisine

eline bir demet sap almasn ve hanmna vurmasn, ama an gitmemesini

1 bn Cerîr (20/108).

1
Sâd Sur. 42
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emretti. Âyette geçen “tüua
”

1

kelimesi, saplan ile birlikte hurma aac salkm

demektir.

Ahmed Zühd’de, Abdurrahman b. Cübeyr'in öyle dediini bildirin Hz.

Eyyûb, mal, çocuklan ve bedeniyle imtihana tâbi tutulduu vakit onu bir

çöplüe atld. Hanm, çkp onu doyuracak (nzk) kazanmaya balaynca,

eytan bu durumu kskand. Ekmek ve yiyecek satan insanlar gelip, Hz.

Eyyûb'un hanmna tasaddukta bulunuyorlard. eytan ise onlara: “u size

yaklaan bu kadn kovun, çünkü o eine elini sürüyor, insanlar da onun

yüzünden sizin yiyeceklerinizden tiksiniyor” dedi. Bundan sonra, onu

yanlarna yaklatrmamaya ve ona: "Aman bize yaklama, bizden uzak dur,

biz seni doyururuz” demeye baladlar. Hz. Eyyûb’un hanm durumu Hz.

Eyyûb'a bildirince, Hz. Eyyûb, Allah’a hamdetti. Hz. Eyyûb’un hanm dar
çkt vakit eytan karsna çkar ve Hz. Eyyûb'un bana gelenlerden dolay

mahzunn olduunu görünce: “Kocan, inad ettii ve dediimizi kabul

etmedii için bu duruma dütü. Vallahi eer bir kelimeyi söylese, içinde

bulunduu bu durumdan kurtulur ve malyla çocuklan kendisine geri döner"

derdi. Hz. Eyyûb’un hanm da gelip söylenenleri kendisine bildirirdi. Hz.

Eyyûb da: “Allah'n düman seninle karlat ve bu sözleri telkin etti. Eer

Allah bana ifa verirse sana yüz sopa vuracam" derdi. Bu sebeple yüce

Allah, “Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma ...'
3

buyurdu.

Âyette geçen "iî^”3 kelimesi, bir tutam çöp mânâsndadr.
4

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine

göre âyette geçen “lîiua
"5 kelimesinden lgn aac(nn dal) kastedilmitir.

6

bnu’l-Münzir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen “*Lö"7

kelimesinden bir demet ya reyhan kastedilmitir.

8

1

Sâd Sur. 44
2

Sâd Sur. 44
3 Sâd Sur. 44
4 Ahmed (sh. 89).

5 Sâd Sur. 44
6 bn Cerîr (20/112).

7
Sâd Sur. 44

8 bn Cerîr (20/112).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

"üui”

1

bir demet mânâsndadtr .

7

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

göre Katâde, "&L0"3 kelimesini açklarken öyle dedi: Üzerinde doksan dokuz

çöp bulunan bir daldr. Daln kendisiyle say yüze tamamlanr. eytan, Hz.

Eyyûb'un hanmna: "Kocana öyle öyle demesini söyle" deyip, hanm da

bunu Hz. Eyyûb'a bildirince, kendisine yüz sopa vuracana dair yemin etti.

Bu yemini sebebiyle o dalla hanmna bir defa vurdu. Bu, onun yeminini

yerine getirmesi ve hanm için de bir kolaylkt .”4

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb der ki: "Hz. Eyyûb,

hanm, çaltnn karlndan daha fazla ekmek getirdii için ona yüz sopa

vuracana dair yemin etti. Böyle yapmasnn sebebi, onun hainlie

meyletmesinden korkmasyd. Allah ona ifa verip hanmnn da masum

olduunu anlaynca, yüce Allah kendisine, "Eline bir demet sap al ve onunla

vur, yeminini bozma"5 buyurdu. Hz. Eyyûb yüz çubuktan oluan bir tutam ot

ald ve Allah'n emrettii ekilde hanmna vurdu."

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bn Ebî Neclh

vastasyla Mücâhid'den bildirdiine göre, "Eline bir demet sap al ve onunla

vur, yeminini bozma"6 buyruu Hz. Eyyûb'a has bir durumdur. Atâ ise bu

âyetin bütün insanlan kapsadn söyler.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Dahhik der ki: "Eline bir demet sap al

ve onunla vur, yeminini bozma"7 buyruundan kastedilen bir miktar aaç
daldr, bu âyet Hz. Eyyûb'a has nazil olmutur, ama bizi de kapsar."

ibn Asâkirîin bildirdiine göre ibn Abbâs, "Eline bir demet sap al ve

1

Sâd Sur. 44
1 bn Cerîr (20/111) ve el-hkârida (2/40) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 Sâd Sur. 44
4
Abdurrezzâk (2/167, 168) ve bn Cerîr (20/112).

5 Sâd Sur. 44
6
Sâd Sur. 44

7 Sâd Sur. 44
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onunla vur, yeminini bozma"’ buyruunu açklarken öyle dedi: “Allah, Hz.

Eyyûb'a üzerinde yüz çubuu bulunan bir dal almasn ve yeminini yerine

getirmek için hanmna vurmasn emretti. Bu durum, Hz. Eyyûb’dan sonra

peygamberler dnda hiç kimse için geçerli deildir."
2

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'n bildirdiine göre Ebû

Umâme b. Sehl b. Huneyf der ki: Benî Sâide kabilesinden bir cariye hamile

kalnca, kendisine: “Kimden hamile kaldn?" diye soruldu. Cariye: “Felçli olan

falan kiiden” cevabn verince, felçli adama sordular ve adam: “Cariye doru

söyledi" dedi. Bu durum Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi mailim) aktanlnca: “Yüz çubuu

bulunan bir hurma salkm alp ona bir defa vurun" buyurdu ve sahabe de

böyle yapt .
3

Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Taberânî ve bn Asâkiriin Ebû Umâme

b. Sehl b. Huneyf vastasyla Saîd b. Sa’d b. Ubâde'nin öyle dediini bildirir:

Evlerimizde zayf ve özürlü bir adam vard ve evin sessiz olduu zamanlarda

bu kii cariyelerden biriyle zina yapard. Bu adam müslümand. Sa'd, adamn

bu durumunu Resûlullah'a (saiiaiiahu aiayh »esEiiem) arz edince: "Ona had uygulayn"

buyurdu. Sahabe: “Ey Allah'n Resûlü! O kendisine had uygulanmayacak

kadar zayf biridir. Eer yüz sopa vuracak olursak adam öldürürüz" deyince,

Hz. Peygamber (saiBliain aiByhi w«iem):
“Yüz çubuu bulunan bir hurma salkm alp

ona bir defa vurun ve serbest brakn" buyurdu .

4

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in Muhammed b. Abdirrahman b.

Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh malim) zamannda bir adam,

hasta bir halde ölüm döeindeyken zina etti ve yaptn ailesine bildirdi.

Bunun üzerine Allah’n Resûlü Maitahu aleyhi vesellem) yüz çubuu olan bir salkmla

adama bir defa vurulmasn emretti .

5

Taberânî'nin Sehl b. Sa’d’dan bildirdiine göre Resûlullah'a (»iibIIbIu aleyhi

1

Sâd Sur. 44
2 bn Asâkir (69/124).

3 Abdurrezzâk (16134) ve Ebû Dâvd (4472). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen

Ebû Dâvud. 3754).

4 Ahmed 36/263 (21935). Taberânî (5522), ve bn Asâkir (8/326). Müsned 'in

muhakkikleri hadisin sahih olduunu söylemitir.

5 Abdurrezzâk (2/168).
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vestiim), bir kadnla zina eden bir ihtiyar getirilince, Allah’n Resulü (sniiaiiuhu aleyhi

veseiMadama üzerinde yüz çubuk bulunan bir dalla bir defa vurdu.'

bn Asâkiriin bildirdiine göre bn Mes’ûd der ki: “Hz. Eyyûb, kyamet

günü sabredenlerin badr."2

bn Asâkir’in Saîd b. el-Âs’tan bildirdiine göre Hz. Eyyûb'a: “Ey Eyyûb!

Eer her klnn yerine sabr koymasaydm sabredemezdin" diye

seslenilmitir.

3

ibn Asâkiriin Leys b. Ebî Süleym’den bildirdiine göre Hz. Eyyûb'a: “Ey

Eyyûb! Sabnnla gururlanma. Eer her klnn yerine bir sabr vermeseydim

sabredemezdin” denilmitir.

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Eyyûb’un hanm:

“Ey Eyyûb! Sen, duas kabul edilen birisin. Sana ifa vermesi için Allah'a dua

et" deyince, Hz. Eyyûb: “Yazklar olsun sana! Yetmi yl boyunca nimetler

içindeydik. Brak ta yetmi yl belalar içinde olalm” karln verdi. Hz. Eyyûb

yedi yl boyunca malum musibetlere maruz kald.

bn Asâkiriin Vehb b. Münebbih'ten bildirdiine göre Hz. Eyyûb'un hanm,

Rehme binti Mîa b. Yûsuf b. Yâkub b. shâk b. brâhim’dir.

5

bn Ebî eybe ve Ahmed Zühd'de, Hasan(- Basri'nin) öyle dediini

bildirin Hz. Eyyûb her musibete maruz kalnca: “Allahm! Sen aldn, Sen

verdin. Beni hayatta braktn müddetçe güzel imtihanndan dolay Sana

hamd ederim" diye dua etti .

6

1

Taberârû (5820) Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (6/252) ravilerden Ebû Bekr b. Ebî

Sebre'nin metruk olduunu söylemitir.
2
îbn Asâkir (10/66).

3 bn Asâkir (10/69).

4 bn Asâkir (10/68),

s bn Asâkir (10/58).

6 bn Ebî eybe (13/209).



554 -8 Sâd Sûresi

û\ * jLiîSij Jji p*t>: tfsu jsrili

* jUiSil ,>J lîx* * jlill t£/i *JÜ« ^ILiÜ

j^ cr.h J^ 1 »j cr& ku-j jöü

"(Ey Muhammedi) Güçlü ve basiretli kullanmz brahim'i,

shâk' ve Yakub'u da an. üphesiz biz onlar, âhiret

yurdunu düünme özellii ile (temizleyip) ihlâsl kimseler

kldk. üphesiz onlar, bizim katmzda hayrl, seçkin

kimselerdendir. (Ey Muhammedi) smail, el-Yesa' ve ZülkifTi

de an. Onlarn her biri iyi kimselerdi." (Sâd Sur. 45 -48 )

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti, “^£1 iîl£ S&b”
1

eklinde okur ve: "Önce Hz.

brahim zikredilmi, ondan sonra çocuklar zikredilmilerdir" derdi.
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim bu âyeti, #>IS"
3

eklinde çoul olarak okumutur.

bn Cerîr, bnu’l-Münzirve bn EbîHâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

âyette geçen "Güçlü ve basiretli..."4 buyruu, dinde fakih olan

mânâsndadr. 5

bnu’l-Münzir’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Güçlü ve basiretli ..."
6

buyruu, ibadette ve dinde kuvvetli olmak anlamndadr.

bnu’l-Münzir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Güçlü ve basiretli
"7

âyeti, ibadette güçlü, Allah’n emrinde ise basiret sahibi olmak mânâsndadr.

Abd b. Humeyd’in Saîd b. Cübeyriden bildirdiine göre "Güçlü ve

’ Sâd Sur. 45
2 bn Cerîr (20/114), Talîk1

te (4/296) ve el-tkân’da (2/40) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Sâd Sur. 45
4 Sâd Sur. 45

5 bn Cerîr (20/114).
6
Sâd Sur. 45

7 Sâd Sur. 45
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basiretli
" 1

buyruu, amelde güçlü ve dinlerinin emrinde basiret sahibi

olmalan mânâsndadr.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Mücâhid’den bildirdiine göre "Güçlü ve

basiretli
" 2 buyruu, Allah'n emrinde (emrini yerine getirmede) kuvvetli ve

akll olmalan mânâsndadr .

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in Katâde’den bildirdiine göre

"Güçlü ve basiretli
"4 buyruu, ibadette kuvvetli olmaktr. Bir lafzda ise:

"Onlara ibadette kuvvet, dinde ise basiret verilmitir" eklindir .

5

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen Jji
" 8

buyruu, nimet sahibi kimseler mânâsndadr.

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre "Güçlü ve

basiretli ..."
7 buyruu, insanlara iyilik eden kimseler mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "üphesiz biz onlar, âhiret

yurdunu düünme özellii ile (temizleyip) ihlâsl kimseler kldk" 8
âyetini

açklarken: "Âhiret yurdunu düünerek onun için amel yaptlar" demitir.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs, "üphesiz biz onlar, âhiret

yurdunu düünme özellii ile (temizleyip) ihlâsl kimseler kldk" 9 âyetini

açklarken: "Onlar, kyamet günündeki yurdu düünme özellikleriyle ihlâsl

kimseler olmulardr" dedi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid, "üphesiz biz

onlar, âhiret yurdunu düünme özellii ile (temizleyip) ihlâsl kimseler

1

Sâd Sur. 45
5
Sâd Sur. 45

3 bn Cerîr (20/115, 116).

4 Sâd Sur. 45
5 Abdurrezzâk (2/168) ve bn Cerîr (20/115).
6
Sâd Sur. 45

7 Sâd Sur. 45

‘ Sâd Sur. 46

9 Sâd Sur. 46
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kldk"1

âyetini açklarken: “Onlar âhireti düünmüler ve ondan baka

düünceleri olmamtr" demitir.*

bnu'l-Münziriin Dahhâk’tan bildirdiine göre “üphesiz biz onlar, âhiret

yurdunu düünme özellii ile (temizleyip) ihlâsl kimseler kldk"3 âyetinden

kastedilen âhiret korkusuyla ihlasl olmalardr.

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Katâde, “üphesiz biz

onlar, âhiret yurdunu düünme özellii ile (temizleyip) ihlâsl kimseler

kldk"4
âyetini açklarken: “Allah onlar âhiret yurdunu düünme özelliiyle

ihlasl klmt. Onlar âhirete (onun için amel yapmaya) ve Allah'a (iman

etmeye) davet ediyorlard .

5

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre “üphesiz biz

onlar, âhiret yurdunu düünme özellii ile (temizleyip) ihlâsl kimseler

kldk"6
âyetinden kastedilen Cennet ahalisinin üstünlüünü düünmeleridir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre

“üphesiz biz onlar, âhiret yurdunu düünme özellii ile (temizleyip)

ihlâsl kimseler kldk"7 âyetinden kastedilen dünyann sonunu

düünmeleridir.

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, “çidg"9 eklinde

eddesiz, A'me ise eklinde eddeli olarak okumutur.’
0

’ Sâd Sur. 46
2 bn Cerîr (20/118).

3 Sâd Sur. 46
4 Sâd Sur. 46

bn Cerîr (20/117).

6
Sâd Sur. 46

7
Sâd Sur. 46

8 bn Cerîr (20/118).

9 Sâd Sur. 48
10

Nâfi, bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Âsim, Ebû Cafer ve Vâkub, bu kelimeyi

eddesiz olarak okumular, Hamza, Kisâî ve Halef ise eddeli ekilde okumulardr, en-

Ner'e (2/195) bakn.
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"Bu bir öüttür. Allah'a kar gelmekten saknanlar çin

elbette güzel bîr dönü yeri, kaplar kendilerine açlm
olarak Adn Cennetleri vardr. Onlar orada koltuklara

yaslanm olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler.

Yanlarnda gözlerini kendilerinden ayrmayan yat eler

vardr. te bunlar hesap günü için size vaad edilenlerdir.

te bu bizim verdiimiz nzktr. Onda asla tükenme yoktur.

te böyle! üphesiz azgnlar için elbette kötü bir dönü
yeri. Cehennem vardr. Onlar oraya girerler. Oras ne kötü

bir yataktr! te (azap), onu tatsnlar: Bir kaynar su ve bir

irin. O azaba benzer çeit çeit baka azaplar da vardr.

(Kendi aralarnda öyle derler:) «te sizinle beraber

Cehenneme tklacak bir grup. Onlara rahat ve huzur

olmasn! üphesiz onlar Cehenneme gireceklerdir.» O grup
da, «Hayr, size rahat ve huzur olmasn. Bu Cehennemi

bizim önümüze siz sürdünüz. Oras ne kötü durak yeridir!»

der. öyle derler: Ey Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim
sürdüyse. Cehennemde onun azabn bir kat daha artr."

(Sâd Sur. 49-61

)

ibn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Kaplar
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kendilerine açlm olarak Adn Cennetleri vardr"

1 buyruunu açklarken:

"Onun d içinden, içi de dndan görünür. Ona: “Açl, kapan, konu" denir

ve o da söyleneni anlayp konuur" demitir.

2

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b,

"Yanlarnda gözlerini kendilerinden ayrmayan yat eler vardr"3 âyetini

açklarken: "Sadece elerine bakarlar ve bakalarn istemezler. Etrâb, (ya,

güzellik ve benzeri eylerde) birbirlerine eit olan mânâsndadr" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde, "Yanlarnda

gözlerini kendilerinden ayrmayan yat eler vardr"4 âyetini açklarken:

"Sadece elerine bakarlar ve onlardan bakalarn istemezler. Etrâb ise ayn

yata olmalar mânâsndadr" demitir.
5

bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin el-Ba's ve'n-Nuûr’da bildirdiine göre bn

Abbâs, etrâb kelimesinin, (ya, güzellik ve benzeri eylerde) birbirlerine eit

olan mânâsnda olduunu söylemitir .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin Mücâhid’den bildirdiine

göre etrâb, birbirleriyle ayn seviyede olmalar mânâsndadr .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde,

"te bu bizim verdiimiz rzktr. Ona asla tükenme yoktur. te böyle!

üphesiz azgnlar için elbette kötü bir dönü yeri, Cehennem vardr"8

âyetlerini açklarken öyle dedi: "Onlara verilen rzk kesilmez. Biz, Cassâk'n,

kiinin derisi ve eti arasndan akan eyin olduunu söylerdik. "O azaba

benzer çeit çeit baka azaplar da vardr"9 buyruu ise kendilerine verilen

1

Sâd Sur. 50
2
îbnCerir (15/577, 20/122)

3 Sâd Sur. 52
4
Sâd Sur. 52

5 bn Cerîr (20/123, 124).
6
el-ltkân'da (2/41) geçtii Ü7ere bn Ebî Hatim ve Beyhakî (377).

7 bn Cerîr (20/123, 124).

8
Sâd Sur. 55, 56

9 Sâd Sur. 58
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azaba benzer çeitli baka ekil azaplarn da verilecei mânâsndadr .

1

bn Ebî eybe, Hennâd ve Abd b. Humeyd'in Ebû Rezîn'den bildirdiine

göre^cuscA, onlardan akan rindir.

2

Hennâd’n Atiyye'den bildirdiine göre gassâk, onlarn derisinden akan

eydir.
3

bn Cerir, bnu'i-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

gassâk, zemherir mânâsndadr. "O azaba benzer çeit çeit baka azaplar da

vardr'4 buyruu ise kendilerine kendilerine verilen azaba benzer deiik

azaplarn de verileceidir.

5

Hennâd b. es-Serî Zühd’de, Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Mücâhid’in öyle

dediini bildirin
"Gassâk

,
tahammül edilemeyecek derecede souk olan bir

içecektir."
6

bn CenVin Abdullah b. Öureyde'den bildirdiine göre gassâk, pis kokan

mânâsndadr ve Tuhâristanllann diliyledir.

7

Ahmed, Tirmizî, bn Cerir, ibn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Hâkim, ibn Merdûye

ve Beyhakî el-Ba's ve’n-Nuûr1
da, Ebû Saîd'den Resûlullah’n Maiiahu aleyhi »eseiiem):

"Eer gassâktan bir kova dünyaya dökülseydi dünya halk kokuurdu"

buyurduunu nakleder.

8

bn Cerîriin bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki:
"
Gassâk

,

Cehennemde

bir pnardr. Oraya akrep ytlan ve buna benzer her zehirli hayvann zehiri akp

1 bn Cerir (20/125, 128, 133).

1 bn Ebî eybe (13/419) ve Hennâd (291).

3 Hennâd (289).

4 Sâd Sur. 58
5 bn Cerir 820/132) veel-tkân 'da (2/41) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
6 Hennâd (290) ve bn Cerir (20/130).

7 bn Cerir (20/130).
8 Ahmed 17/331, 18/310 (11230, 11786), Tirmizî (2584), bn Cerir (20/130), Hâkim

(2/501, 4/601, 602 "sahih") ve Beyhakî (566, 604). Zayf hadistir (bak: Elbârû, Da'f Sünen

et-Tirmizî, 479).
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toplanr." 1

Abdurrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'ln bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre "O azaba benzer çeit çeit baka

azaplar da vardr
" 1
buyruundaki azaptan kastedilen zemherirdir.

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Murre der ki: “Zemherirden

bahsedilince, Abdullah (b. Mes'ûd): "Zemherir, «O azaba benzer çeit çeit

baka azaplar da vardr»4 buyruunda bahsedilen azaptr" dedi. Kendisine:

"Zemherir souk olur" denilince, "Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir

ey tadacaklar! Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler
"5

âyetlerini okudu.

bn Ebîeybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine

göre "O azaba benzer çeit çeit baka azaplar da vardr"6 buyruundan

kastedilen, çeitli azaplardr.
7

bn CerîrMn bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Yüce Allah azab

zikredip, zincir, buka ve dünyada olan eylerden (azap çeitlerinden)

bahsedip sonra: "O azaba benzer çeit çeit baka azaplar da vardr"
8

buyurarak, dünyada görülmeyen azap çeitlerinin de olacan bildirmitir.”

9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid, bu âyeti eklinde "î”

harfini merfu, "£" harfini ise mansub olarak okumutur. 1 ’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti eklinde

uzatarak ve "I" harfini mansub olarak okumutur.

2

1 bn Cerîr (20/129).

2
Sâd Sur. 58

3 Abdurrezzâk (22/166, 167) ve bn Cerîr (20/131).

4
Sâd Sur. 58

5 Nebe Sur. 24, 25, 26
6
Sâd Sur. 58

7 bn Ebî eybe (13/167) ve bn Cerîr 820/133).
8
Sâd Sur. 58

9 bn Cerîr (20/132).

10
Sâd Sur. 5B

v
Bu, Ebû Amr ve Yâkub'un kratdr. en-Ner'e (2/270) bakn.
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde,

"te sizinle beraber Cehenneme tklacak bir grup. Onlara rahat ve huzur

olmasn! üphesiz onlar Cehenneme gireceklerdir. O grup da, «Hayr, size

rahat ve huzur olmasn. Bu Cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Oras

ne kötü durak yeridir!» der" 3 âyetlerini açklarken: “Tâbi olanlar,

balanndakilere bu sözleri söylerler" demitir.
4

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn

Mes’ûd, "Cehennemde onun azabn bir kat daha artr"s buyruunu

açklarken: “Cehennem ateinde azabn kat kat arttrlmasnn anlam ylanlar

ve ejderhalarn musallat olmas demektir" demitir .

6

{] ijL, ^üÜJ! * jijiS’
cy.
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"Yine öyle derler: Dünyada kendilerini kötü saydmz
adamlan acaba neden göremiyoruz? (Cehennemlik

deillerdi de) biz onlar alaya m alm olduk, yoksa

(buradalar da) gözlerimizden mi kaçtlar?" (sad Sur. 62, 63 )

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Asâkir'in Mücâhid'den

bildirdiine göre "Dünyada kendilerini kötü saydmz adamlar acaba

neden göremiyoruz? (Cehennemlik deillerdi de) biz onlar alaya m alm
olduk, yoksa (buradalar da) gözlerimizden mi kaçtlar?"7 sözünü söyleyecek

olan, Ebû Cehil b. Hiâm'dr. Ebu Cehil: “Bilâl, Ammâr, Suheyb, Habbâb ve

falan neden göremiyorum? Biz onlar alaya almtk, yoksa onlar dediimiz

gibi kötü kimseler deil miydiler? Yoksa onlar cehennemdedir de biz mi

'Sâd Sur. 58
2 B kraat, Nâfi, bn Kesîr, bn Âmir, Âsim, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer ve Halefin

kraatdr. en-Ner'e (2/270) bakn.
3 Sâd Sur. 59, 60
4 bn Cerîr (20/134).

5 Sâd Sur. 61
6
Taberânî (9102). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (7/100) Ravilerinin Sahih' in ravileri

olduunu söylemitir.

7 Sâd Sur. 62
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göremiyoruz" diyecek.'

bnu’l-Münzir'in Mücâhid’den bildirdiine göre "Dünyada kendilerini

kötü saydmz adamlar acaba neden göremiyoruz?"3 buyruunda

görülmedii söylenen kiiden kast, Abdullah b. Mes’ûd ve

beraberindekilerdir.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre imr b. Atiyye,

"Dünyada kendilerini kötü saydmz adamlar acaba neden

göremiyoruz ?" 3 buyruunu açklarken der ki: "Ebû Cehil Cehennemde:

«Habbâb nerede, Suheyb nerede? Bilâl nerede? Ammâr nerede?» diyecek"

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde,

"Dünyada kendilerini kötü saydmz adamlar acaba neden göremiyoruz'*

(Cehennemlik deillerdi de) biz onlar alaya m alm olduk, yoksa

(buradalar da) gözlerimizden mi kaçtlar?"4 buyruunu açklarken:

"Cehennemlikler, kötülerden saydklan baziann göremeyince: "Yoksa onlar

da bizlerle beraber Cehennemdedir de biz mi kendilerini göremiyoruz. Onlar

gözlerimizden kaçtlar da Cehenneme girdikleri zaman kendilerini göremedik

mi?" diyecekler.

5

iijU-Ui 4o * ji+ii Jb-^i û\ v <ij y. uj j±i üt uij jî

jÛ5Jl je>jl US Uj ^jSlj

"(Ey Muhammedi) De ki: Ben ancak bir uyancym. Her ey
üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan baka

hiçbir ilâh yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasndakilerin

Rahbidir. Mutlak güç sahibidir, çok balayandr."
(Sâd Sur. 65, 66)

Nesâî, Muhammed b. Nasr ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifat'ta, Hz. Âie'der

bildirir Allah’n Resûlü (saiyyu aleyhi «selM gece yatanda döndüü zaman: "Her

1

bn Cerîr (20/136, 138) ve bn Asâkir (10/465).
3
Sâd Sur. 62

3 Sâd Sur 62
4 Sâd Sur. 62

5 bn Cerîr (20/138).
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ey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan baka hiçbir ilâh yoktur. O,

göklerin, yerir ve ikisi arasndakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok

balayandr" derdi.
1

*

"De Ki: Bu Kur'ân, büyük bir haberdir. Siz ise ondan yüz
çeviriyorsunuz. Aralarnda tarttktan srada, yüce

toplulua (ileri gelen melekler topluluuna) dair benim
hiçbir bilgim yoktu." (Sad Sur. 67 - 6»)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebû Nasr es-Siczî'nin

el-bâne'de, Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen büyük haberden

kastedilen Kur'ân'dr.
2

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Nasr Kitâbu's-Salâfta ve bn Cerîr'in

bildirdiine göre Katâde, “De ki: Bu Kur'ân, büyük bir haberdir. Siz ise

ondan yüz çeviriyorsunuz. Aralarnda tarttklar srada, yüce toplulua

(ileri gelen melekler topluluuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu" 5

âyetlerini açklarken öyle dedi: “Siz, büyük bir habere müracaat

ediyorsunuz. Allah’n size verdii bu haberi iyi anlayn. Aralannda tartanlar,

H2. Âdem hakknda tartan meleklerdir. "Rabbin meleklere «Ben

yeryüzünde bir halife var edeceim» demiti; melekler, «Orada

bozgunculuk yapacak, kanlar aktacak birini mi var edeceksin? Oysa biz

Seni överek yüceltiyor ve Seni devaml takdis ediyoruz» dediler; Allah «Ben

üphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim» dedi."
4* "Hani, Rabbin meleklere

öyle demiti: Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacam. Onu

ekillendirip içine ruhumdan üflediim zaman onun için sayg ile eilin"*

’ Nesâî S. el-Kübrâ (10700). Muhammed b. Nasr Muhtasar Kyâmu'l-Leyl (sh. 43) ve

Beyhakî (20) el-Esmâ ue's-Sifât'm muhakkiki hadisin senedinin ravilerinin güvenilir

olduunu ancak hadisin illetli olduunu söylemitir. bn Ebî Hatim el-lel'e (2/165) bakn.
2 bn Cerîr (20/140, 141).

3 Sâd Sur. 67, 68, 69
4
Bakara sûr. 30

3 Sâd Sur. 71, 72
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âyetlerinde, Mele-i A'Iâ'da olan tartmalara aret edilmektedir.

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim ‘in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre “Aralarnda

tarttklar srada, yüce toplulua (ileri gelen melekler topluluuna) dair

benim hiçbir bilgim yoktu
"2

âyeti, Hz. Âdem’in yaratl kendilerine sorular

meleklerden bahsetmektedir. O zaman melekler bu konuda tartm ve:

“Yeryüzünde halife yaratma” demilerdir .

3

Muhammed b. Nasr Kitâbu's-Salâftz, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtîm'ir

bn Abbâs’tan bildirdiine göre “Aralarnda tarttklar srada, yüce

toplulua (ileri gelen melekler topluluuna) dair benim hiçbir bilgim

yoktu
"4

âyeti, meleklerin Hz. Âdem hakknda tartmalanndar

bahsetmektedir. Melekler Yüce Allah'a: “Orada bozgunculuk yapacak

kanlar aktacak birini mi var edeceksin? Oysa biz Seni överek yüceltiyor ve

Seni devaml takdis ediyoruz
"5 demilerdi.

Abd b. Humeyd’in Hasan( Basri)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

{sallaflahü aleyhi veseliem): "Mele-i A’lâ'mn hangi konuda tarttn biliyor musunuz?"

diye sorunca, sahabe: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” karln verdiler.

Allah'n Resûlü (saMlahu aleyhi »eseiiem): "Günahlar balatan u üç ey konusunda

tartrlar: Zorluklarda bile güzelce abdest almak
,

yürüyerek cemaat

namazlarna gitmek, bir namaz kldktan sonra dier namaz beklemek
"

buyurdu.

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî ve Muhammed b. Nasr

Kitâbu's-Salât'ta, bn Abbâs’tan Resûlullah'n (seiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Rabbim bu gece en güzel surette—bn Abbâs dedi ki:

uyku aleminde— bana göründü ve: «Ey Muhammed! Mele-i A'lâ'nn hangi

konuda tarttn biliyor musun?» buyurdu. Ben: «Hayr» cevabn verince,

Yüce Allah, elini iki omuzumun arasna koydu -veya gösüme- ve ben o iki elin

soukluunu iki kürek kemii arasnda veya gösümde hissettim. Sonra

göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildim. Tekrar: «Ey Muhammed! Mele-i

1 bn Cerîr (20/142).
2
Sâd Sur. 69

3 bn Cerîr (20/142).

4 Sâd Sur. 69

J Bakara sûr. 30
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A'lâ'nn hangi konuda tarttm biliyor musun?» buyurdu. Ben öyle cevap

verdim: «Evet. Kefaretler hakknda tarttlar. Kefaretler namazdan sonra

mescidde kalmak, mescidlerdeki cemaate yaya olarak yürümek ve her türlü

zorluk ve souklarda bile güzelce abdest almaktr. Kim böyle yaparsa hayrla

yaar, hayrla ölür ve her türlü hata ve günahlarndan syrlarak annesinden

doduu gün gibi tertemiz olur. Sonra Yüce Allah öyle buyurdu : «Ey

Muhammedi Namaz kldn zaman öyle duâ et: "Allahm! yilikler yapmay

kötülüklerden el çekmeyi, yoksullan sevmeyi senden dilerim. Kullanna bir

kötülük gönderecein vakit beni o kötülüklerden uzak tut ve yanna al.»"

Allah'n Resulü {saibiiahu sieyfi resiM sözüne öyle devam etti: "Dereceler ise selam

yaymak, yemek yedirmek, insanlar uykudayken geceleyin namaz klmaktr

Tirmizî, Muhammed b. Nasr, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre Muâz b. Cebel der ki: Allah’n Resûlü (salialiahu aleyhi vesellem), bir

sabah namazna o kadar geç kalmt ki neredeyse güne doacakt. Derken

çabucak çkt namaz için kamet getirildi. Resûlullah (sdieiiahu aisyh. vaseiiem), namaz

biraz hafifçe kldrd. Selam verince olanca sesiyle: "Saflarda bulunduunuz

ekilde kalnz" buyurdu ve bize dönerek öyle dedi:
"
Beni bu sabah namazna

geciktiren sebebin ne olduunu söyleyeceim, geceleyin kalkp abdest alp gerei

kadar namaz kldm, derken namazda uyuklamaya baladm, sonra uykum

arlat ve ben bu srada Rabbimi en güzel surette gördüm. «Ya Muhammed!»

buyurdu. Ben: «Buyur ey Rabbim!» karln verince, öyle buyurdu: «Mele-i

A'lâ'nn hangi konuda tarttm biliyor musun?» Ben: «Bilmiyorum ya

Rabbi» cevabn verince, Rabbim, bunu üç kere tekrarlad. Sonra el ayasn iki

küreimin arasna koydu ben iki elin serinliini gösümde hissettim. Her ey

bana göründü ve her eyi bildim. Bana: «Ey Muhammed!» buyurdu. Ben:

«Buyur ey Rabbim!» karln verince, öyle buyurdu: «Mele-i A'lâ'nn hangi

konuda tarttm biliyor musun?» Ben: «Dereceler ve kefaretler konusunda

»

dedim. Allah: «Dereceler nelerdir?» diye sorunca, öyle cevap verdim: «Yemek

yedirmek, selam yaymak ve insanlar gece uykudayken namaz klmak.» Yüce

Allah: «Doru söyledin. Kefaretler nelerdir?» buyurdu. Ben öyle cevap

verdim: «Her türlü zorluk ve souklarda bile güzelce abdest almak, namazdan

sonra (mescitte oturup) dier namaz beklemek ve mescidlerdeki cemaate yaya

olarak yürümek.» Yüce Allah: «Doru söyledin. Dile ey Muhammed!»

1

Abdurrezzâk (2/169), Ahmed 5/437, 438 (3484), Abd b. Humeyd el-Muntehab (681)

ve Tirmizî (3233 "kasen").
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buyurunca, ben öyle dedim: «Allahm! yilikler yapmay kötülüklerden el

çekmeyi
,, miskinleri sevmeyi, beni balayp esirgemeni, bir topluma bir fitne

göndereceksen beni o fitneye düürmeksizin vefat ettirmeni isterim. Allahm!

Seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, beni Sana yaklatracak ameli sevmen

isterim.»" Allah'n Resulü Miaiiafu aleyhi «senemi: "Bu söylenenler haktr ve gerçektir

bunlar kendinize ders edininiz ve öreniniz" buyurdu.

