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BAKARA SÛRES

(Devam)

Â Jî 4^ J' &. & r^i u ^û j* *\iLLi\ JjLj.

-H>? <J\ 0^ £4iî

"nsanlardan bir ksm beyinsizler: Yönelmekte olduktan

kblelerinden onlar çeviren nedir? diyecekler. De ki: Dou
da bat da Allah'ndr. O dilediini doru yola iletir."

(Bakam Sur. 142)

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, en-

Nâsih ve'l-Mensûh'âe, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bn Hibbân ve Beyhakî,

Sünen'de, Berâ b. Âzib'ten bildiriyor: Hz. Peygamber Miaiiahu aleyhi veseliem) hicreti

srasnda Medine'ye geldii zaman ilk önce Ensâr'dan daylarnn yannda

kald. Hicretten sonra on alt veya on yedi ay boyunca kble olarak Beytu'l-

Makdis'e doru namaz kld. Ancak kblenin Kâbe'ye doru çevrilmesini ve

oraya doru namaz klmay da çok istiyordu. Kâbe'ye doru ilk kld namaz

da bir ikindi namaz idi. Müslümanlardan bir grupla birlikte yeni kbleye doru

namaz klmt. Onunla birlikte namaz klan biri mescitten çktktan sonra

baka bir mescitte ikindi namazn klan bir cemaatle karlat. Henüz rükûda

idiler. Onlara: “Allah da ahit olsun ki Peygamberimizle (saiiaiiahu aleyhi veseliem) birlikte

Kâbe'ye doru namaz kldm" deyince, cemaat namazn bozmadan Beytu'l-

Makdis'ten Kâbe'ye doru döndü.

Peygamberimizin (saiiaiiahu aleyhi veseliem) Beytu’l-Makdis'e doru namaz klmas

Yahudiler ile Ehli kitabn çok houna gidiyordu. Ancak kble, Kâbe’ye doru

deitirilince bu durumu beenmeyip ho karlamadlar.

Kble deimeden önce, önceki kbleye göre namaz klan, daha önceleri

ehit dümü kiiler vard. Onlann kldklan namaz konusunda ne

diyeceimizi bilmiyorduk. Bunun üzerine: "...Allah ibadetlerinizi boa
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çkaracak deildir. Dorusu Allah insanlara efkat gösterir, merhamet

eder"’ âyeti nazil oldu.
J

bn shâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, Berâ'dan bildiriyor.

Resûlullah Maiiahu aieyti vesBBm) önceleri Beytu’l-Makdis'e doru namazn klard.

Ancak göe doru çokça bakp Yüce Allah'n kbleyi Kâbe'ye doru

çevirmesini temenni eder ve bu yöndeki emri bekler dururdu. Sonunda:

"Yüzünü göe çevirip durduunu görüyoruz. Honut olacan kbleye seni

elbette çevireceiz. Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir ..."3 âyeti

nazil oldu.

Müslümanlardan bazlar: "Kblenin deimesinden önce vefat eden

Müslümanlarn durumu ile daha önce Beytu'l-Makdis’e doru kldmz
namazlarn hükmünü bilmeyi isterdik" deyince: "...Allah ibadetlerinizi boa

çkaracak deildir. Dorusu Allah insanlara efkat gösterir, merhamet

eder
"4

âyeti nazil oldu.

Akl kt baz kimseler (Ehl-i kitâb'dan olanlar): "Daha önceki kblelerini

deitirmelerine sebep olan ne ki?” diye söylenmeye balaynca da:

"nsanlardan bir ksm beyinsizler: «Yönelmekte olduklar kblelerinden

onlar çeviren nedir?» diyecekler. De ki: Dou da bat da Allah'ndr. O
dilediini doru yola iletir

"5 âyeti nazil oldu .

6

Tirmizî, Nesâî, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim, Dârakutnî ve Beyha<î
(

Berâ'dan bildiriyor: Resûlullah(saBaiiahuBeYhimBiiem) hicretten sonra on alt veya on

yedi ay boyunca Beytu'l-Makdis'e doru namaz kld. Ancak Kâbe’ye doru

namaz klmay arzu eder ve bu yönde bir emrin gelmesi beklentisiyle yüzünü

göe çevirirdi. "Yüzünü göe çevirip durduunu görüyoruz. Honut

olacan kbleye seni elbette çevireceiz. Artk yüzünü Mescid-i Haram'a

’ Bakara Sur. 143
J bn Sa'd (1/243, 244), bn Ebî eybe (1/334), Buhâri (40, 399, 4486, 4492, 7252),

Müslim (525), Tirmizî (340, 2962), Nesâî (487, 488, 741), bn Cerir (2/620, 621, 651), bn
Hibbân (1716) ve Beyhakî (2/2, 3).

3 Bakara Sur. 144
4 Bakara Sur. 143

5 Bakara Sur. 142
6 bn Kesîr, Tefsir (1/274) ve bn Ebî Hâtim 1/248, 251, 252 (1328, 1347, 1353).
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doru çevir ..."
1

âyeti nazil olunca da namazlarda yönünü Kâbe'ye doru

çevirmeye balad.

Akl kt baz kimseler (Yahudiler): “Daha önceki kblelerini

deitirmelerine sebep olan ne ki?" diye söylenmeye balaynca da: "... De ki:

Dou da, bat da Allah'ndr. O dilediini doru yola iletir
" 2

âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, en-Nehhâs, en-Nâsih ve'l-

Mensûh ’de ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Kuriân'da ilk neshedilen

hüküm, kble konusundaki hükümdür. Resûlullah (saiiaiiahu aieyii veseiiem) Medine'ye

hicret ettii zaman Medine ahalisinin çou Yahudi idi. Yüce Allah’n,

namazlarda kble olarak Beytu’l-Makdis’e doru yönelmeyi emretmesi

Yahudileri çok sevindirmiti. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bu emir üzerine on

küsur ay boyunca Beytu'l-Makdis'e doru namazlarn kld. Ancak Hz.

brâhim'in kblesine (Kâbe'ye) doru namaz klmay arzu ederdi. Bunun için

de Allah'a dua eder, bu yönde bir emrin inmesi için de göe bakp dururdu.

Sonrasnda: "Yüzünü göe çevirip durduunu görüyoruz. Honut olacan

kbleye seni elbette çevireceiz. Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru
çevir. Bulunduunuz yerde yüzlerinizi o yöne çevirin ..."4 âyeti nazil oldu.

Ancak Yahudiler bu yeni emirden rahatsz oldular ve: “Daha Önceki

kblelerini deitirmelerine sebep olan ne ki?'' diye söylenmeye baladlar.