Taberânî es-Sünne’de ve bn Merdûye'nin Câbir b. Semure'den

bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi vessiiem) öyle buyurdu: "Rabbim en güzel

surette bana göründü ve: “Mele-i A'lâ'nn hangi konuda tarttn biliyi r

musun?" buyurdu. Ben: "Bilmiyorum ya Rabbi!" cevabn verince. Yüce Allah,

elini iki omuzumun arasna koydu ve ben o iki elin soukluunu gösümae

hissettim. Sonra bana ne sorduysa bildim ve: «Mele~i A'lâ, dereceler le

kefaretler hakknda tarttlar. (Bunlar da) yemek yedirmek, selam yaymak ve

gece insanlar uykudayken namaz klmaktr» dedim."

Taberânî'nin es-Sünne'de ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiaiu aleyhi «seUemj öyle buyurdu: “Rüyamda

Rabbimi m güzel surette gördüm. Bana: «Ey Muhammedi» diye seslenince:

«Buyur ey Rabbim! Emrine amadeyim » dedim. Rabbim bana üç defa seslendi

ben de üç defa ayn karl verdim. Bana: «Mele-i A'lâ'nn hangi konuda

tarttn biliyor musun?» diye sorunca, ben: «Hayr» cevabm verdim. Yüce

Allah, elini iki omuzumun arasna koydu ve ben o iki elin soukluunu

gösümde hissettim. Sonra bana sorduu eyi anladm ve: «Evet» ey Rabbim!

Dereceler ve kefaretler konusunda tartyorlar. Dereceler: «idetli souklard

güzelce abdest almak, mescidlerdeki cemaate yaya olarak yürümek ve namaz

kldktan sonra (mescitte oturup) dier namaz beklemektir. Kefaretler ise:

yemek yedirmek, selam yaymak ve insanlar gece uykudayken namaz klmaktr >

dedim."

Taberânî es-Sünne’de, e-îrâzt el-Elkâb’da ve bn Merdûye, Enes b.

Mâlik'ten bildirir: Bir sabah Resûlullah (saDallahu aleyhi resellem) yanmza gelip öyle

buyurdu: “Dün gece Rabbim bana rüyamda en güzel sûrette geldi. Elini iki

omuzumun arasna koydu ve ben o iki elin soukluunu gösümde hissettim.

Bana her eyi öretti ve: «Ey Muhammedi» dedi. Ben: «Buyur ey Rabbim'

Emrine amadeyim!» karln verince, Allah: «Mele-i A'lâ'nn hangi konuda

tarttn biliyor musun?» diye sordu. Ben: «Evet ey Rabbim. Kefaretler ve
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dereceler hakknda» karln verince, Yüce Allah: «Kefaretler nedir?» diye

sordu. Ben: «Selam yaymak, yemek yedirmek, akrabay ziyaret etmek ve

insanlar gece uykudayken namaz klmaktr» cevabn verince, Allah : «Dereceler

nedir?» diye sordu. Ben: «Zorluklarda bile güzelce abdest almak, yürüyerek

cemaat namazlarna gitmek, bir namaz kldktan sonra dier namaz beklemek»

cevabn verince, Yüce Allah: «Doru söyledin» buyurdu."

Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Râfi der ki: Allah'n

Resulü (sailallahu aleyh veseliem) yanmza yüzü parlak ve mutluluu yüzünden belli

lacak bir ekilde çkt ve öyle dedi; "Rabbirni en güzel suretiyle gördüm.

Bana: "Ey Muhammedi «Mele-i A'lâ'nn hangi konuda tarttn biliyor

musun?» diye sordu. Ben: «Ey Rabbim! Kefaretler hakknda» karln
verince. Yüce Allah: «Kefaretler nelerdir?» diye sordu. Bunun üzerine ben:

«Zor durumlarda bile olsa abdest alrken azalan güzelce ykamak, yürüyerek

cemaat namazlanna gitmek ve bir namaz kldktan sonra dier namaz

beklemek» dedim."'

bn nasr, Taberânî ve bn Merdûye’nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre

Allah’n Resulü (nUaflehu bMi w«flem) öyle buyurdu: "Rabbim bana en güzel surette

geldi ve: «Ey Muhammedi» dedi. Ben: «Buyur ey Rabbim ! Emrine amadeyim»

karln verince Rabbim: «Mele-i A'lâ'nn hangi konuda tarttn biliyor

musun?» diye sordu. Ben: «Hayr» cevabn verince. Yüce Allah, elini gösüme

koydu ve ben o anda bana sorduu dünya ve âhiretle ilgili her eyi bildim. Bana:

«Mele-i A’lâ'nn hangi konuda tarttm biliyor musun?» diye sorunca, ben:

"Dereceler ve kefaretler hakknda. Dereceler, souk olduu zamanlarda bile

abdest azalann güzelce ykamak ve bir namaz kldktan sonra dier namaz

beklemektir" dedim. Yüce Allah: «Doru söyledin. Kim böyle yaparsa hayrla

yaar, hayrla ölür ve her türlü hata ve günahlarndan syrlarak annesinden

doduu gün gibi tertemiz olur. Kefaretler ise, yemek yedirmek, selam yaymak,

güzel söz söylemek ve insanlar uykudayken namaz klmaktr» buyurdu. Sonra:

«Söyle!» buyurdu. Ben: «Ne söyleyeyim?» diye sorunca ise yüce Allah:

«Allahm! Senden iyilikler yapmay, kötülükleri terk etmeyi, miskinleri

sevmeyi, balanmay ve tövbemi kabul etmeni, bir toplulua bir fitne

’ Taberârû (938). Heysemî, Mecmau'-Zrvâtd'de (1/238) "Kavilerden Abdullah b.

brahim b. el-Hüseyin babasndan rivayet etmitir ve ben ikisi hakknda da kimsenin

bilgi verdiini görmedim" demitir.
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gönderecein vakit beni o fitneden uzak tutmam istiyorum» de" buyurdu."'

Taberânî ve bn Merdûye'nin Târik b. ihâb’dan bildirdiine göre

Resûlullah’a (saiiaiiehu aiayhi meltem) Mele-i A'lâ'nm hangi konuda tartt sorulunca

öyle buyurdu: "Dereceler ve kefaretler hakknda. Dereceler, yemek yedirmek,

selam yaymak ve insanlar gece uykudayken namaz klmaktr. Kefaretler ise,

souk olsa bile güzelce abdest almak, yürüyerek cemaat namazlarna gitmek te

bir namaz kldktan sonra dier namaz beklemektir."
2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Adiy b. Hâtim, Resûlullah'n Mh
reseiiem): "Miracda yedinci semaya yükseldiimde: «Ey Muhammedi Mele~i

A'lâ'nm hangi konuda tarttn biliyor musun?» diye soruldu"

buyurduunu söyleyip hadisin devamn zikretti.

Taberânî es-Sünne1de ve Hatîb, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'tan Resûlullah’n

(saiiBiiahu eiHyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleden "Miraca çkarldm gece

Rabbimi en güzel surette gördüm. Bana: «Ey Muhammedi Mele-i A'lâ'nm

hangi konuda tarttn biliyor musun?» buyurdu. Ben: «Bilmiyorum ya

Rabbi» cevabn verince, Rabbim, elini iki küreimin arasna koydu elinin

serinliini hissettim. Bana: «Mele-i A'lâ'nm hangi konuda tarttm biliyor

musun?» diye sordu. Ben: «Kefaretler ve dereceler konusunda» dedim. Allah:

«Kefaretler nelerdir?» diye sorunca, öyle cevap verdim: «Souk olsa bile

güzelce abdest almak, yürüyerek cemaat namazlarna gitmek ve bir namaz

kldktan sonra dier namaz beklemektir.» Yüce Allah : «Dereceler nelerdir ?.*

diye sorunca, öyle cevap verdim: «Yemek yedirmek, selam yaymak ve insanla"

gece uykudayken namaz klmaktr.» Yüce Allah: «Söyle» buyurunca, ben: «Ne

söyleyeyim?» karlm verdim. Yüce Allah: «Allahm! iyilikler yapmay

kötülüklerden el çekmeyi, miskinleri sevmeyi, beni balayp esirgemeni, benim

içinde bulunduum bir topluma bir fitne göndereceksen beni o fitneye

düürmeksizin canm alman isterim" de» buyurdu."3

Muhammed b. Nasr Kitabu's-Salât'ta ve Taberânî es-Sünne'de,

1

Taberânî 88117). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/179) der ki: "Ravilerden Leys b.

Ebî Süleym'Ln zayf olmasna ramen hadisleri hasendir. Dier ravileri ise güvenilirdir."

1
Taberânî 88207) Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/238) Ravilerden Ebû Sa'd el-

Bakkâl'n müdellis olduunu ama Vekî'nin onu güvenilir bulduunu söylemitir.

3 Haüb Tarih (8/151).
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Abdurahman b. Âi el-Hadramî'nin öyle dediini bildirir: Allah’n Resulü

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bir sabah bize namaz kldrdktan sonra bir kii: "Ey Allah'n

Resûlü! Bu sabahki kadar yüzünün güzel olduunu görmedik" deyince,

Resûlullah (sallallab aleyhi vesellem) öyle karlk verdi: '‘Neden böyle olmayaym ki,

Rabbim en güzel surette bana göründü ve: «Ey Muhammedi Mele-i Alann
hangi konuda tarttn biliyor musun?» buyurdu. Ben: «Bilmiyorum ya

Rabbi» cevabm verince, Rabbim, elini iki omuzum arasna koydu ve elinin

serinliini gösümde hissettim. O anda yer ve gök arasndaki her eyi bildim.

Bana: «Ey Muhammedi Mele-i Alâ'nn hangi konuda tarttm biliyor

musun?» diye sordu. Ben: «Kefaretler konusunda» cevabn verince, Allah:

«Onlar nedir?» diye sordu. Ben: «Yürüyerek cemaat namazlarna gitmek ve bir

namaz kldktan soma mescitte oturup dier namaz beklemek, zor durumlarda

bile güzelce abdest almaktr» cevabn verdim. Yüce Allah: «Baka hangi

konularda tartyorlar?» diye sorunca, ben: «Dereceler konusunda» cevabm

verdim. Allah: «Onlar nedir?» diye sorunca ise öyle cevap verdim: «Yemek

yedirmek, selam yaymak ve insanlar gece uyurken namaz klmaktr.» Yüce

Allah. «Ey Muhammedi Söyle!» buyurunca, ben: «Allahm! Senden temiz olan

eyleri istiyorum. Münkerden uzaklamay ve miskinleri sevmeyi diliyorum.

Tövbemi kabul etmeni, bir toplulua fitne gönderecein zaman beni bu fitneye

dümeden canm almam istiyorum» dedim. Bu söylenenler haktr ve gerçektir;

bunlar kendinize ders edininiz ve öreniniz."'

bn Nasr ve Taberânî es-Sünne’de, Sevbân’n öyle dediini bildirir:

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »BsaiBm] sabah namazndan sonra yanmza çkp öyle

buyurdu: "Bu gece Rabbim bana en güzel surette geldi ve: "«Ey Muhammedi

Mele-i Alâ'nn hangi konuda tarttn biliyor musun?» buyurdu. Ben:

«Bilmiyorum ya Rabbi» cevabn verince, Rabbim, iki avucunu iki omuzum

arasna koydu ve parmaklarnn serinliini gösümde hissettim. O anda yer ve

gök arasndaki her ey bana tecelli oldu ve: «Evet biliyorum ey Rabbim!

Kefaretler ve dereceler konusunda tartyorlar» dedim. Yüce Allah: «Dereceler

nedir 7» diye sorunca, ben: «Yemek yedirmek, selam yaymak ve insanlar gece

uyurken namaz klmaktr. Kefaretler ise yürüyerek cemaat namazlarna gitmek,

zor durumlarda bile güzelce abdest almak ve namazlardan sonra (ikinci bir

namazn vaktini beklemek için) mescitte oturmaktr» cevabn verdim. Yüce

Allah: «Ey Muhammedi Söyle dinleneceksin, dile, istediin verilecek»

1

Taberânî Müsnedu ’-âmiyyîn (597).
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buyurunca, ben öyle dedim: «Allahm! Senden hayrlar yapmay ,

munkerlerden uzak durmay, miskinleri sevmeyi, beni balayp merhamet

etmeni, bir toplulua fitne gönderecein zaman beni bu fitneye dümeden

canm alman istiyorum. Allahm! Senden seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi ve

senin sevgine vardracak ameli sevmeyi nasib etmeni istiyorum.»"

jJU J^LJiij ju l

“Hani, Rabbin meleklere öyle demiti: Muhakkak ben
çamurdan bir insan yaratacam." (Sâd Sur. 71)

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Aralarnda tarttklar

srada, yüce toplulua (ileri gelen melekler topluluuna) dair benim hiçbir

bilgim yoktu
"1

âyetindeki tartmadan kastedilen, Yüce Allah'n, meleklere:

“Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacam " 2
buyurunca yaptklar

tartmadr.

y. y*Jr ^ d.^ScJ.1 çjb çili- UJ ot viULi U J-Lj b Jlî

"Allah, «Ey blis! Ellerimle yarattma sayg ile eilmekten
seni ne alkoydu? Büyüklük mü tasladn, yoksa üstünlerden

mi oldun?» dedi." (Sâd Sur. 7 s)

bn Ebi'd-Dünyâ Sifatu'l-Cennefte, el-Azame'de Ebu’-eyh ve Beyhakîei-

Esmâ ve's-SiJat’ta, Abdullah b. el-Hâris'ten, Resûlullah’n (sallabhu aleyhi «saiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Yüce Allah üç eyi kendi eliyle yaratmtr. Hz.

Âdem’i eliyle yaratmtr. Tevrat’ eliyle yazmtr ve Firdeos'i(n aaçlarn )

kendi eliyle dikmi; sonra da: «zzetime yemin olsun ki, ona içkiye müptela olan

ve deyyus olan giremez » buyurmutur." Sahabe: “Ey Allah'n Resulü! çkiye

müptela olan bildik te, deyyûs kimdir?" diye sorunca, Resûlullah MaMu aiey.

1

Sâd Sur. 69
1
Sâd Sur. 71
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veseiism): "Ailesine kötülüün bulamasna izin verendir" cevabn verdi.

1

bn Cerîr, el-Azame ’de Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Ömer der ki: “Yüce Allah dört eyi kendi eliyle yaratmtr: Ar’, Adn

Cennetlerini, Kalem'i ve Hz. Âdem’i. Sonra her eye: “Ol!" dedi ve her ey

oldu. Yarattklarndan da dört eyle gizlenmitir: Ate, zulmet, nur ve

karanlk."2

Hennâd’n bildirdiine göre Meysere der ki: "Yüce Allah dört eyi kendi

eliyle yaratmtr: Hz. Âdem'i kendi eliyle yaratm, Tevrat’ kendi eliyle

yazm, Adn Cennetindeki aaçlar kendi eliyle dikmi ve Kalem’i kendi eliyle

yaratmtr."3

Hennâd, brahim’den ayn rivayette bulunmutur.

4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ka’b(u’l-ahbâr) der ki: “Yüce Allah,

sadece üç eyi kendi eliyle yaratmtr: Hz. Âdem'i kendi eliyle yaratm,

Tevrat' kendi eliyle yazm ve Adn Cennetindeki aaçlar kendi eliyle

dikmitir."

bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen “^j”5 kelimesi,

lanetlenmi mânâsmdadr.

“Aralarndan ihlasa erdirilmi kullann müstesna."
(Sâd Sur. 83)

1 bn Ebi'd-Dünyâ (41), Ebu'-eyh (1029) ve Beyhakî (693). Beyhakî hadisin mürsel

olduunu söylemitir.

* bn Cerîr (20/145), Ebu'-cyh (1030) ve Beyhakî (693).

* Hennâd (44).

4 Hennâd (45).

5 Sâd Sur. 77
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, Saf Sûresi, Yûsuf Sûresi ve

Sâffât Sûresindeki kelimesindeki "J" harfini mansub olarak

okumutur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Yahya b. Utbe der ki: Muhammed b.

Sîrin’e, âyetteki "^aUij"2
kelimesini sorduumda, bu kelimedeki "J" harfi

mansub olarak okunur" dedi. Ben: "Kuriân'da bulunan bu kelimelerin hepsi

de ayn ekilde mi okunur?" diye sorduumda ise: "Evet" cevabn verdi.

"Allah, öyle dedi: te bu gerçektir. Ben de gerçei
söylüyorum." (SaJ Sur. 84)

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

Mücâhid'den bildirdiine göre âyet: "Ben Hakk'm, hakk söylerim"

mânâsndadr. 3

Abd b. Humeyd’in Hakem'den bildirdiine göre âyet: "te hak budur ve

O, hakk söyler" mânâsndadr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim âyette geçen "^6" kelimesini

merfu (ötreli), "^S" kelimesini mansub, "JyT" kelimesini ise merfu (ötrel )

olarak okumutur.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid, bu âyeti, jpJij ioJö” eklinde

okumu ve: "Ben Hakk'm ve hakk söylerim" mânâsn vermitir.4

öf â uj>î^4p u j»

"De ki: Buna karlk ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve

ben olduundan baka türlü görünenlerden de deilim."
(Sâd Sur. 86)

1

Sâd Sur. 83, Yûsuf Sur. 24 ve Sâffât Sur. 40
1
Sâd Sur. 83

3 bn Cerîr (20/149).

4 bn Cerîr (20/149).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "Ey Muhammedi De

ki: "Sizi davet ettiim eye karlk sizden dünya mal istemiyorum" eklinde

açklamtr.

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Mesrûk der ki: Bir adam mescidde konuurken, anlattklar

arasnda, "Göün, insanlar bürüyecek ve gözle görülecek bir duman

çkaraca günü bekle
" 1

âyetini okudu ve: "Bu duman kyamet günü

olacaktr ve münafklann kulaklarn ve gözlerini tkayacaktr. Müminler ise

gribe yakalanm gibi olacaktr" dedi. Kalkp evinde olan Abdullah'n yanna

girdik ve adamn söylediklerini kendisine aktardk. Yaslanm vaziyette olan

Abdullah dorulup oturdu ve öyle dedi: "Ey insanlar! Kii bildiini söylesin,

bilmeyen ise: "Allah en dorusunu bilir" desin. Âlimin, bilmedii ey için:

"Allah en dorusunu bilir" demesi onun ilmindendir. Yüce Allah,

Peygamberine: "De ki: Buna karlk ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve

ben olduundan baka türlü görünenlerden de deilim" buyurmaktadr."2

Deylemî ve bn Asâkirîin Zübeyriden bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ulfciiaiju aleyhi vcsellem): "Ben ve ümmetimin salihleri, olduumuzdan baka türlü

görünmekten beriyiz

"

buyurmutur.

3

Buhâfnin bildirdiine göre Hz. Ömer: "Olduumuzdan baka türlü

görünmemiz yasaklanmtr" demitir.*

Ahmed, ibn Adiy, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî u'abu'l-îman’da’da,

akîk’in öyle dediini bildirir: Ben ve bir arkadam Selmân'n yanna

girdiimizde, bize ekmek ve tuz ikram etti ve: "Eer Allah’n Resulü (saileiiBhu aleyhi

vesellem) bize olduumuzdan baka türlü görünmeyi yasaklamasayd, sizin için

(skntya girerek) her zaman yediimden baka türlü ikramda bulunurdum"

dedi. Arkadam: "u tuzun yannda biraz kekik olsayd" deyince, Selmân,

matarasn rehin vererek kekik satn alp geldi. Yemek yedikten sonra

arkadam: “Bize verdii nimete kanaat ettiimiz, Allah hamd ederiz”

deyince, Selmân: "Eer kanaat etseydin, mataram bakkalda rehin kallmazd"

1

Duhân Sur. 10
2
Buhârî (4774, 4809), Müslim (2798), Tirmizî (3254) ve Nesâî (11481).

3 Deylemî (228) ve bn Asâkir (35/278).

4
Buhârî (7293).
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karln verdi .

1

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Selmân: "Allah'n Resûlii

ididtahu aleyhi «idin) misafire ikram ederken skntya girmemizi yasaklad"

demitir .

2

Beyhakî’nin bildirdiine göre Selmân: "Allah’n Resulü (saiisilahu aleyhi veselterr)

misafire yanmzda olmayan eyi ikram ederek skntya girmememizi ve

mevcut olan eyi ikram etmemizi emretti" demitir.

3

bn Adiy, Ebû Berze'den bildirir Allah'n Resulü (saiiaflaht aleyh medeni:
"
Sizi

•

Cennet ahalisini bildireyim mi:' diye sorunca, biz: "Evet ey Allah'n Resûlü!''

karln verdik. Resûlullah Mlaiiahu aleyhi vaseM: "Aralarnda merhameti

olanlardr. Size Cehennemlikleri bildireyim mi?" buyurdu. Biz: "Evet"

karln verince ise Hz. Peygamber (saflaHahu aleyh yesiiem): "Karamsarla düenler

ümitlerini kesenler, yalan söyleyenler ve (bakalarna iyi görünmek içir,

olduklarndan baka davranp) kendilerini skntya sokanlardr" buyurdu .

4

Beyhakî u’abu'l-îman’da Ertea b. el-Münzir’in öyle dediini bildirir:

"Mütekelliflerin (olduundan baka türlü görünenlerin) alameti üçtür:

Bilmedii konuda konuur, kendisinden üstün olanla tartr ve asla nail

olamayaca eyleri elde etmeye kalkr." 5

bn Sa'd'n bildirdiine göre Ebû Musa el-E'arî der ki: "Allah kime bir ilim

öretirse, kii o ilmi bakasna öretsin ve bilmedii konuda konumasn.

Eer konuacak olursa (âyette geçen) mütekelliflerden olur ve dinden

çkar."6

1 Ahmed 4/136 (23733), bn Adiy (3/1106), Taberânî (6085) ve M. el-Evsat (5935),

Hâkim (4/123) ve Beyhakî (9598) Müsned'in muhakkikleri hadisin bütün kanallaryla

hasene yakn olduunu, bu senedin ise zayf olduunu söylemitir. el-rvffya (1957)

bakn.
2
Taberânî (6084), Hâkim (4/123) ve Beyhakî (9600).

3 Beyhakî (9601).

4 bn Adiy (3/1047, 1048).

5 Beyhakî (5064).
6 bn sa'd (4/109, 110).
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"Onun verdii haberin doruluunu bir zaman sonra

öreneceksiniz." (SâJ Sur. ss)

Abd b. Humeyd ve bnu’I-Münzir'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette

geçen: "Bir zaman sonra" buyruundan kastedilen ölümden sonrasdr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre

“Bir zaman sonra" buyruundan kastedilen ölümden sonrasdr. Hasan(-

Basrî) ise bu âyet hakknda: “Ey Âdemolu! Ölüm esnasnda sana kesin haber

gelecektir" demitir.

1

bn Cerîr'in Süddî'den bildirdiine göre "Bir zaman sonra" buyruu

hakknda bazlar kastedilenin Bedir'den sonra olduunu söylerken bazlar

ise kyamet günü olduunu söylemitir.

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd, “Onun verdii haberin

doruluunu bir zaman sonra öreneceksiniz"* âyetini açklarken: “Onu

yalanlayanlarn haberi, bu sözün doruluunu kantlamaktadr. Bir zaman

sonra sözünden kast ise dünyadan sonra gelecek olan kyamet günüdür"

deyip, "Her haberin gerçekleecei bir zaman vardr ki siz onu yaknda

bileceksiniz"'’ âyetini okudu ve: “Burada iaret edilen zaman, âhiret

günüdür. O gün hak sabit kalr, batl ise yok olur" dedi .
5

1

Abdurrezzâk (2/169) ve bn Cerîr (20/151).
2 bn Cerîr (20/151, 152).

* Sâd Sur. 88

4 Erîâm Sur. 67

5 bn Cerîr (20/151, 152).
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ZÜMER SÛRES
bnu'd-Durays, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Deîâil’de bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Zümer Sûresi, Mekke’de nazil olmutur.
1

en-Nehhâs'n bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Zümer Sûresi, üç âyeti

dnda Mekke'de nazil olmutur. Üç âyeti, Hz. Hamza’y ehid eden Vahi

hakknda nazil olmutur. Onlar da: "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. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun.

Sonra size yardm edilmez. Size anszn, farkna varmadan azap gelmeden

önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze, Kur'ân'a uyun"

2

âyetleridir.

• *

AJ.I jJu siUj lîljil Û\ * pXÜl jgiil -l jt ylsSâl jip

l/t t) ^ * iri^

âl h\ J’i -il Jl Nj si U iüji

jûs Oilsr J> -ji fin V iil 01

0

"Kitab n indirilmesi mutlak göç sahibi, hüküm ve hikmet

sahibi Allah tarafndandr. (Ey Muhammedi) üphesiz biz o

Kitab sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah'a

has klarak O'na kulluk et yi bilin ki, halis din yalnz
Allah'ndr. O'nu brakp da baka dostlar edinenler, «Biz

onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklatrsnlar diye

ibadet ediyoruz» diyorlar. üphesiz Allah, ayrla
dütükleri eyler konusunda aralannda hüküm verecektir.

üphesiz Allah, yalana ve nankör olanlar doru yola

iletmez." (Zümer Sur. 1-3)

1

bnu'd-Durays (17) vc Beyhakî (7/142,144).
2
Zümer Sur. 53, 54, 55

3 Nehhâs (sh. 643).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Katâde’den bildirdiine

göre, âyette geçen kitaptan kast Kur’ân'dr. “öyle ise sen de dini Allah'a

has klarak O'na kulluk et. yi bilin ki, halis din yalnz Allah'ndr"’

buyruundan kastedilen Allah'tan baka ilâh olmadna ahitlik etmektir.

"O'nu brakp da baka dostlar edinenler, «Biz onlara sadece, bizi Allah'a

daha çok yaklatrsnlar diye ibadet ediyoruz» diyorlar
" 2 âyetinden ise,

müriklerin: “Bu ilâhlara, Allah katnda bize efaatçi olmalan için ibadet

ediyoruz" demeleri kastedilmitir .

3

bn Merduye'nfn Yezîd er-Rakkâî'den bildirdiine göre bir adam

Resûlullah’a (taWWm eieyt.) meiien): “Ey Allah'n Resulü! nsanlann bizi övmesi için

mallanmzdan bakalarna veriyoruz. Bundan bize bir sevap var m?" diye

sorunca, Resûlullah (uMlahu Beytn vesdiem): "Hayr" karln verdi. Adam: “Ey

Allah'n Resûlü! Hem sevap kazanmak, hem insanlann bizi övmesi için

verdiimiz mallardan sevap alabilir miyiz?” diye sorunca, ise Hz. Peygamber

(saliaflehu dvfa «allem): “Allah, sadece kendisi için yaplan eyi kabul eder" buyurup:

"yi bilin ki, halis din yalnz Allah’ndr...."
4
âyetini okudu.

Cuveybiriin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "O'nu brakp da baka

dostlar edinenler, «Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklatrsnlar

diye ibadet ediyoruz» diyorlar
"5

âyeti, Âmir, Kinâne ve Benî Seleme kabilesi

hakknda nazil olmutur. Bunlar putlara tapar ve: “Melekler Allah'n

kzlardr” derler, yine: “Biz bu putlara, bizi Allah'a yaklatrmalar için ibadet

ediyoruz” derlerdi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin Mücâhid’den bildirdiine

göre “Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklatrsnlar diye ibadet

ediyoruz" sözünü, Kureyliler putlar için söylüyordu. Daha öncekiler ise ayn

eyi, melekler, Hz. sa ve Uzeyr hakknda söylüyorlard .

6

Saîd b. Mansûr'un Mücâhid'den bildirdiine göre Abdullah, bu âyeti
"

1

Zümer Sur. 2, 3
1 Zümer Sur. 3

3 bn Cerîr (20/155-157).

4 Zümer Sur. 3

5 Zümer Sur. 3
5 bn Cerîr (20/157).
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^aij <uj! j yj U" eklinde okurdu.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, bu âyeti " U I3.1I

iJj] 41 j y” eklinde okurdu.
3

ç>1jU-2Jl ji^-
X X * S

j* Jji3'

}UiJ1

"Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmtr.
Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin

üzerine örtüyor. Güne'i ve Ay' da koyduu kanunlara

boyun edirm'tir. Bunlarn her biri belli bir zamana kadar

akp gitmektedir, yi bilin ki O, mutlak güç sahibidir, çok

balayandr." (Zümer Sur. 5)

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

"Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor"

buyruunu: "Geceyi gündüzün üzerine, gündüzü de gecenin üzerine yükler"

eklinde açklamtr.3

Abd b. Humeyd'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen, "Geceyi

gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor" buyruu,

"Geceyi gündüzün üzerine, gündüzü de gecenin üzerine atar” mânâsndadr.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in Katâde'den bildirdiine göre

"Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor"

buyruu, birinin dierini bürümesidir.
4

Abd b. Humeyd’in Katâde'den bildirdiine göre "Geceyi gündüzün

üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor" âyeti, gecenin

gündüzü, gündüzün de geceyi bürümesidir.

1

Bahru'l-Muhît'e (7/415) bakn.
3
Bahru'l-Muhît'e (7/415) bakn.

3 bn Cerîr (20/159, 160) ve el-tkân'da (2/41) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

4 Abdurrezzâk (2/171) ve bn Cerîr (20/160).
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pUiSl
ly» j>iJ 4^J3 44 ctt* drf r&U
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"0, sizi bir tek nefisten yaratt. Sonra ondan eini var etti.

Sizin için hayvanlardan (erkek ve dii olarak) sekiz e
yaratt. Sizi annelerinizin karnnda bir yaratltan öbürüne
geçirerek ûç (kat) karanlk içinde oluturuyor. te Rabbiniz

olan Allah budur. Mülk (mutlak hâkimiyet) yalnz O'nundur.

O'ndan baka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde, nasl oluyor da

haktan döndürülüyorsunuz?" (Zümer Sur. 6)

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

âyeti öyle açklamtr: “Allah sizi Hz. Âdem'den yaratt. Hz. Âdem’in

kaburga kemiklerinden birinden de Havva'y yaratt. Sizin için develerden iki,

srlardan iki, koyunlardan iki, keçilerden iki e olmak üzere her birinden

birer çift yaratt. Sizi annelerinizin kamnda ilk önce nutfeden, sonra alaka

(sülük gibi bir kandan) sonra bir çinemlik et, sonra kemik, sonra da et olarak

yaratp, sonra saçlarnz bitiriyor ve sizi üç karanlk olan karn karanl, rahim

karanl ve meime (rahimde çocuun büyüdüü kese) karanlndan

geçiriyor. Buna ramen nasl haktan döndürülüyorsunuz?" Bu, "te Allah

budur, nasl yüz çevirirsiniz?"’ âyeti gibidir.*

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine

göre âyette geçen sekiz eten kastedilen, develerden, srlardan,

koyunlardan ve keçilerden olan çiftlerdir. Bir yaratltan öbürüne geçmek

ise, nutfeyken merhalelerden geçip yaratlnn tamamlanmasdr. Üç

karanlktan kastedilen ise, karn karanl, rahim karanl ve meime
(rahimde çocuun büyüdüü kese) karanldr.

3

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine

göre bir yaratltan Öbürüne geçmekten kast, önce sülük gibi bir kan iken

1

En'âm Sur. 95
2 bn Cerîr (6/241, 10/617, 20/161, 163, 164, 166, 167)

3 bn Cerîr (20/163, 164, 166).
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(alaka), sonra bir çinemlik et parças olmas ve sonra kemiklerin olumasdr.

Üç karanlktan kastedilen ise, kann karanl, rahim karanl ve meime
(plasenta) karanldr.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin krime’den bildirdiine göre bir yaratltan

öbürüne geçmekten kast, önce nutfe, sonra sülük gibi bir kan (alaka), sonra

bir çinemlik et parças olmasdr. Üç karanlktan kastedilen ise, karn

karanl, rahim karanl ve meime (plasenta) karanldr .

2

Abd b. Humeyd’in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre üç karanlktan

kastedilen, kann karanl, rahim karanl ve meime (rahimde çocuun

büyüdüü kese) karanldr.

Abd b. Humeyd'in Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre üç karanlktan

kastedilen, karn karanl, rahim karanl ve meime (plasenta) karanldr.

U>; IjjSCü ip il .lUJ ,»1p fi* sil ili \yj& il

fi Uj fifi fipji fiû j\ P <sfi fi hfi fiP fi
jjJ-Jl cjÜj

p
iîj d)^l+ k.7

"Eer inkâr ederseniz, üphesiz ki Allah sizin iman
etmenize muhtaç deildir. Ama kullarnn inkâr etmesine

raz olmaz. Eer ükrederseniz sizin için buna raz olur.

Hiçbir günahkâr baka bir günahkârn yükünü yüklenmez.

Sonra dönüünüz ancak Rabbinizedir. o da size

yaptklarnz haber verir, çünkü 0, göüslerin özünü
(kalplerde olan) hakkyla bilir." (ZümerSur. 7)

bn Cerir, bnu’l-Munzir, bn Ebî Hâtlm ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Si/St’ia

bildirdiine göre bn Abbâs, "Eer inkâr ederseniz, üphesiz ki Allah sizin

iman etmenize muhtaç deildir. Ama kullarnn inkâr etmesine raz olmaz"

buyruunu açklarken öyle dedi: "Eer inkâr ederseniz, üphesiz ki Allah

sizin iman etmenize muhtaç deildir" buyruundan kastedilenler, Yüce

1 bn Cerîr (20/166).
1 bn Cerir (20/163-165).
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Allah'n kalplerini temizleyip: "La ilâhe illallah" demelerini istemedii

kafirlerdir. "Ama kullarnn inkâr etmesine raz olmaz" buyruundan ise,

Yüce Allah'n onlar için: "üphesiz kullarm üzerinde senin bir hakimiyetin

yoktur. Ancak azgnlardan sana uyanlar müstesna" 1 buyurduu muhlis

kullar kastedilmitir. Allah onlarn tevhid kelimesini söylemelerini nasib etmi

ve kendilerine bu kelimeyi sevdirmitir.

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime, "Ama kullarnn inkâr

etmesine raz olmaz" buyruunu: "Allah, Müslüman kullannn inkar

etmelerine raz olmaz" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Vallahi, Allah kullarnn

dalaletine ne raz olmu, ne emretmi ve de dalalete çarmtr. Sizin iman

etmenize raz olmu, size bunu emretmi ve kendisine isyan etmenizi

yasaklamtr.”

b\s u iL. ü; jjy- \l[ p ^ ’Aj ûLii) J-

X# is jî <Lp j* suâ k Jv-j jî

jUl fjA liijJ

"insana bir zarar dokunduu zaman Rabbine yönelerek

O'na yalvanr. Sonra kendi tarafndan ona bir nimet verdii
zaman daha önce O'na yalvardn unutur ve Allah'n

yolundan saptrmak için O'na eler koar. De ki: Küfrünle az

bir süre yaayp geçini üphesiz sen

Cehennemliklerdensin." (Zümer Sur. s)

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde,

"insana bir zarar dokunduu zaman Rabbine yönelerek O'na yalvarr"

buyruunu: "Rabbine ihlasla yalvanr" eklinde açklamtr .

3

1

Hicr Sur. 42
2 bn Cerir (20/168) ve Beyhakî (323) el-Esmâ ue's-Sifât'm muhakkikleri hadisin

senedinin zayf olduunu söylemitir.

3 bn Cerir (20/171) "Ondan yardm dileyerek" lafzyla.
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Ajj Sj3*-^l liîlSj J>*Li jJiUl eJl jA
"* *

^ldSft IijJjî jfTJii L*jJ üjaJu V ^JJJ jj^Jij ^jJlI \y-'-\
[Jj*

"(Böyle bir kimse mi Allah katnda makbuldür) yoksa gece

vakitlerinde, secde hâlinde ve ayakta, âhiretten korkarak ve

Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki:

«Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?» Ancak akl

sahipleri öüt alrlar." (Zü„»cr Sur. 9)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye, Ebû Nuaym el-Hilye'öe ve bn

Asâkir'in bildirdiine göre bn Ömer, "(Böyle bir kimse mi Allah katnda

makbuldür) yoksa gece vakitlerinde, secde hâlinde ve ayakta, âhiretten

korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: "Hiç

bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak akl sahipleri öüt alrlar*’

âyetini okuyup: "Âyette kastedilen Osman b. Affân’dr. Bir lafzda ise: "Bu

âyet, Osman b. Affân hakknda inmitir" dedi.
a

bn Sa'd Tabakât'ta, bn Merdûye ve bn Asâkir'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre bu âyet, Ammâr b. Yâsir hakknda nazil olmutur .
3

Cuveybir, krime'den ayn rivayette bulunmutur.

Cuveybiriin bn Abbâs'tan bildirdiine göre bu âyet, bn Mesûd, Ammâr b.

Yâsir ve Ebû Huzeyfe’nin azatls Sâlim haknda nazil olmutur.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Âhiretten

korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi..."

buyruundan kastedilen, âhiret azabndan korkmaktr.
4

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu

1

Zümer Sur. 9
1 bn Kesîr Tefsîr 'de (7/79) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Ebû Nuaym (1/56) ve bn

Asâkir (39/231, 232).

3 bn Sa'd (3/250) ve bn Asâkir (43/377).

4 bn Cerîr (20/177).
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âyeti, v_»ijx jlil Ûöi l»LL jÛji M lz\i >1” eklinde okurdu.’

Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nir bildirdiine göre Enes der ki: Allah’n

Resulü (ssiieiiahu aleyhi vesefcm) ölüm döeinde olan bir adamn yanna girdi ve:

"Kendini nasl buluyorsun

V

diye sordu. Adam: "Allah’n balamasn
umuyor ve günahlarmdan da korkuyorum” karln verince, Hz.

Peygamber (saiBiishu aleyhi vesellem):
"
Böyle zamanlarda Allah, kulun kalbine gelen bu

iki eyden umduunu kendisine verir korktuu eyden de onu kurtarr"

buyurdu.
2

IjS\ öLpU ji

481

"(Ey Muhammedi) Bizim admza de ki: Ey iman eden

kullarm! Rabbinize kar gelmekten saknn. Bu dünyada
iyilik yapanlar için (âhirette) bir iyilik vardr. Allah'n

yeryüzü genitir. Sabredenlere mükâfatlar elbette hesapsz
olarak verilir." (ZümcrSur. 10)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in Mücâhid’den bildirdiine

göre "Allah'n yeryüzü genitir" buyruu: "Benim yeryüzüm genitir. Hicret

edip putlardan uzaklan" mânâsndadr. 3

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Katâde, "Sabredenlere

mükâfatlar elbette hesapsz olarak verilir" buyruunu açklarken: "Vallahi,

mükafatlar verilirken ne ölçü, ne de tart olacaktr" demitir.4

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Sabredenlere mükâfatlar

elbette hesapsz olarak verilir" buyruunu açklarken: "Bana bildirildiine

göre Allah onlann amellerinin sevabn hesaplamayacak, bilakis sevaplannn

üzerine sevaplar konulacaktr" demitir.

1 bn Ebî eybe (14/37)
1
Tirmizî (983), Nesâî S. el-Kiibrâ (10901) ve bn Mâce (4261). Sahih hadistir. (Bak.

Elbânî, Sahîh Sünen et-Trmizî 785).

3 bn Cerîr (20/179).

4 bn Cerîr (20/179).
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bn Merdûye'nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaibk) aleyhi

«»Hem) öyle buyurdu: "Allah bir kulu sevdii ve onu dostu yapaca zaman

üzerine belay saanak bir ekilde gönderir. Bu kul dua edince melekler: «Bu

tamdk bir sestir» derler. Cibril: «Ey Rabbim! Falan kulunun ihtiyacn gider»

deyince. Yüce Allah: «Onu brak. Ben onun sesini duymay seviyorum»

buyurur. Kul: «Ey Rabbim!» dedii zaman, Yüce Allah: «Buyur ey kulum, iste.

zzetime yemin olsun ki. Bana hangi duay yaparsan bu duana karlk

vereceim ve Benden hangi eyi istersen bu isteini yerine getireceim. Ya

istediini hemen vereceim veya (kyamet günü için) daha iyisini vermek üzere

yanmda saklayacam, ya da bu duana karlk büyük bir belay sendU-n

uzaklatracam» karln verir/' Resûlullah (sllaliahu aleyhi veaeUsm) öyle devan

etti: "Kyamet günü teraziler kurulur, namaz ehli getirilir ve namazlarn n

sevab ölçülerek verilir. Oruç ehli getirilir ve oruçlarnn sevab tartlarak

verilir. Sadaka ehli getirilir ve sevaplar tartlarak verilir. Hac ehli getirilir ve

sevaplar tartlarak verilir. Sonra bela ve musibete uram kimseler getirilir.

Onlar için terazi konulmaz. Herhangi bir amel defteri açlmaz. Ecir, üzerlerine

hesabsz bir ekilde sanak sanak yadrlr, öyle ki dünyadaki afiyet ve esenlik

içerisinde olanlar keke cesetleri makaslarla kesilmi olsayd diye temenni

edeceklerdir. Yüce Allah'n, “Sabredenlere mükâfatlan elbette hesapsz olarak

verilir' buyruu buna iaret etmektedir.
,n

Taberânî ve bn Merdûye'nin Haan b. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah

[saiiaUu Bieyhi veseiiem):
"
Cennette, Belvâ denilen bir aaç vardr. Kyamet günü belaya

maruz kalanlar getirilir ve onlarn hesap defterleri açlmaz, kendileri için terazi

kurulmaz ve üzerlerine sanak bir ekilde ecir yadrlr" buyuruo,

"Sabredenlere mükâfatlar elbette hesapsz olarak verilir” âyetini okudu .

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Kyamet günü bela ehli

(kendilerine verilen sevab görünce) Dünyadayken vücutlannn makaslarla

kesilmi olmasn temenni ederler" demitir.
3

1

Tahrîcu Ehâdisu'l-Keâfta (3/201) geçtii üzere bn Merdûye. bn Hacer, hadisin

senedinin zayf olduunu söylemitir
1
Taberânî (2760) Heysem! Mecmau'z-Zevâid'de (2/305) ravilerden Sa'd b. Tarifin çok

zayf olduunu söylemitir.
3 bn Ebî eybe (14/29).
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OiJJl 01 Jî «yi yi j& UJU
^_d o>oiJ ji da} v'l uLii

r>:
ju^u'’tj

“Siz de Allah'tan baka dilediiniz eylere ibadet edin!" De
ki: üphesiz hüsrana urayanlar, kyamet gününde

kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardr yi bilin ki bu,

apaçk hüsrann ta kendisidir." (Zümer Sur. 1 5)

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "üphesiz hüsrana

urayanlar, kyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardr"

buyruunda kastedilenler Yüce Allah’n Cehennem için yaratt kafirlerdir.

Dünya bunlarn ellerinden gitmi ve Cennet te kendilerine haram klnmtr.

1

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Abbâs, "üphesiz hüsrana

urayanlar, kyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardr”

buyruunu açklarken: "Yani eer Allah’n taatiyle amel etselerdi, onunla

itigal etselerdi onlara Cennette aileler hazrlanmt. Fakat onlar bunu

kaybettiler” demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bru'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid,

"üphesiz hüsrana urayanlar, kyamet gününde kendilerini ve ailelerini

hüsrana sokanlardr" buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlar kendilerini ve

ailelerini aldattlar. Bu kiiler hüsrana uraynca Cehennemde pimanlk

duyacaklar, ailelerini de kaybedecekler ve yanlarna dönecekleri aileleri

olmayacaktr.”
1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, "üphesiz

hüsrana urayanlar, kyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana

sokanlardr" buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah, kendisine itaat eden

herkes için Cennette bir aile hazrlamtr.”3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Mücâhid'den ayn rivâyette

1

îbn Cerîr (20/181).
1 bn Cerîr (20/181, 182).

3 Abdurrezzâk (2/171).
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bulunmutur.’

"Onlar için üstlerinde ateten katmanlar, altlarnda

(ateten) katmanlar vardr. te Allah, kullarn bununla
korkutur. Ey kullarm, bana kar gelmekten saknn/'

(ziimer Sur. 1 ö)

bnu'l-Münzir’in Mücâhid'den bildirdiine göre, “Onlar için üstlerinde

ateten katmanlar, altlarnda (ateten) katmanlar vardr* 1 buyruundan

kastedilen, üstlerinde ateten örtülerin, altlarnda ise döeklerin olmasdr.

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Süveyd b. afele der ki: Allah,

Cehennemlikleri unutmak istedii zaman herkesin boyuna göre ateten bir

tabut yapar ve (onlan içine koyup) ateten kilitlerle kilitler. Bu kiinin her

damanna bir çivi deer. Sonra bu tabut, ateten yaplm baka bir tabutun

içine konulur, sonra ateten kilitlerle kilitlenir ve bu iki tabut arasnda ate

yaklr. Bunlar, Cehennemde kendilerinden baka kimsenin olmadn
zanneder. Yüce Allah’n, "Onlar için Cehennemden bir yatak ve üstlerine de

örtüler vardr. Zâlimleri böyle cezalandrrz"3 buyruu buna îare:

etmektedir/

‘M A' Jl ito>b \#4-l oeiîli

'Tâût'tan, ona kulluk etmekten kaçman ve içtenlikle

Allah'a yönelenler için müjde vardr. O hâlde, kullarm
müjdele!" (Zümer Sur. 17)

’ Abdurrezzâk (2/171).

1

Zümer Sur. 16

3
A'râüf Sur. 41

4 bn Ebî eybe (13/556, 557).
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bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre

“Tâût'tan, ona kulluk etmekten kaçnan ve içtenlikle Allah'a yönelenler

için müjde vardr. O hâlde, kullarm müjdele. Sözü dinleyip de onun en

güzeline uyanlar var ya, ite onlar Ailah'n hidayete erdirdii kimselerdir.

te onlar akl sahiplerinin ta kendileridir"' âyetleri, Cahiliye döneminde: “La

ilâhe illallah" diyen Zeyd b. Amr b. Nufeyl, Ebû Zer el-ifârî ve Selmân el-

Fârisî hakknda nazil olmutur .

2

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Saîd b. Zeyd, Ebû Zer

ve Selmân, Cahiliye döneminde sözün en güzeli olan “La ilâhe illallah”

sözüne uyup söylemilerdir. Yüce Allah bu konuda Peygamberine, "Sözü

dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, ite onlar Allah'n hidayete

erdirdii kimselerdir, ite onlar akl sahiplerinin ta kendileridir
" 3 âyetini

indirmitir.

ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd der ki: Tâut,

eytandr. Tâut kelmesi âyette tekil olarak geçmektedir, ama kastedilen

çouldur. Bu, "Ey insan! ihsan bol Rabb'ine kar seni aldatan nedir?"
4
âyeti

gibidir. Burada da hitab bütün insanlaradr, "insanlar onlara: «Dümannz
olan insanlar size kar bir ordu topladlar, onlardan korkun» dediler

"5

buyruunda sözü söyleyen çoul olarak geçmesine ramen, sözü söyleyen

tek kiidir .
6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

geçen tauttan kastedilen eytandr .

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde, “iristi
”8

kelimesinin yönelmek olduunu söylemitir. “Sözü dinleyip de onun en

güzeline uyanlar var ya, ite onlar Allah'n hidayete erdirdii kimselerdir.

1

ZiimerSur. 17, 18

1 bn Cerîr (20/185).

3 ZümerSur. 18

4
Infitar Sur. 6

5
Âl-i Imrân Sur. 173

5 bn Cerîr (20/183).

7 bn Cerîr (20/183).

5 Zümer Sur. 17
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te onlar akl sahiplerinin ta kendileridir''
1

âyetindeki sözün er güzelinden

kastn da Allah'a itaat etmek olduunu söylemitir.
2

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl'da, Dahhâk'n, "Sözü dinleyip de onun

en güzeline uyanlar var ya, ite onlar Allah'n hidayete erdirdii

kimselerdir. te onlar akl sahiplerinin ta kendileridir'3 âyetini: "Allah'n,

peygamberlerine verdii emirlere uyarlar" eklinde açklamtr. 4

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Kelbî, "Sözü dinleyip de onun en

güzeline uyanlar var ya, ite onlar Allah'n hidayete erdirdii kimselerdir.

te onlar akl sahiplerinin ta kendileridir"

5

âyetini açklarken: "Anlatan

birinin yanna oturduunda, dinlediinden en güzel ekilde faydalanm

olarak kalkan kii kastedilmitir" dedi.

5aîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb der ki: "u üç ey
olmasa ölmeyi arzulardm: Alnm Allah için yere koymasam, güzel sözü,

güzel hurmalan seçer gibi seçen kiilerin yannda oturmasam ve Allah

yolunda yola çkm olmasam."

Cuveybiriin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah der ki: *0 Cehennemin yedi

kaps olup, her kapdan onlarn girecekleri ayrlm bir ksm vardr"* âyeti

nazil olunca, Ensaridan bir adam Resûlullah'a (ssfeiiahu bM” ««»«n) gidip: "Ey

Allah'n Resûlü! Benim yedi kölem var ve Cehennemin her kapsna karlk

birini azad ettim" dedi. Bunun üzerine, "Tâût'tan, ona kulluk etmekten

kaçnan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardr. O hâlde,

kullarm müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, ite

onlar Allah'n hidayete erdirdii kimselerdir, ite onlar akl sahiplerinin ta

kendileridir"7 âyetleri nazil oldu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Saîd der ki: "Tâût'tan, ona kulluk

1

Zümer Sur. 18
2 bn Cerîr (20/184. 185).

3 Zümer Sur. 18

* Hakim et-Tirmizî (2/99).

5 Zümer Sur. 18
6
Hicr sûr. 44

7 Zümer Sur. 17, 18
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etmekten kaçnan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardr. O

hâlde, kullarm müjdele. SÖ2Ü dinleyip de onun en gü2eline uyanlar var

ya, ite onlar Allah'n hidayete erdirdii kimselerdir. te onlar akl

sahiplerinin ta kendileridir
" 1

âyetleri nazil olduu zaman Resûlullah {seieilahu

aleyhi veseliem) bir münadi gönderdi ve bu münadi öyle bard: “Kim Allah'a hiçbir

eyi ortak komadan ölürse Cennete girer.” Hz. Ömer münadiyi geri

çevirerek Resûlullah’n (saiiaHahu aleyhi vesdiem) yanna gelip: “Ey Allah'n Resûlü!

nsanlarn Allah'a (rahmetine) tevekkül edip (güvenip) amel etmeyi terk

etmelerinden korktum” deyince, Resûlullah (ssUalahi aleyhi veseliem):
"Eer insanlar

Allah'n rahmetinin büyüklüünü bilselerdi (ameli brakp) tevekkül ederlerdi.

Eer Allah'n gazabnn ve cezalandrmasnn büyüklüünü bilselerdi

amellerini küçük görürlerdi" buyurdu.

ijil AjJJi
*
jûl J -j. aj ciiî olJüül ks 4* iy&

i 411 jj>j 3L*iVl lj*î iyi4 4i> & jtf

D

"Hakknda azap sözü (hükmü) gerçekleenler, hiç onlar gibi

olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksn? Fakat,

Rablerinden saknanlara, üst üste bina edilmi kökler
vardr; altlarndan rmaklar akar. Bu, Allah'n verdii

sözdür, Allah verdii sözden caymaz.” (/ümer Sur. 19, 20)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, “Hakknda azap

sözü (hükmü) gerçekleenler, hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen

mi kurtaracaksn?" âyetini açklarken: “Kii hakknda azab hükmü, kiinin

küfrü ve ameli sebebiyle gerçekleir” demitir .

2

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir’in Mücâhd’den bildirdiine göre, âyette

geçen “Syk ^ J>”3 buyruundan kastedilen, üst üste yaplan binalardr.

1

Zümer Sur. 17, 18
J bn Cerîr (20/186).

3 Zümer Sur. 20
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<j (tî ^jSfl ^ <^Lü *U fU-Ül jyl iDl o! (^jî |JÎ

JÜS ^ 6j UlU ik~; fi IjA SI~S^ jgi Sîlj Ü&J l*3j^ JiV tfjfcJ

"Görmedin mi r Allah gökten su ndirdi de onu yeryûzündeki

kaynaklara ulatrd. Sonra onunla renkleri çeit çeit
ekinler çkaryor. Sonra ekinler kuruyor da onlar sapsan

kesilmi görüyorsun. Sonra da Allah onlan kurumu çer çöp
hâline getirir, üphesiz ki bunda akl sahipleri için bir öüt

Yardir." (Zümer Sur. 21)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, ''Görmedin mi, Allah gökten

su indirdi de onu yeryü2ündeki kaynaklara ulatrd" âyetini açklarken

öyle dedi: "Yeryûzündeki bütün sular gökyüzünden inmitir, ama

yeryûzündeki damarlar onun (tadn) deitirmitir. Yüce Allah'n, "Onu

yeryûzündeki kaynaklara ulatrd..." buyruundan bu kastedilmektedir

Suyun tuzunu gidermek isteyen, onu buharlatrsn ." 1

bn Cerîr, d-Azame'de Ebu’-eyh ve Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk’tu,

a'bî’nin, “Onu yeryûzündeki kaynaklara ulatrd ...'
2 buyruunu

açklarken: "Yeryûzündeki her su gökyüzünden gelmektedir" demitir.

bnu’l-Münzir’in bn Cüreyc'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, kaynaklar mânâsndadr.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Kelbî der ki: "Yerden çkan kaynaklar,

Yüce Allah’n gökyüzünden indirdii sulardandr. "Onu yeryûzündeki

kaynaklara ulatrd ..."3

1 bn Kesir Tefsirde (7/83) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.

Zümer Sur. 21

3 Zümer Sur. 21
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jjji ly* jy^ <îr*^

o^ <>^ ^ -& ir;

"Allah'n, gösünü slâm'a açt, böylece Rabbînden bir

nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapal kimse gibi

midir? Allah'n zikrine kar kalpleri kat olanlarn vay

hâline! te onlar açk bir sapklk içindedirler."

(Zümcr Sur. 22}

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid, "Allah'n,

gösünü Islâm'a açt, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse,

kalbi imana kapal kimse gibi midir
"1 buyruunu açklarken: "Gösü slam’a

açk olan kiiler, kalbi kat olanlar gibi deildir" demitir.

2

Add, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde, "Allah'n,

gösünü slâm'a açt, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse,

kalbi imana kapal kimse gibi midir
"

3

buyruunu açklarken: "Âyetteki

nurdan kastedilen Allah’n Kitab’dr ve tarif edilen kii mümindir. Mümin

Allah'n Kitab’na uyar, her iinde ona müracaat eder ve onunla amel eder”

demitir .

3

bn Merdûye'nin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre "Allah'n, gösünü

slâm'a açt, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana

kapal kimse gibi midir
"5 buyruundan kastedilen kii Hz. Ebû Bekir’dir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki:

"Allah'n, gösünü Islâm'a açt, böylece Rabbinden bir nur üzere

bulunan kimse, kalbi imana kapal kimse gibi midir"6 âyeti nazil olduu

zaman, sahabe: "Ey Allah’n Resulü! Göüs geniler mi?” diye sordu. Allah’n

Resulü (saifailahu aleyh* veseiiem):
"
Evet" karln verince sahabe: "Bunun alâmeti var

1

Zümer Sur. 22
2
ibn Cerîr (20/190).

3 Zümer Sur. 22

“bn Cerîr (20/189, 190).

5 Zümer Sur. 22
6 Zümer Sur. 22
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mdr?” diye sordular. Bunun üzerine Resûlullah MdUu «tayta ««M öyle

buyurdu: "Evet. Aldatc yurttan uzaklamak, ebedîlik yurduna yönelmek ve

ölüm baa gelmeden ona hazrlanmaktr.
,n

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd der ki: "Allah'n,

gösünü Islâm'a açt, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse,

kalbi imana kapal kimse gibi midir"

1

âyetini okuyunca: "Ey Allah'n Resûlü!

Göüs nasl geniler?” diye sorduk. Resûlullah Csdiaiiahu aleyhi ««M:
"
Kalbe nu r

girip yayld zaman geniler " buyurunca, biz: "Ey Allah'n Resûlü! Bunun

alâmeti nedir?” diye sorduk. Bunun üzerine Allah'n Resûlü Meiiahu ««yhi «sultam;:

"Ebedilik yurduna yönelmek, aldatc yurttan uzaklamak ve ölüm baa

gelmeden ona hazrlanmaktr

"

buyurdu .

3

Hakîm et-Tirmizî’nin Neuâdiru'l-Usûl'da ibn Ömer’den bildirdiine göre

bir adam: "Ey Allah’n Resûlü! Hangi mümin daha güzeldir?” diye sordu.

Resûlullah (laiiiiiehu aleyhi veseiM:
"
Aralarnda ölümü en çok hatrlayan, onun için en

güzel hazrlanandr. Nur kalbe girdi mi kalb geniler ve açlr" cevabn

verince, sahabe: "Ey Allah’n peygamberi! Bunun alameti nedir?” diye

sordular. Bunun üzerine Hz. Peygamber (taflatynj aleyhi meiien} öyle buyurdu:

"Ebedilik yurduna yönelmek, aldan yurdundan uzaklamak ve ölüm baa

gelmeden ona hazrlanmaktr."4

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usûl’da Ebû Câfer Abdullah b. el-Misveriden

Allah’n Resûlü’nden ayn rivâyette bulunduktan sonra, Resûlullah’n (taiialUu

aleyhi miim), "Allah'n, gösünü Islâm'a açt, böylece Rabbinden bir nur

üzere bulunan kimse, kalbi imana kapal kimse gibi midir
"5 âyetini

okuduunu söyledi.

Tirmizî, ibn Merdûye, bn âhin et-Terîb fî'z-Zikr'de ve Beyhakî u'abu’l-

îman'da, bn Ömer'den Resûlullah'n Mallak aleyhi veseilem) öyle buyurduunu

nakleder: "Allah amimakszn sözü uzatmayn. Zira Allah amlmakszn fazla

konuulmas kalplerin katlamasna sebeptir. nsanlarn Allah'tan en uzok

1

Tahricu'l-Kedfta (3/202) geçtii üzere bn Merdûye.

Zümer Sur. 22

3
Tohrîcu'l-Keâfta (3/202) geçtii üzere bn Merdûye.

* Tahricu'l-Keâf ta (3/201) geçtii üzere Hakîm et-Tirmizî.

5 Zümer Sur. 22
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olan kah kalpli kimselerdir.
,n

Ahmed'in Zühd’de Ebu’l-Celed’den bildirdiine göre Hz. sa (aieyhisseiam)

Havarilere öyle vasiyet etti: “Allah'n zikri dnda fazla konumaynz, yoksa

kalpleriniz katlar. Kalbi kat olan da Allah’tan uzaktr, ama o farkna

varmaz.”
2

ibn Merdûye'nin Hz. Ali'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saliaiiahu aleyhi

vesellem): "nsanlarn yemekten sonra yatmalar, kalplerini katlatrr" buyurdu.

el-Ukaylî, Taberânî M. el-Evsat’ta, bn Adiy, bnu’s-Sünnî et-Tb, Ebû

Nuaym et-Tb, Beyhakî u'abu'l-îman’da ve bn Merdûye’nin Hz. Âie’den

bildirdiine göre Resûluliah (sdlaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Yemeklerinizi,

Allah' zikrederek ve namazla eritiniz ve yemekten sonra hemen yatmaynz.

Yoksa kalpleriniz katlar. "3

ibn Merdûye’nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailaliahu aleyhi

vBsellem):“tfç:<?y kalbin katlamasna sebep olur: Yemei sevmek, uykuyu sevmek

ve rahatl sevmek" buyurmutur.

5JÜ1 aL> Ifclili \j\s jjj l
4)1 (J* SS* 411 j

jU iyA i] ui si JÜ4

"Allah, Kelâmn en güzeli olan Kur'ân', (icaz, hikmet ve

belâatta) âyetleri birbirine benzer, mükerrer (kssa ve

öütlerle dolu) bir kitab halinde indirdi. Öyle ki,

Rablerinden (iç duygusu ile) korkanlarn derileri, ondan
ürperir. Sonra derileri de, kalbleri de Allah'n zikrine

(dönerek rahmet âyetleriyle) yumuar. te bu Kitab,

1

Tirmiz (2411) ve Beyhakî (4051). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmiz,

423).
1 Ahmed (sh. 56).

3
Ukaylî (1/156), Taberânî (4952), bn Adiy (2/493), bnu's-Sünrû Amelu'l-Yeomi ve’l-

Leyle (488), Ebû Nuaym, Târihu sbahân (1/96) ve Beyhakî (6044). Uydurma hadistir (bak:

Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe 115)
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Allah'n (nsanlar için gönderdii) rehberidir. Allah onunla
dilediine hidayet verir. Kimi de Allah saptrrsa, artk ona

hidayet edecek yoktur." (Zümer Sur. 23)

bn Cerîr’in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi »ailen:

"Ey Allah’n Resulü! Bize bir eyler anlatsan" denilince, "Allah, kelâmn en

güzeli olan Kur'ân', (icaz, hikmet ve beiâatda) âyetleri birbirine benzer,

mükerrer (kssa ve öütlerle dolu) bir kitab halinde indirdi. Öyle ki,

Rablerinden (iç duygusu ile) korkanlarn derileri, ondan ürperir. Sonra

derileri de, kalbleri de Allah'n zikrine (dönerek rahmet âyetleriyle!

yumuar. te bu Kitab, Allah'n (insanlar için gönderdii) rehberidir. Allah

onunla dilediine hidayet verir. Kimi de Allah saptrrsa, artk ona hidayet

edecek yoktur"’ âyeti nazil oldu .

1

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Kur'ân'n tamam

mükerrerdir (öütlerle doludur)" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Allah, kelâmn en güzeli

olan Kur'ân', (icaz, hikmet ve beiâatda) âyetleri birbirine benzer

mükerrer (kssa ve öütlerle dolu) bir kitab halinde indirdi..."
1 âyetin

açlarken: "Kur'ân'n hepsi birbirine benzer ve bir ksm dier bir ksmn
tasdik eder” demitir.

bn Cerir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, "Allah, kelâmn

en güzeli olan Kur'ân', (icaz, hikmet ve beiâatda) âyetleri birbirine

benzer, mükerrer (kssa ve öütlerle dolu) bir kitab halinde indirdi..."
4

âyetini açlarken: "Allah'n Kitab mükerrerdir. Bir ey içinde defalarca

tekrarlanr" demitir.
5

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

göre Katâde, "Allah, kelâmn en güzeli olan Kur'ân', (icaz, hikmet ve

beiâatda) âyetleri birbirine benzer, mükerrer (kssa ve öütlerle dolu) bir

1

Zümer Sur. 23
2 bn Cerir (20/193).

1 Zümer Sur. 23

4 Zümer Sur. 23

5 bn Cerir (20/192).
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kitab halinde indirdi— âyetini açlarken öyle dedi: "Âyetlerdeki helaller ve

haramlarda çeliki yoktur. Bunlardan bahseden âyetler, âyet âyet harf harf

birbirine benzer. Mükerrer lafzndan kastedilen ise Yüce Allah'n Kitab’nda

bildirdii farzlar, hadler ve hükümlerdir."
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid, "Allah, kelâmn

en güzeli olan Kur'ân', (icaz, hikmet ve belâatda) âyetleri birbirine

benzer, mükerrer (kssa ve öütlerle dolu) bir kitab halinde indirdi..."
5

âyetini açlarken: "Kuriân'n hepsi mükerrerdir ve Allah'tan kuluna olan

öütlerle doludur” demitir .

4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Allah,

kelâmn en güzeli olan Kur'ân', (icaz, hikmet ve belâatda) âyetleri

birbirine benzer, mükerrer (kssa ve öütlerle dolu) bir kitab halinde

indirdi..." 5 âyetini açlarken: "Kur’ân âyetleri birbirini açklar ve bir ksm
dier ksmna iaret eder" demitir .

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebû Recâ der ki: Hasan(-

Basrî)'ye, "Allah, kelâmn en güzeli olan Kur'ân', (icaz, hikmet ve

belâatda) âyetleri birbirine benzer, mükerrer (kssa ve öütlerle dolu) bir

kitab halinde indirdi..."
7

âyetini sorduumda öyle cevap verdi: "Allah,

Kur'ân'da hükümleri tekrar etmitir. Bir âyette herhangi bir konuda hüküm

veren bir âyet varken, baka bir sûrede ona benzeyen bir baka âyet

bulunur.”
8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Recâ der ki: Bu âyet benim de

bulunduum bir yerde krime'ye sorulunca: "Allah onda hükümleri tekrar

etmitir" dedi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

1

Zümer Sur. 23
1

Abdurrezzâk (2/172) ve bn Cerîr 820/191, 192).

5 Zümer Sur. 23
4 bn Cerîr (20/192).

5 Zümer Sur. 23
6
bn Cerîr (20/191).

7
Zümer Sur. 23

6 bn Cerîr (20/1991).
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Katâde, "öyle ki, Rablerinder (iç duygusu ile) korkanlarn derileri, ondan

ürperir
"1

âyetini açklarken öyle dedi: "Bu, Allah'n dostlannn vasfdr. Allah

onlan vasfedip: "Onlarn derileri ürperir, gözleri alar ve Allah’n zikriyle

kalpleri mutmain olur" buyurmutur. Allah dostlannn akllarnn gidip

kendilerinden geçtiklerini söylememitir. Bu durum bidat ehlinde mevcuttu r

ve bu hareketler eytandandr." 1

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc, "öyle ki, Rablerinden (iç

duygusu ile) korkanlarn derileri, ondan ürperir. Sonra derileri de, kalbleri

de Allah'n zikrine (dönerek rahmet âyetleriyle) yumuar" 3 âyetini

açklarken öyle dedi: "Allah'n zikrini ve tehdidini duyduklar zaman derileri

ürperir, Cenneti ve Allah'n (kullanna olan) yumuaklnn zikredildiin

duyduklan zaman ise Allah’n rahmetini umarak kalpleri yumuar."

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir, bn Merdûye, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir’in

bildirdiine göre Abdullah b. Urve b. ez-Zübeyr der ki: Ninem Esmâ'ya

"Resûlullah'niMiirfBiujBiBYtvrtBöenjashâb Kuriân okuduklan zaman ne yaparlard?"

diye sorduumda: "Onlar, Allah'n kendilerini vasfettii gibiydiler. Gözlen

yaanr, derileri ürperirdi” cevabn verdi. Ben: "Bugün birtakm insanlara

Kuriân okunduu vakit bazrlan baygn olarak yere dümektedir” dediimde:

"eytandan Allah’a snnm” karln verdi.*’

Zübeyr b. Bekkâr el-Muvaffakiyyât'ta, Âmir b. Abdillah b. ez-Zübeyriin

öyle dediini bildirir: Babama gelip: "Öyle bir topluluk gördüm ki, daha önce

onlardan hayrlsn görmedim. Allah’ zikrediyorlar ve çlk atp Allah

korkusundan baygn düüyorlar” dedim. Babam: "Onlarla oturma!” dedikten

sonra öyle devam etti: "Resûlullah'n (saiiaHahu aieyti vBseiiem) Kuriân okuduunu

gördüm. Ebû Bekr'in ve Ömer’in de Kur'ân okuduunu gördüm. Onlann Allah

korkusuyla böyle yaptklann görmedim. Sence onlar Ebû Bekr ve Ömer'den

daha çok mu Allah’tan korkuyorlar?”

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Kays b. Cübeyr: "(Allah' zikrederken)

Zümer Sur. 23
2
Abdurrezzâk (2/172).

3 Zümer Sur. 23

4 bn Asâkir (69/19, 20).
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kendinden geçip çlk atmak eytandandr" dedi.'

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

brâhîm(-i Nehaî), (zikir esnasnda) k gördüünü iddia eden kii için: "Bu,

eytandandr. Eer böyle bir eyde hayr olsayd, Bedir ehline bu k
gösterilirdi" demitir.

Hakîm et-Tirmizî Nevâdru'l-UsuVda, Abbâs b. Abdilmuttalib'den

Resûlullah’n (sdidUhu aleyfo vesdiem) öyle buyurduunu nakleder: "Kulun derisi

Allah korkusuyla ürperirse, kurumu aacn yapraklarnn döküldüü gibi bu

kiinin günahlar da dökülür."
2

Hakîm et-Tirmizî’nin bildirdiine göre Ubey b. Ka'b der ki: "Allah’n

emrettii ekilde ve sünnete uygun olarak Rahman’ zikredip Allah

korkusuyla derisi ürperen hiçbir kul yoktur ki, yapraklan kuruyan aaca esen

rüzgann, bu yapraklan döktüü gibi bu kiinin de günahlan dökülmesin.

Allah'n emrettii ekilde ve sünnete uygun olarak Rahman’ zikredip Allah

korkusuyla gözleri yaaran kiiye de hiçbir zaman cehennem atei

dokunmaz."

^ Jî*J f
jd H*-JÎ jh

"Kyamet gününde azabn kötüsünden yüzünü korumaya

çalan kimse (azab görmeyecek kimse gibi) mi? Zâlimlere

de: «Kazandklarnz tadnz» denilir." (Zümer Sur. 24 )

Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid, "Kyamet gününde azabn kötüsünden yüzünü korumaya çalan

kimse (azab görmeyecek kimse gibi) mi?"3 âyetini açklarken öyle dedi:

"Bu kii Cehennemde yüzüstü süründürülür. Bu, "Ayetlerimizi inkar edenler

Bize gizli deillerdir. Kyamet gününde atee atlan m, yoksa güven içinde

1 bn Ebî eybe (13/549).
1
Hakîm et-Tirmizî (1/395).