Bunun üzerine: “...De ki: Dou da, bat da Allah'ndr. O dilediini doru

yola iletir
" 5 âyeti nazil oldu. Yüce Allah bu konuda yine: "...Nereye

dönerseniz Allah'n yönü orasdr..."
6 buyurmutur .

7

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, en-Nâsih’âe, en-Nehhâs ve Beyhakî, Sünen’de,

bn Abbâs’tan bildiriyor: “Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiiem) Mekke’deyken, Kâbe

hemen yan banda olmasna ramen namazlan Beytu’l-Makdis’e doru

klard. Medine’ye hicretten sonra da on alt ay boyunca Beytu’l-Makdis’e

’ Bakara Sur. 144
1

Bakara Sur. 142

3 Tirmizî (340, 2962), Nesâî (487, 488, 741), bn Ebî Hâtim 1/248 (1328), Dârakutnî

(1/273, 274) ve Beyhakî (2/2).

4 Bakara Sur. 144

5 Bakara Sur. 142
6
Bakara Sur. 115

7 bn Ccrir (2/450, 623), bn Ebî Hâtim 1/248, 253 (1329, 1355), en-Nehhâs (sh. 71) ve

Beyhakî (2/12, 13).
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doru namaz klmaya devam etti. Sonrasnda Yüce Allah onu Kabe’ye doru

yöneltti .”
1

Ebû Dâvud, en-NSsih*de bn Abbâs'tan bildiriyor: “Kur'ân'da ilk

neshedilen hüküm kble konusundaki hükümdür. Resûlullah (saiiaiiahu aieytu vtsefiem)

önceleri namaznda, Yahudilerin de kblesi olan Beytu'l-Makdis'teki kayaya

doru yöneliyordu. Yahudi’ler, gönderildii dine iman etsinler, kendisine tabi

olsunlar ve ümmi olan Araplar (kbleye yönelik tartmalardan yana) rahat

braksnlar diye hicretten sonra on yedi ay boyunca yine ayn yöne doru

namazlarn kld. Sonrasnda bu konuda: "Dou da, bat da Allah'ndr,

nereye dönerseniz Allah'n yönü orasdr" 2
âyeti ile: "Yüzünü göe çevirip

durduunu görüyoruz. Honut olacan kbleye seni elbette çevireceiz.

Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir. Bulunduunuz yerde

yüzlerinizi o yöne çevirin. Dorusu Kitap verilenler, bunun Rab'lerinden bir

gerçek olduunu bilirler. Allah onlarn yaptklarndan gafil deildir"

3

âyeti

nazil oldu.”

Ayn rivayeti bn Cerîr de krime’den mürsel olarak zikretmitir/

Ebû Dâvud, en-Nâsih'öe Ebu’l-Âliye’den bildiriyor: Bir defasnda

Resûlullah (sallsllahu aleyhi vEsellem) semaya doru bakt ve Cebrâil’e (aleyh,sselam):
"
Yüce

Allah'n beni Yahudilerin kblesinden baka bir kbleye yöneltmesini isterdim

"

buyurdu. Cebrâil de (aieyhssebm): “Ben de senin gibi bir kuldan öte deilim. Bu

konuda bana emredilenden baka sana yardmda bulunamam. Ama Rabbine

dua et ve bunu O’ndan dile!” karln verdi. Sonrasnda Hz. Peygamber

baiiaHahu aleyh, vesellem) diledii konuda Cebrâil (Bieyhsseiam) bir emir getirir diye semaya

bakp durmaya devam etti. Bunun üzerine: "Yüzünü göe çevirip

durduunu görüyoruz. Honut olacan kbleye seni elbette çevireceiz.

Artk yüzünü Mescid i Haram'a doru çevir. Bulunduunuz yerde

yüzlerinizi o yöne çevirin. Dorusu Kitap verilenler, bunun Rab'lerinden bir

gerçek olduunu bilirler. Allah onlarn yaptklarndan gafil deildir
"5 âyeti

nazil oldu ki âyetle: “Dilediin konuda yeni bir ey gelir diye devaml olarak

göe bakp duruyorsun. O halde namazlarnda yönünü Mescid-i Haram'a

1 bn Ebî eybc (1/334), en-Nehhâs (sh. 72, 73) ve Beyhakî (2/3).
1
Bakara Sur. 115

5 Bakara Sur. 144
4 bn Cerîr (2/622).

s Bakara Sur. 144
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(Kabe'ye) doru çevir. Yeryüzünde her nerede olursanz olun namazlarnzda

yönünüzü Kabe'ye doru çevirin" deniliyordu.

bn shâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Delâil’de bn Abbâs'tan

bildiriyor: Kblenin am (Beytu'I-Makdis) tarafndan Kabe'ye doru

çevrilmesi, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Medine’ye hicretinden on yedi ay

sonra, Receb aynda gerçekleti. Kblenin deimesinin ardndan Rifâ'a b.

Kays, Kurdum b. Amr, Kab b. el-Eref, Nâfi’ b. Ebî Nâfi', Ka'b b. el-Eref'in

müttefiki Haccâc b. Amr, Rabî' b. Ebi'l-Hukayyik ve Kinâne b. Ebi’l-Hukayyik,

Peygamberimizin (saiWauaieytM»eseiiem) yanna gelip: “Ey Muhammedi Daha önceki

kbleyi deitirmenin sebebi nedir? Hâlbuki sen brahim'in dini ve yolu

üzerinde olduunu iddia ediyordun! Önceki kbleye geri dön ki bunu

yaparsan getirdiin dini tasdik eder sana tabi oluruz" dediler. Bu istekleriyle

de aslnda Peygamberimizi (uiisiiahu aleyhi «seiiem} dininde fitneye sürüklemek

istiyorlard.

Bunun ardndan u âyetler nazil oldu: "nsanlardan bir ksm beyinsizler:

«Yönelmekte olduklar kblelerinden onlar çeviren nedir?» diyecekler. De

ki: Dou da, bat da Allah'ndr. O dilediini doru yola iletir. Böylece sizi

insanlara ahid ve örnek olmanz için sizi mutedil bir ümmet kldk.

Peygamber de size ahit ve örnektir. Senin yöneldiin yönü, Peygambere

uyanlar, cayacaklardan ayrt etmek için kble yaptk. Dorusu Allah'n yola

koyduu kimselerden bakasna bu ar bir eydir. Allah ibadetlerinizi

boa çkaracak deildir. Dorusu Allah insanlara efkat gösterir, merhamet

eder. Yüzünü göe çevirip durduunu görüyoruz. Honut olacan kbleye

seni elbette çevireceiz. Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir;

bulunduunuz yerde yüzlerinizi o yöne çevirin. Dorusu Kitap verilenler,

bunun Rab'lerinden bir gerçek olduunu bilirler. Allah onlarn

yaptklarndan gafil deildir. Sen, Kitap verilenlere her türlü delili getirsen,

yine de kblene uymazlar; sen de onlarn kblesine uyacak deilsin. Onlar

birbirlerinin kblesine de uymazlar. And olsun ki, eer sana gelen ilimden

sonra onlarn heveslerine uyarsan, üphesiz o zaman zulmedenlerden

olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) oullarn

tandklar gibi tanrlar. Böyle iken içlerinden birtakm bile bile gerçei



15 -3 Bakara Sûresi &

gizlerler. Hak (ancak) Rabbindendir. Artk, sakn üpheye düenlerden

olma !" 1

Bu âyetlerle de Peygamberimize (saBaiiahu ateytu veseiiem) tabi olanlar ile ondan yüz

çevirecekleri deneyip belirlemek için böylesi bir deiiklie gidildii, Yüce

Allah tarafndan ayaklan bu yolda sabit klnanlarn dnda kalan kiiler için

böylesi bir deiikliin ar gelecei ifade edilmitir. Yine daha önceki kbleye

doru klnan namazlann, bu yönde Peygamberimizi (niMMu ai«yht maHan) tasdik

edip ona tabi olmann heba edilmeyecei ve hepsinin de mükâfatnn

verilecei bildirilmitir .

2

Vekî', Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, en-Nâsih’de, Nesâî, bn Cerir, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim, Berâ’dan bildiriyor: "nsanlardan bir ksm
beyinsizler: Yönelmekte olduklar kblelerinden onlar çeviren nedir?

diyecekler..."3 âyetinde söz konusu olan insanlar, Yahudilerdir."4

Ebû Dâvud, en-Nasili'de, Mücâhid'den naklen bn Abbâs’n öyle dediini

bildiriyor: “Kuriân'da ilk neshedilen hüküm, kble konusundaki hükümdür.

Ardndan nazil olan âyetle ilk tutulan oruç ekli (Aure orucu) neshedildi.”

Taberânî, bn Abbâs’tan bildiriyor "Hz. Peygamber (satuiahu aleyh* veteller) ile

beraberindeki Müslümanlar hicretten sonra on alt ay boyunca Beytu'l-

Makdis'e doru namazlarn kldlar. Sonrasnda kble, Kâbe’ye doru

deitirildi ."5

Beyhakî, Delâil’de Zührî'den bildiriyor Kble, Resûlullah’n (sdisiiahu aleyhi vas^iem)

Mekke'den Medine'ye çkndan on alt ay sonra Receb aynda Beytu'l-

Makdis'ten Mescid-i Harâm'a (Kâbe’ye) çevrildi. Öncesinde Resûlullah (sayiahu

aleyhi mellem)Beytu'l-Makdis'e doru namazlarn klard ancak kblenin Kâbe’ye

doru çevrilmesini temenni eder ve göe bakp durarak bu yönde bir emrin

gelmesini beklerdi. Kblenin Kâbe’ye doru çevrilmesinden sonra Yüce Allah:

"nsanlardan bir ksm beyinsizler: «Yönelmekte olduklar kblelerinden

1

Bakara Sur. 142-147
1 bn shâk ( Sîretu bn Hiâm, 1/55), bn Cerir (2/619, 624), bn Ebî Hâtim 1/247, 248,

251, 252 (1327, 1342, 1345, 1348) ve Beyhakî (2/575).

3 Bakara Sur. 142

4 Nesâî, Sünenu'l-Kübrâ (11001), bn Cerir (2/616) ve bn Ebî Hâtim 1/247 (1323).

Rivayeti Buhârî (399) uzun bir metinle zikretmitir.

5 Taberânî (11751).
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onlar çeviren nedir?» diyecekler. De ki: Dou da, bat da Allah'ndr. O

dilediini doru yola iletir
" 1

âyeti ile sonraki âyetleri indirdi.

Kblenin deimesinden sonra Yahudi'ler, Peygamberimizi (saiiailahu aleyhi vesellem)

kastederek: “Adam memleketini, babasnn evini ve geride braktklarn çok

özlemi ki sonunda kblesini de o tarafa doru deitirdi. Nasl oluyor da baz

zamanlar bir yöne baz zamanlar da baka bir yöne doru namaz klyorlar?"

demeye baladlar.

Sahabeden de bazlar: “Daha önce Beytu'l-Makdis'e doru namaz klan

vp bu ekildp vefat edenlerin nama7larnn durumu ne olacak?" diye

sormaya balaynca mürikler buna sevindi ve birbirlerine: “Muhammed yeni

dininde tereddüt etmeye ve kartrmaya balad. Sizin dininize geri dönmesi

pek yakndr" demeye balad. Bunun üzerine Yüce Allah söz konusu âyetleri

indirdi .

2

bn Cerîr, Süddî’den bildiriyor: Peygamberimize (sailallahu aleyhi vesellem)

namazlarda kble olarak Beytu’l-Makdis’ten Mescid-i Haram’a (Kabe'ye)

yönelmesi emri inince bu konuda insanlar üç farkl tavrla karlk verdiler.

Münafklar: “Bunlara ne oluyor? Bir süredir yöneldikleri kbleyi brakp imdi

fakl bir yönü seçtiler" dediler. Müslümanlar da: “Keke eski kbleye doru

namazlarn klm ve bu ekilde vefat etmi kardelerimizin durumlarn

bilseydik. Acaba Yüce Allah bizlerin ve onlarn kld namazlan kabul etti mi,

etmedi mi?" dediler.

Yahudiler: “Muhammed memleketini, doup büyüdüü yerleri özlemi

olmal! ayet bizim kblede kalm olsayd belki de çok zamandr beklediimiz

peygamberimiz kendisi olabilirdi" dediler. Mekke mürikleri ise:

“Muhammed dini konusunda aknlk içinde. Kblesini sizlere doru çevirdi.

Sizin ondan daha doru bir yolda olduunuzu anlad. Dininize girmesi de pek

yakndr" demeye baladlar.

Bunun üzerine Yüce Allah, münafklar konusunda: 'nsanlardan bir ksm
beyinsizler: «Yönelmekte olduklar kblelerinden onlar çeviren nedir?»

diyecekler. De ki: Dou da, bat da Allah'ndr. O dilediini doru yola iletir.

Böylece sizi insanlara ahid ve örnek olmanz için sizi mudetil bir ümmet

kldk. Peygamber de size ahid ve örnektir. Senin yöneldiin yönü.