3 Zümer Sur. 24
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gelen kimse mi daha iyidir? Dilediinizi ileyin, dorusu O, yaptklarnz

gören'dir"' âyeti gibidir.

1

ibn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Bu kii balanm olarak

Cehenneme götürülür, sonra Cehenneme atlr ve ate ilk olarak yüzüne

temas eder .’’ 5

t#* 3*
*

"Biz onu, Allah'a kar gelmekten saknsnlar diye hiçbir

erilii bulunmayan Arapça bir Kur'ân olarak indirdik."

(Züncr Sur. 28 )

el-Âcurrî e-eria'da, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât'ta bn
Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen "...hiçbir erilii omayan..."

buyruu: "Mahluk olmayan” mânâsndadr ."1

Deylemî’nin Müstedu'l-Firdevs'te Enes'ten bildirdiine göre âyette

geçen "...hiçbir erilii omayan..." buyruu: "Mahluk olmayan”

mânâsndadr .

5

bn ahin es-Sünne’de ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Ferec b. Yezîd ei-

Kelâî’den bildirir: Hz. Ali’ye: "Bir kafir ve münaf hakem tayin ettin”

denilince, Hz. Ali: "Ben hiçbir mahluku hakem tayin etmedim, sadece

Ku^ân’ hakem tayin ettim” karln verdi .

6

bn Adiy ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Enes b. Mâlik: "Kur’ân, Allah'n

kelamdr. Allah’n kelam da mahluk deildir” demitir.
7

1

Fussilet Sur. 40
1
Talîku't-Ta'lîk'te (4/297) ve Fethu'l-Bârfdc (8/548) geçtii üzere Firyâbî ve bn Ccrir

(20/194).

5 bn Cerîr (20/194)

H
el-Âcurrî (160) ve Beyhakî (518).

5 Deylemî (4628).
6
Beyhakî (525) muhakkik hadisin senedinin çok zayf olduunu söylemitir.

7 bn Adiy (1/409) ve Beyhakî (526). bn Adiy der ki: "Bu hadis eer Enes'ten onun

sözü olarak nakledilmise münkerdir. Çünkü sahabenin Kur'ân konusunda böyle

konulara girmedii bilinmektedir.
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Beyhakî’nin bildirdiine göre krime der ki: bn Abbâs bir cenazenin

namazn kld ve cenaze kabre konulunca bir adam: "Ey Kur’ân'n Rabbi olan

Allahm! Onu bala" dedi. bn Abbâs adama: "Yava ol! Böyle eyler

söyleme. Kur'ân Allah'tan geldi ve Ona dönecektir" baka bir lafzda ise:

"Annen seni kaybetsin! Kur’ân Allah'tandr” dedi .

1

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Kur’ân .Allah'n

kelamdr” demitir .

2

Beyhakî’nin bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne der ki: "Yetmi yldan bu

yana aralannda Amr b. Dînâr’n da bulunduu hocalanmza yetitim, hepsi

de: "Kur’ân, mahluk deil Allah’n kelamdr’’ diyordu .
3

Beyhakî’nin Câfer b. Muhammed’den bildirdiine göre babas der ki: Ali b.

Hüseyin'e Kur’ân sorulunca: "O ne Hâlk, ne de mahluktur, Hâlk'n

kelamdr” dedi .

4

Beyhakî'nin bildirdiine göre Kays b. er-Rabî der ki: Câfer b.

Muhammed’e Kur'ân' sorduumda: "Allah'n kelamdr” cevabn verdi. Ben:

"Mahluk mudur?” diye sorunca ise: "Hayr” dedi. Ben: "Onun mahluk

olduunu iddia eden kii için ne dersin?” diye sorduumda ise: "Tevbe

edilmesi istenmeden öldürülür” cevabn verdi .

5

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’I-Münzir'in Mücâhid’den

bildirdiine göre âyette geçen, "... hiçbir erilii bulunmayan..." buyruu,

"çinde karklk olmayan” mânâsndadr.

6

1

Beyhakî (519). Muhakkik hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
1

Beyhakî (421). Muhakkik hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.

3 Beyhakî (531). Muhakkik, bu hadisin Amr b. Dînar'dan sahih olduunu söylemitir.

4
Beyhakî (534) Muhakkik hadisin senedinin sahih olduunu söylemitir.

5 Beyhakî (535). Muhakkik hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir. Hadis

baka kanallarla sahihtir.

6
Talîk 'te (4/297) ve Felhu’l-Bâr?dc (8/548) geçtii üzere Firyâbî ve bn Cerîr (20/196).
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“Allah, birbiriyle çekien ortak sahipleri bulunan bir (köle)

adam ile yalnzca bir kiiye ait olan bir (köle) adam örnek

verdi. Bu iki adamn durumu hiç, bir olur mu? Hamd Allah'a

mahsustur. Hayr, onlarn çou bilmiyorlar," (Zümer Sur. 29)

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Allah,

birbiriyle çekien ortak sahipleri bulunan bir (köle) adam ile yalnzca bir

kiiye ait olan bir (köle) adam örnek verdi ..."

1

buyruunu açklarken öyle

dedi: "Allah, bir çok efendisi olan köleyi, puta tapanlara, deiik ilâhlara

tapan kiilere örnek verdi. Bir efendisi olan köleyi ise Yüce Allah'a kullu <

eden kiiye örnek vermitir."
1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, "Allah,

birbiriyle çekien ortak sahipleri bulunan bir (köle) adam ile yalnzca bir

kiiye ait olan bir (köle) adam örnek verdi
"3 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Birden çok sahibi bulunan köleden kastedilen müriktir. eytanlar bj

adam aralannda paylaamazlar. Bir kiiye ait olan köleden ise kastedilen

mümindir .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, "Allah,

birbiriyle çekien ortak sahipleri bulunan bir (köle) adam ile yalnzca bir

kiiye ait olan bir (köle) adam örnek verdi ..."3 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Bu misal, batl ilâhlar ve gerçek ilâh olan yüce Allah hakknda

verilmitir."
6

Abd b. Humeyd’in ikrime'den bildirdiine göre âyette geçen ortak

sahiplerden kastedilen putlardr.

1

Zümer Sur 29
1 bn Cerîr (20/198).

3 Zümer Sur. 29
4
Abdurrezzâk (2/172)

5 Zümer Sur. 29
5 bn Cerîr (20/198).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’fn bildirdiine göre bn Abbâs, "...yalnzca bir

kiiye ait olan bir (köle) adam örnek verdi ..."
1 buyruunu açklarken:

“(Allah'tan baka) Hiç kimsenin bu köle üzerinde hakk yoktur” demitir/
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti eklinde

medsiz olarak okumu ve "...yalnzca bir kiiye ait olan bir (köle) adam
örnek verdi ..."3 mânâsn vermitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti eklinde medsiz

olarak okumutur.
4

bn Ebî Hâtim'in Mubeir b. Ubeyd el-Kuraî der ki: Abdullah b. Amr bu

âyeti “UJUL” eklinde: “hiasla bal” mânâsnda okumutur. Bunu “UL”

eklinde okuyan, “Teslim olmu” mânâsn vermi olur.

•.i.*-. * *

-

Oy?
(

4^
"(Ey Muhammedi) üphesiz sen öleceksin ve üphesiz onlar

da öleceklerdir. Sonra üphesiz siz kyamet günü Rabbinizin

huzurunda muhakeme edileceksiniz.” (Zümcr Sur. 30. a)

Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Ömer der ki: “Biz bir süre yaayp bu âyetin bizim ve iki

kitab ehli hakknda nazil olduunu düünürdük ve: “Bizler peygamberimiz

bir, dinimiz bir iken nasl olur birbirimizden davac olacaz” dedik. Nihayet

ben birbirimize kar klç kullandmz gördüm, o vakit bu âyetin bizim

hakkmzda indiini anladm .

5

Nuaym b. Hammâd el-Fiten’öe, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre ibn Ömer der ki: “Biz bir süre yaayp bu âyetin bizim ve iki kitab ehli

hakknda nazil olduunu tahmin etmezdik ve: “Biz, Allah'tan bakasna

r^3% r>: p

'

Zümer Sur. 29
2 bn Cerîr (20/197).

3 Zümer Sur. 29
4
Bu, bn Âmir, Nâfi, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer ve Halefin kraatidir. en-Ner (2/271).

5 Nesâî S. el-Kübrâ (11337), bn Kesîr Te/sfde (7/89) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve

Meemau'z-Zevâid'de geçtii üzere (7/100) Taberânî. Heysemî ravilerin güvenilir

olduunu söylemitir.
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ibadet etmeyiz, dinimiz slam'dr, kitabmz Kr'ân'dr. Onu ne deitiririz, ne

de tahrif ederiz, kblemiz Kâbe'dir, haramlanmz -veya Harem'imiz- birdir,

peygamberimiz Muhammed'dir. Nasl birbirimizden davac olacaz?"

derdik. Nihayet ben birbirimize kar klç kullandmz gördüm, o vakit bu

âyetin bizim hakkmzda indiini anladm .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Ömer

der ki: “Sonra üphesiz siz kyamet günü Rabbinizin huzurunda

muhakeme edileceksiniz
"1

âyeti nazil olduu zaman tefsirinin ne olduunu

-Abd b. Humeyd'in lafznda “Ne hakknda indiini"- bilmiyorduk /e:

"Aramzda husumet yoktur ki, ne için muhakeme edileceiz" diyorduk.

Aramza fitne düünce: “Rabbimizin bize vaad ettii muhakemenin sebebi

buymu" dedik.

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Asâkiriin bildirdiine göre

brâhim en-Nehaî der ki: "(Ey Muhammedi) üphesiz sen öleceksin ve

üphesiz onlar da öleceklerdir. Sonra üphesiz siz kyamet günü

Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz
"4

âyeti nazil olunca

sahabe: “Biz karde olduumuz halde hangi sebeple muhakeme olacaz"

dediler. Hz. Osman öldürülünce: “Aramzdaki muhakemenin sebebi

buymu" dediler.
5

Ebû Ubeyd ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Fadl b. sa der ki: "(Ey

Muhammedi) üphesiz sen öleceksin ve üphesiz onlar da öleceklerdir.

Sonra üphesiz siz kyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme

edileceksiniz
"6

âyeti nazil olunca sahabe: "Ey Allah'n Resûlü! Neden

muhakeme olacaz?" diye sordular. Allah'n Resûlü (sattallahu eleyin vasilim):

"Aktlan kanlar sebebiyle" cevabn verdi.

1

Nuaym b. Hammâd (172) ve Hâkim (4/572, 573 "sahih").

2

Zümer Sur. 31

3 bn Cerir (20/202).

4 Zümer Sur. 30, 31

5 Abdurrezzâk (2/172), bn Cerir (20/202) ve bn Asâkir (39/493).

6
Zümer Sur. 30, 31
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, "(Ey Muhammedi) üphesiz

sen öleceksin ve üphesiz onlar da öleceklerdir"

1

âyetini açklarken: “Yüce

Allah, hem Peygamberine, hem de sîzlere öleceinizi bildirmitir" dedi.

Abdurrezzâk, Ahmed, bn Menî', bn Ebî Ömer, Abd b. Humeyd, Tirmizî,

bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym el-Hilye’de ve Beyhakî'nin

el-Ba's ve'n-Nuûr’da bildirdiine göre Zübeyr b. el-Avvâm der ki: "(Ey

Muhammedi) üphesiz sen öleceksin ve üphesiz onlar da öleceklerdir.

Sonra üphesiz siz kyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme

edileceksiniz"
î

âyeti nazil olunca ben: “Ey Allah'n Resûlü! Özel birtakm

günahlarla birlikte dünyada bizim aramzda meydana gelen eyler bize kar

tekrar gösterilecek mi?" diye sordum. Resûiullah (saUaiiahu aleyhi vaseiiem): "Evet,

andolsun ki her hak sahibine hakk eksiksiz ödeninceye kadar size kar tekrar

gösterilecektir" buyurdu. Zübeyr der ki: “Allah'a andolsun o zaman i çok zor

demektir." 3

bn Cerîr, Taberânî, bn Merdûye ve Ebû Nuaym’n bildirdiine göre

Zübeyr b. el-Avvâm der ki: "(Ey Muhammedi) üphesiz sen öleceksin ve

üphesiz onlar da öleceklerdir. Sonra üphesiz siz kyamet günü

Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz"4 âyeti nazil olunca ben:

“Ey Allah'n Resûlü! Özel birtakm günahlarla birlikte dünyada bizim

aramzda meydana gelen eyler bize kar tekrar gösterilecek mi?" diye

sordum. Resûiullah {saliaiiahu aleyhi veseiiem): "Evet, andolsun ki her hak sahibine hakk

eksiksiz ödeninceye kadar size kar tekrar gösterilecektir" buyurdu. Zübeyr der

ki: “Allah'a andolsun o zaman i çok zor demektir.”5

Saîd b. Mansûr’un bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî der ki: “Sonra

üphesiz siz kyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme

1

Zümer Sur. 30
2
Zümer Sur. 30, 31

3 Abdurrezzâk (7/173), Ahmed 3/44 (1434), Tirmizî (3236), bn Kesir Tefsîrde (7/87)

gcçtigi üzere bn Ebî Hatim, Hâkim (2/435 "sahih"), Ebû Nuaym (1/91). Hadisin senedi

hasendir. Elbânî (Sahîh Sünen et-Tirmizî 2583)

4 Zümer Sur. 30, 31

5 bn Cerîr (20/201), Taberânî (13. cüzün bir ksmnda. 303) ve Ebû Nuaym (1/91).

Heysemi, Mecmau'z-Zevâid'de (7/100) ravilerinin güvenilir olduunu söylemitir.
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edileceksiniz"’ âyeti nazil olduu zaman: "Rabbimfz bir ve dinimiz bir olduu

halde neden (aramzda husumet olacak ta) kyamet günü muhakeme

olacaz?" derdik. Sffîn günü klçlarla birbirimizin üzerine saldnnca: "te
âyette bahsedilen ey budur" dedik.

Ahmed'in hasen isnâdla Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(taiiaiiahu aleyhi meiiEm): "Kyamet günü her ey muhakeme olacak, hatta (dünyadayken)

birbirlerine toslayan davarlar bile muhakeme olacaktr" buyurdu.*

Ahmed ve Ebû Ya'Iâ'nn Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber Miaiiehu aleyhi veseUem): "Nefsim elinde olana yemin ederim ki, kyamet

günü birbirlerine toslayan davarlar bile davalaacakhr" buyurdu.
3

Taberânî ve Ibn Merdûye'nin Ebû Eyyûb'dan bildirdiine göre Resûlullah

(satefiahu Bteyhi «niten) öyle buyurdu: "Kyamet günü ilk muhakeme olacak olanlar,

kiiyle hanmdr. Vallahi, hanmnn dili konumayacak, onun elleri ve

ayaklan konuup, kocasndan habersiz olarak yaptklanna ahitlik edecekler.

Erkein de elleri ve ayaklan, onun hanmna nasl davrandna ahitlik

edecekler. Sonra kiiyle hizmetçisi çarlp ayn ekilde muhakeme olacaklar,

sonra çar sahipleri çanlp muhakeme edilecekler. O gün ne danîk ne de krat

(yeni ölçü birimi) olmayacak, haksz olann iyilikleri alnp hakl olana

verilecek, mazlumun günahtan, zalime yüklenecek. Sonra zorbalar demir

sopalarla getinlip: «Unlan Cehenneme sürün» denilecek. Vallahi, onlar

Cehenneme girecekler mi yoksa, "Sizden Cehenneme uramayacak yoktur.

Bu, Rabbinin yapmay üzerine ald kesinlemi bir hükümdür”4

buyruunda söylendii gibi mi olacak bilmiyorum.
"5

' Zümer Sur. 31

2
Ahmed 15/33 (9072). Muhakkikler hadisin senedinin zayf olduunu söylemi dr.

Hadisin asl Müslim'de (2582) mevcuttur.
3 Ahmed 17/338 (11238) ve Ebû Ya'lâ (1400), Müsned'in muhakkikleri hadisin

senedinin zayf olduunu söylemitir.
4 Meryem Sur. 71

5
Taberânî (3969). Heyscmî, Mecmau ’z-Zevâid'de (10/349) der ki: Ravilerden

Abdulaziz el-Leysî zayftr. Saîd b. Mansûr bu kiiyi güvenilir bulmutur. Dier ravileri

ise Sahîh'in ravileridir.
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Ahmed ve Taberânî hasen senetle, Ukbe b. Âmir'den Resûlullah'n (saiiaiuhu

aleyhi vseiBmi: "Kyamet günü ilk muhakeme olacak kiiler komu olanlardr"

buyurduunu nakleder.

1

Bezzârin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle

buyurdu: "(Kyamet günü) Zorba idareci getirilir ve idare ettikleri kendisiyle

davalap ona kar galip gelirler. Bunun üzerine zalim idareciye: «Cehennemin

temellerinden birini doldur» denilir."
2

bn Mende’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Kyamet günü insanlar

davalarlar, hatta bedenle can bile davalarlar. Can bedene: “Sen yaptn”

derken, beden de cana: “Yapmam sen emrettin ve tevik ettin” der. Allah

bir melek gönderir ve bu melek onlarn arasnda hüküm verip: “Siz, kötürüm

ama gözleri gören adamla, gözleri görmeyen adamn bir bahçeye girmesine

benzersiniz. Kötürüm olan, gözleri görmeyene: “urada meyveler

görüyorum ama onlar alamyorum” der. Gözleri görmeyen ise: “Srtma bin

ve onlan al” der. Kötürüm olan adam körün srtna binip meyveleri alr.

Bunlarn hangisi suçludur?” Beden ve can: “kisi de suçludur” cevabn

verince, melek onlara: "Siz kendi nefsiniz hakknda hüküm verdiniz. Beden,

ruh için bir binek gibidir” der.” 3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs, "Sonra üphesiz siz kyamet

günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz"4 âyetini açklarken

öyle dedi: “Doru olan yalancyla, mazlum zalimle, hidâyette olan dalalette

olanla, zayf, mütekebbirle davalar.”5

Ahmed’in Zühd’de Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre bir adam bir cenaze

görünce: “Bu kimdir?” diye sordu. Ebu'd-Derdâ: “Bu sensin, bu sensin. Yüce

Allah, "(Ey Muhammedi) üphesiz sen öleceksin ve üphesiz onlar da

öleceklerdir"
6
buyuruyor” karln verdi .

1

Ahmed 28/601 (17372) ve Taberânî 17/303 (837) Musned 'm muhakkikleri hadisin

hasen olduunu söylemitir.
J
Bezzâr Ketfu'i-Estâr (1644). Münker hadistir. Elbânî, es-Silsilelu’d-Da'îfe (1158).

3 bn Kesîr Tefsir 'de (7/89) geçtii üzere bn Mende Ki tâbu'r-Rûh' la.

4 Zümer Sur. 31

5 bn Cerîr (20/201).

6
Zümer Sur. 30, 31



606 ftZütner Sûresi g-
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"Kim, Allah'a Kar yalan uyduran ve kendisine geldiinde,
doruyu (Kur'ân') yalanlayandan daha zalimdir?

Cehennemde kâfirler için kalacak bir yer mi yok!? Dosdoru
Kur'ân' getiren ile Dnü tasdik edenler var ya, ite onlar

Allah'a kar gelmekten saknanlardr." (Zümcr Sur. 32. 33)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve ibn Ebî Hâtim'in Katâde'den

bildirdiine göre, âyette geçen "Doruyu yalanlayanlardan" buyruunda

yalanlanandan kast Kur'ân’dr. Kur'ân’ getirenden kastedilen ise Allah’n

Resûlü’dür. Resûlullah (saiiaiiahu Bieytu vESEiem) doru olan Kur’ân’ getirmi ve

müminler de onu tasdik etmitir .

3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin <•/-

Esma. ve's-Sifâfta bildirdiine göre, dosdoru getirilen eyden kastedilen

“La ilâhe illallah" sözüdür. Tasdik edilen ise Allah’n Resûlü'dür.

Saknanlardan kast ise irke dümekten saknmaktr.

5

bn Cerîr, el-Bâverdî Marifetu's-Sahabe’de ve bn Asâkir'in, sahabeden

olan Useyd b. Safvân vastasyla bildirdiine göre. Hz. Ali der ki; “Doruyu

getiren Hz. Muhammed'dir. Onu tasdik eden ise Hz. Ebû Bekir’dir." t n

Asâkir der ki: “ Rivayet bu ekildedir. Bu âyet Hz. Ali’nin kraatnda " a» jiij

JiJL
”4 eklinde olabilir.”5

bn Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre doruyu getiren Hz.

Muhammed, onu tasdik eden ise Hz. Ebû Bekir'dir.

1

Ahmed (sh.134).

’ Abdurrezzâk (2/172) ve bn Cerir 820/203, 205).

3 bn Cerîr (20/204, 208) ve Bcyhakî (206).

4 Zümcr Sur. 33
s bn Cerir (20/204) ve bn Asâkir (30/336).



Âyet: 36 607

bn Asâkir’in Mücâhid’den bildirdiine göre doruyu getiren Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vaseiiem), onu tasdik eden ise Ali b. EbîTâlib’dir .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’ih Süddî'den bildirdiine göre doruyu getiren

Cibril, onu tasdik eden ise Allah'n Resûlü'dür.*

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'd-Durays, bn Cerîr

ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Miicâhid, "Dosdoru Kur'ân' getiren

ile onu tasdik edenler var ya ..."3 âyetini okur ve öyle derdi: "Bunlar Kur'ân

ehlidir. Kyamet günü Kur’ân'la gelirler ve: “Bu, bize verdiinizdir. Bizler

onun içindekilere uyduk" derler.

4

aJ U Ü)I jaj Ija jjJL Jl^> li jllJÎ

"Allah, kuluna yetmez mi? Seni O'ndan (Allah'tan)

bakalaryla korkutmaya çalyorlar. Allah, kimi saptnrsa

artk onun için bir yol gösterici yoktur." (2^ümer Sur. 36)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre "Allah, kuluna

yetmez mi..." buyruundaki kuldan kastedilen Hz. Muhammed’dir .

5

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde der ki: Bir

adamn bana bildirdiine göre: "Mürikler Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem}: "Ya

ilâhlanmza sövmeyi brakrsn ya da putlanmza söyleriz, seni çarpar ve

delirtir" deyince, "Allah, kuluna yetmez mi? Seni O'ndan (Allah'tan)

bakalaryla korkutmaya çalyorlar. Allah, kimi saptrrsa artk onun için

bir yol gösterici yoktur" âyeti nazil oldu .

6

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde der

ki: Resûlullah’ (sBiisiiahu aleyhi yeseiiem) putlarla korkutuyorlard. Allah'n Resûlü (saiiaiiahu

1 bn Asâkir (42/359).
2
îbn Cerîr (20/205).

3 Zümer Sur. 33

4 bn Ebî eybe (10/497), bnu'd-Durays (104) ve bn Cerîr (20/206).

5 bn Cerîr (20/210).

6
Abdurrezzâk (2/173) Ma'mer'den. Fethu'l-Bâfye (8/548) bakn.
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aleyhi vesdlen) H âlid b. el-Velîd'j Uzza putunu krmak için gönderince, Uzza putunu

koruyan bakcs: "Ey Hâlid! Onun sana zarar verebileceini söylüyor ve seni

sakndryorum. Çünkü bunun öyle sert bir tepkisi var ki, kimse onun

karsnda duramaz" dedi. Bunun üzerine Hâlid, Uzza’nn üzerine yürüdü ve

balta ile burnunu krd.'

Firyâbî ve Abd b. Humeyd'in Mücâhid’den bildirdiine göre "Seni O'ndan

(Allah'tan) bakalaryla korkutmaya çalyorlar..." buyruunda, kendisi/le

korkutmaya çaltklar ey putlardr.

2

U p\-}\ jî M tijlâ >jSlj oljUJJl Jü. ^L.j
yJûljl jt LLilî Jâ li yiîljl Llj ili Oj öji-J

öjjsdl js^jS. «u l^ jî

"Andolsun, eer onlara, «Gökleri ve yeri kim yaratt?» diye

sorsan elbette, «Allah», derler. De ki: «Peki söyleyin

bakalm? Allah' brakp da ibadet ettikleriniz var ya; eer
Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar

Allah'n dokundurduu zarar kaldrabilirler mi? Yahut

Allah bana bir rahmet dilese, onlar O'nun rahmetini

engelleyebilirler mi?» De ki: Allah bana yeter. Tevekkül

edenler ancak O'na tevekkül ederler." (Züm« Sur. 38 )

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin Katâde'den bildirdiine göre "Allah'

brakp da ibadet ettikleriniz var ya..."buyruundan kastedilen putlardr.’

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti,
"

4iii.y'eklinde muzaf olarak tenvinsiz bir ekilde okudu. 4

i »uIamAA

1 bn Cerîr (20/210, 211).

2
Talîku't-Ta'lîk'te (4/298) ve Fethu'l-Bâri'de (8/548) geçtii üzere Firyâbî.

J bn Cerîr (20/212).

4
Bu, Nâfi, bn Kesîr, bn Âmir, Âsim, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer ve Halefin kraatidir.

Ebû Amr ve Yâkûb ise bu âyeti, Cliiî", öC-li" eklinde okumutur. en-Ner

(2/271).
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J* ^ c-y ^Ij l*> 6er Jj* 15,1

pJ 90' jJ ,y 01 J^i Jç-Î J| c5>Sfl j-3Ü öjJl Ufel*

"Allah, (ölen) insanlann ruhlann öldüklerinde,

ölmeyenlerinkini de uykularnda alr. Ölümüne
hükmettiklerinin ruhlann tutar, dierlerini belli bir süreye

(ömürlerinin sonuna) kadar brakr. üphesiz bunda
düünen bir toplum için elbette ibretler vardr."

(Zümer Sur. 42)

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbis, ''Allah,

(ölen) insanlarn ruhlarn öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularnda

alr..."’ buyruunu açklarken öyle dedi: “Âdemolunda bir nefis, bir de ruh

vardr. Her ikisi arasnda güne gibi bir ey vardr. Kii uyuduu zaman

onun nefsini kabzeder, ama ruhunu kabzetmez ve kii yatt yerde dönüp

yaar. Allah bu kiiyi kabzetmek isteyince ruhunu alr ve bu kii ölür. Eer

kabzetmeyecekse, (uyand zaman) onun ruhunu kendisine iade eder.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî Al. el-Evsat'ta, el-

Azame'de Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Diyâ el-Muhtâre’tie, bn Abbâs'n,

"Allah, (ölen) insanlarn ruhlarn öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de

uykularnda alr ..."

1

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir:

"Yaayanlarn ve ölülerin ruhlar uykuda buluurlar ve aralannda Allah'n

diledii kadar konuurlar. Sonra Allah ölülerin ruhlarn tutar, yaayanlarn

ruhlann da "belli bir süreye kadar" bedenlerine brakr ve bu süre hiç

amaz. Yüce Allah’n, "üphesiz bunda düünen bir toplum için elbette

ibretler vardr" buyruu buna iaret etmektedir.”3

1

Zümer Sur. 42
2
ZümeT Sur. 42

3 bn Cerîr (20/215), Taberânî (122), Ebu'-eyh (431, 444} ve Diyâ 10/122, 123 (122,

123 ).



610 3 Zümer Sûresig

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs, “Allah, (ölen) insanlarn

ruhlarn öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularnda alr ..."
1 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Her ruhun içinde gittii bir yolu vardr. Bu ruh için

ölüm takdir edilince uyur ve yol kesilir. Uykudayken eceli gelmeyenin ruhu

ise uyannca serbest braklr.”

Cuveybir'in bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: “Douyla bat, gökle yer

arasnda uzanm bir yol vardr. Uyuyanlann ve ölenlerin ruhlar bu yolda

toplanr, ölünün ruhu uyuyann ruhuna aslr. Uyuyan ruha rzkn

tamamlamak için izin verilmise, ölenin ruhu tutulur ve dieri serbest

braklr."

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Ferkad der ki:

“Dünya gecelerinden her gecede Yüce Allah, mümin olsun kafir olsun bütün

ruhlan kabzeder ve her ruha, kendisi daha iyi bildii halde sahibinin gündüz

ne yaptn sorar. Sonra ölüm meleini çanr ve: “unu kabzet, unu

kabzet" buyurarak ölmesini takdir ettii ruhlan kabzedip, “...dierlerini

belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar brakr..."
2

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin Süleym b. Âmiriden bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb: “nsann rüyas alacak eydir. Uyur ve hiç aklna

gelmeyecek eyler görür ve bu rüya sanki eliyle dokunuyormu gibi gerçekçi

olur. Kimisi de rüya görür ve bu rüyasnn hiçbir anlam olmaz" deyince, Hz.

Ali öyle karlk verdi: “Bunu sana haber vereyim mi ey müminlerin em ri!

Yüce Allah, “Allah, (ölen) insanlarn ruhlarn öldüklerinde,

ölmeyenlerinkini de uykularnda alr, ölümüne hükmettiklerinin ruhlarn

tutar, dierlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar brakr..
"3

buyurmaktadr. Allah bütün ruhlar öldürür, ruhu gökteyken rüya görenin

rüyas sadk olan rüyadr. Ruhu bedenine döndükten sonra görülen rüya ise

eytann ruhu havada yakalayp ona uydurduu ve aslsz eyler söyledii

eydir." Hz. Ömer, Hz. Ali'nin bu sözünü çok beendi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Eyyûb der ki: Resûlullah (sdlahhu aleyhi

veseiiem) bizim evimizde ikamet ederken, Resûlullah'n Usiiaiiahu aleyhi «süUem) yatmak

1

Zümer Sur. 42
2
Zümer Sur. 42

3 Zümer Sur. 42
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istedii zaman anlamadmz eyler söylediini duyardk. Bunu kendisine

sorduumda öyle söylediini bildirdi:
"Allahm ! insanlarn ruhlarm

öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularnda Sen alrsn ölümü takdir edileni

tutar;
dierini de belli bir süreye kadar brakrsn. Beni Sen yarattn ve Beni

Sen öldürürsün. Beni öldürdüün zaman da mafiret eyle, eer belli bir süreye

brakacak olursan beni koru."

Buhârî ve Müslim'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (allalMu

aiujrhi vesdM öyle buyurdu: "Sizin biriniz döeine girdii zaman izarnn iç

tarafyla döeini silsin. Çünkü o kimse kendisinin ardndan (daha önce

yatandan çktktan sonra) döeine hangi mahlukun girdiini bilmez.

Sildikten sonra öyle desin: «Ey Rabbim! Yanm ancak senin adn anarak

(döee) koydum. Onu ancak senin adnla kaldrrm. Nefsimi tutarsan ona

merhamet et! Salarsan onu sâlih kullarn koruduun eyle koru.»'*

Ibn Ebî eybe'nin Ebû Cuhayfe'den bildirdiine göre Resûlullah (siinibim aleyhi

veseilsm) Güne doana kadar uyuyakaldklar yolculuunda, uyandktan sonra:

"Sizler ölüydünüz, Allah ruhlarnz size iade etti" buyurdu .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Ebû Dâvud ve Nesâî'nin Ebû Katâde'den

bildirdiine göre vadide uyuya kaldklar gecenin sabah: "Allah ruhlarnz

diledii zaman kabzetti ve diledii zaman iade etti " buyurdu .

3

Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes b. Mâlik der ki: Bir yolculukta

Allah’n Resulü (asUallahu aieyti «esellem) le beraberken, Resûlullah (sBallalu alevti vesellem): "Bu

gece bizi kim korur?" diye sordu. Ben: "Ben korurum” dedim ve hem

Resûlullah Mdishu aieyti vaseiiem) hem dier insanlar uyudular. Ben de uyuyakaldm

ve Güne'in scakl üzerime vurunca uyanabildim. Resûlullah MBiiahu aieyti

vesellem): "Ey insanlar ! Bu ruhlar, kullarn bedeninde emanettir. Allah dilerse

onlar kabzeder, dilerse serbest brakr" buyurdu.

Taberânî'nin bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: Allah'n Resûlü (ssiBiiahu aleyhi

reselien) ile beraber bir yolculuktayken, Allah’n Resulü (saiiaiiahu aleyhi reuHem) güne

1

Buhârî (6320, 7393) lafz kendisirundir ve Müslim (2714).

2
Ibn Ebî eybe (2/64).

3 bn Ebî eybe (2/66, 67), Ahmed 37/299 (2261 1), Buhârî (595, 747), Ebû Dâvud (404,

439), Nesaî (845) ve S. el-Kübrâ (11448).
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doup kendisini rahatsz edene kadar uyanamad. Uyannca namaz için

kamet getirip sahabeye namaz kldrdktan sonra öyle buyurdu:
"
Biriniz

yatana girip uyuyaca zaman böyle yapsn. Muhakkak ki Allah, insanlarn

ruhlarn öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularnda alr" buyurdu .

1

'i/ \y\S jJj jji 4)1 öj*

* Jl p pÜJI i Jî
"

- \l\j iypjU b V OiJJl VI
jî ö]U1 JLj lij IU

^ M 43jâ ^ yj\

"Yoksa Allah'tan baka efaatçiler mi edindiler? De ki:

«Hiçbir eye güçleri yetmese ve düünemiyor olsalar da

m?» De ki: «efaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin

hükümranl O'nundur. Sonra yalnz O'na

döndürüleceksiniz.» Allah, bir tek (ilâh) olarak anldnda
âhirete inanmayanlarn kalpleri daralr. Allah'tan bakalan

(ilâhtan) anldnda bakarsn sevinirler."

(Zümer Sur. 43-45)

Abd b. Humeyd ve bn Cerir’in Katâde’den bildirdiine göre "Yoksa

Allah'tan baka efaatçiler mi edindiler ..."
1 buyruundaki efaatçilerden

kastedilen ilâhlardr.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî el-Ba's've'n-

Nuûr'da, Mücâhid'in, "De ki: "efaat tümüyle Allah'a aittir..."
4 buyruunu

açklarken: "Hiç kimse Allah'n izni olmadan efaatçi olamaz" dediini

bildirir .

5

1

Taberânî (7973). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (1/323) Ravilerden Cafer b. ez-

Zübeyr'in zayf olduunu söylemitir.
2
Zümer Sur. 43

3 bn Cerîr (20/217).

4 Zümer Sur. 434

5 bn Cerîr (20/217, 218) ve Beyhakî (3).
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Abd b. Humeyd, bn Certr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid,

“Allah, bir tek (ilâh) olarak anldnda âhirete inanmayanlarn kalpleri

daralr...*’ buyruunu açklarken öyle dedi: “Kalbin daralmas, canlannn

sklmas ve rahatsz olmalan mânâsndadr. Bu olay, Allah'n Resulü (saiy^u aleyhi

vesBiem) müriklere Kâbe’nin kapsnn yannda Necm Sûresini okuduu zaman

olmutu.”2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, “Allah, bir tek (ilâh) olarak

anldnda âhirete inanmayanlarn kalpleri daralr
*3 buyruunu açklarken

öyle dedi: “Allah anld zaman, âhirete inanmayan Ebû Cehil b. Hiâm,

Vetîd b. Utbe, Safvân ve Ubey b. Halefin kalpleri katlam, Lât ve Uzza

anld zaman ise sevinmilerdi.”

Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona, "Âhirete

inanmayanlarn kalpleri daralr*4 buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs:

“Allah'n ad anld zaman kafirlerin nefret etmeleri mânâsndadr” cevabn

verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlarm
ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa Amr b. Külsûm

et-Talibî'nin:

“Mzraklar düzeltmek için kullanlan takta parças ona dedi mi,

O nefret eder " dediini bilmez misin ?
5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn CenVin Katâde’den bildirdiine göre

âyette geçen kalplerin daralmasndan kast, büyüklenip inkar etmeleridir.

Allah'tan bakas sözünden kastedilen ise, müriklerin taptklan ilâhlardr.

6

1

Zümer Sur. 45
1 bn Cerîr (20/218, 219).

3 Zümer Sur. 45
4 Zümer Sur. 45
5
el-tkân'da (2/99) geçtii üzere Tast.

6
Abdurrezzâk (2/174) ve bn Cerîr (20/218).
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^ cJî v_jjl ,jJU ^jVlj oljU-Dl >i ^1 ji

ÖjJ-3 4LJ Ijils U J, JjLp

“De ki: Ey göklerin ve yerin yaratcs olan, gayb da,

görünen âlemi de bilen Allahm! Ayrla dütükleri eyler

konusunda kullarn arasnda sen hükmedersin."
<zürncr Sur. 45)

Müslim, Ebü Dâvud ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve’s-Sifât’ta bildirdiine gö re

Hz. Âie der ki: Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi vesellem) geceleyin namaza kalkt m
namazna u sözleri söyleyerek balard "Cebrail'in, Mikail'in ve srafil'in

Rabbi olan Allahm! Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi ve aç bilen! Ayrla
dütükleri eyler hakknda kullarnn arasnda Sen hüküm vereceksin.

Hakknda ihtilafa düülmü hususa iznin ile beni doruya ilet. üphesiz ki Sen

dilediin kimseyi dosdoru yola iletirsin."'

J.i- ;L;jq Ji L. iüj sdp. \i\ p üui jj. öuiy jj.

itiîW ji *
'i pjsl

j
--

»
^JJij .jiJr u oiLi * 6jiJCi jii* u^

“nsana bir zarar dokunduunda bize yalvarr. Sonra ona
tarafmzdan bir nimet verdiimizde, «Bu, bana ancak

bilgim sayesinde verilmitir» der. Hayr, o bir imtihandr.

Fakat onlarn çou bilmezler. Bunu kendilerinden öncekiler

de söylemiti, ama kazandktan eyler onlara hiçbir yarar

salamamt. Nihayet kazandklar eylerin kötülükleri

onlara isabet etmiti. Onlardan zulmedenler var ya,

kazandktan eylerin kötülükleri onlara isabet edecektir.

Onlar Allah' âciz brakacak deillerdir." (Zümer Sur. 49-5 l)

' Müslim (770), Kbu Dâvud (767) ve Beyhakî (138).
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Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in Katâde’den

bildirdiine göre "Bu, bana ancak bilgim sayesinde verilmitir, der. Hayr, o

bir imtihandr..."

1

buyruundaki “Bilgiden dolay” sözü, “Bende bulunan

hayrdan dolay” mânâsndadr.'

bn Cerîrîin Süddî’den bildirdiine göre âyette geçen öncekilerden kast

geçmi ümmetlerdir. Onlardan zulmedenler sözünden kastedilen ise Hz.

Muhammed ümmetinden olanlardr .

3

"De kî: Ey kendilerinin aleyhine ar giden kullarm!

Allah'n rahmetinden ümidinizi kesmeyin. üphesiz Allah,

bütün günahlar affeder. Çünkü O, çok balayandr, çok

merhamet edendir." (Zümer Sur. 53)

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin sahih isnâdla bn Abbâs'tan bildirdiine

göre “De ki: Ey kendilerinin aleyhine ar giden kullarm! Allah'n

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. üphesiz Allah, bütün günahlar

affeder. Çünkü 0, çok balayandr, çok merhamet edendir" âyeti, Mekke

mürikleri hakknda nazil olmutur.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî'nin DelâiVâe

bildirdiine göre bn Ömer der ki: "Biz, balarna gelen bir musibetle Allah’

bilip tandktan sonra küfre dönenlerin ve böylece fitneye düçâr olanlann

Allah ne tövbesini, ne fidyesini, ne de küfürden dönmesini kabul etmez,

derdik. Böyleleri de bunu kendileri için söyler ve kabullenirlerdi. Resûlullah

{sBileiiahu aleyhi veseiiem) Medine'ye geldiinde, Allah onlar hakknda, “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” âyetini indirdi.

bn Ömer der k: “Ben bu âyeti kendi elimle yazp Hiâm b. el-Âs’a

gönderdim."1

1

Zümer Sur. 49
1
Abdurrezzâk (2/174) ve bn Cerîr (20/221, 222).

5 bn Cerîr (20/223).
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Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî'nin u'abu'l-îman'da bildirdiine göre

bn Abbâs derki: Allah'n Resulü (saiialiahu aleyhi vesellem), Hz. Hamza'nn katili Vahi b.

Harb'e haber gönderip slam'a davet edince, Vahi: “Ey Muhammedi Sen,

adam öldürenin veya Allah’a ortak koann ya da zina yapann ar cezaya

çarptrlacan ve kendisine kat kat azab verileceini, Cehennemde alçalm

olarak temelli kalacan söylediin halde beni nasl slam’a davet ediyorsun?

Halbuki ben bunlan yapmm. Benîm için bir ruhsat görüyor musun?” diye

haber gönderdi. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ancak tövbe eden, inanp

yararl i ileyenlerin, ite Allah onlarn kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah

balar ve merhamet eder"
2
âyetini indirdi. Vahi: “Bu zor bir arttr. Ben

tövbe edip iman ettikten sonra salih amel yapamayabilirim” deyince, "Allah

kendisine ortak komay elbette balamaz, bundan bakasn dilediine

balar. Allah'a ortak koan kimse, üphesiz büyük bir günahla iftira

etmi olur
"3 âyeti nazil oldu. Vahî (yine Müslüman olmay kabul etmeyip):

“(Bunda da bir art var) Belki de ben, Allah’n kasdettiklerinden deilim. Ben

balanp balanmayacam bilmiyorum. Bundan baka bir ey var mi?”

deyince, Yüce Allah. “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" âyetini

indirdi. Bunun üzerine Vahi: “Bu olur” deyip Müslüman oldu. Halk: “Ey

Allah'n Resulü! Bizler de Vahi’nin iledii günahlar ilemiiz” deyince

Allah'n Resulü (saiialahu aieyl.î vesellem): “Bu âyet bütün Müslümanlar kapsamaktadr"

buyurdu .

4

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Saîd der ki: Vahi

Müslüman olduu zaman, Yüce Allah, "Onlar, Allah'n yannda baka tanr

tutup ona yalvarmazlar. Allah'n haram kld cana haksz yere kymazlar.

Zina etmezler. Bunlar yapan günaha girmi olur
"3 âyetini indirdi. Vahi /e

arkadalar: “Biz bütün bu günahlar iledik” deyince, Yüce Allah. “De ki: Ey

1 bn Cerîr (20/227), Taberânî 22/177 (462), Hâkim (3/240, 241 "sahîh’') ve Beyhnkî

(2/461, 462).

2
Furkân Sur. 70

5 Nisa Sur. 48, 116

4
Taberânî (11480) ve Beyhakî (7140) Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (7/101) ravilerden

Ebyen b. Süfyân', Zehebî'nin zayf bulduunu söylemitir.

5 Furkân Sur. 68
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kendilerinin aleyhine ar giden kullarm! Allah'n rahmetinden ümidinizi

kesmeyin. üphesiz Allah, bütün günahlar affeder. Çünkü O, çok

balayandr, çok merhamet edendir" âyetini indirdi.

Muhammed b. Nasr Kitâbu's-Salât'ta, Vahî'nin öyle dediini bildirir:

Hamza'y öldürdüüm zaman, Allah kalbime Hz. Muhammed'in korkusunu

koydu ve gündüz saklanp gece yol alarak kaçmaya baladm. Himyer

topraklanna vardm ve orada ikamet etmeye baladm. Resûlullah'n (aMeiu

aleyhi «sefcm) elçisi gelip beni slam'a davet edince, ben: “slam nedir?" diye

sordum. Elçi: "Allah'a ve Resulüne iman etmen, Allah’a ortak komay,

Allah'n haram kld cana kymay, içki içmeyi, zinay ve bütün fuhiyyat

brakman, cünüplükten dolay boy abdesti alp be vakit namaz klnandr"

deyip. Yüce Allah'n, "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' âyetini

indirdiini söyledi. Bunun üzerine ben: "ahitlik ederim ki Alah'tan baka ilâh

yoktur ve Muhammed Onun kulu ve elçisidir" deyip elçilerle Resûlullah'n

(saiyahu aieyti yeillen) yanna geldim. Allah'n Resulü (saisiiBhu aleyhi yeselien) benimle

musafaha yapp, bana Ebû Harb lakabn takt.

Buhârî el-Edebu'l-Müfred’öe, Ebû Hureyre'nin öyle dediini bildirir:

Allah'n Resulü Uailaibh» aleyhi «seiiem) gülüp konuan bir grup sahabenin yanna

çkp:
"Canm elinde olana yemin ederim ki, benim bildiimi bilseydiniz az

güler çok alardnz" dedi. Sonra sahabeyi alar bir vaziyette brakp gitti.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey Muhammed! Neden kullanm ümitsizlie

düürüyorsun?" diye vahyedince, Allah'n Resûlü (saiieiiahu aleyhi yeselien) geri dönüp:

"Ümitvar olunuz, doru olunuz ve orta yoldan gidiniz

"

buyurdu .

1

ibn Merdûye ve Beyhakî’nin Sunen'de bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb

der ki: Ben, Ayya b. Ebî Rabîa ve Hiâm b. el-Âs b. Vâil, Medine'ye hicret

etmek için anlatk. Ben ve Ayya yola çktk, ama Hiâm yanmza gelemedi.

O fitneye (azab ve ikenceye) maruz kalp boyun edi. Ayyâ’n yanna,

kardei Ebû Cehil ve Hâris b. Hiâm gelip: "Annen, seni görmeden gölgeye

çekilmemeyi ve ban ykamamay adad" dediler. Bunun üzerine ben:

"Vallahi, bunlar seni dininden döndürmek istiyorlar" dedim, ama onlar

Buhâri (254). Sahih hadistir. (Elbârtî, Sahih Edebi'l-Miifred. 191).
1
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Ayyâ't alp gittiler ve kendisine ikence yaparak fitneye düürdüler. "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" âyeti nazil olunca bunu Hiâm’a

yazdm ve Hiâm Medine’ye geldi .

1

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs, "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" âyetini açklarken öyle dedi: "Âyet,

Allah’n rahmetinden ümidin kesilmemesini emretmektedir. Mekke haki:

"Muhammed, puta tapanlarn, Allah'tan bakasna dua edenlerin ve Allah'n

haram kld cana kyanlarn affedilmeyeceini iddia ediyor. Baka ilâhlara

ibadet ettiimiz, Allah’n haram kld cana kydmz ve irk ehli olduumuz

halde nasl hicret edip Müslüman olacaz?" deyince, "De ki: Ey kendilerinin

aleyhine ar giden kullanm! Allah'n rahmetinden ümidinizi kesmeyin.

üphesiz Allah, bütün günahlar affeder. Çünkü O, çok balayandr, çok

merhamet edendir" âyeti nazil oldu. Yüce Allah, "Azap size gelmeden önce

Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardm edilmez
”

2

âyetiyle

akl sahiplerini azarlamaktadr. Helal ve haram, iman ehli içindir. Allah hu

âyetle onlar azarlamaktadr. Onlardan birinin, kendi aleyhine ar gidince,

Allah’n rahmetinden ümidini kesmemesini, tövbe etmesini ve iledii

günahtan dolay tövbe etmekte gecikmemesini emretmitir. Yüce Allah, Pl-i

mrân Sûresinde, müminlerin balanma dilemelerini zikrederken, onlann,

“Rabbimiz! Günahlarmz, iimizdeki arlklarmz bize bala, sebatmz

arttr, inkarc toplulua kar bize yardm et
”5 dediklerini bildirmitir.

Müslümanlann (ne kadar dindar olursa olsun) kendi aleyhine ar
gidebilecei bilinmelidir. Bu sebeple yüce Allah bu anlklarnda dolay

onlann tövbe etmelerini emretmitir.”4

bn Cerîriin Atâ b. Yesâridan bildirdiine göre "De ki: Ey kendilerinin

aleyhine ar giden kullarm! Allah'n rahmetinden ümidinizi kesmeyin.

1

Beyhakî (9/13, 14).

2
Zümer Sur. 54

3
Âl-i mrân Sur. 147

4 bn Cerîr (20/224, 225).
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üphesiz Allah, bütün günahlar affeder... Farknda olmadan anszn azab

size gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun"'

âyetleri Medine'de nazil olmutur .

2

ibn Cerîr'in bildirdiine göre bn Ömer der ki: Bu âyet, Ayya b. Ebî Rabia,

Velîd b. el-Velîd ve müslümanlardan bir grup kimse hakknda indi. Bunlar

müslüman olduktan sonra ikenceye ve eziyete tâbi tutuldular. Derken

fitneye dütüler. Biz, bunlar hakknda: "Allah bunlarn ebediyyen ne

tövbesini, ne de dine yeniden dönmelerini kabul eder. Çünkü bunlar

Müslüman oldular ve gördükleri azab sebebiyle dinlerini braktlar” diyorduk.

Bunun üzerine "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. Azap size gelmeden

önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardm edilmez.

Farknda olmadan anszn azab size gelmezden önce Rabbinizden size

indirilenin en güzeline uyun"3 âyetleri nazil oldu. Ömer b. el-Hattâb yaz

yazmay biliyordu. Bu âyetleri kendi eliyle yazp Ayyâ, Velîd ve dierlerine

gönderdi ve onlar da Müslüman olup hicret ettiler .

4

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin u'abu'l-

îman’da Sevbân’dan bildirdiine göre Resûlullah {saiisiiahu aleyh, «Kilem): "Dünya ve

içindekilerin, «De ki: Ey kendilerinin aleyhine afir giden kullarm! Allah'n

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. üphesiz Allah, bütün günahlar affeder.

Çünkü O, çok balayandr, çok merhamet edendir» âyetine karlk benim

olmasn istemezdim" deyince, bir adam: "Ey Allah'n Resulü! Peki irk

koanlar bu âyete dahil mi?" diye sordu. Allah’n Resulü (siiaiiahu aleyhi veseiiem) bir

müddet sustuktan sonra, üç defa. "Bilin ki, irk koanlar da bu âyete dahildir"

buyurdu .
5

Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, bnu’l-Münzir, bnu'I-Enbârî

’ Zümer Sur. 53, 54, 55
1 bn Cerîr (20/225).

3 Zümer Sur. 53, 54, 55
4 bn Cerîr (20/227, 228).

5 Ahmed 37/45 (22362), bn Cerîr (20/229), Tahncu Ehâdîsi'l-Keûfta (3/205) geçtii

üzere bn Merdûye ve Beyhak (7137). Müsned'in muhakkikleri hadisin senedinin zayf

olduunu söylemitir.
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el-Mesâhifte, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Esmâ binti Yezid

der ki: Resûlullah'n Mslatu aleyhi «sedem) bu âyeti Ji. \&\ ^J (Ey

kendilerinin aleyhine an giden kullarm!...)” eklinde okuduunu

duydum .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ Hüsnü 'z-Zarida, bn

Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî'nin u'abu'l-îman ’da bildirdiine

göre bn Mes'ûd, Cehennemden bahseden bir kssacnrn yanndan geçerken:

"Ey Cehennemden bahseden! nsanlar ümitsizlie düürme!” deyip, "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” âyetini okudu .

2

bn Cerîrîin bn Sîrîn'den bildirdiine göre Hz. Ali: "Hangi âyet daha

genitir?” diye sorunca, Kur'ân’dan âyetler zikredip, "Kim kötülük iler veya

kendine yazk eder de sonra Allah'tan balanma dilerse, Allah' mafiret

ve merhamet sahibi olarak bulur
" 1

gibi âyetleri okumaya baladlar. Bunun

üzerine Hz. Ali: "Kur’ân'da, "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”

âyetinden daha geni (kapsaml) bir âyet yoktur” dedi .
4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, "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" âyetini açklarken öyle dedi: "Allah

insanlan mafiretine çarmtr. Yüce Allah, Mesîh’in Allah olduunu,

Mesih’in Allah’n olu olduunu, Uzeyrîin Allah’n olu olduunu, Allah’n

fakir olduunu, Allah’n elinin bal olduunu (cimri olduunu), Allah’n üçün

' Bu kraat, eldeki Kur'ân'n metnine muhalif olduu için âz bir krattr. bnu I-

Havâliye'nin Muhtasar e-evâz'ma (sh. 132) bakn. Ahmed 45/549, 574, 581, 586 (27569,

27596, 27606, 27613), Abd b. Humeyd el-Muntehab (1575), Tirmizî (3237 “hasen”), Hâkim

(2/249). Zayf hadistir (bak: Etbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 637).
1 bn Ebî eybe (13/185), bn Ebi'd-Dünyâ (50), bn Cerîr (20/228) bn Kesîr Tefstr'dc

(7/99) geçtii üzere bn Ebî Hâtim, Taberânî (8635) ve Beyhakî (1053).

1 Nisa Sur. 110
4 bn Cerîr (20/228).
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üçüncüsü olduunu iddia edenler hakknda, "Allah'a tövbe etmezler, O'ndan

mafiret dilemezler mi? Oysa Allah balayan'dr, merhamet edendir
" 1

buyurmaktadr. Sonra, bunlardan bile daha büyük günah ileyen, "Sizin en

yüce Rabbiniz benim"2
diyenleri ve "Ey ileri gelenler! Sizin benden baka bir

tanrnz olduunu bilmiyorum"3
diyenleri tövbe etmeye çarmtr.'' bn

Abbâs der ki: “Bundan sonra kullarn tövbeden ümitlerini kesmelerine sebep

olan, Allah'n Kitab'n inkar etmi olur, ama Allah kiinin tövbesini kabul

(nasib) etmedikçe, kul tövbe edemez."

bnu'l-Münzîr ve ibn Ebi Hâtim'in bildirdiine göre Ubeyd b. Umeyr der ki:

blis: “Ey Rabbim! Âdem sebebiyle beni Cennetten çkardn. Ben de ancak

senin izninle ona musallat olabilirim" deyince, Yüce Allah: “Sen ona

musallatsn” buyurdu. blis: “Ey Rabbim! Bana daha fazlasn ver” deyince,

Allah: “Onun her doan çocuuna karlk senin de bir çocuun olacaktr”

buyurdu. blis: “Ey Rabbim! Bana daha fazlasn ver” deyince, Yüce Allah:

“Onlarn göüsleri sizin meskeninizdir ve onlann damarlannda kann akt
gibi akarsnz” buyurdu. blis: “Ey Rabbim! Bana daha fazlasn ver” deyince,

Yüce Allah: “Onlara kar yaya ve atllarnla haykrarak yürü, mallanna ve

çocuklanna ortak ol, onlara vaadlerde bulun” buyurdu. Hz. Âdem: “Ey

Rabbim! Onu bana musallat ettin. Senin yardmn olmadan ondan

korunamam” deyince, Yüce Allah: “Doan her çocuuna kendisini kötü

arkadalardan koruyacak melekler tayin edeceim” buyurdu. Hz. Âdem: “Ey

Rabbim! Bana daha fazlasn ver” deyince, Yüce Allah: “Bir iyilie on sevap ve

daha fazlasn vereceim, kötülüe de ya bir günah yazacam veya onu

sileceim” buyurdu. Hz. Âdem: "Ey Rabbim! Bana daha fazlasn ver”

deyince. Yüce Allah: “Can bedende olduu müddetçe tövbe kaps açk

kalacaktr" buyurdu. Hz. Âdem: “Ey Rabbim! Bana daha fazlasn ver”

deyince, Yüce Allah: “Ey kendilerinin aleyhine ar giden kullarm! Allah'n

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. üphesiz Allah, bütün günahlar affeder.

Çünkü O, çok balayandr, çok merhamet edendir" buyurdu .

4

Mâide Sur. 74
2
Nâziât Sur. 24

5 Kasas 3ur. 38
4 bn Kesîr Tefsir

1de (7/100) geçtii üzere îbn Ebî Hatim, Abdullah b. Ubeyd b.

Umeyr'den.



622 ^8 Züttter Sûresi g-

Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Diyâ, Enes'ten Resûlullah'n (iBBkk aleyhi ws«M öyle

buyurduunu nakleder; "Canm elinde olana yemin ederim ki, günahlarnz

yerle gök arasn dolduracak kadar çok günah ileseniz, sonra da Allah'tan

balanma dikseniz, Allah sizi balar. Muhammed'in cam elinde olana

yemin ederim ki, eer siz günah ilemeseydiniz, Allah, günah ileyip peinden

tövbe eden bir topluluk yaratrd.

bn Ebî eybe ve Müslim'in Ebû Eyyûb el-Ensârî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saliallahu aleyhi yesellem); “Eer siz günah ilemeseydiniz, Allah, günah

ileyip peinden tövbe eden kullar yaratrd" buyurmutur. 2

Hatîb'in Ruvât Mâlik’te bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (»Haiii-hu

aleyhi vesElem) öyle buyurdu: "Yüce Allah, Hz. Davud'a: «Ey Dâvud! Kullarmdan

biri bir iyilik yapar ve ben onu bu iyilik sebebiyle Cennetime sokarm» diye

vahyedince, Hz. Dâvud: «O iyilik nedir?» diye sordu. Yüce Allah: «Bir mümini

kurtard zor bir durumdur» buyurunca, Hz. Dâvud: «Allahm! Seni hakkyla

bilenin. Senden ümidini kesmemesi gerekir» dedi.

"

Hakîm et-Tirmizî'nin Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiisitahu aleyh veseiiemj öyle buyurdu:
"
Cibril bana öyle dedi: "Ey Muhammedi

Kyamet günü Yüce Allah bam hitab ederek: «Ey Cibrîl! Neden falann, falann

Cehennemliklerin saflarnda olduunu görüyorum?» diye sorar. Ben: «Ey

Rabbim! Onun bugün hayrm görecei bir iyiliini bulamadk» cevabn

verince Yüce Allah: «Dünyadayken onun: "Ey Hannân (merhametli olan), Ey

Mennân (ihsan bol olan)" dediini duydum. Ona git ve bu sözünden ne

kasdettiini sor» buyurur. Ben gidip adama sorunca, adam: «Allah'tan baka

Hannân ve Mennân olan var m!» karln verir. Bunun üzerine adamn

elinden tutup Cehennem ahalisinin saflarndan çkararak Cennet ahalisinin

saflarna sokarm.
"3

’ Ahmed 21/146 (134923), Ebû Ya'lâ (4226) ve Diyâ (1544, 1545). Müsned 'in

muhakkikleri hadisin sahihun iiayrihi olduunu söylemitir.
1
îbn Ebî eybe (13/180) ve Müslim (2748).

3 Hakîm et-Tirmizî (1/380).
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bnu'd-Durays ve Ebu’l-Kâsm b. Birân'n el-Emâlî*de bildirdiine göre Hz.

Ali der ki: "Gerçek fakih, insanlar Allah’n rahmetinden ümitsizlie

düürmeyen, onlara Allah’a isyan hususlarnda kolaylk tanmayan, onlar

Allah’n azabndan emin klmayan, Kur'ân' onu istemeyip bakasna

meylederek terk etmeyen kimsedir. Kendisinde ilim olmayan ibadette,

kendisinde anlama olmayan ilimde, kendisinde düünme olmayan okumada

hiçbir hayr yoktur."'

Ibn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Atâ b. Yesâr der ki: "Allah'n

rahmetinden ümit kestirenlerden oluan bir köprü vardr. Kyamet günü

insanlar, Allah'n rahmetinden ümit kestirenlerin boynuna basarak

geçeceklerdir."

1

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hz. Âie, Ubeyd b.

Umeyr'e: "Oturduun zaman insanlann da senin etrafnda oturduunu

söylemedim mi?" deyince, Ubeyd: "Evet dedin" karln verdi. Bunun

üzerine Hz. Âie: "Sakn insanlan ümitsizlie düürerek helake sürükleme"

dedi .

3

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem der ki:

Geçmi ümmetlerde, çok ibadet edip bu konuda kendini zorlayan ve insanlan

ümitsizlie sevkeden bir adam vard. Bu adam ölünce: "Ey Rabbim! Yannda,

benim neyim var?" diye sorunca, Allah: "Cehennem var" karln verdi.

Adam: "Peki yaptm ibadetler ve çabalar nerede?” diye sorunca ise adama:

"nsanlara Benim rahmetimden ümit kestiriyordun. Ben de bu gün

rahmetimden ümidini kestireceim" denilir.'’

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Katâde der ki: Bildirildiine göre baz insanlar irkte büyük günahlar

ilediler ve bu sebeple günahlarnn balanmayacandan korktular. Yüce

1

bnu'd-Durays (69).

1 bn Ebî eybe (13/191).

3 Abdurrezzâk (20560).

4 Abdurrezzâk (20561).
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Allah onlar, "Ey kendilerinin aleyhine ar giden kullarm! Allah'n

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. üphesiz Allah, bütün günahlar affeder.

Çünkü O, çok balayandr, çok merhamet edendir'’ buyurarak davet etti.'

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Miclez der ki: "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" âyeti nazil olunca, Resûlullah Malin .u

aiayhi vssBism) kalkp insanlara hutbe vererek âyeti okudu. Bir adam kalkp: "Ey

Allah’n Resûlü! Allah'a irk komay da m affeder?" diye sorunca, Allah’n

Resûlü (saHaiiehii aleyhi veseiiem) sustu. Adam birkaç defa ayn soruyu tekrarlaynca,

Yüce Allah, "Allah kendisine ortak komay elbette balamaz, bundan

bakasn dilediine balar. Allah'a ortak koan kimse, üphesiz büyük

bir günahla iftira etmi olur
"2

âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd'in krime'den bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "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"3
âyeti, "Azap size gelmeden önce

Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardm edilmez"** âyetine

balanarak okunur."

’ Abdurrezzlk (2/174) ve bn Cerîr (20/225, 226).

2
Nisa Sur. 48, 116

3 Zümcr Sur. 53

4 Zümer Sur. 54
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îüu 4.îi3i çdcgb il Ji ^ f*ij w J/t u^>&
âl i*. ^ cijî U JU li>^-b jJâ jjs * ûjjiü V (4itj

* jjd ^ viü3 ^iju â öt ji jji
;
jl * j^u^ sicili

Jii Jj ^ o~^Jl Cr-
Ojiti 5j5T ^ OÎ jJ OÜüJl ^ Jj" jl

Crf
cJ£i ^IjT dlâU-

"Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na teslim

olun. Sonra size yardm edilmez. Farknda olmadan azap

size anszn gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en

güzeline uyun ki, kii, «Allah'n yannda, ilediim

kusurlardan dolay vay hâlime! Gerçekten ben alay

edenlerden idim» demesin. Yahut, «Allah beni doru yola

iletseydi, elbette O'na kar gelmekten saknanlardan

olurdum» demesin. Yahut azab gördüünde, «Keke benim

için dünyaya bir dönü daha olsa da iyilik yapanlardan

olsam» demesin. (Allah, öyle diyecek:) Hayr, öyle deil!

Âyetlerim sana geldi de sen onlar yalanladn, büyüklük

tasladn ve inkârclardan oldun."

(zümcr Sur. 54-59)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

"Rabbinize dönün ..."
1

buyruu: “Rabbinize yönelin “ mânâsndadr.

2

1

Zümer Sur. 54
2 bn Cerîr (20/231).
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bnu'l-Münzir’in Ubeyd b. Ya'lâ'dan bildirdiine göre âyetteki dönmek

sözünden kastedilen dua etmektir.

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

''Kii, «Allah'n yannda, ilediim kusurlardan dolay vay hâlime!

Gerçekten ben alay edenlerden idim» demesin"
1

âyetlerini açklarken öyle

dedi: "Yüce Allah, kullarn söyleyecei eyi henüz onlar söylemeden,

yapacaklar amelleri de henüz yapmadan haber vermi ve "Hereyden

haberdar olan Allah gibi, sana kimse haber vermez" 2 buyurmutur.

"Gerçekten ben alay edenlerden idim, demesin "3 buyruundan kastedilen,

kiinin: "Ben insanlan bu yoldan alkoyup tehdid edenlerdendim" demesidi-.

"Yahut, "Allah beni doru yola iletseydi, elbette O'na kar gelmekten

saknanlardan olurdum, demesin. Yahut azab gördüünde, «Keke benim

için dünyaya bir dönü daha olsa da iyilik yapanlardan olsam» demesin "4

buyruundan kastedilen ise, kiinin: "Keke ben de hidayete uyanlardan

olsaydm" demesidir. Yüce Allah, onlar dünyaya dönseler bile hidayete

eremeyeceklerini bildirmektedir. Bu konuda Alah, "Eer geri döndürülseler

yine kendilerine yasak edilen eylere dönerler. Dorusu onlar

yalancdrlar
"5 ve "Onlarn kalblerini, gözlerini, ona ilk defa inanmadklar

gibi çeviririz; onlar taknlklar içinde akn akn brakrz” 6

buyurmaktadr. Eer onlar dünyaya dönseler bile, tpk daha önce

dünyadayken hidayetle aralarna engel konulduu gibi, yine hidayetle

aralarna bir engel konulur."7

Âdem b. Ebî yâs, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin

el-Esmâ ve's-Sifât’ta Mücâhid’den bildirdiine göre "Allah'n yannda.

1

Zümer Sur. 56-58
3

FâtrSur. 14

3 Zümer Sur. 56

* Zümer Sur. 57, 58

5 En'âm Sur. 28
6
En'âm Sur. 110

7
tbn Cerîr (9/491, 20/236, 237) ve bn Ebî Hatim 4/1369 (7775).
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ilediim kusurlardan dolay vay hâlime..."' buyruu, "Allah’n

emirlerinden ihmal ettiklerimden dolay vay halime" mânâsndadr.

1

tanu’l-Münziriin Dahhâk’tan bildirdiine göre "Allah'n yannda,

ilediim kusurlardan dolay vay hâlime ..."

3

buyruu, "Allah’n zikrini ihmal

etmemden dolay vay halime" mânâsndadr.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde, "Farknda

olmadan azap size anszn gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en

güzeline uyun ki, kii, «Allah’n yannda, ilediim kusurlardan dolay vay

hâlime! Gerçekten ben alay edenlerden idim» demesin"1 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Bu kiinin, Allah’n emirlerini ihmal etmesi yetmezmi

gibi, Allah’a itaat edenlerle de alay ederdi. Bu, Cehennemliklerden bir

ksmnn sözüdür. Baka bir snf, "Allah beni doru yola iletseydi, elbette

O'na kar gelmekten saknanlardan olurdum"5 diyecektir. Baka bir ksm

ise dünyaya tekrar dönmeyi temenni edip, "Keke benim için dünyaya bîr

dönü daha olsa da iyilik yapanlardan olsam..." diyecektir. Allah onlarn bu

sözlerinin aslsz olduunu bildirerek: "Hayr, öyle deil! Âyetlerim sana

geldi de sen onlar yalanladn, büyüklük tasladn ve inkarclardan oldun ."6

eklinde cevap verecektir.
7

Ahmed, Nesâî, Hâkim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi vEseiiem):
"
Her Cehennemlik olan:, Cennetteki yerlerini

görür ve: «Keke Allah bana hidayet verseydi» der, bundan dolay pimanlk

duyar. Her Cennetlik de cehennemdeki yerini görür ve: «Ya Allah beni hidâyete

eritirmeseydi, der ve bu onun için bir ükür olur»" buyurduktan sonra

1

Zümer Sur. 55
5

Âdem, Tefsîru Mücâhid (sh. 580), bn Cerîr (20/234) ve Beyhak 8772).

3 Zümer Sur. 55
4 Zümer Sur. 55, 56

5 Zümer Sur. 57
6
Zümer Sur. 59

7 bn Cerîr (20/235, 236, 238).
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"‘Allah'n yannda, ilediim kusurlardan dolay vay hâlime! Gerçekten ben

alay edenlerden idim, demesin" 1 buyruunu okudu.
2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellemü

"Cennetlik olsalar bile, bir mecliste oturup Allah' zikretmeyen hiçbir topluluk

yoktur ki, bu kendileri için bir pimanlk olmasn" buyurunca, sahabe: “Bu

nasl olur ey Allah'n Resulü?'" dîye sordular. Resûlullah (sallallahu aiayhî vesaiiem :

"Allah' zikrettikleri her meclisten dolay aldklar sevaplar görürler ve o

meclisten sevap almadklarm görürler. Bu, onlar için bir pimanlk olur’’

buyurdu.

Buhârî Tarih'te, Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Bekre

der k: Resûlullah'in (sallallahu aleyhi mailem) “ CuS Ojj&l-iIj Coo&â ibT i3»b>- jJ

1> >ISÜI"3 âyetini okurken, kelimelerin hepsini esre olarak okuduunu

duydum.4

Hâkim, bn Merdûye, Hatîb ve bnu'n-Neccâr'n Ümmü Seleme’de

bildirdiine göre Resûlullah (sahUshu alayhi mellem), " ^ ç-lü jbî ds»L»- j3

û±>isüi ^ o*/’5 âyetini okurken, kelimelerin hepsini esre olarak okudu.
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, " oilSI jüî üki. Al J]

iSJl ja cJSS 6A3IIS l*/’ eklinde nasb ile okurdu.

1

Zümer Sur. 56
7

Ahmed 16/381 (10652), Nesâî S. el-Kübrâ (11454) ve Hâkim (2/435 “sahih"].

Müsned 'in muhakkikleri, hadisin senedinin Buhârî'nin artna göre sahih olduunu
söylemitir.

3 Zümer Sur. 59
4

Buhârî (6/486), Heysemî, Mectnau'z-Zevâid’de (7/101) geçtii üzere Taberânî.
5 Zümer Sur. 59
6
Hâkim (2/252) ve Hatîb (325).
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“Kyamet günü Allah'a kar yalan söyleyenleri görürsün,

yüzleri kapkara kesilmitir. Büyüklük taslayanlar için

Cehennemde bir yer mi yok!? Allah, kendisine kar
gelmekten saknanlar baarlan sebebiyle kurtarr, Onlara

kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de," (Zümcr Sur. 6o, s)

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de, Tirmizî, Nesâî, bn

Merdûye ve Beyhakî u'abu'l-îman’da, Amr b. uayb’dan, o babasndan, o da

dedesinden, Resûlultah’n (ssiiaiiahu aleyh reseiiem) öyle buyrduunu nakleder:

"Dünyada kendini beenip büyüklük taslayanlar kyamet günü insan eklinde

zerrecikler gibi maher yerine çkarlacaklar, her yönden zillet kendilerini

kaplayacak. Cehennem'de adna «Bûlus» denilen bir hapishaneye sürülecekler

üzerlerinde atelerin atei yükselecek. Cehennemliklerin kan irin ve tortulan

onlara içrilecektir."