1

Bakara Sur. 142
1

Beyhakî (2/574).
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Peygambere uyanlar, cayacaklardan ayrt etmek için kble yaptk. Dorusu

Allah'n yola koyduu kimselerden bakasna bu ar bir eydir. Allah

ibadetlerinizi boa çkaracak deildir. Dorusu Allah insanlara efkat

gösterir, merhamet eder
"' 1

âyetlerini indirdi. Dierleri için de bundan sonraki

âyetleri indirdi.
2

Mâlik, Ebû Dâvud, en-Nâsih'de, bn Cerîr ve Beyhâkî, Delâil’de Saîd b. el-

Müseyyeb’den bildiriyor: ''Resulullah (sBiiaiiaSu Bieyiv ^seiiem) Medine'ye hicretinden

sonra on alt ay boyunca Beytu'l-Makdis'e doru namaz kld. Bedir savana

iki ay kala da kble Kâbe’ye doru çevrildi."5

bn Adiy ve Beyhakî, Sünen ve Deîâil’de Saîd b. el-Müseyyeb'den

bildiriyor Sa’d b. Ebî Vakkâs'n öyle dediini iittim: “ResûlullahtuHiahu sieyhi

««fan) Medine'ye hicretinden sonra on alt ay boyunca Beytu'l-Makdis’e doru

namaz kld. Bedir savana iki ay kala da kble Mescid i Haram'a doru

çevrildi."
4

Ebû Dâvud, en-Nâsih’de Saîd b. Abdilazîz’den bildiriyor. "Hz. Peygamber

(taiiaftahu aleyhi »eiEiiem) hicretten sonra Rabiulevvel ayndan dier yln Cemaziyelahir

ayna kadar (on alt ay) Beytu'l-Makdis'e doru namazlarn kld."

bn Cerîr, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildiriyor: "Ensâr, Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) henüz Medine'ye gelmeden üç yl öncesinden Beytu'l-

Makdis’e doru namazlarn klarlard. Hz. Peygamber de (saiiaiiahu aleyhi vesilem)

Medine’ye hicret ettikten sonra on alt ay boyunca Beytu'l-Makdis'e doru

namaz kld."5

bn Cerîr, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: "Hz. Peygamber (saiieiiuhu aleyhi vesilem)

Medine'ye hicret ettikten sonra on üç ay boyunca Beytu'l-Makdis’e doru

namazlarn kld."
6

bn Cerîr, Enes’ten bildiriyor: "Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi vasellem) Medine’ye

hicret ettikten sonra dokuz veya on ay boyunca Beytu'l-Makdis'e doru

’ Bakara Sur. 142, 143
2 bn Cerîr (2/625, 640, 641).

3 Mâlik (1/196), bn Cerîr (2/621) ve Beyhakî (2/573).

4 bn Adiy (1/194) ve Beyhakî (2/3), Delâil (2/574). Dârakutnî, lel'de (4/365) rivayet

hakknda: "Mürsel olarak nakledilen rivayet bundan daha sahihtir" demitir.
5 bn Cerîr (2/622).

6 bn Cerîr (2/621). bn Hacer, Fethul-Bârfde (1/97) bu hadisin zayf olduunu ifade

etmitir.
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namazlarn kld. Bir defasnda Medine'de öle namazn klyordu. lk iki

rekatn Beytu'l-Makdis'e doru kldrdktan sonra (son iki rekatnda) Kâbe’ye

doru döndü. Bunun üzerine Yüce Allah'n da bildirdii gibi sefihler:

"...Yönelmekte olduklar kblelerinden onlar çeviren nedir?"
1

demeye

baladlar."
2

Buhârî'nin bildirdiine göre Enes: "Her iki kbleye doru namaz

klanlardan, benden baka hiç kimse hayatta kalmad" demitir.

3

Ebû Dâvud, en-Nâsih’de, Ebû Ya'lâ ve Beyhakî, Sünen ’de Enes’ten

bildiriyor: Hz. Peygamber (saUaitau aiyh vesellem) ile ashab Beytu'l-Makdis'e doru

namazlann klyorlard. "...Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir..."
4

âyeti nazil olduktan sonra Müslümanlardan biri Seleme oullannn

mescidinde Beytu'l-Makdis'e doru sabah namazn klan bir cemaatle

karlat. Bunun üzerine rükûda olan cemaate iki defa: "Haberiniz olsun!

Kble Kâbe’ye doru çevrildi" dedi. Onlar da namazlann bozmadan rükûda

iken yönlerini Kâbe'ye doru çevirdiler.
5

Mâlik, Abd b. Humeyd, Buhârl, Müslim, Ebû Dâvud, en-Nâsih’de ve Nesâî,

bn Ömer'den bildiriyor: Müslümanlar Kubâ'da sabah namazn klarken

yanlanna biri geldi ve: "Gece vakti Resûlullah'a (ssHrfehu aiev^ veseitem) vahiy indi. nen

vahiyde de namazlarda kble olarak Kâbe'ye doru yönelmesi emredildi.

Onun için siz de Kâbe'ye doru dönün" dedi. O srada cemaat am'a (Beytu’l-

Makdis) doru namazn klmaktayd. Bu sözün ardndan namazlarn

bozmadan Kâbe’ye doru döndüler .

6

Zübeyr b. Bekkâr, Ahbâru'l-Medine'de Osmân b. Abdirrahman'dan

bildiriyor: Resûlullah (saliaiiatu aiertu veseiiem) namaza kalkaca zaman önce kble

konusunda yeni bir emrin gelip gelmeyeceini görmek üzere az bir beklerdi.

Bunun yannda ehli kitabn âdetlerinden olan ve haklannda herhangi bir emir

1

Bakara Sur. 142
1
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (420) ve bn Cerir (2/621). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/13)

der ki: "Senedinde Osmân b. Sa'd bulunmaktadr. Osman', Yahya el-Kattân, bn Muîn

ve Ebû Zurîa zayf bulmulardr. Ebû Nuaym ise onu güvenilir bulmu, Ebû Hatim de:

"Hadiste (bilinen) eyh'tir" demitir." bn Hacer, Felhu'l-Bâr?de (1/97) bu hadisin zayf

olduunu ifade etmitir.

J Buhârî (4489).

4 Bakara Sur. 144

5 Ebû Dâvud, Sünen (1045), Ebû Ya'lâ (3826), Beyhakî (2/11) ve Müslim (527).

6 Mâlik (1/195), Buhârî (403), Müslim (526) ve Nesâî (492, 744).



20 il Bakara Sûresi 8r

veya yasak bulunmayan baz eyleri de yapard. Bir defasnda Mescid'inde

öle namazn klarken, iki rekat kldktan sonra Cebrâil (sleyhsseiam) geldi ve

Kâbe'ye doru namazn kl, anlamnda ona iarette bulundu. Cebrâil de

(aieyhisssism) Kâbe'ye doru namaz kld. Ardndan: "Yüzünü göe çevirip

durduunu görüyoruz. Honut olacan kbleye seni elbette çevireceiz.

Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir; bulunduunuz yerde

yüzlerinizi o yöne çevirin. Dorusu Kitap verilenler, bunun Rab’lerinden bir

gerçek olduunu bilirler. Allah onlarn yaptklarndan gafil deildir"’ âyeti

nazil oldu.

Bu deiimin ardndan münafklar: "Muhammed memleketini ve kavmini

çok özlemi" dediler. Mürikler de: "Muhammed Kabe’yi kendisine kble, Dizi

de bu ite bir arac klmak istiyor. Zira bizim dinimizin onun dininden daha

doru olduunu anlad" dediler. Yahudiler ise: "Mûsa'nn, Yâkub'un ve dier

peygamberlerin kblesi olan kbleyi brakp da Mekke’yi kble olarak

edinmenize sebep olan ey nedir? Vallahi siz yolunuzu armsnz!" dediler.

Müminler de: "Bizlerden önce vefat eden Müslümanlar vard. Ancak

onlarla ayn kbleye doru yönelip yönelmediimizi bilmiyoruz" demeye

balaynca Yüce Allah bu konuda: "insanlardan bir ksm beyinsizler:

«Yönelmekte olduklar kblelerinden onlar çeviren nedir?» diyecekler. De

ki: Dou da, bat da Allah’ndr. O dilediini doru yola iletir. Böylece sizi

insanlara ahid ve örnek olmanz için sizi mutedil bir ümmet kldk.

Peygamber de size ahid ve örnektir. Senin yöneldiin yönü, Peygambere

uyanlar, cayacaklardan ayrdetmek için kble yaptk. Dorusu Allah’n yola

koyduu kimselerden bakasna bu ar bir eydir. Allah ibadetlerinizi

boa çkaracak deildir. Dorusu Allah insanlara efkat gösterir, merhamet

eder
"2

âyetlerini indirdi.

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Katâde'den bildiriyor: Kble konusunda

Yüce Allah insanlan bir bakma snad ve doru olan ortaya çkard. Ensâr, Hz.

Peygamber (saiBiahu aleyhi veseiiem) Medine'ye henüz gelmeden iki yl boyunca

Beytu’l-Makdis'e doru namazlarn kldlar. Allah Resûlü de hicretinden

sonra on alt ay boyunca Beytu’l-Makdis’e doru namazlarn kld.

Sonrasnda Yüce Allah kbleyi Kâbe'ye, Beytu’l-Harâm'a doru çevirdi.

1

Bakara Sur. 144
3 Bakara Sur. 142, 143
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Kblenin bu ekilde deimesinden sonra bazlar: “Önceki kbleyi brakp

da yeni bir kble edinmelerinin sebebi ne ki? Herhalde adam (Muhammed)

doup büyüdüü yerleri özledi" dediler. Cevap niteliinde Yüce Allah: "...De

ki: Dou da, bat da Allah'ndr. O dilediini doru yola iletir"
1

âyetini

indirdi.

Bazlan da: “Eski kble deitirilip Beytu'l-Harâm'a doru çevrildi. Peki, ilk

kbleye doru yaptmz ibadetlerin durumu ne olacak?" diye sormaya

balaynca, Yüce Allah: "...Allah ibadetlerinizi boa çkaracak deildir"
2

âyetini indirdi.

Yüce Allah da samimi bir ekilde kendisine iman edenlerin, takdirlerine

teslimiyet gösterenlerin belirlenmesi noktasnda kullann diledii emirlerle

snayabilir. Kimlerin verdii emre itaat edeceini, kimlerin de bu emirlere

kar geleceini ortaya çkarabilir.

bn Sa'd ile bn Ebî eybe, Umâra b. Evs el-Ensârî'den bildiriyor: Yats

namazlanndan birini klarken mescidin kapsna adamn biri gelip durdu ve:

“Namazn Kabe'ye doru klnmas farz klnd" dedi. Bunun üzerine bize

namaz kldran imam Kâbe'ye doru döndü. Ardndan erkekler, kadnlar ve

çocuklar da namazlann bozmadan Kâbe'ye doru döndüler. 3

bn Ebî eybe ile Bezzâr, Enes b. Mâlik'ten bildiriyor: Namaz kldmz
srada Resûlullah'n(sBii8iiBhuaievt»iselHn)münadisi geldi ve: “Kble Kâbe'ye doru

deitirildi" dedi. mam namazn iki rekatn kldrmt. Bu sözün ardndan

cemaat olarak Kâbe’ye doru döndük ve kalan iki rekat oraya doru kldk.4

bn Sa'd, Muhammed b. Abdillah b. Cah'tan bildiriyor: “Resûlullah'la

(saiiaüahu aleyhi veseiiem) birlikte her iki kbleye de namaz kldm. Öle namazn

kldmz srada kble Kâbe'ye doru çevrildi. Resûlullah Uaiiailuhu aleyhi vesailem)

namazda iken Kâbe'ye doru yönelince biz de arkasnda oraya doru

döndük."

'

Bakara Sur. 142
2

Bakara Sur. 143
3 bn Sa'd (4/382) ve bn Ebî eybe (1/335). bn Haeer, el-sâbe'de (4/577): "Kays bu

rivayette yalnz kalmtr ki kendisi de zayf biridir" demitir.
4 bn Ebî eybe (1/334) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (421). Heysemî, Meemau’z-Zevâid’de

(2/13): "snad hasendir" demitir.
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bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye’den bildiriyor "... O dilediini doru yola iletir
"1

âyetinde doru yola iletmekten kast, diledii kimselere, üphelerden

kurtaracak, dalâlete dümekten alkoyacak ve fitnelere maruz kalmaktan

koruyacak bir çk yolu göstermesidir."
2

Ahmed ve Beyhakî, Sünen’de, Hz. Âie’den naklen bildirdiklerine göre

Resûlullah (»iiiahu aleyhi veseiiem): "Ehli Kitab, onlarn heba edip bizlere ihsan edilen

Cuma namaz, onlarn heba edip bizlere ihsan edilen kble ve imammzn
ardnda «Amin» dememiz konusunda bizleri kskandklar kadar hiç bir ey için

kskanmazlar " buyurmutur.