1

Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(silaiMm aleyhi veseliam): "Dünyadayken büyüklük taslayanlar, kyamet günü ateten

tabutlar içine konulup üzerlerine kilit vurulur" buyurmutur.1

Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ka’b(u'l-ahbâr) der ki:

"Dünyada kendini beenip büyüklük taslayanlar kyamet günü insan eklinde

zerrecikler gibi maher yerine çkarlacaklar, her yönden zillet kendilerini

1

bn Ebî eybe (9/90), Ahmed 11/260 (6677), Buhâri (557), Tirmizî (2492 "hasen") ve

Beyhakî (8183) Hasen hadistir. (Bak: Elbârtî, Sahîh Sünen et-Tirmizî 2025).
2

Beyhakî (8186) bn Adiy vastasyla.
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kaplayacak. Üzerlerinde atelerin atei yükselecek. Cehennemliklerin kan irin

ve tortulan onlara girilecektir.”'

Ahmed’in Zühd'de, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah («lniia-u

aleyhi «seilem) öyle buyurdu: '‘Dünyada kendini beenip büyüklük taslayanlar

kyamet günü insan eklinde zerrecikler gibi maher yerine çkarlacaklar te

Allah katndaki deersizliklerinden dolay, insanlar arasnda hüküm verilinceye

kadar insanlar onlarn üzerine basacaklar. Sonra onlar atelerin ateine

götürülecekler." Sahabe: “Ey Allah’n Resulü! Atelerin atei nedir?" diye

sorunca, Hz. Peygamber (salisilata aleyhi veseiiem): "Cehennem halkm rinleridir"

buyurdu .

3

bn Cerîriin bn Zeyd'den bildirdiine göre “Allah, kendisine kar

gelmekten saknanlar baarlar sebebiyle kurtarr ..." 3 buyruundaki

baardan kastedilen amelleridir .

4

r** $ Ü* il

“Allah, her eyin yaratcsdr. O, her eye vekildir."

(zümcr Sur* 62 )

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifâfta Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (ssllaiiehu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "nsanlar size her eyi soracaklar.

Hatta: «Allah her eyi yaratt, peki Allah' kim yaratt ?» diye soracaklar. Size

böyle sorulduu zaman : «Allah her eyden önce vard, her eyin yaratcsdr ve

Hereyden sonra da var olacaktr» deyiniz.
"5

’ Beyhaki (8184).
1
Ahmed (sh. 22).

3 Zümer Sur. 61

4 bn Cerîr (20/240).

5
Beyhakî (14). Muhakkik hadisin senedinin sath olduunu söylemitir.
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^ ihjjl 4*\ oUL ^jSîlj oljU-Ul lîLi ii

o^UJl

“Göklerin ve yerin anahtarlar O'nundur. Allah'n âyetlerini

inkâr edenler var ya, ite onlar ziyana urayanlarn ta

kendileridir." (Zümer Sur. 63)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine

göre âyette geçen "âJGU” kelimesi, anahtarlar mânâsndadr.
1

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'I-Münzirîin Mücâhid'den

bildirdiine göre âyette geçen “sJ[ii” kelimesi, Farisi diliyle anahtarlar

mânâsndadr. 2

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Katâde ve

Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre âyette geçen 96UUI âJüii”

kelimesi, göklerin ve yerin anahtarlar mânâsndadr.3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Bir sabah Allah'n

Resulü (saiiBiiahu aieyN veseilem) yanmza çkp öyle buyurdu: "Bu sabah rüyamda

mizanlarn mekâlidinin bana verildiini gördüm. Mekâlîd anahtarlardr.

Mizanlar ise sizin tart iini yaptnz terazilerinizdir. Teraziler getirilip gök

ile yer arasna kuruldu, sonra ben bir kefeye, ümmet te dier kefeye konuldu,

benim bulunduum kefe ar bast. Sonra Ebû Bekir getirilip bir kefeye kondu,

ümmet te dier kefeye kondu, Ebû Bekr’in bulunduu kefe ar bast. Sonra

Ömer gitirilip bir kefeye kondu, ümmet te dier kefeye kondu, Ömer'in

bulunduu kefe ar bast. Sonra Osman getirilip bir kefeye kondu, ümmet te

’ bn Cerîr (20/242).
1 bn Cerîr (20/478).

3 Abdurrezzâk (2/190) ve bn Cerîr (20/242, 278).
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dier kefeye kondu , Osmân'n bulunduu kefe ar bast. Sonra teraziler

kaldrld .

"

Ebû Ya'lâ, Yûsuf el-Kâdî Sünen’de, Ebu'l-Hasan el-Kattân et-Tivâlâ?ta,

bnu's-Sünnî AmeZu'i-Yepm ve’l-Leyle’de, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Osman b. Affân der ki: Resûlullah'a (saiiaiiahu eieyhi

veselem), "Göklerin ve yerin anahtarlar O'nundur..."

1

âyetini sorduumda

öyle buyurdu:

"Ey Osman! Daha önce hiç kimsenin sormad bir soru sordun. Göklerin

ve yerin anahtarlar; «Allah'tan baka ilâh yoktur
, Allah en büyüktür, Allah

noksanlklardan münezzehtir. Hamd Allah'a mahsustur. Kendisinden baka

ilâh olmayan, Evvel, Âhir, Zahir ve Bâtn olan, hayat veren, öldüren, diri olan

ve Ölmeyen, hayrn hepsi elinde olan ve her eye gücü yeten Allah'tan

balanma dilerim» sözleridir. Ey Osman! Kim bu sözleri günde on defa

söylerse, kendisine on ey verilir.

Birincisi, geçmi günahlar balanr. kincisi kendisi için Cehennemden

kurtulu beraat yazlr. Üçüncüsü kendisini gece ve gündüz âfetlerden ve

musibetlerden koruyan iki melek tayin edilir. Dördüncüsü, kendisine

kantarlarca sevap verilir. Beincisi Hz. smail'in evladndan yüz köle aza,

i

edenin sevab kendisine ihsan edilir. Alhncs kendisine Kur'ân, Tevrat, nci,,

Zebur okumu gibi mükâfat verilir. Yedincisi onun için Cennette bir kök bin i

edilir. Sekizincisi iri gözlü hurilerle evlendirilir. Dokuzuncusu bana vakar

tac balanr. Onuncusu aile efradndan yetmi kiiye efaatçi klnr. Ey

Osmân! Eer gücün yeterse ömründe bir gün dahi bunu kaçrmamaya bak ki

kazananlarla birlikte kazanasn ve bu sebeple öncekileri ve sonrakileri geçesin."
1

1

Zümer Sur. 63
2

el-Melâlibu’l-Âliye’de (4082), Mecmau’z-Zevâid’de (10/115) ve bn Kesir TV/sû'dî

(7/103) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, el-Leâliu'l-MasniVda (1/87) geçtii üzere Yûsuf el-Kâd ,

el-Leâliu 'l-Masnû 'a'd a (1/88) geçtii üzere Ebu'l-Hasan el-Kattân ve bnu'l-Münzir,

bnu's-Sünnî (73), bn Kesir Tefsir
1de (111) ve el-Leâliu'l-Masnû 'a'da (1/88) geçtii üzer;

geçtii üzere bn Ebî Hatim, el-Leâliu'l-Masnû'a'da (1/88, 89) geçtii üzere bn Merdûye.
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bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Osman b. Affân,

Resûlullah'a (satlaltahu aleyhi rsseiiem) gelerek: "Göklerin ve yerin anahtarlar

O'nundur..."’ âyetinin mânâs nedir?" diye sorunca, Allah'n Resulü isaiiaiiahu aleyhi

vesBiam) öyle buyurdu: "Göklerin ve yerin anahtarlar; «Allah noksanlklardan

münezzehtir. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan baka ilâh yoktur. Allah en

büyüktür, güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'n yardmyla elde

edilir, o Evvel’dir, Âhirdir, Zahirdir, Bâtndr, öldürür ve diriltir ve Onun

her eye gücü yeter» sözleridir. Ey Osman! Kim bu sözleri sabah on defa,

akam da on defa söylerse, Allah ona alt ey verir. Birincisi, blis ve

ordularndan korunur. kincisi Cennette kendisine kantarlarca sevap verilir.

Üçüncüsü, iri gözlü hurilerle evlendirilir. Dördüncüsü
,
günahlar balanr.

Beincisi, Cennette Hz. brahim'in çardanda onunla beraber olur. Altncs,

ölüm annda on iki melek hazr bulunup kendisini Cennetle müjdelerler ve

mezarndan (Cennetteki yerine gitmesi için) kendisini hazrlarlar. Kendisine

kyamet gününün zorluklarndan birisi isabet edecek olursa: «Korkma . Sen

emniyet içinde olanlardansn» derler. Sonra Allah onu kolay bir hesaba çeker ve

Cennete götürülmesi emredilir. Bunun üzerine gelinin hazrland gibi

kendisini Cennete götürmek içi hazrlarlar ve insanlar iddetli bir hesaba

çekilirken kendisini Cennete sokarlar."

1

Hâris b. Ebî Usâme ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Osmân b. Affân’a, "Göklerin ve yerin anahtarlar O'nundur ..."3 âyetinin

mânâs sorulunca Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "«Allah

noksanlklardan münezzehtir, Hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan baka ilâh

yoktur, Allah en büyüktür» sözü göklerin ve yerin anahtarlardr. «Güç ve

kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'n yardmyla elde edilir» sözü ise

1

Zümer Sur. 63
J

Tahrîcu Ehâdîsi'l-Keâf ta (3/207) ve el-Leâliu ’l-Masn û'a'da (1/88) geçtii üzere bn
Merdûye.

3 Zümer Sur. 63
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Ar'n halimlerindendir.
,n

Ukaylî ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta bn Ömer'den bildirir: Osmân b.

Affân, Resûlullah'a (saiiaiisk aleyhi vessilem) “Göklerin ve yerin anahtarlar

O'nundur ..."
3

âyetinin tefsirini sorunca, Resûluliah (saiiailehu aleyhi veseM öyle

buyurdu: "Bunu, senden önce hiç kimse sormad. Bunun tefsiri öyledi?:

Allah'tan baka ilâh yoktur, Allah en büyüktür Allah' hamd ile tebih ederim,

Allah'tan balanma dilerim, güç ve kuvvet, sadece Evvel, Âhir, Zahir, Bâtn,

bütün hayrlar elinde olan, öldüren, dirilten ve her eye giicü yeten Allah'n

yardmyla elde edilir .

3

ibn Cerîr'in bn Zeyd'den bildirdiine göre âyette geçen anahtarlardan

kastedilen, göklerin ve yerin hazîneleridir.

4

ûo-ü» & üpûj ci>M & ius &
"De ki: Ey cahilleri Siz bana Allah'tan bakasna ibadet

etmemi mi emrediyorsunuz? Andolsun, sana ve senden

önceki peygamberlere öyle vahyedildi: Eer Allah'a ortak

koarsan elbette amelin boa çkar ve elbette ziyana

urayanlardan olursun/' (Zümer Sur. 64, 65)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Kureyliler

Resûlullah'a (saMbhu aleyhi veseiiem) mal verip kendisini Mekke'nin en zengini

1

Haris b. Ebî Usâme el-Baye (1050). Buye'nin muhakkiki hadisin senedinin çok

zayf olduunu söylemitir.
1
Zümer Sur. 63

* Ukaylî (4/231, 232) vc Beyhakî (19) el-Esmâ ve's-Sifât'm muhakkiki hadisin çok zayf

olduunu söylemitir. bnu'l-Cevzî ise der ki: "Bu hadis. Peygamberimize yakmayacak

kadar uydurma bir hadistir. Çünkü Resûluliah (sallallahu aleyhi vesellem) mânâdan uzak

sözler söylemekten münezzehtir.
1 bn Cerîr (220/242).
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yapmay, diledii kadnlarla evlendirmeyi, onun peinden gitmeyi teklif edip:

“Ey Muhammedi Bunlar sana verelim, sen de ilâhlarmza sövmeyi ve

kötülükle anmay brak. Eer böyle yapmazsan, sana hem bizim, hem de

senin lehine olan bir teklifimiz var” dediler. Allah'n Resulü [sallaliahu aleyhi vetdiam) bu

tekliflerinin ne olduunu sorunca onlar da söylediler. Bunun üzerine Allah’n

Resulü (seiieiBhu aleyhi vesellem): "Rabbimin bana ne emredeceini bekleyeceim

"

karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah kendisine Kâfirûn Sûresini ve “De

ki; Ey cahiller! Siz bana Allah'tan bakasna ibadet etmemi mi

emrediyorsunuz? Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere öyle

vahyedildi: Eer Allah'a ortak koarsan elbette amelin boa çkar ve

elbette ziyana urayanlardan olursun
"1

âyetlerini vahyetti.

Beyhakî DelâiVde, Hasan( Basrî'nin) öyle dediini bildirir: Mürikler,

Resûlullah'a (ssiBiiahu aleyhi vesellem): “Ey Muhammedi Babalarnn ve atalarnn

dalâlette olduklann m iddia ediyorsun?” deyince, "De ki: Ey cahiller! Siz

bana Allah'tan bakasna ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Andolsun,

sana ve senden önceki peygamberlere öyle vahyedildi: Eer Allah'a ortak

koarsan elbette amelin boa çkar ve elbette ziyana urayanlardan

olursun. Hayr, yalnz Allah'a ibadet et ve ükredenlerden ol" âyetleri nazil

oldu.*

iLâJl çjj (j^jSlj ojJL üll \jjJj t»j

"Allah'n kadrini gerei gibi bilemediler. Yeryüzü kyamet

gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun

kudretiyle dürülmütür. O, onlarn ortak kotuklarndan

uzaktr, yücedir." (Züner Sur. 67)

1

Zümer Sur. 64, 65
1

Beyhakî (6/14).
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Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî,

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Dârekutnî, ibn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-

Sifâfta, bn Mes'ûd'dan bildirir: Resûlullah’a (sallalishu aleyhi vesellean) bir Yahudi âlimi

gelerek: “Ey Muhammedi Biz (Tevrat’ta), Allah’n gökleri bir parmak,

yeryüzünü bir parmak, aaçlan bir parmak, su ve topra bir parmak, dier

yaratklan da bir parmak üzerinde tuttuunu ve: “Ben el-Melik’im (mutlak

malik ve egemenim)” buyurduunu görüyoruz” dedi. Allah’n Resulü (salaii; hu

aleyhi veseiiem), Yahudi âliminin sözlerini tasdik anlamnda az dileri görününceye

kadar gülerek, “Allah’n kadrini gerei gibi bilemediler. Yeryüzü kyamet

gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle

dürülmütür. O, onlarn ortak kotuklarndan uzaktr, yücedir" 1

âyetini

okudu .

2

Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: Bir Yahudi, oturmakta olan Resûlullah'n (salMu alyh veseiiem}

yanndan geçerken: “Ey Ebu’l-Kâsm! Allah gökleri unun (ehadet parma),

yeri unun, dalar unun, suyu unun, dier yaratklan da unun üzerine

koyduunda bu nasl olur dersin?” dedi ve her birini sayarken bir parman

gösterdi. Bunun üzerine Yüce Allah, “Allah'n kadrini gerei gibi

bilemediler. Yeryüzü kyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler

de O'nun kudretiyle dürülmütür. O, onlarn ortak kotuklarndan uzaktr,

yücedir
"3 âyetini indirdi.

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in el-Azame 'ce

bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: Yahudiler Yüce Allah’ sfatlar

hakknda konuup bilmedikleri ve görmedikleri eyler söyleyince, Yüce Allah,

“Allah'n kadrini gerei gibi bilemediler. Yeryüzü kyamet gününde

1

Zümer Sur. 67
2 Ahmed 6/69 (3590), Buhârî (7415, 7451), Müslim (2786), Tirmizî (3238), Nesâî S. d-

Kiibrâ (11450), bn Cerîr (20/247, 248), Dârekutnî el-lel (5/179) ve Beyhakî (732).

3 Zümer Sur. 67

** Ahmed 4/125, 5/129 (2267, 2988), Tirmizî (3240) vebn Cerîr (220/249). Zayf hadisiir

(bak: Elbârî, Da'îf Sünen et-Tirmizî 638). Müsned 'in muhakkikleri hadisin hasenun

liayrihi olduunu söylemitir.
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bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmütür. O,

onlarn ortak kotuklarndan uzaktr, yücedir"'1
âyetini indirdi.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Yahudiler

göklerin, yerin ve meleklerin yaratlmasn düündüler. Düünmeyi bitirince,

ona bir takdir yapmaya kalktlar. Bunun üzerine Yüce Allah, "Allah'n

kadrini gerei gibi bilemediler. Yeryüzü kyamet gününde bütünüyle

O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmütür. O, onlarn ortak

kotuklarndan uzaktr, yücedir"3 ayetini indirdi.

bn Cerîr, bnu'-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî b. Enes

der ki: "O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alr ..."
4

âyeti nazil olunca

sahabe: "Ey Allah’n Resûlü! Eer Kürsî böyleyse, Ar nasldr?" dediler.

Bunun üzerine Yüce Allah, "Allah'n kadrini gerei gibi bilemediler.

Yeryüzü kyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun

kudretiyle dürülmütür. O, onlarn ortak kotuklarndan uzaktr, yücedir
"5

âyetini indirdi .

6

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât*ta, Ebû Hureyre'den

Resûlullah'n (saltflthu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Kyamet günü

Yüce Allah yerleri avucuna alp kudretiyle gökleri dürer, sonra: «Ben Melik'im.

Yeryüzünün krallar nerede?» buyurur."7

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn

Mâce, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve

1

Zümer Sur. 67
2 bn Cerîr (20/252) ve Ebu'-eyh (83). el-Azame'nin muhakkikleri hadisin senedinin

zayf olduunu söylemitir.

3 Zümer Sur. 67
4
Bakara Sur. 255

5 Zümer Sur. 67
6 bn Cerîr (4/539) ve bn Ebî Hatim 2/491 (2604).

7 Buhârî (4812, 6519, 8382, 7413), Müslim (2787), Nesâî S. el-Kübrâ (7692, 11455), bn
Mâce (192), bn Cerîr (20/251) ve Beyhakî (43/463, 736).
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Beyhakî el-Esmâ ve’s-Sifât’ta, bn Ömer'den öyle bildirir: Allah'n Resûlü

(sailslishu aleyhi vesellem) bir gün "Allah'n kadrini gerei gibi bilemediler. Yeryüzü

kyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle

dürülmütür. O, onlarn ortak kotuklarndan uzaktr, yücedir
"1

âyetini

minberde okurken, ellerini öne, arkaya doru hareket ettirerek öyle

buyurdu: "Rab, yüce zâtn yüceltip överek: «Ben Cebbâr'm, Ben

Mütekebbir'im, Ben Melik'.n, Ben Azîz'im, Ben Kerîm'im» buyuracaktr

"

Minber Resûlullah’ (salisilatn aleyhi vasetiem) öyle bir sarst ki biz: "Herhalde onu

yüzüstü üzerinden atacak" ded :k/

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-

Ba's’ta bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Âie'nin bana anlattna göre

Resûlullah’a Meiiahu aleyhi vesellem), "Allah'n kadrini gerei gibi bilemediler.

Yeryüzü kyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun

kudretiyle dürülmütür. O, onlarn ortak kotuklarndan uzaktr, yücedir
"3

âyetini sorduunda, Allah'n Resûlü (saliaiiahu aleyhi vesellem) öyle cevap verdi: “Yüce

Allah: «Ben Cebbâr'm, Ben uyum, Ben buyum...» deyip Yüce zâtn yüceltip

över." Allah'n Resûlü (saiiaiiah aleyhi vesellem) bunu anlatrken üzerinde bulunduu

minber öyle bir sarsld ki biz: “Herhalde onu yüzüstü üzerinden atacak"

dedik. Ben: "Peki o gün insanlar nerede olacak ey Allah'n Resûlü?" diye

sorduumda, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi raseiiem):
"
Cehennemin köprüsünün

üzerinde olacaklar" cevabn verdi/

Bezzâr, bn Adiy, el-Azame'de Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bn

Ömer'den bildirdiine göre Allah’n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem) minberde,

“Allah'n kadrini gerei gibi bilemediler. Yeryüzü kyamet gününde

bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmütür. C,

Zümer Sur. 67
2

Ahmed 9/304 (5414), Abd b. Humeyd el-Murtehab (740), Buhârî (7412), Müslim

(2788 (26), Nesâî S. el-Kübrâ (7695, 7696), bn Mâce (198, 4275), bn Cerir (20/249, 250 ,

Ebu'-eyh (143) ve Beyhakî (738, 739).

3 Zümer Sur. 67
4 Ahmed 41/349, 350 (24856), Tirmizî (3241), Hâkim (2/436 "sahîh") ve Beyhakî (629' .

Senedi sahihtir. Elbârû (Sahîh Sünen et-Tirmizî 2589)
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onlarn ortak kotuklarndan uzaktr, yücedir"’ âyetini okuyunca minber üç

defa salland .

2

el-Azame’de Ebu'-eyh, bn Merdûye, Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifâfta

bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (sallalahu aley+ vesellem) öyle buyurdu:

"Kyamet günü Yüce Allah yedi kat semay ve yedi kat yeri kudret elinde

toplayp: «Ben Allah'm, Ben Rahman 1m, Ben Melik'im, Ben Kuddûs’üm, Ben

Selâm’tm, Ben Mümin'im, Ben Müheymin’im, Ben Azîz'im, Ben Cebbarm,

Ben Mütekebbir'im, Ben, dünya hiçbir eyken onu yaratanm ve Onu tekrar

yok edecek olan da Ben'im. Krallar nerede? Zorbalar nerede?» buyurur."3

Taberânî'nin zayf isnâdla Cerîr'den bildirdiine göre Allah’n Resûlü (sailaiBhu

slayt» «selem) sahabeden bir gruba: "Size Zümer Sûresinin sonundan âyetler

okuyacam, kim alarsa Cennet ona vacip olur" buyurdu ve “Allah'n kadrini

gerei gibi bilemediler. Yeryüzü kyamet gününde bütünüyle O'nun

elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmütür. O, onlarn ortak

kotuklarndan uzaktr, yücedir
"4 âyetinden balayp sûrenin sonuna kadar

okudu. Bazlanmz alarken bazlanmz ise alamad. Alamayanlar: “Ey

Allah'n Resûlü! Alamaya çaltk, ama alayamadk” deyince, Resûlullah

(saiieiiaiu aleyhi vesellem): "Onu bir daha okuyacam, alamayan, alar gibi yapsn"

buyurdu .

5

Taberânî ve Ebu'-eyh’in el-Azame’de, Ebû Mâlik el-E'arî'den

bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vaseiiem) öyle buyurdu: "Yüce Allah öyle

buyurur: «Üç eyi kullarmdan gizledim. Bunlar gören kii hiçbir zaman

kötülük yapmaz, örtümü açm olsaydm Beni görür ve nihayet kesin olarak

1

Zümer Sur. 67
2
tbn Kesir Tefsîr'de (7/106) geçtii üzere Bezzâr, bn Adiy (4/1647) ve Ebu'-eyh

(132) el-Azame'nin muhakkiki hadisin zayf olduunu söylemitir.
3 Ebu'-eyh (134) ve Bcyhakî (705). el-Esmâ ve's-Sifât'n muhakkiki hadisin sahih

olduunu söylemitir.
4 Zümer Sur. 67
5 Taberânî (2459). Heysemî, Mecntau’z-Zevâid'de (7/101) ravilerden Bekr b. Huneys'in

metruk olduunu söylemitir. bn Kesir Tefsir
1de (7/106 hadisin çok garîb olduunu

söylemitir.
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inanr, yarattklarm öldürdüüm zaman onlara nasl davranacam bilirdi.

Ben gökleri, sonra da yerleri avucuma aldm, sonra da: «Ben Melik'im, Benim

dmdaki mülk sahipleri kimlerdir?» buyurdum. Sonra onlara Cenneti,

Cennette onlar için hazrlam olduum her bir hayr gösteririm de buna kesin

olarak inanrlar. Yine onlara Cehennemi ve orada onlar için hazrlam

olduum kötülükleri gösteririm de kesin olarak inanrlar. Fakat Ben, onlarn

nasl amel yapacaklarn bilmek için kasden bunlar kullarmdan gizledim,

sonra da bunu onlara beyân ettim.’*

Abd b. Humeyd ve ibn Merdûye'nin Mesrûk'tan bildirdiine göre

Resûlullah {seiidiatm Bierhi veseiien) bir yahudiye:
"
Rabbmizin azametini anlat"

deyince, Yahudi: “Gökler yüce Allah'n serçe parmanda, yerler serçe

parmakla orta parmak arasndaki parmanda, dalar orta parmanda, sular

ehadet parmanda, dier mahlukat ise baparmandadr" dedi. Bunun

üzerine Allah'n Resulü (salisilatn aleyhi veseiiem), “Allah'n kadrini gerei gibi

bilemediler. Yeryüzü kyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler

de O’nun kudretiyle dürülmütür. O, onlarn ortak kotuklarndan uzaktr,

yücedir"
2
âyetini okudu.

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: “Yüce Allah, yedi kat semay ve içindekileri, yedi kat yeri ve

içindekileri sa eliyle toplar ve bunlarn hepsi, Onun elinde bir hardal tanesi

gibi durur."3

Abd b. Humeyd’in Katâde’den bildirdiine göre Ka'b(u’I-ahbâr), "Gökler

de O'nun kudretiyle dürülmütür"4 buyruunu açklarken: “Bunlarn hepsi

Allah'n sa elindedir" demitir.

' Taberânî (3447) vc Ebu'-eyh (81). Taberârû'nin Mu’cem ' inin muhakkiki, ravilerden

Muhammed b. smâil b. Ayyâ'n zayf olduunu söylemitir.
2
Zümer Sur. 67

3 Ebu'-eyh (137).

4 Zümer Sur. 67
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Abd b. Hmeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk, "Yeryüzü

kyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Göklerde O'nun kudretiyle

dürülmütür"1 buyruunu açklarken: "Bunlarn hepsi Allah'n sa elindedir"

demitir.

2

Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sijnfta bildirdiine göre eybân en-Nehavî,

"Allah'n kadrini gerei gibi bilemediler. Yeryüzü kyamet gününde

bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmütür. O,

onlarn ortak kotuklarndan uzaktr, yücedir"’ âyetini açklarken: "Katâde

bu âyeti tefsir etmemitir" dedi .

4

Beyhakî'nin bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne der ki: “Yüce Allah'n,

Kitabnda kendisini vasfettii her eyin tefsiri, onu okumak ve hakknda

yorum yapmamaktr."

5

Ebu'-eyh'in el-Azame’de bildirdiine göre Ebû Zer der ki: Allah'n Resulü

(saiiBiiatu aleyhi vaniiem) bana: "Kürsî'nin ne olduunu biliyor musun?" diye sorunca,

ben: “Hayr" cevabn verdim. Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseilem) öyle buyurdu:

"Gökler ve yerler ve bu ikisinin içindekiler, Kürsye göre, çöl bir araziye

atlm bir (demir) gibidir. Ar'n Kürsî'ye olan azameti de, tpk bu çölün o

halkaya üstünlüü gibidir. Bütün bunlar da Allah'n avucunda, birinizin

avucunda bulunan en küçük bir zerre gibidir. Yüce Allah'n, «Allah'n kadrini

gerei gibi bilemediler. Yeryüzü kyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir.

Gökler de O'nun kudretiyle dürülmütür. O, onlarn ortak kotuklarndan

uzaktr, yücedir âyeti buna iaret etmektedir

1

Zümer Sur. 67
2 bn Cerîr (20/247).

’ Zümer Sur. 67
4 Beyhakî (724). Muhakkik hadisin senedinin sahih ve ravilerinin hepsinin güvenilir

olduunu söylemitir.

5 Beyhakî (725). Muhakkik hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
6
Zümer Sur. 67

7 Ebu'-eyh (254) Muhakkik hadisin çok zayf olduunu söylemitir.
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yedi sema ve yedi kat

yeryüzü Allah'n elinde, sizden birinin avucundaki hardal tanesi gibidir.”

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Resûlullah’a (saiiaflahu aleyhi

“Allah'n kadrini gerei gibi bilemediler. Yeryüzü kyamet gününde

bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmütür. O,

onlarn ortak kotuklarndan uzaktr, yücedir
" 3

âyetini sorup: "O gün

insanlar nerededir?" diye sorduumda: “Srat'tadrlar" cevabn verdi .

3

bn Cerîr'in Ebû Eyyûb el-Ensârî'den bildirdiine göre Resûlullah’a Matiahu

slayhi resdM bir Yahudi bilgini gelip: “Yüce Allah, Kitab’nda, " Yeryüzü kyamet

gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle

dürülmütür..."
4 buyuruyor. nsanlar bunun içinde ne kadardr?" diye

sorunca, Allah’n Resulü Maileh. aleyhi «Kellem): "Onlar bütün bunlar arasnda

kitaptaki bir nokta gibidir" buyurdu .

5

ili M yi IjAj OjU-lîl yi & jjJatt yi çiSj

13li & fi âl

"Sûr'a üflenir ve Allah'n diledii kimseler dnda
göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir

daha üflenir, bir de bakarsn onlar kalkm bekliyorlar."

(Zümer Sur. 68)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr ve

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Yahudinin biri Medine

çarsnda: "Musa'y bütün insanlardan üstün klan, Allah hakk için...”

1 bn Cem (20/246).
2
Zümer Sur. 67

3 bn Cerîr (20/253).

4 Zümer Sur. 67
5 bn Cerîr (20/251).
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deyince, Ensâridan bir adam elini kaldrp Yahudi’nin suratna bir amar

indirerek: "çimizde Allah'n peygamberi olduu halde sen bunu ne hakla

söylüyorsun?" dedi. Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vs«im bunu zikrettiimde ise

Allah'n Resûlü Csaiiaitah aleyhi veseiien} öyle buyurdu: " Yüce Allah, «Sûr'a üflenir ve

Allah'n diledii kimseler dnda göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür.

Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsn onlar kalkm bekliyorlar»'

buyurmaktadr. Ban kaldranlarn ilki ben olacam. Tam bu srada Musa'y

Ar’n direklerinden birine yapm olarak göreceim. Bam benden önce mi

kaldrmtr, yoksa Allah'n istisna ettii kimselerden midir, bilemiyorum

Ebû Ya'lâ, Dârekutnî el-Efrâd’da, bnu'l-Münzir, Hâkim, Ibn Merdûye ve

Beyhakî u’abu'l-îman’da’da Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n (saiiaJiahu aleyhi veteiiem)

öyle burduunu nakleden "Cibril'e, «Sûr'a üflenir ve Allah'n diledii

kimselerdnda göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha

üflenir, bir de bakarsn onlar kalkm bekliyorlar»

3

âyetini sorup: « Yüce

Allah'n ölmesini istemedii kimseler kimlerdir ?» dedim. Cibril öyle cevap

verdi: Onlar ehitlerdir. Onlar Allah'n Ar'nn çevresinde klçlarm

kuanm halde iken kyamet günü melekler, onlar yakuttan soylu develer

üzerinde mahere getirecekler. Bu develerin üzerlerindeki yularlar inciden,

örtüleri ipekten daha yumuaktr. Bu develer admlarn insann gözlerinin

ulaabilecei en uzak noktaya atarlar. Onlar Cennette yürürlerken bu uzun

gezinti süresince: «Bizi Rabbimize götürün de yaratklar arasnda nasl hüküm

verdiine bakalm» diyecekler ve Benim ilâhm onlara gülecek. Allah bir kula bir

yerde güldüü zaman biliniz ki ona hesab (hesaba çekilme) yoktur."*

1

Zümer Sur. 68
1 Ahmed 15/509 (9821), Buhâri (241 1, 3408, 6517, 6518, 7472), Müslim (2373), Timm

(3245), bn Mâce (4274) ve bn Cerîr (20/258, 259).

3 Zümer Sur. 68

4
Metâlibu ’i-Âliye’de (4085) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, bn Kesir Tefsîr'de (111) geçtii

üzere (7/108), Hâkim (2/253 "sahih"), Beyhakî (353). Zayf hadistir (bak: Elbânî, es-

Silsilelu’d-Da'îfe. 3685).
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Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

"Allah’n diledii kimseler ..."
1 buyruundan kastedilenler Allah'n müstesna

kullan olan ehitlerdir.

2

Saîd b. Mansûr, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in

Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre "Allah'n diledii kimseler...

buyruundan kastedilenler Allah’n müstesna kullan olan ehitlerdir. Bunlar

Ar'n çevresinde klçlann kuanm haldedirler.*

Firyâbî, bn Cerîr, Ebû Nasr es-Siczî el-bâne1de ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre Enes der ki: Allah’n Resûlü (uHiIIbIu siayh vesellem), “Sûr'a üflenir ve

Allah'n diledii kimseler dnda göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür.

Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsn onlar kalkm bekliyorlar"'

âyetini okuyunca, sahabe: “Ey Allah’n Resûlü! Allah’n istisna ettii kiiler

kimlerdir?" diye sordular. Resûlullah (sallaltahu aluyhi vEseltem) öyle buyurdu: "Cibril,

Mîkâîl, ölüm melei, srafil ve Ar' tayan meleklerdir. Yüce Allah mahlukatr

canlarn alnca ölüm meleine: «Kim kald?» diye sorar. Halbuki, Yüce Allah

daha iyi bilmektedir. Ölüm melei: «Ey Rabbim! Seni noksanlklardan tenzih

ederim. Sen Yücesin ey Azamet ve kram sahibi! Cibril, Mîkâîl, srafil ve Ölün:

Melei kald» cevabn verir. Yüce Allah: «srafil'in cann al» buyurunca, ölüm

melei srafil'in cann alr. Yüce Allah: «Ey ölüm melei! Kim kald?» diye

sorar. Ölüm melei: «Ey Rabbim! Seni noksanlklardan tenzih ederim. Sen

Yücesin ey Azamet ve kram sahibi! Cibril, Mîkâîl ve ölüm melei kald»

cevabn verir. Yüce Allah: «Mtkâîl'in cann al» buyurunca, ölüm melei

MîkSîl'in canm alr ve Mîkâîl büyük bir dan ykl gibi düer. Yüce Allah

«Ey ölüm melei! Kim kald?» diye sorunca, Ölüm melei: «Ey Rabbim! Seni

noksanlklardan tenzih ederim. Sen Yücesin ey Azamet ve kram sahibi! Cibri

!

ve ölüm melei kald» cevabn verir. Yüce Allah: «Öl ey ölüm melei»

1

Zümer Sur. 68
1
Saîd b. Mansûr (2569).