3

Taberânî, Osman b. Huneyf'ten bildiriyor "Resûlullah Maiiabu aleyhi »eseiiem)

Medine'ye hicret etmeden önce Mekkelileri herhangi bir amelle mükellef

klmadan sadece söz ile Allah'a imana, kendisini tasdike, kble olarak da

Beytu'l-Makdis'i kabul etmeye davet ederdi. Ancak yanmza, Medine'ye

hicret ettikten sonra farzlar nazil oldu. Medine dönemi Mekke’nin sözle iktifa

edilen dönemini neshetti. Kble olarak da Beytu'l-Harâm, Beytu'l-Makdis'in

geçerliliini neshetti. Bu ekilde iman hem söz, hem de amelden mütee<kil

oldu ."4

Bezzâr ile Taberânî, Amr b. Avftan bildiriyor "Resûlullah (saBaiaho oieytn ves?ne»n)

Medine'ye hicret ettii zaman bizler yanndaydk. On yedi ay boyunca

Beytu'l-Makdis'e doru namazlarn kld. Daha sonra kble Kâbe’ye doru

çevrildi.”
5

1

Bakara Sur. 142

’ bn Ebî Hâtim 1/248 (1330).

5 Ahmed 41/481 (25029) ve Beyhakî (2/56). Müsned'in muhakkikleri bu hadis :çin

"Sahih hadistir" demilerdir.
* Taberânî (8312). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid' te (1/55): "snadnda tanmadm

kimseler bulunmaktadr" demitir. Yine, Mecmau'z-Zevâid'de (2/14) der ki: "snadnda

Sa'd b. mrân bulunmaktadr ki Ebû Hâtim onun hakknda: "Sa'd, Vâkidî gibidir. Vâkidl

de metruk birisidir" demitir."
5 Bezzâr (3399) ve Taberânî 17/18 (17). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid' te (2/13) der ki:

"Ravi Kesîr b. Abdillah zayf birisidir. Ancak Tirmizî onun rivayetlerini hasen

bulmutur."
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"te böylece sizin insanla ahitler olmanz, Resûlün de

size ahit olmas için sizi mûtedil bir ümmet kldk..."
(Bakara Sur. 143)

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn

Hibbân, el'smâilî, Sahîh’inöe ve Hâkim, Saîd el-Hudrî'den bildiriyor: Hz.

Peygamber (saiidiahu Biayh veseHatn):
M

Sizi mutedil bir ümmet kldk...'* buyruunu

açklarken: "Adalet üzere bir ümmet" buyurmutur .

2

bn Cerîr, Ebû Hureyre'den bildiriyor Hz. Peygamber Mai^u deyhi reseiiem):

"...Sizi mûtedil bir ümmet kldk...'3 buyruunu açklarken: "Adalet üzere

bir ümmet” buyurmutur.
4

bn Cerîr bildiriyor: bn Abbâs: '...Sizi mûtedil bir ümmet kldk...'5

âyetini açklarken: "Adalet üzere bir ümmet" demitir.

6

bn Sa'd, Kâsm b. Abdirahman'dan bildiriyor: Adam'n biri bn Ömer’e:

"Siz kendinizi ne olarak adlandnyorsunuz?" diye sorunca, bn Ömer: "Siz

bizim için ne diyorsunuz?" dedi. Adam: "Biz sizin için subt (kol, boy) diyoruz

ancak siz kendiniz için vust (mutediller) diyorsunuz" karln verince, bn
Ömer: "Sübhânallah! Subt dediiniz srâil oullannda olan bir eydi. Vust ise

Muhammed (salialiahu aleyhi veseiiem) ümmetinin hepsini kapsamaktadr" dedi .

7

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifâfda Ebû Saîd'den

bildirdiine göre Resûlullah {salialiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: Kyamet

gününde Nuh lakfasseim) huzura çarlr ve kendisine: "Risaleti tebli ettin mi?"

1

Bakara Sur. 143
1
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 222), Ahmed 17/122 (11068), Tirmizî (2961), Nesâî, Sünenul-

Kübrâ (11006), bn Cerîr (2/627), bn Ebî Hatim 1/248, 249 (1331, 1332), bn Hibbân (7216),

Fethu'l-Bârfde (8/172) geçtii üzere el-smâîlî ve Hâkim (2/268). Sahih hadistir (bak.

Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmzî. 2361).

} Bakara Sur. 143
4 bn Cerîr (2/628).

s Bakara Sur. 143
6 bn Cerîr (2/629).

7 bn Sa'd (4/143).
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diye sorulur. Nuh: "Tebli ettim " karln verir. Bunun üzerine kavmi

huzura çarlr ve: "Gerçekten de sizlere tebli etti mi?" diye sorulur. Onlar:

"Bize bir uyana gelmedi. Teblide bulunacak hiç kimse gelmedi" karln
verirler. Nuh'a: "Tebli ettiine dair kim ahitlik eder?" diye sorulunca, Nûh:

"Muhammed ile ümmeti bu konuda bana ahitlik ederler" karln verir. te
Yüce Allah'n:

-
Sizi mutedil bir ümmet kldk...

1,1 buyruu da bu

anlamdadr. Âyette "Vust" ile kastedilen adalettir. Sonrasnda sizler huzura

çanlr ve hakkyla tebli ettiine dair Nuh'a (aieyhusdam) ahitlik edersiniz. Ben de

sizin için ahitlikte bulunurum .

2

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî'nin, u'ab*da Ebû

Saîd’den bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi vesM öyle buyurmutur:

Kyamet gününde her bir peygamber srayla huzura çkar. Kiminin, taraftan

olarak yannda bir kii, kiminin iki kii, kiminin de daha fazla kii bulunur.

Sonra her bir peygamberin kavmi huzura çanlp: "Size gönderilen peygamber

tebliini yapt m?" diye sorulur. Onlar da: "Hayr, etmedi" karln verirler.

O peygambere: "Kavmine tebiliini yaptn m?" diye sorulunca: "Evet, ettim"

karln verir. Ona: "Tebli ettiine dair kim ahitlik eder?" diye sorulunca:

"Muhammed ile ümmeti bu konuda bana ahitlik ederler" karln verir.

Bunun üzerine ümmetimle beraber huzura çarlrz. Ümmetime: 'Bu

peygamber kavmine tebliini yapt m?" diye sorulunca: "Evet, yapt" derler.

Onlara: "Tebli ettiin nereden biliyorsunuz?" diye sorulunca: "Bize

gönderilen Hz. Peygamber önceki elçilerin teblii hakkyla ifa etiklerini bize

bildirdi" derler. Yüce Allah'n: "te böylece sizin insanla ahitler olmanz,

Resulün de size ahit olmas için sizi mûtedil bir ümmet kldk..." 3

buyruuyla kastedilen budur. Âyetteki vasat'tan kast da itidâl ve adalettir .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Câbir b. Abdillah’tan

bildirdiine göre Resûlullah (uiiaHahu aleyhi «seiiem) öyle buyurmutur: "Kyamet

gününde ümmetimle beraber tüm mahlûkatn görebilecei yüksek bir tepenin

’ Bakara Sur. 143
1 Ahmed 17/383 (11283), Abd b. Humeyd, el-Muntehab (911), Buhârî (3339, 4487,

7349), Tirmizî (2961), Nesâî, el-Kübrâ (11007), bn Cerir (2/630, 631), bn Ebî Hâtim 1/249,

250 (1332, 1336) ve Beyhakî (464).

} Bakara Sur. 143
4 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 222), Ahmed 18/112 (11558, lafz kendisinindir), Nesâî, el-

Kübrâ (11007), bn Mâce (4284) ve Beyhakî, u 'ab (264). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen bn Mâce, 3456)
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üzerinde olacaz. Oradakilerden her biri bizden biri olabilmeyi temenni

edecektir. Kavmi tarafndan yalanlanan her bir peygambere de tebliini hakkyla

ifa ettiine dair ahitlikte bulunacaz."'

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Saîd: "te böylece sizin insanla

ahitler olmanz, Resûlün de size ahit olmas için sizi mûtedil bir ümmet

kldk..."
2
âyetini açklarken öyle demitir: “Ümmetin ahitlii önceki

peygamberlerin teblilerini hakkyla ifa ettikleri üzerinedir. Peygamberimizin

(sBiaiiahu aleyhi vEteiM ahitlii de ümmetin amellerine yönelik bir ahitliktir.” 3

bnu'l-Münzir ile Hâkim, Câbiriden bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «spiiem)

Seleme oullarndan birinin cenazesine katld. Ben de yannda

bulunuyordum. Cenazede bulunanlardan biri: “Yâ Resûlallah! Çok iyi bir

adamd. ffetli dürüst bir müslümand. öyleydi, böyledi" diyerek vefat eden

adam iyi bir ekilde yâd etti. Allah Resûlü adama: "Sence öyle biri midir?"

diye sorunca, adam: “Yâ Resûlallah! Gördüümüz kadanyla öyle biriydi. Fakat

içindekileri, hakikatte nasl bir olduunu ancak Allah bilir” dedi. Bunun

üzerine Resûlullah (saiieHahu aleyhi «seüem) vefat eden kii için: "(Cennet) vacip oldu!"

buyurdu.

Yine bir defasnda Hârise oullarndan birinin cenazesinde Allah Resûlü ile

beraberdik. Adamn biri: “Tandmz en kötü adamd! Sertti, kabayd.

öyleydi böyleydi” diyerek adam kötü bir ekilde yâd edince, Allah Resûlü

adama: "Sence öyle biri midir?" diye sordu. Adam: “Yâ Resûlallah! Hakikatte

nasl bir olduunu ancak Allah bilir ama gördüümüz kadanyla öyle biriydi”

dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) vefat eden kii için:

"(Cehennem) vacip oldu!" buyurdu. Sonrasnda: "te böylece sizin insanla

ahitler olmanz, Resûlün de size ahit olmas için sizi mûtedil bir ümmet

kldk..."4
âyetini okudu .

3

Tayâlisî, Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî ve Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-

Usûl’de Enes'ten bildiriyor Peygamberimizin (saiieiiahu aleyhi vesilem) yanndan bir

cenaze geçti. Oradakiler vefat eden kiiyi hayrla yâd edince, Allah Resûlü

' bn Cerir (2/631) ve bn Kesir’ in Te/s/r'inde (1/276) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn ile

ibn Merdûye.
1 Bakara Sur. 143
3 bn Cerir (2/631).

* Bakara Sur. 143

5 Hâkim (2/268, "sahih").
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(sBiisiiahu aleyhi visalim): "Vacip oldu! Vacip oldu! Vacip oldu" buyurdu. Baka bir

defasnda yine bir cenaze geçti. Oradakiler vefat eden adam kötü bir ekilde

yâd edince Hz. Peygamber (ufahhu aleyhi veseHcm) yine: "Vacip oldu! Vacip oldu!

Vacip oldu" buyurdu. Ömer neden böyle dediini sorunca da:
"
Hayrla yâd

ettiiniz kiiye Cennet vacip oldu. Kötülüüyle yâd ettiiniz kiiye ise

Cehennem vacip oldu

"

karln verdi ve: "te böylece sizin insanla

ahitler olmanz, Resulün de size ahit olmas için sizi mûtedil bir ümmet

kldk..."

1

âyetini okudu .

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Tirmizî ve Nesâî, Hz.Ömer'den bildiriyor

Bir defasnda kendisinin (Ömer'in) yanndan bir cenaze geçti. Orada

bulunanlar vefat eden kiiyi hayrla yâd edince Ömer: "Vacip oldu! Vacip

oldu!" dedi. Sonrasnda bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar vefat eden

kiiyi kötü bir ekilde yâd edince Ömer yine: "Vacip oldu!" dedi. Ebu'l-Esved

ona: "Vacip olan ne?" diye sorunca, Ömer öyle karlk verdi: "Ben de bunu

Allah Resûlünden iittiimde ayn eyi sordum. Bana: "Dört kiinin, hayrl

olduu konusunda ahitlik ettii bir müslüman Yüce Allah Cennete sokar
"

karln verdi. Ona: "Peki, üç kii ahitlik ederse?" diye sorduumuzda: "Üç

kiinin ahitliiyle de olur" buyurdu. "Ya iki kii ahitlik ederse?" diye

sorduumuzda yine: "ki kiinin ahitliiyle de olur" karln verdi. Bir

kiinin ahitliini de artk sormadk .

3

Ahmed, bn Mâce, Taberânî, Baavî, Hâkim, Müstedrek ile el-Kunâ’da,

Dârakutnî, Efrâd’da ve Beyhakî, Sünen’de Ebû Züheyr es-Sekafî'den bildiriyor:

Nebâvet'te4 Resûlullah'n (ssiieiiahu aleyhi vnafcm): "çinizden kimlerin iyi, kimlerin de

kötü olduunu ayrt etmemiz çok da zor deildir" buyurdu. Ashab: "Yâ

Resûlallah! Nasl ayrt edebiliriz?" diye sorduklarnda: "Kimin iyilikle, kimin de

kötülükle anldna bakmak suretiyle. Zira sizler Yüce Allah'n (birbirinize

kar) yeryüzündeki ahitlerisiniz" karln verdi .