3 Zümer Sur. 68
4
Saîd b. Mansûr (2568), Hennâd (164) ve bn Cerîr (20/255, 256).

5 Zümer Sur. 68
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buyurunca, ölüm melei ölür ve Yüce Allah: «Kim kald ey Cibril?» diye sorar.

Cibril: «Ey Rabbim! Seni noksanlklardan tenzih ederim. Sen Yücesin ey

Azamet ve kram sahibi! Geriye sadece ölmeye ve yok olmaya mahkum Cibril

kald» cevabm verir. Cibril'in de Allah katndaki konumu bellidir. Yüce Allah:

«Ey Cibrü! Mutlaka ölmen gerekir» buyurunca, Cibril secdeye kapanr ve

kanatlarn çrparak: «Ey Rabbim! Seni noksanlklardan tenzih ederim. Sen

Yücesin ey Azamet ve kram sahibi! Sen Baki olansn, Cibril ise fanidir» der ve

Yüce Allah onun ruhunu alnca Cibril de yere ylr. Onun yaradl itibariyle

Mikail’in yaradlna üstünlüü büyükçe bir dan küçük tepeciklerden

birisine üstünlüü gibidir."
1

bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Ba’s’ta, Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (»feittti eteri* w«im, “Sûr'a üflenir ve Allah'n diledii kimseler

dnda göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha

üflenir, bir de bakarsn onlar kalkm bekliyorlar
"2

âyetini okuyup öyle

buyurdu: "Yüce Allah'n istisna ettikleri, Cibrü, Mîkâîl ve ölüm meleidir.

Yüce Allah ölüm meleine -daha iyi bilen o olduu halde- "Ey ölüm melei!

Yarattklarmdan geriye kim kald?" diye sorar, ölüm melei: «Bakî olan zâtn,

kulun Cibril, Mîkâîl ve ölüm Melei kald» cevabn verir. Yüce Allah:

«Mîkâü'in cann al» buyurur, sonra -daha iyi bilen o olduu halde- "Ey ölüm

melei yarattklarmdan geriye kim kald?" diye sorar. Ölüm melei: «Bakî olan

zâtn, kulun Cibril ve ölüm melei kald» cevabn verir. Yüce Allah: « Cibril'in

canm al» buyurur, sonra -daha iyi bilen o olduu halde- "ey ölüm melei

yarattklanmdan geriye kim kald?" diye sorar, ölüm melei: «Bakî olan zâtn

ve kulun olan ölüm melei kald, o da muhakkak ölecektir» cevabn verir. Yüce

Allah ölüm meleine: «Öl!» buyurduktan sonra : «Yaratl ben balattm, ben

iade ederim. Zorbalk taslayp büyüklenenler ncredeler?» diye seslenir, ama

kimse cevap veremez. Sonra: «Bugün mülk kimindir?» diye seslenir, yine kimse

cevap veremez. Bunun üzerine Yüce Allah: «(Bugün mülk) Tek ve Kahhâr olan

1 bn Cerîr (20/254, 255).

1
Zümer Sur. 68
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Allah'ndr» buyurur. «Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsn onlar

kalkm bekliyorlar))

bnu'l-Münzir’in Câbir'den bildirdiine göre "Allah'n diledii

kimseler... buyruundan kastedilen Hz. Mûsa'dr. Çünkü o daha önce

baygn dümütü.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in krime'den bildirdiine göre "Allah'n

diledii kimseler..." 3 buyruundan kastedilen Ar' tayan meleklerdir.

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

bildirdiine göre Katâde âyet hakknda der ki: "Ölmeyen hiç kimse

kalmayacak, Allah’n istisna ettiini ise ancak kendisi bilir.”
4

Ahmed ve Müslim'in bn Amr’dan bildirdiine göre Resûlullah MaiUm eieyf

«nitem) öyle buyurdu: "Ümmetim içinde Deccâl çkp aralarnda krk gün veya

krk yl veya krk ay veya krk gece kalacak. Urve b. Mes'ûd'a benzeyen

Meryemolu sa’y gönderecek. sa, Deccal' arayp helak edecektir. Sonra

insanlar (tam bir bar içinde) yedi sene yaayacaklardr. Aralarnda dümanlk

bulunan iki kii bile bulunmayacaktr. Sonra Allah, am tarafndan souk bir

rüzgar gönderecek. O rüzgar, kalbinde hardal tanesi kadar bir hayr veya iman

bulunan hiçbir kimseyi sa brakmayacaktr. Öyle ki onlardan biri, dan tam

içinde olsa bile, rüzgar oraya girip onu öldürecektir. Böylece yeryüzünde

insanlarn sadece erlileri kalacak, bunlar, erre komakta kular gibi hafj,

saldrganlkta yrtc hayvan zihniyetinde olacaklardr. Onlar ne iyilik bilirler,

ne de kötülüe mani olurlar. Onlarn gözüne eytan (irin bir ekilde) gözükür

ve onlara : «Beni dinlemez misiniz ?» deyip, kendilerine onlara, putlara

tapmalarn emreder. Onlar bu halde iken, nzklar bol, yaantlar güzeldir

Böyle devam ederken Sûr'a üflenir. Onu iiten herkes o sese kar önci

kulann birini daha sonra da ötekini verir. Sûr'u ilk iiten insan, su havuzunu

1

Zimer Sur 68
2

Zümer Sur. 68

3 Zümer Sur. 68
4
Abdurrezzâk (2/175) ve bn Cerîr (20/258),
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svayan bir kii olacaktr. O, baylp ölecek, onun peinden de dier insanlar

baylp öleceklerdir. Sonra Allah, kra gibi bir yamur gönderecek, insanlarn

vücudunu ,
otlarn bitmesi gibi bitirecektir. "Sonra ona bir daha üflenir, birde

bakarsn onlarkalkm bekliyorlar Sonra: «Ey insanlar, Rabbinze gelin» ey

melekler, "Onlar durdurun; çünkü kendilerinden daha da sorulacaktk deni-

lecektir. Sonra insanlara «içinizden Cehennem grubunu çkartt» denilecek.

«Kaçta kaç?» diye sorulunca, «Binde dokuzyüz doksandokuzu » karl
verilecektir. te o gün, çocuklar ihtiyarlatacak ve yine o günün dehetinden

dolay bacaklar svanacaktr."3

Buhar, Müslim, bn Cerîr ve ibn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû

Hureyre: Allah’n Resûlü (nhlahu abyhi «sdiem): "ki sûr üflenmesi arasnda krk

vardr" buyurdu, deyince, oradakiler: "Ey Ebû Hureyre! Krk gün mü?" diye

sordular. Ebû Hureyre: "Baka bir ey diyemem!” cevabn verince: "Krk ay

m?” dediler. Ebû Hureyre, yine: "Bir ey diyemem" karln verince: " Krk

yl m?" diye sordular. Ebû Hureyre, yine: "Bir ey diyemem” karln verdi.

(Sonra hadisi nakletmeye devam etti) "Sonra Allah semâdan su indirecek ve

insanlar sebze biter gibi bitecekler. nsann çürümeyecek hiç bir yeri yoktur.

Yalnz bir kemik müstesna ki, o da kuyruk sokumu kemiidir. Kyamet gününde

halk ondan derlenip toplanacaktr."4

bn Ebî Dâvud el-Ba's'ta ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (sMahu *yhi raeUm) öyle buyurdu:
"
Boynuza benzeyen Sûr'a

üflenir ve göktekilerle yerdekiler ölürler. ki üfleyi arasnda krk yl vardr.

Yüce Allah bu krk ylda yamur yadrr ve ölenler sebzenin bittii gibi yerden

biterler. Yerin, insandan yiyemeyecei sadece bir kemii vardr. O da kuyruk

1

Zümer Sur. 68
1
Sâffât Sur. 24

3 Ahmed 11/113-115 (6555) ve Müslim 2940 (116, 117).

4 Buhârî (4814, 4935), Müslim 2955 (141), bn Cerîr (20/259, 260) ve Fethu'l-BSrî'de

(8/552) geçtii üzere bn Merdûye.
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sokumu kemiidir. Kyamette beden ondan derlenip toplanacaktr

Z

'1

bn Ebî Âsim es-Sünne’de, Ebû Hureyre'den, Resûlullah’n (sbIIbIIbIiu aiayhi vbibiibit)

öyle buyurduunu nakleden "Kuyruk sokumu kemii dndaki her tarafn

yer. nsan tekrar ondan biter. Allah hayat suyunu gönderir ve bütün bedenler,

otlarn bittii gibi bu sudan biterler. Bedenler çknca Allah ruhlar gönderir ve

her ruh, göz açp kapamadan kendi sahibinin bedenine gider. Sonra ona ikinci

bir defa üflenir, o anda onlar ayaa kalkp baknrlar.
"2

bnu'l-Mübârek’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: “ki nefha

(üfleni) arasnda krk yl vardr. Birinci nefhada Allah bütün yaayanlar

öldürür, ikinci nefhada ise bütün ölüleri diriltir."
3

bnu'l-Mübârek Zühd'de, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî,

bnu'I-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin el-Ba's’ta bn Amridar

bildirdiine göre bir bedevi Resûlullah'a (t^aUu aleyhi noM Sûriu sorunca,

Allah’n Resulü («Mata aleyhi metem): "Sûr boynuzfa benzeyen bir boru)dur.

(Kyamet gününde) ona üflenir" cevabn verdi .

4

Müsedded, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn

Mes'ûd: "Sûr, boynuza benzeyen üflenecek ses çkaran bir âlettir" demitir.
5

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Ebû Ya'lâ, bn Hibbân,

bn Huzeyme, bnu'I-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's’ta, Ebü

Saîd el-Hudrfden, Resûlullah'n (sllatlatNi aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder:

"
Sûr'a üfleyecek görevli melek Sûr'unu azna alm alnn emi üfleme

emrini beklemekte iken ben nasl dünya zevkine dalabilirim?" Bunun üzerine

1 bn Ebî Dâvud (42) ve Fethu'I-BârTde (8/552, 11/370) geçtii üzere bn Merdûye. bn
Hacer hadisin zayf olduunu söylemitir.

1 bn Ebî Âsim (891).

3
Fethu'l-BârVds (1 1/370) geçtii üzere bnu'l-Mübârek er-Rakâik'te.

4
bnu'l-Mübârek (1599), Ebû Dâvud (4742), Tirmizî (2430, 3244 “hasen"), Nesâî S. el

Kiibrâ (11312), bn Hibbân (7312), Hâkim (2/436, 506, 4/560 “sahih"). Sahih hadistir. (Bak:

Elbârî, Sahih Sürten et-Tirmizî 1979, 2586).

5
el-Metâlibu'l-Âliye'de (5101) geçtii üzere Müsedded.
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Müslümanlar "Ne diyelim ey Allah’n Resulü?" diye sorunca, Hz. Peygamber

(talBBu aleyhi millim}: "«Allah bize yeter ne güzel vekildir. Allah'a tevekkül edip

güvenip dayanmz» deyiniz" buyurdu.'

Ebu’-eyh, Hâkim ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (MiBnrfu Beyhi »esattan) öyle buyurdu: "Sûrla görevli olan, kendisine

bu görev verildii zamandan bu yana gözünü krpmad. O, Ar'n tarafnda

gözünü krpmadan kendisine Sûr'a üfleme emri verilir korkusuyla hazr bir

ekilde beklemektedir. Onun gözleri parlak iki yldz gibidir."

1

Saîd b. Mansûr, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Ba's’ ta, Ebû Saîd el-

Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (taiiaiiahu aleyh, vasaiiam! öyle buyurdu:

"Onun (srafil'in) sanda Cibrîl, solunda ise Mîkâîl vardr."

3

bn Mâce, Bezzâr ve bn Merdûye'nin Ebû Saîd'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber {saiiaiiahu «mi malam): "Sûr'un iki sahibinin ellerinde (üfleyecekleri) iki

boynuz bulunur. Ne zaman (üflemekle) emrolunacaklarn dikkatle gözleyip

dururlar" buyurmutur/

Bezzâr ve Hâkim'in Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah (dlelbbu aleyhi

mailem): "Her sabah, Sûr’a üflemekle görevli iki melek, Sûr’a üflemeleri için

kendilerine ne zaman emir verileceini beklerler" buyurdu .
5

Ahmed ve Hâkim'in bn Amr’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber MbIIbIiu

aleyhi mailem): "Sûr'a üflemekle görevli iki melek, ikinci semadadr. Bunlarn her

birinin ba douda, ayaklan ise batdadr ve kendilerine Sûr’a üflemek için

1

Saîd b. Mansûr Tefsir (544), Ahmed 17/89, 18/228 (11039,11696), Abd b. Humeyd tl-

Muntehab (884), Trmzî (2431, 3243 "hasen"), Ebû Ya'lâ (1084), bn Hibbân (823) ve

Hâkim (4/559). Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmzî 1980, 2585).

1 Ebu'-eyh (393) ve Hâkim (4/559 "sahih"). Sahih hadistir. (Elbânî, es-Siisiletu’s-

Sahha. 1078).

3 Ebû Dâvud (3999) Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'ifSünen Ebû Dâvud. 863).

* bn Mâce (4273) ve Fethu'l-Bârî'de (11/369) geçtii üzere Bezzâr. Münker hadistir.

Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’if Sünen bn Mâce. 931).

5 Bezzâr Kefu'l-Eslâr (3424) ve Hâkim (4/559) Zayf hadistir (bak: Elbânî, es-

Silsiletu'd-Dalj*. 2018).
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emir verilmesini beklemektedirler" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd ve Taberânî M. el-Evsat’ta hasen isnâdla Abdullah b. el-

Hâris'in öyle dediini bildirir: Hz. Âie’nin yanndaydm ve orada Ka'bu’l

Ahbâr da vard. Ka'b, srafil'i zikredince Hz. Âie: "Bana srafil'den bahset"

dedi. Ka'b öyle dedi: "Onun dört kanad vardr. ki kanad havada, biriyle

örtünmü, bir kanad iki küreinin arasndadr ve kalem kulann üzerindedir.

Vahiy gelince kalem yazar, melekler de yazlan okurlar. Sûr'a üflemekle

görevli melek onun arkasnda bir dizinin üzerine çöküp öbürünü dikmi, Sûr'u

tutmu, belini bükmü gözünü de srafil'e dikmitir. Bu melee, srafil'in

kanatlarn topladn görünce Sûr'a üflemesi emredilmitir." Bunun üzerine

Hz. Âie: "Ben de Resûlullah'n (sallallalu aleyhi vesellem) böyle söylediini duydum"

dedi.

2

Ebu’-eyh'in el-Azame’de bildirdiine göre Ebû Bekr el-Huzelî der ki:

"Sûr'a üflemekle görevli melein bir aya yerin yedinci katnda, dizlerinin

üzerine çökmü ve gözlerini srafil’e dikmitir. Allah’n onu yaratt

zamandan kendisine iaret edilip Sûr’a üfleyecei zamana kadar gözünü

krpmadan durmaktadr." 3

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Vehb der ki: “Yüce Allah Sûr'u beyaz

inciden, cam gibi bir berraklkta yaratt, sonra Ar’a: “Sûr’u al ve ona asl”

buyurdu. Sonra: “OU" deyince srafil oldu. Allah ona Sûr'u almasn emretti.

srafil, üzerinde yaratlmlar saysnca delik olan Sûr'u ald. Bir delikten iki

can çkmaz. Sûr'un ortasnda semayla yer geniliinde bir delik vardr ve

srafil azn bu delie koymutur. Sonra Yüce Allah: “Seni Sûr’a tayin ettim.

Nefha ve sayha senin iindir" buyurdu. Isrâfil Ar’n önüne geçmi, sa

ayan Ar'n altna koymu sol ayan da ileriye atm ve Allah’n kendisini

yaratt zamandan bu yana kendisine verilecek emri gözünü krpmadan

'

Ahmed 11/407 (6804) ve Fethu'l-Bâri'de (11/369) geçtii üzere Hâkim. Müsned'in

muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
2

Taberânî (9283) Münker hadistir. (Elbânî, Da'îfu't-Terîb. 2082).

3 Ebu'-eyh (280).
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beklemektedir.’”

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Huzeyme, bn Hibbân ve Hâkim’in Evs b.

Evs'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saliaUahu aleyhi vesellem): "En faziletli

günlerinizden biri Cuma günüdür. O gün Hz. Âdem yaratld, o gün vefat etti,

o gün Sûr'a üflenecek ve o gün sa'ka olacak (bütün mallukat ölecek
)"

buyurmutur.*

bn Cerîr’in Hasan(t Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssilaiiahu aleyhi

»aseiiem) öyle buyurdu:
"
Ben ban ilk önce kaldrp bandaki topra silkelerken

kendimi görür gibiyim. Baktmda Ar'a tutunmu Musa'dan bakasn

göremem. Bilemiyorum, acaba yüce Allah'n istisna ettii kimselerden mi, yoksa

Benden önce mi diriltildi?"*

bn Cerîr’in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen kelimesi

ölmek mânâsndadr. istisna edilenler, Cibril, Mîkâît, srâfîl ve ölüm meleidir.

"Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsn onlar kalkm bekliyorlar
"4

buyruundan ise Sûr’a üflenmesi kastedilmitir. 5

Abd b. Humeyd'in Ebû mrân el-Cevnî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saMiahu aleyhi vesaiBm) öyle buyurdu:
"
Sûr'a üflemekle görevli melee haber

gönderilmi, o da Sûr'u alp azna koyarak, bir ayan öne bir ayan arkaya

koymu beklemektedir. Emredildii anda ise Sûr'a üfler, Sûr'a üflenecei

zamandan saknnz."

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Abbâs, bu âyeti açklarken: "Birinci üflenite herkes kemik ve unufak olur.

’ Ebu'-eyh (391).

2 Ahmed 26/84 (16162), Ebû Dâvud (1047), 1531), Nesâî (1373) S. el-Kübrâ (1666), bn
Huzeyme (1733, 1734), bn Hibbân (910) ve Hâkim (1/278, 4/560), Sahih hadsiir. (Bak:

Elbânî, Sahih Sünen Ebû Dâvud. 925).

3 bn Cerîr (20/259).

4 ZümerSu. 68
5 bn Cerîr (20/254, 259).
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kinci üflenite ise, hepsi kalkp beklemeye balarlar” demitir.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin Katâde’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi msiiBm) öyle buyurdu: "Bana bir melek geldi ve: «Ey Muhammedi Kral

peygamber olmakla kul peygamber olmak arasnda tercihte bulun» deyince,

Cibril, tevâzuda bulunmam için iaret etti. Ben: «Kul peygamber olmay tercih

ediyorum» deyince bana iki Özellik verildi. (Kyamet günü) yer yarlp ilk

kalkacak ve efaat edecek kii ben klndm. O zaman bam kaldrdmda, Hz.

Musa'nn Ar'a tutunmu olduunu göreceim. Onun ilk Sûr'a üfleniinden

sonra ölüp ölmediini Allah bilir, «Sonra ona bir daha üflenir, birde bakarsn

onlarkalkm bekliyorlar»"
1

Abd b. Humeyd'in brâhîm’den bildirdiine göre babas der ki: krime'nin

yannda otururken, denizde boulanlardan bahsedilince, krime öyle dedi:

“Allah’a hamdolsun ki, denizde boulanlann etlerini balklar paylarlar ve

geriye boulann kemiklerinden baka bir ey kalmaz. Dalgalar bu kemikleri

getirip karaya atar ve zamanla bu kemikler çürüyüp unufak olur. Develer bu

kemiklerin yanndan geçerken onu yerler, sonra bu develer klann

çkanrlar. Onlardan sonra bir topluluk gelip develerin klad yerde

konaklarlar ve bu klan alp yakarlar. Yanan ate kül olup sönünce rüzgar

gelip bu külleri yeryüzünde savurur. Sûr'a üflendii zaman da böylece, "Bir

de bakarsn onlar kalkm bekliyorlar
"3 denizde boulanlar ve kabirlerinde

yatanlar beraber kalkarlar.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs der ki: “Sûr'a

ilk üfleyi, Kudüs'ün (îlâ) dou -veya bat- kapsndan, ikinci üfleni ise baka

bir kapdandr.”

' bn Eb eybe (13/370, 371).

2
Ziimer Sur. 68

3 Zümer Sur. 68
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Abd b. Humeyd’in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(hIIbIIbIiu aleyhi vasaiiem): "tki nefha arasnda krk vardr" buyurmutur. Haan der ki:

"Krk yl m, krk ay m yoksa krk gün mü? bilmiyoruz."

Abd b. Humeyd ve bn CerVin bildirdiine göre Katâde der ki: Allah'n

Resulü (niiaflahu aleyhi miin): “ki nefha arasnda krk vardr" buyurmutur.

Resûlullah'n (raiiiBhuBertimeiMashâb öyle dediler: “Ne biz Resûlullah'a {sbübIIbSj

aleyhi maileni) krk'n ne olduunu sorduk, ne de Resûlullah (salBlehu deyhi vesgllem)

söylediine bir ey ekledi.” Ancak sahabe, bunun krk yl olduu

görüündeydiler. Katâde der ki: Bize bildirildiine göre bu krk ylda hayat

yamuru denilen bir yamur gönderilir ve yeryüzü temizlenip, sebzenin

bitmesi gibi insanlann cesetleri ondan bitecektir. Sonra ikinci defa Sûria

üflenecek ve "bir de bakarsn onlar kalkm bekliyorlar."
1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre krime, "Sör'e üflenir ve Allah'n diledii

kimseler dnda göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür
" 2

âyetini

açklarken öyle dedi: Sûr, srafil'dedir ve her mahlukun can ondadr. Sonra

herkesin ölecei nefha üflenir. Herkesin dirilecei nefha üflenince Yüce Allah:

“zzetime yemin olsun ki, her ruh cesedine dönecek" buyurur. Sör'ün her

delii göklerden ve yerlerden daha büyüktür. Sur'un az ksm srâfîl'in

aznda, gözünü Ar’a dikmi, kendisine Sûria üfleme emri verilip Sûr’a

üflemeyi beklemektedir.

3

bn CerVin krime'den bildirdiine göre Sûria ilk üfleyi dünyada iken ve

kyamet kopmasna yönelik üfleyitir. kinci üfleyi ise âhirette iken

mahlukatn dirilmesine yönelik olan üfleyitir.

4

Abd b. Humeyd, Ali b. Saîd et-Tâatu ve'l-syân'da, Ebû Ya'lâ, Ebu'l-Hasan

el-Kattân et-Tvalât’ta, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebû

Mûsa el-Medînîef-Tua/flf'ta, el-Azame’de Ebu'-eyh ve Beyhakîe/-Ba's ve'n-

1 bn Ceîr (20/260).

2

Zümer Sur. 68

3 Ebu'-eyh (392).

4 bn Cerîr (20/260).
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Nuûr'da, Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n (saiisiiehu aleyhi veseiiem) sahabeden bir

gruba öyle buyurduunu nakleder:

"Allah, gökleri ve yeri yaratmay bitirince Sûru yaratt ve srafil'e verdi.

srafil, Sur'u azna koymu, gözünü Ar'a dikmi, kendisine üfleme emrinin

verilecei zaman beklemektedir." Ben: “Ey Allah'n Resulü! Sûr nedir?" diye

sorunca, Resûlullah fsaiiaüah aleyhi vesellem): "Boynuzdur" cevabn verdi. Ben: “O

nasldr?” diye sorunca ise: "Beni hak olarak gönderene yemin ederim ki Sür o

kadar büyüktür ki, andaki bir deliin genilii göklerle yerin genilii kadardr.

Ona birinci defa üflenince göktekiler ve yerdekiler ölürler. Sonra bir daha

üflenir ve herkes kalkp Âlemlerin Rabbine bakmaya balarlar. Allah, srafil'e

birinci üfleyii uzun tutmasn emredince srafil Sûr'a ara vermeden üfler.

'‘Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan tek birçlk beklemektedirler

*

sözünü söyleyen srafil'dir. Allah dalan yürütür ve dalar serap olurlar.

Yeryüzü, halkyla beraber öyle bir sarslr ki denizde demirlemi gemiye

dalgalar vunnca sallanmas gibi sallanr. Yüce Allah'n, “O gün bir sarsnt

sarsar. Peinden bir dieri gelir. O gün kalbler titrer** buyruu buna iaret

etmektedir. nsanlar yerin üzerine yklrlar
,
yavrularna süt verenlerin sütü

kesilir, hamile olanlar yavrularn düürür, çocuklar ak saçl ihtiyarlara döner

ve eytanlar korkudan uçarak kaçarlar. eytanlar kutuplara gelince melekler

karlarna çkp yüzlerine vururlar ve eytanlar geri çevirirler. nsanlar da

arkalarn dönüp kaçarlar ve birbirlerine seslenmeye balarlar. “Arkanza dönüp

kaçacanz gün Allah'a kar sizi koruyan bulunmaz. Allah'n saptrdn

doru yola getirecek yoktur*

3

buyruu buna iaret etmektedir. "Ey milletimi

Ahu figan gününden sizin hesabnza korkuyorum* buyruundaki ahu

figandan kastedilen de insanlarn kaçarken birbirlerine seslenmeleridir. Onlar

bu durumdayken yeryüzü, kutuptan kutuba kadar yarlr. nsanlar daha önce

görmedikleri böyle bir eyi görünce, Allah’n (kendileri hakknda) bildiklerinden

1

1bnSa'd. 15

2
Nâziât Sur. 56, 7,

8

3 Mümin Sur. 33
4 Mümin Sur. 32
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dolay büyük bir korkuya kaplrlar. Sonra gökyüzüne bakarlar ve erimi maden

gibi olduunu, sonra yarlp içindeki yldzlan attn, Güne'in ve Ay’n

söndüünü görürler."

Resûlullah (satlallabu aleyhi veseliem):
"Ölülerin ise bunlann hiç birinden haberi

olmaz" buyurunca, ben: “Ey Allah’n Resûlü! Yüce Allah, "Sonra ona bir daha

üflenir, bir de bakarsn onlar kalkm bekliyorlar"

1

buyruuyla kimi istisna

etmitir?” diye sordum. Hz. Peygamber (saliaiiahu aleyh veseiiem) öyle buyurdu: "Onlar

ehitlerdir. Korkacak olanlar dirilerdir, ehitler ise rablerinin katnda diridirler

ve nzklanmaktadrlar. Allah onlan o günün korkusundan korumu ve

emniyette klmtr. Yüce Allah, «Ey insanlar! Rabbinizden saknn; dorusu

kyamet gününün sarsnts büyük eydir. Kyameti gören her emzikli kadn

emzirdiini unutur, her hamile kadn çocuunu düürür. nsanlar sarho gibi

görürsün oysa sarho deildirler, fakat bu sadece Allah'n azabnn çetin

olmasndandr»1
buyurmaktadr. Sûr'a üflenince, Allah’n diledikleri dnda,

göktekiler ve yerdekilerin hepsi düüp ölecekler. Sonra Ölüm melei Cebbar olan

Allah'a gelip: «Ey Rabbim! Dilediklerin dndaki yerdekilerin ve göktekilerin

hepsi öldüler» diyecek. Yüce Allah: -daha iyi bilen o olduu halde- «Geriye kim

kald?» diye soracak. Ölüm Melei: «Ey Rabbim! Diri ve ölmeyecek olan Sen,

Ar ' tayan melekler, Cibril, Mtkâîl, srafil ve ben kaldk» cevabm verince

,

Yüce Allah: «Cibril, Mîkâîl, srafil ölsünler» buyuracak. Allah Ar' dile

getirecek ve Ar: «Ey Rabbim! Cibril, Mtkâîl, srafil’i öldürecek misin?» diye

soracak. Yüce Allah Ar'a: «Sus. Ar'mn altnda olana ölümü yazdm»

buyuracak ve Cibril, Mîkâîl, srafil ölecekler. Sonra, ölüm melei Cebbar olan

Allah'a gelip: «Ey Rabbim! Cibril, Mîkâîl ve srafil öldüler» diyecek. Yüce

Allah, -daha iyi bilen o olduu halde- «Geriye kim kald?» diye soracak, ölüm

Melei: «Ey Rabbim! Diri ve ölmeyecek olan Sen, Ar' tayan melekler ve ben

kaldk» cevabn verince, Yüce Allah: «Ar’ tayan melekler ölsünler»

buyuracak. Ar' tayan melekler ölünce, Yüce Allah Ar'a emredecek ve Ar
Sûr'u tutacak. Sonra ölüm melei Yüce Allah'a gelip : «Ey Rabbim! Ar'n

1

Zümer Sur. 68
2
Hicr Sur. 1, 2
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tayan melekler öldüler» deyince, Yüce Allah, -daha iyi bilen o olduu halde-

«Geriye kim kald?» diye soracak. Ölüm Melei: «Ey Rabbim! Diri ve

ölmeyecek olan Sen ve ben kaldk» cevabm verince, Yüce Allah

:

«Sen de

yarattklarmdan bir yaratksn. Seni gördüün ey için yarattm. Sen de öl»

buyuracak ve ölüm melei ölecek. Artk geride sadece bir, kahredici güce sahip,

tek, her eyin kendisine muhtaç olduu halde kendisi hiçbir eye muhtaç

olmayan, dourmayan, dourulmayan, bir tek dengi dahi bulunmayan, ezeli ve

ebedi olan gökleri ve yeri kitap gibi düzen, sonra yeri ve göü yayan, ardsra üç

kez saran Allah kalr ve öyle seslenir: «Her eye gücü yeten Allah benim! Her

eye gücü yeten Allah benim ! Her eye gücü yeten Allah benim!» Sonra sesini

yükselterek: «Bugün Mülk kimindir? Bu gün Mülk kimindir? Bu gün Mülk

kimindir?» diye seslenecek ama cevap gelmeyecek. Allah diyecek ki: «Tek ve

Kahhâr olan Allah'ndr.» «Yer baka bir yer, gökler de (baka gökler) haline

getirildii\ (nsanlar) bir ve gücüne kar durulamaz olan Allah'n huzuruna

çktklar gün (Allah bütün zâlimlerin cezasn verecektir)»' Allah yeryüzünü

düzeltip tabaklanm deri gibi uzatp pürüzsüz yapacak. Sonra yaratlmlar

bir defada sevkedecek ve hepsi birden deitirilmi bu yerde olacaklar, öbür

yerin altnda olanlar, bu yerin de altnda, o yerin üstünde olanlar bu yerin

üstünde olacaklar. Sonra Yüce Allah onlara Ar’n altndan su indirecek ve

gökyüzüne yamas için emredecek. Gökyüzü krk gün yamur indirecek ve su,

üzerinizde on iki arn olacak. Sonra yüce Allah cesetlere bitmeleri için

emredecek ve cesetler otlar ve sebzelerin bitii gibi yerden bitecekler.

Dirilenlerin bedenleri tamamlannca ve eski haline dönünce yüce Allah: «Ar’

tayan melekler dirilsinler » buyuracak. Ar' tayan melekler dirilince. Yüce

Allah srafil'e Sûr'u almasn emredecek. srafil Sûr'u alp azna götürünce

Yüce Allah: «Cibril ve Mîkâîl dirilsinler» buyuracak ve onlar da dirilecekler.

Sonra Allah ruhlar çaracak, müminlerin ruhlar nurlu, dierleri ise kararm

bir ekilde getirilecek ve Yüce Allah bunlar alp Sûr'un üzerine atacak. Sonra

srafil'e dirilme nefhasnt üflemesini emredecek. Bunun üzerine ruhlar, anlar

gibi gökle yer arasn doldurmu bir ekilde Sûr'un içinden çkacaklar. Yüce

’ brahim Sur. 48
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Allah: «zzetim ve Celâlime yemin olsun ki, her ruh bedenine dönecek»

buyuracak ve her ruh yere inip bedenine dönecek. Ruhlar bedenlerin burnundan

girip, zehirin bedende ilerledii gibi ilerleyecekler. Sonra üzerinde

bulunduunuz yer yarlacak ve yerin kendisi için yanlaca ilk kii ben

olacam. Hzl bir ekilde yerden çkp, davetçnin davetine boyun eerek

Rabbinize koacaksnz. O gün kafirler: «Bu zor bir gündür» diyecekler. O gün

(insanlar) yalnayak, çplak ve sünnetsiz olacaklar.

Biz bu durumda beklerken gökyüzünden bir ses duyarz ve dünya semas

halk, cinlerin ve insanlarn iki kat olarak inerler. Yeryüzüne yaklatklarnda

nurlarndan yeryüzü aydnlanr. Sonra ikinci sema ehli, daha önce inenlerin ve

cinlerle insanlarn iki kati olarak inerler ve yeryüzüne yaklatklarnda

nurlarndan yeryüzü aydnlanr ve bunlar da saflarn tutarlar. Sonra üçüncü

sema ehli, daha önce inenlerin ve cinlerle insanlarn iki kat olarak inerler ve

yeryüzüne yaklatklarnda nurlarndan yeryüzü aydnlanr ve bunlar da

saflarm tutarlar. Sonra inenlerin hepsinin iki kat kadar yedinci semaya

inerler, Sonra Cebbar olan Allah, bulutlardan gölgeler ve meleklerle iner. O gün

Ar'm sekiz (melek) tar. Bugün ise dört tanesi Ar' tamaktadr. Onlarn

ayaklan yedinci kat yerin dibindeyken, dier yerler ve gökler ise ancak bellerine

kadar yetimektedir. Ar ise onlann omuzlanndadr. Onlann tebih sesi

duyulur ve devaml: «Diri olan ve ölmeyecek olan Allah noksanlklardan

münezzehtir. Bütün yaratktan öldüren ve kendisi ölmeyen Allah

noksanlklardan münezzehtir. Ey tebih ve takdîs edilen, meleklerin ve ruh'un

(Cebrail'in) Rabb! Yaratlmlar öldüren, ama kendisi ölmeyen Allah

noksanlklardan münezzehtir» derler. Allah, Ar'm yerde diledii yere koyar ve

sonra seslenerek: «Ey insanlar ve cinler topluluu! Sizi yarattm zamandan

bu güne sustum ve söylediklerinizi dinledim, amellerinize baktm. imdi de siz

susun. Bu (yaptklarnz) sizin amelerinizdir ve amel defterleriniz size

okunacaktr. Amel defterinde hayr bulan Allah'a hamd etsin. Baka ey bulansa

kendinden bakasn knamasn» buyurur. Sonra Allah Cehenneme emreder ve

ondan karanlk bir boyun uzanr. Sonra Yüce Allah, «Ey Adem oullan! Size

eytana tapmayn, çünkü o sizin apaçk bir dümanmzdr, demedim mi? Ve
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bana kulluk ediniz, doru yol budur, demedim mi?»' «Ayrln bir tarafa bugün,

ey günahkârlar»
7

buyurur ve insanlar ayrlrlar ve ümmetler dizüstü çökerler.

«Her ümmeti diz üstü çökmü olarak görürsün. Her ümmet kitabna çarlr.

Onlara denir ki: Bugün, size ilediinizin karl verilecektir»3 Ayn yerde

yetmi yl kadar aralarnda hüküm verilmeden dururlar ve bu müddet zarfnda

o kadar alarlar ki gözyalar bitip, gözya yerine gözlerinden kan akmaya

balar. O kadar terlerler ki, terleri azlarna kadar ular. Bunun üzerine

bararak: «Kim bize, Rabbimizin aramzda hüküm vermesi için efaatçi olur?»

derler. Onlara: «Buna babann Âdem'den daha fazla kim hak sahibidir?» derler

ve Hz. Âdem'den kendilerine efaatçi olmasn isterler. Hz. Âdem bunu kabul

etmeyip: «Ben buna layk deilim» der. Sonra bütün peygamberleri teker teker

dolarlar ve gittikleri her peygamber efaatçi olmay kabul etmez."

Resûlullah (saiBiiehu aleyhi vesellem) öyle devam etti: "Sonunda bana gelirler ve ben

Fahs'a gidip secdeye kapanrm." Ebû Hureyre: "Ey Allah'n Resulü! Fahs

nedir?” diye sorunca, Resûlullah (uUaMu aky+i naHm) öyle buyurdu: "Ar'n

önüdür. Sonunda Allah bana bir melek gönderir ve bu melek pazularmdan

tutup kaldrr. Yüce Allah: «Ey Muhammedi» buyurur. Ben: «Buyur ey

Rabbim!» karln verince. Yüce Allah -daha iyi bilen o olduu halâ- «Neyin

var?» diye sorar. Ben: «Ey Rabbim! Bana efaati vaad etmitin. Beni efaatçi kl

ve kullarn arasnda hüküm ver» derim. Yüce Allah: «Seni efaatçi kldm ve

aralartnda hüküm vereceim» buyurur."

Resûlullah (ssiiiiahu aleyhi veseUem} öyle devam etti: "Dönüp insanlarla beraber

dururum ve Allah mahlukat arasnda hüküm verir. Haklarnda ilk hüküm

verilecek kiiler öldürülenlerdir. Allah yolunda öldürülenler kellelerini

tayarak, ahdamarlanndan kan fkrr bir ekilde gelirler ve: «Ey Rabbimiz!

Bizi falan ve falan öldürdü» derler. Yüce Allah -daha iyi bilen o olduu halde-

«Neden öldürüldünüz?» diye sorar. Onlar: «Ey Rabbimiz! zzetin sadece sana

ait olmas için öldürüldük» cevabn verince Yüce Allah: «Doru söylediniz

»

Yasin Sur. 60, 61

J
Yasin Sur. 59

} Câsiye Sur. 28
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buyurur ve Allah onlarn yüzlerine güne gibi bir nur koyar ve melekler

kendilerini Cennete götürürler. Baka sebeple öldürülenler getirilirler. Onlarda

balarn tayarak, ahdamarlanndan kan fkrr bir ekilde gelirler ve: «Ey

Rabbimiz! Bizi falan ve falan öldürdü» derler. Yüce Allah -daha iyi bilen o

olduu halde- «Neden öldürüldünüz?» diye sorar. Onlar: «Ey Rabbimiz!

zzetin sadece bana ait olmas için» cevabn verince Yüce Allah: «Geberesin»

buyurur ve bu kiiler, öldürdükleri her can için öldürülürler, her zulümlerinin

de karl kendilerinden alnr. Bundan sonraki halleri ise artk Allah'a aittir.

Dilerse onlara azab eder, dilerse merhamet eder. Sonra Yüce Allah yarattklar

arasnda hüküm venr ve hiç kimsenin hakk kimsede kalmayp, Allah her

mazlumun hakkn zalimden alr. Hatta sataca süte su katan kiinin bile o

gün süte katt suyu sütten ayrmas istenir.

Yüce Allah hüküm vermeyi bitirince, bütün mahlûkata duyuracak ekilde

öyle seslenir: «Her topluluk, Allah'tan baka taptklar ilâhlara gitsinler.

Allah'tan bakasna tapan herkese taptklar eyin suretini önlerine koyacam.»

O gün bir melek Uzeyr’in, bir melek Hz. sa’nn suretine büründürülür.

Yahudiler Uzeyr'in peinden giderken Hristiyanlar da Hz. sa'nn peinden

giderler. Sonra ilâhlar onlar Cehenneme sürer. Yüce Allah'n, «Eer bunlar

tanr olsayd Cehenneme girmezlerdi; hepsi orada temelli kalacaktr» sözü

buna iaret etmektedir. Sadece, aralarnda münafklarn da bulunduu

müminler kalnca Yüce Allah: «Ey insanlar! nsanlar gittiler, siz de

ilâhlarnzn ve taptklarnzn peinden gidin» buyurur. Onlar: «Vallahi,

Allah'tan baka ilâhmz yoktur ve ondan bakasna tapmyorduk» karln
verince, onlara ikinci ve üçüncü defa ayn ey söylenir, ama onlar da ayn

cevab verirler. Bunun üzerine Yüce Allah: «Ben sizin Rabbinizim! Rabbinizle

aranzda, kendisiyle onu tanyacanz bir iaret var m?» diye sorunca, onlar:

«Evet» derler. Yüce Allah bir baldr açar ve diledii eyi onlara gösterir, bunun

üzerine onlar Yüce Allah' tanrlar ve yüzüstü secdeye kapanrlar. Her münafk

ta srtüstü düer ve Allah onlarn sulblerini sr boynuzu gibi yapar. Sonra

Allah onlara izin verince balarn kaldrrlar ve Yüce Allah Cehennemin

üzerine kl kadar ince veya klç kadar keskin olan Srât' kurar. Srât’ta,

kancalar, çengeller ve ÇNecid'de yetien) sa'dan denilen sert dikencikler gibi
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dikenler vardr. Onun öbür tarafnda kaygan bir köprü vardr. Ondan kimisi,

göz açp kapayncaya kadar, kimi, imek çakmas gibi, kimisi rüzgar gibi,

kimisi hzl giden atl gibi, kimisi hzl giden deveye binen kii gibi, kimisi hzl

koan birisi gibi geçerler. Kimisi oradan salimen, kimisi trmalanm olarak

kurtulurken kimisi de yaralanm olarak yüzüstü Cehenneme düer.

Cennetlikler Cennete gidip girerler. Beni hak olarak gönderene yemin ederim

ki, sizler Cennetliklerin Cennette elerini ve meskenlerini tandklar kadar

dünyada elerinizi ve meskenlerinizi tanyor deilsiniz. Cennetliklerden her bir

erkek, Allah'n yaratt (hurilerden) yetmi iki zevceyle cinsel ilikide bulunur.

Âdem neslinden gelen iki kadnla da temas kurar. Ancak bunlar dünyadayken

ibadet ettiklerinden dolay, dier yetmi huriden üstün olurlar. Yakuttan bir

odada, inciyle taçlanm altn karyola üzerinde bu kadnlardan biriyle yatar. O

odada atlas ve ibriim giysilerle dolu yetmi dolap vardr. Adam elini o kadnn

omuzlan arasna koyar, sonra dönüp gösünden baknca kendi elini o kadnn

etinin, cildinin ve elbisesinin içinden görür (çünkü o kadnn her taraf

saydamdr). Kadnn bacaklanna bakar. Kemiklerindeki ilii görür. Tpk yakuta

geçirilen ip gibi bacaklanndaki ilii görür. O bu haldeyken kendisine öyle

seslenilir: «Senin bkmayacam ve bktrmayacan anladk. Ancak senin

bundan baka zevcelerin de vardr.» Adam o karsnn yanndan çkar. Dier

eleriyle de birer birer ilikide bulunur. Onlardan her birine uradnda öyle

der: «Vallahi Cennette senden daha güzel bir ey yoktur. Cennette senden daha

çok sevdiim birey yoktur.»

Cehennemlikler Cehenneme düünce amelleri onlar sarar. Ate kiminin

dizine, kiminin beline, kiminin yüzüne kadar yetiir. Allah onlarn yüzünü

atee haram klmtr. Cehennemlikler Cehennemde bararak: «Kim, bizi

Cehennemden çkarmas için Rabbimize efaatçi olur?» derler. Onlara: «Buna,

babanz Âdem'den baka kim hak sahibidir?» karl verilince, müminler Hz.

Âdem'e giderler ve: «Allah seni kendi eliyle yaratt, sana ruhundan üfledi ve ilk

olarak seninle konutu» derler. Hz. Âdem günahn zikredip: «Ben buna ehil

deilim. Siz Hz. Nuh'a gidiniz. O, Allah'n ilk resulüdür» der. Bunun üzerine

Hz. Nuh'a giderler ve kendisinden ayn eyi isterler, ama o da iledii günah
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zikredip: «Ben buna layk deilim. Siz Hz. brahim'e gidiniz. Allah onu dost

edinmitir» der. Hz. brahim'e giderler ve ayn eyi kendisinden islerler, ama o

da bir iledii günah zikredip: «Ben buna layk deilim. Siz Hz. Musa'ya

gidiniz. Allah mu kendine yaklatrm, bizzat konumu ve kendisine Tevrat'

indirmitir» der. Hz. Musa'ya giderler ve kendisinden ayn eyi isterler, ama o

da iledii günah zikredip: «Ben buna layk deilim. Siz Allah'n Ruhu ve

kelimesi olan sa b Meryem'e gidin» der. Hz. sa'ya giderler ve kendisinden

ayn eyi isterler, ama o da iledii günah zikredip: «Ben buna layk deilim.

Siz Hz. Muhammed'e gidiniz» der."

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seflan} öyle devam etti: "Bunun üzerine bana gelirler.

Benim, Rabbimin bana söz verdii üç efaat hakkm vardr. Gidip Cennetin

kapsna varrm ve Cennetin kapsnn halkasn tutup açlmasn isterim. Kap

açlnca girerim ve secdeye kapanrm. Allah
,
yarattklarndan hiç kimseye izin

vermedii kadar kendisini hamd ve yüceltip övmeme izin verdikten sonra:

«Ban kaldr ey Muhammedi efaat iste, efaatin kabul edilecek, iste, istediin

verilecek» buyurur. Bam kaldrnca ise kendisi daha iyi bildii halde: «Ne

istiyorsun?» buyurur. Ben: «Ey Rabbim! Bana efaat etmeyi vaad etmitin.

Beni efaatçi kl. Ey Rabbim! Ümmetimden Cehenneme kim dütü?» derim.

Yüce Allah: « Yüzünü tandnz herkesi Cehennemden çkarnz» buyurur ve

onlarn hepsi Cehennemden çkarlar. Sonra Yüce Allah: «Kalbinde dinarn üçte

ikisi arlnda iman olan Cehennemden çkarnz» buyurur. Sonra: «Dinarn

yans kadar, sonra dinarn üçte biri kadar, donra dinarn dörtte biri kadar,

sonra bir krat, sonra bir buday tanesi kadar iman olan Cehennemden

çkarnz» buyurur ve bunlardan efaata hak kazanp efaat edilmeyen kalmaz.

Hatta blis bile kendisine efaat edilir umuduyla uzanr.» Sonra Yüce Allah:

«Ben kaldm ve ben merhametlilerin en merhametlisiyim » deyip

(Cehennemdekilerden) bir avuç alr ve saysn ancak kendisinin bilecei sayda

kiiyi Cehennemden çkarp hayat nehri denilen bir nehre batrr. Bu nehirde,

selin getirdii tanenin bitmesi ve biten bu tanenin güne vuran ksmnn yeil,

gölge olan ksmnn ise san olmas gibi biterler. Bunlar zerre gibi biterler ve

boyunlarnda: «Rahman'n azad ettii Cehennemlikler» yazldr. Bunlar Allah

için hiçbir hayr yapmamlardr. Sadece tevhid kelimesini söylemilerdir.
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Bunlar Allah'n diledii bir süre boyunlarndaki bu yazyla Cennette kalrlar,

sonra: «Ey Rabbimiz! u yazy bizden sil» derler ve Allah onlarn boynundaki

yazy siler.

4'^' 4i3 Jjri o*

"Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydnlanr. Kitap (amel

defterleri! ortaya konur. Peygamberler ve ahitler getirilir

ve hakszla uratlmakszn aralarnda adaletle hüküm

verilir." (Zümer Sur. 69 )

bn Cerîr'in Stiddî'den bildirdiine göre kelimesi, aydnlanmak

demektir. "Kitap (amel defterleri) ortaya konur..." buyruundan kastedilen

ise hesaba çekilmektir.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde,

“Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydnlanr. Kitap (amel defterleri) ortaya

konur. Peygamberler ve ahitler getirilir ve hakszla uratlmakszn

aralarnda adaletle hüküm verilir" âyetini açklarken öyle dedi: “Bulutsuz

ve açk bir günde insanlar nasl ktan etkilenmezlerse, Rablerinin nurundan

bir zarar görmezler. ahitlerden kastedilen de ehitledir.”3

1

Fethu'l-Bâri'de (11/369) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve Ali b. Sad, el-Bidâye ve'n-

NihSye’de (19/310, 313) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, bn Cerîr (3/611-613, 15/419, 18/132, 133),

bn Ebî Hatim 9/2929-2931 (16621, 16627, 16629), Taberârû (36), el-Bidâye ve'n-Nihâye’de

(19/313-322) geçtii üzere Ebû Mûsa el-Medînl, Ebu'-eyh (388, 389) ve Beyhaki (668,

669). Hadis münkerdir (Elbânî, Da'îfu't-Terîb. 2224). Elbârî der ki: Hadis çok uzundur

ve buna benzer bir badis görmedim. Hadisin senedinde üst üste gelen müphemlikler

vardr. Hadise dikkatlice bakan, birçok rivayetin bir araya getirilerek oluturulduunu

anlayabilir. Fethu'l-Bârî’ye (11/368, 369) bakn.
1 bn Cerîr (20/262).

3 bn Cerîr (20/261).
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Abd b. Humeyd’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Peygamberler ve

ahitler getirilir..." âyetinden kastedilen, nebiler, resuller ve onlann tebli

ettiine dair ahitlik edecek olan ahitlerdir.

ibn Cerîr ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

"Peygamberler ve ahitler getirilir..." âyetinden kastedilen, ahitlerin,

risaletin tebli edildiine, topluluklarn da yalanladna ahitlik edecek

olanlann getirilmesidir.
1

'H b*-3 J\ U}^ Jtrfj

fip
Ol!£4* 'jjk fii. jj.j fijk fi (4

UJ$ I> *üJ Lsd^-^jJ; Oi iUJ
^ 1

"nkâr edenler grup grup Cehenneme sevk edilirler.

Cehenneme vardklarnda orann kaplan açlr ve

Cehennem bekçileri onlara öyle derler: «size içinizden,

Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve bu gününüze

kavuacanza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?»

Onlar da, «Evet geldi» derler. Fakat inkarclar hakknda

azap sözü gerçeklemitir/' (Zümer Sur. 7 l)

ibn Merdûye’nin Ebu Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi

yeseiiem): "Cehennemlikler Cehenneme doru sürülünce içinden bir ate alevi çkp

onlan öyle bir yalar ki kemik üzerinde et brakmaz. Tüm etlerini ayaklarnn

dibine döker.

"

2

1 bn Cerîr (20/263).

1

Taberânî el-Evsat (278, 9365). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (10/389) ravilerden

Muhammed b. Süleyman b. el-Isbehânî'nin zayf olduunu söylemitir.
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Abd b. Hmeyd ve bn CenVin Katâde'den bildirdiine göre "Fakat

inkarclar hakknda azap sözü gerçeklemitir" buyruundan kastedilen,

kötü olan amelleri sebebiyle inkarclar hakkndaki azap sözünün

gerçeklemesidir.’

Ujju. li >j Î4J1 j\ >î ,&

fi; IjSj* ^ jlij

“Rablerine kar gelmekten saknanlar da grup grup

Cennete sevk edilirler. Cennete vardklarnda orann

kaplan açlr ve Cennet bekçileri onlara öyle der: Size

selâm olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedî kalmak özere

buraya girin." (Zümer Sur. 73)

Ahmed, Abd b. Humeyd ve Müslim’in Enes’ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saUaUu aleyhi vestiM:
"Kyamet günü Cennetin kapma gidip efaat

isteyeceim. Bekçi: «Sen kimsin?» diye sorunca: «Muhammed» cevabn

vereceim. Bunun üzerine bana: «Kapy senden önce kimseye amamam

emredildi» diyecek" buyurdu .

2

Saîd b. Mansûr, Buhâri, Müslim ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (saMshu aleyhi »eseiiem) öyle buyurdu: "Cennete girecek

ilk zümrenin suretleri, Ay’n ondördüncü gecesindeki Ay eklindedir. Onlar

Cennette tükürmeyecekler, sümkürmeyecekler ve büyük abdest

bozmayacaklardr, kablan ve taraklan altn ve gümütür. Buhurdanlktan öd

buhuru doludur. Terleri misktir. Onlardan her birinin iki ei vardr. Bu elerin

baldr kemikleri güzelliinden ötürü etlerinin ardndan görülecektir. Aralannda

’ bn Cerir (20/265).
1 Ahmed 19/388 (12397), Abd b. Humeyd el-Muntehab (1269) ve Müslim (197).
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anlamazlk ve dümanlk yoktur. Kalbleri, bir tek kalb gibidir. Sabah akam

Allah’ tebih edeceklerdir.

Buhârî ve Müslim’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (mMUHu

Bsybi vesellem) öyle buyurdu: "Cennete girecek ilk zümrenin suretleri, Ay'n

ondördüncü gecesindeki Ay eklindedir. Onlan takib edenler, parlaklkta

gökteki en parlak yldzn gibidirler."
1

bnu’l-Mübârek Zühd’de, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bn Râhûye, Abd b.

Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ Sifatu’l-Cennet’te, bn Cerir, Beavî el-Ca'diyyât’ta,

bn Ebî Hâtim, ibn Merdûye, Ebu Nuaym Sifatu’l-Cennefte, Beyhakî el-Ba’s’ta

ve Diyâ el-Muhtâre’de, Ali b. Ebî Tâlib'in öyle dediini bildirir: “Rablerine

kar gelmekten saknanlar da grup grup Cennete sevk edilirler. Cennetin

kaplarndan birinin yanna gelince, kapnn yannda gövdesinin altndan içi

pnar akan bir aaç görürler. Birine gidip içerler ve içlerindeki pislikler gider.

Sonra öbür pnara gidip içerler ve üzerlerine güzellik nimetleri aktlr. Bir

daha asla derileri deimez, bundan sonra ebediyyen saçlar dank olmaz.

Sanki onlar yalanm gibi olurlar. Sonra Cennet bekçilerine gidince, bekçiler

kendilerine: "Size selâm olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedî kalmak

üzere buraya girin" derler. Sonra hizmetçiler onlar karlayp kuatrlar ve

gençlerin bir süre kaybolduktan sonra gelen dostlann karlad gibi onlan

karlayarak: “Müjdeler olsun sana, Allah sana öyle öyle ikramlar hazrlad"

derler. Hizmetçilerinden birisi, hurilerden olan elerine giderek o kimsenin

dünyadaki ismiyle: “Bu gelen filândr” der. Eleri: “Sen onu gördün mü?” diye

sorunca, o: “Evet, onu gördüm” der. Sevinçten âdeta uçarak kapnn eiine

çkarlar. Bu kii menziline gelince, binann nasl yaplm olduuna bakar ve

görür ki o, yeil, san, krmz ve her renkten yuvarlak incilerden inâ

olunmutur. Sonra ban kaldnp tavanna baknca imek gibi parladn

görür. ayet Allah takdir buyurmam olsayd tavana bakmaktan dolay

gözleri kör olurdu. Sonra ban indirip hanmlarna ve konulan bardaklara,

1

Buhâri (3245, 3246) ve Müslim (2834).
J

Buhârî (3254) ve Müslim (2834).
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dizilen yastklara ve yumuak tüylü hallara bakar. Bu nimetlere baktktan

sonra yastklarndan birine yaslanr ve: "Bizi buraya eritiren Allah'a

hamdolsun. Eer Allah bizi doru yola iletmeseydi, biz doru yolu

bulamazdk"' der. Sonra bir münadi: “Hiç ölmeden yaayacaksnz. Burada

ikamet edeceksiniz ve hiçbir yere gitmeyeceksiniz, devaml shhatli

kalacaksnz, hiç hastalanmayacaksnz" diye seslenir.

2

Buhârî, Müslim ve Taberânî'nin Sehl b. Sa’d’dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber Maiiak sWv «teiiem):
"
Cennetin sekiz kaps vardr. Bu kaplardan

birinin ad Reyyân'drve ondan sadece oruçlular geçerler" buyurmutur .

3

Mâlik, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Hibbân'n Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (dhUu aleyh ««M öyle buyurdu:

"Kim malndan Allah yolunda çift çift harcarsa, Cennetin kaplarndan

çarlr. Cennetin kaplan vardr: Namaz ehli namaz kapsndan, oruç ehli

Reyyân kapsndan, sadaka ehli sadaka kapsndan ve cihâd ehli cihâd

kapsndan çarlr." Hz. Ebû Bekin "Ey Allah’n Resulü! Bu kaplarn

hepsinden çarlacak olan kimse var mdr?" diye sorunca, Resûlullah Mrfahu

Biyhi vssBiism): "Evet, senin bu kiilerden olmam temenni ederim" karln verdi .

4

bn Ebi'd-Dünyâ Sifatu'l-Cennefte, Ebû Ya'lâ, Taberânî ve Hâkim'in bn

Mes'ûd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (hUUu Bieyhi nseUm):
"
Cennetin sekiz

’ A'râi Sur. 43
2
bnu'I-Mübârek. Zühd, Ztvâidu el-Hüseyin el-Mervezî (1450). Abdurrezzâk (2/176),

bn Ebî eybe (13/112, 114), el-Metâlibu’l-Âliye’de (5181, 5182) geçtii üzere bn Râhûye,

bn Ebi'd-Dünyâ (8), bn Cerîr (20/266, 267), Beavî (2580), bn Kesîr Tefsirde (7/114)

geçtii üzere bn Ebî Hatim, Beyhakî (272), Diyâ el-Muhtâre 'de (541). Zayf hadistir.

(Elbânî, Da'fu’t-Terîb ve't-Terhîb. 2181).

3
Buhârî (1896, 3257), Müslim (1152) ve Taberânî (5754, 5764, 5795, 5819, 5826, 5936,

5970).

4 Mâlik (2/469), Ahmed 13/72, 14/394 (7633, 8790), Buhârî (1897, 2841, 3216, 3666),

Müslim (1027), Tirmizî (3674), Nesâî (2237, 2438, 3183, 3135, 3174) ve bn Hibbân (308,

3418, 3419, 4641, 6866).
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kaps vardr. Yedisi kapal, biri güne batdan douncaya kadar kullarn tövbe

etmesi için açktr" buyurmutur.

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Cennetin sekiz kaps

vardr. Bir kaps namaz klanlar, bir kaps oruç tutanlar, bir kaps hac

yapanlar, bir kaps umre yapanlar, bir kaps mücahidler, bir kaps

zikredenler, bir kaps ükredenler ve bir kaps da sabredenler içindir."

Ahmed'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiialBhj aleyhi

restflem): "Her amel ehli için Cennette bir kap vardr ve bunlar o kapdan

çarlrlar'’ buyurmutur.

1

Bezzâr’n Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah Msiiuhu aiey+n vasM

öyle buyurdu: "Kyamet günü insan en büyük ameliyle çarlr. Eer namaz

en üstün ameliyse onunla, orucu en üstün ameliyse onunla, cihad en üstün

ameliyse onunla çarlr." Hz. Ebû Bekr: "Ey Allah'n Resulü! ki ameliyle

çarlacak olanlar var m?" diye sorunca, Allah'n Resûlü (sellaliahu aleyhi yesellem):

"Evet, sen çarlacaksn

"

cevabn verdi .

3

Taberânî M. el-Evsat’ta ve Hatîb el-Muttefik ve'l-Mufterik’te, Ebû

Hureyre'den Resûlullah'n (saiiafehu aMn vesatem) öyle buyurduunu nakleden

"Cennette Duhâ adnda bir kap vardr. Kyamet günü bir münadi: «Duha

(kuluk) namazna devam edenler neredeler? Bu, sizin kapnzdr. Allah'n

rahmetiyle ondan giriniz» diye seslenir."*

Ahmed'in Muâviye b. Hayde’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiaitu

aleyhi nullen): "Cennetin kapsnn iki kanad arasndaki mesafe krk yllk bir

1 bn Ebi'd-Dünyâ (226) muhtasar olarak, Ebû Ya'lâ (5012), Taberânî (10479) ve

Hâkim (4/261). Zayf hadistir. (Elbânî, Dalfu'l-Câmi. 4742). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'ye

(4329) bakn.
2 Ahmed (15/496, 497 (9800) uzun bir ekilde. Muhakkikler hadisin sahih ve bu

senedin hasen olduunu söylemitir.

3 Bezzâr Kefu'I-Estâr (3474). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (10/398) hadisin senedinin

hasen olduunu söylemitir.

4 Taberânî (5060) ve Hatb (277) Heysemî, Mecmau'z-Zevâd'de (2/239) ravilerden

Süleyman b. Dâvud el-Yemâmî'nin metruk olduunu söylemitir.
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mesafedir. Bu kap kanatlarnn üzerinden öyle bir gün geçecek ki, izdihamdan

dopdolu olacaktr" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uflafeiu efeyi»

mailen) öyle buyurdu: "Canm dinde olana yemin ederim ki. Cennetin

kaplarnn iki kanad arasndaki mesafe,
Mekke ile Hecer veya Mekke ile Busra

arasndaki mesafe kadardr/'
2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Utbe b. Gazvân bir hutbesinde öyle

dedi: "Cennetin kaplarnn iki kanad arasndaki mesafe, krk yllk bir

mesafedir. Bu kap kanatlannn üzerinden öyle bir gün geçecek ki,

izdihamdan dopdolu olacaktr.”*

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ka’b(u’I-ahbâr) der ki: "Cennetin

kaplannn iki kanad arasndaki mesafe, hzl giden bir süvari için krk yllk bir

mesafedir. Bu kap kanatlannn üzerinden öyle bir günde geçecek ki,

izdihamdan dopdolu olacaktr.”4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Harb b. Ebi'l-Esved ed-Dîlî der ki:

"Kii, iledii bir günah sebebiyle Cennetin kapsnda yüz yl bekletilir ve bu

kii bekledii yerden. Cennetteki elerini ve hizmetçilerini görür.”5

Ahmed ve Bezzârin Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saJiaUrtu Beyh (arifem) kendisine: "Cennetin anahtarlar, Lâ ilahe illallah sözüdür"

buyurmutur.

6

Tayâlisî ve Dârimî'nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah Mdtahu bM'

vesllsm): "Cennetin anahtarlar namazdr" buyurmutur .

1

’ Ahmed 33/228 (20025) Muhakkikler hadisin senedinin hasen olduunu söylemitir.
1 bn Ebî eybe (13/128) Bu hadis, Müslim'in (194) naklettii efaatle ilgili hadisin bir

bölümüdür. Buhârî (4712).

3 bn Ebî eybe (13/128).

4 bn Ebî eybe (13/128, 129).

s bn Ebî eybe (13/557).

6 Ahmed 36/418 (22102) ve Bezzâr (2660). Müsned' in muhakkikleri hadisin senedinin

zayf olduunu söylemitir.
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bn Ebî eybe, Ahmed, Dârimî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce'nin

Ömer b. el-Hattâb'dan bildirdiine göre Resûlullah (niu*u leytn «reibn) öyle

buyurdu: "Sizden birisi abdesti güzelce alr sonra da: «Allah’dan baka ilâh

olmadna, orta olmayp tek olduuna ve Muhammed'in Allah'n kulu ve

Resulü olduuna ahitlik ederim» derse, ona Cennetin sekiz kaps açlr ve

bunlardan hangisinden dilerse girer."
2

ibn Ebî eybe ve Ahmed'in Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(uilaiiühu aleyhi meltem} öyle buyurdu: "Sizden birisi abdesti güzelce alr, sonra da üç

defa : «Allah'dan baka ilâh olmadna, orta olmayp tek olduum ve

Muhammed'in Allah’n kulu ve Resûlü olduuna ahitlik ederim» derse, ona

Cennetin sekiz kaps açlr ve bunlardan hangisinden dilerse girer.
"3

Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân ve Hâkim'in Ebû Hureyre ve Ebû Saîd'den

bildirdiine göre Resûlullah (sayiühu aleyhi vuiiem) öyle buyurdu: "Be vakit

namazn klp Ramazan orucunu tutan, zekatn veren ve yedi büyük günahtan

saknan hiç kimse yoktur ki kyamet günü ona Cennetin sekiz kaps

açlmasn."4

Ahmed ve Beyhakî'nin Utbe b. Abd es-Sülemî’den bildirdiine göre

Resûlullah (sakllhu aleyhi malim) öyle buyurdu: "Henüz ergenlik çana ulamam

üç çocuu ölen her kulu, bu çocuklar Cennetin sekiz kapsnda karlarlar ve bu

kii diledii kapdan Cennete girer."5

1

Tayâlis (1899). Muhakkik hadisin senedinin *ayf olduunu söylemitir.
2 bn Ebî eybe (1/403), Ahmed 1/274, 28/549, 615, 616 (121, 17134, 17393), Dârimî

(234) lafz kendisinindir, Ebû Dâvud (169), Nesâî S. el-Kübrâ (9912) ve bn Mâce (470).

3 bn Ebî eybe (1/4, 10/451) ve Ahmed 21/307 (13792). Müsned 'in muhakkikleri

hadisin sahihun liayrihi olduunu, bu senedin ise zayf olduunu söylemitir
4
Nesâî (2437), ct-Terîbu ve't-Terhîb'de (1/515) geçtii üzere bn Mâce, bn Hibbân

(1748) ve Hâkim (2/240). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îfSünen en-NesE. 151).

3 Ahmed 29/189, 193 (17639, 17644) ve Beyhakî el-Ba’s (258). Müsned ’in muhakkikleri

hadisin sahihun liayrihi olduunu ve bu senedin hasen olduunu söylemitir.
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Taberânî M. el-Evsat’ta, Hz. Âie'den, Resûlullah'n (sellallhu aleyhi «»«M öyle

buyurduunu nakleden "ki kz, iki kzkardei, iki halas veya iki teyzesi olan

ve bunlarn nafakasn salayana Cennetin sekiz kaps da açlr."'

Taberânî'nin M. el-Evsat'ta hasen isnâdla Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Resûlullah(saiiaiiahg aleyhi «seiiem) öyle buyurdu: “Rabbinden korkan, namusunu

koruyan ve kocasna itaat eden kadna Cennetin sekiz kaps açlr ve:

«Dilediin kapdan gir» denilir.
’

2

Ebû Nuaym’n bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah Maltahu aleyhi venllem)

öyle buyurdu: “Kim, ümmetim için krk hadis ezberleyip ümmeti ondan

faydalandrrsa, kendisine: «Cennetin dilediin kapsndan gir» denilir."*

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Mücâhid’den bildirdiine göre "Size selâm

olsun! Tertemiz oldunuz...'"' buyruu, "Allah'a itaat sayesinde tertemiz

oldunuz" mânâsndadr .

5

La- îLül j, ^-}i\ lîîjjtj iüj UJu. ^jJi â iüJl lJij

^ Of^ ^
^-JUl Oj k jJj 4*^ j^r-4

"Onlar öyle derler: «Hamd, bize olan vaadini gerçekletiren

ve bizi Cennetten dilediimiz yere konmak özere bu yurda

varis klan Allah'a mahsustur. Salih amel ileyenlerin

mükâfat ne güzelmi!» melekleri de r Rablerini hamd ile

1

Taberânî (7518) Hcysemî, Mecmuu’z-Zevâid 'de (3/119) der ki: Ravilerden Ömer b.

Habîb el-Adevî metruktür.
2

Taberânî (4715) Heyscmî, Mecmau'z-Zevâid'de (4/306) der ki; Ravilerden bn
Lehîa'nn hadisi hasendir. Said b. ufeyr'i ise tanmyorum. Dier ravilen güvenilirdir.

3 Ebû Nuaym cl-Hilye (4/189).

* Zümer Sur. 73

5 bn Cerîr (20/270).
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tebih edip yücelterek Ar'm etrafn kuatm hâlde

görürsün. Artk kullarn arasnda adaletle hüküm verilmi

ve "Hamd âlemlerin Rabb olan Allah'a mahsustur,

denilmitir." (Zümur Sur. 74, 75)

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in Katâde’den bildirdiine göre âyette

geçen yurttan kastedilen Cennettir.

Hennâd, Ebu'l-Âliye'den ayn rivayette bulunmutur .

1

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc, "Bizi Cennetten dilediimiz

yere konmak üzere..."
2 buyruunu açklarken: “Kendilerine verilen eyle

dilekleri ayn olmutur" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde der ki: Bize bildirildiine göre

Resûlullah’a (saiiBiiahu aleyhi vaseiiem) Cennetin topra sorulunca: "Bembeyaz ve

tertemizdir" buyurdu.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: “Cennetin topra gümü (gibi

bembeyaz) mermerdendir" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Cerir’in Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen

“üjiu-”3 kelimesi kuatmak mânâsndadr.
4

bn AsâkiHin bildirdiine göre Ka’b(u’l-ahbâr) der ki: “Halil da, Lübnan

da, Tûr da ve Cûdi dann her biri kyamet günü beyaz bir inci olurlar ve

gök ile yer arasn aydnlatrlar. Bunlar Beytu'l-Makdis'e geri döndürülüp her

biri bir köesine konulur ve Yüce Allah Cennetlik ve Cehennemlikler arasnda

hüküm vermek için Kürsî'sini buraya koyar. O zaman, “Melekleri de,

’ Hennâd (159).

2
Zümer Sur. 74

3 Zümer Sur. 75

4 bn Cerîr (20/271).
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Rablerini hamd ile tebih edip yücelterek Ar'n etrafn kuatm hâlde

görürsün"'

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre

Katâde, "Artk kullarn arasnda adaletle hüküm verilmi ve «Hamd

âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur» denilmitir"
2
âyetini açklarken

öyle dedi: "Yüce Allah yaratmann balangcndan bahsederken, "Hamd,

gökleri ve yeri yaratan, karanlklar ve aydnl vareden Allah'a mahsustur,

öyle iken, inkar edenler Rablerine bakalarn eit tutuyorlar"3 buyurarak

hamd ile balam, "Artk kullarn arasnda adaletle hüküm verilmi ve

"Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" denilmitir"4 buyruuyla

da sözü yine hamd ile balamtr.”5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: "Allah'n,

kullan hakkndaki hükmünü bilmek isteyen, Curaf (Zümer) Sûresinin sonunu

okusun.”

’ bn Asâkir (2/248, 349).
1

Zümer Sur. 75

3 Er'âm Sur. 1

4 Zümer Sur. 75
5
Abdurrezzâk (2/177).