5

1

Bakara Sur. 143

* Tayâlisî (2175), Ahmed 20/269, 270, 21/409 (12938, 12939, 13996), Buhârî (1367, 2642),

Müslim (949), Nesâî (1931) ve Hakîm et-Tirmizî (1/351).

3 bn Ebî eybe (3/368), Ahmed 1/286 (139), Buhârî (1368, 2643), Tirmizî (1059) ve

Nesâî (1933).

4
Tâif'te bir yerin addr.

5 Ahmed 24/172, 45/611 (15439, 27645), bn Mâce (4221), bn Hacer, el-sâbe'de (7/155,

156) geçtii üzere Hâkim, el-Künâ ile Dârakutnî, Efrâd'da, Hâkim (1/120, 4/436) ve
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bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Peygamberimize

(saJiaiiahu aleyhi veseiiem) namazn kldrmas için bir cenaze getirildi. Cenazeye

katlanlar: “Ne iyi bir insand” dediklerinde Allah Resulü (•Haiiaku aleyhi vesaiiem):

"(Cennet) vacip oldu!" buyurdu. Baka bir cenaze getirildiinde bu kez

oradakiler: "Ne kötü bir adamd" demeye baladlar. Allah Resûlü onun için

de: "(Cehennem) vacip oldu!" buyurdu. Ubey b. Ka'b: “Neden böyle dedin?”

diye sorunca, Allah Resûlü (laiiaiiahu aleyhi vesellem): "Çünkü Yüce Allah: "...nsanla

ahitler olmanz için..."’ buyurur" karln verdi .

2

Ahmed, Ebû Ya'lâ, bn Hibbân, Hâkim, Ebû Nuaym, Hilye’de, Beyhakî,

u'abu'l-îmân’da ve Diyâ'nn, el-Muhtûre’de Enes’ten bildirdiine göre

ResûlullahisaiiaiiahL aleyhi vesBiem) öyle buyurmutur: “Bir Müslüman ölüp de yakn

komularndan dört aile (kii) kendisinden hayrdan baka bir ey

görmediklerine dair ahitlik ettikleri zaman, Yüce Allah: «Bu ahitliinizi kabul

ettim ve onun, sizin de bilmediiniz günahlarn da affettim» buyurur."3

bn Ebî eybe, Hennâd, bn Cerîr ve Taberânî, Seleme b. el-Ekva'dan

bildiriyor: Peygamberimizin (ufaiiehu aJeyt» «allem) yanndan Ensarl birinin cenazesi

geçti. Yanndakiler onun hakknda hayrla konuunca Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi

resiien):
"
Vacip oldu!" buyurdu. Sonrasnda baka bir cenaze daha geçti.

Oradakiler geçen cenazeyi ilkinden daha az hayrla annca Allah Resûlü yine:

" Vacip oldu!" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûllalah! Vacip olan ne?” diye

sorduklannda, Hz. Peygamber (saHafishu Be^ meiM: "Yüce Allah'm gökteki ahitleri

meleklerdir . Yüce Allah'n yeryüzündeki ahitleri de sizlersiniz" karln
verdi .

4

Hatîb'in, Târih
9
te Enes'ten naklen bildirdiine göre Resûlullah (saüoiiahu atey+i

vBBBBm) öyle buyurmutur: “
Bir Müslüman vefat edip de yakn komularndan

iki tanesi: «Allah için ondan hayrdan baka bir ey görmedik» diye hakknda

ahitlik ederlerse, Yüce Allah meleklere: «Siz de ahit olun ki bunlarn

Beyhakî (10/123). Müsted' in muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir. Konu için el-

sâbe'ye baknz.
’ Bakara Sur. 143
1 bn Cerîr (2/632) ve bn Ebî Hatim, Tefsir 1/249 (1334). Elbânî de cs-Silsiletu's-

Sahtha’da (2600) bu hadisin sahih olduunu söylemitir.

3 Ahmed 21/174 (13541), Ebû Ya'lâ (3481), bn Hibbân (3026), Hâkim (1/378), Ebû

Nuaym (9/252), Beyhakî (9568) vc Diyâ (1660). Müsned"in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.

« bn Ebî eybe (3/368), Hennâd (369), bn Cerîr (2/632, 633) ve Taberânî (6259, 6262).
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ahitliklerini kabul ettim ve onun bilmedikleri günahlarn da affettim

»

buyurur

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Ka'b'dan

bildiriyor: Bu ümmete üç haslet verildi ki, bu hasletler sadece peygamberlere

verilmitir. Yüce Allah her bir peygambere: “Tebliini yap, sana bir güçlük

yüklemeyeceiz! Sen kavminin ahidisin! Dua et sana icabet edeyim!"

buyururdu. Bu ümmete de öyle buyurmutur: "...Dinde size bir güçlük de

yüklemedi. .."J "...nsanla ahitler olmanz için ..." 3 "...Bana dua edin,

duânza cevap vereyim ..."4

bn Cerîr, Zeyd b. Eslem'den bildiriyor: “nsanlar kyamet gününde Yüce

Allah'n, Muhammed (saiietiahu aleyhi vtnfcm) ümmetine yapt ihsanlan

gördüklerinde: “Neredeyse bu ümmetin her bir ferdi peygamber olacakm"

demeye balarlar."5

bnu'l-Mübârek'in, Zühd’de ve bn Cerîr'in, Hibbân b. Ebî Cebele'den

bildirdiine göre Resûlullah (trfuyu »M melun) öyle buyurmutur: Yüce Adal

kyamet gününde tüm kullarn toplad zaman huzura ilk olarak srafil

MayMndam) çarlr. Yüce Allah kendisine: "Sözümü ne yaptn ? Onu yerine

ulatrdn m?" diye sorunca, srafil: "Evet, ey Rabbim! Onu Cebrail'e

ulatrdm" karln verir. Bunun üzerine Cebrail (Beyfosriam) çarlr ve ona

:

"srafil sana sözümü ulatrd m?" diye sorulur. Cebrail: "Evet, ulatrd"

karln verince srafil'in gitmesine izin verilir ve Cebrail'e: "Sen sözümü

yerine ulatrdn m?" diye sorulur. Cebrail: "Evet, elçilerine sözünü

ulatrdm" karln verince, elçiler çarlr ve: "Cebrail sizlere sözlerimi

ulatrd m?" diye sorulur. Elçiler: "Evet, ulatrd" deyince, Cebrail'in

(lyhissalun
)
gitmesine izin verilir ve elçilere: "Siz sözlerimi tebli ettiniz mi?" diye

sorulur. Elçiler: "Evet, ümmetlere (insanlara) bu sözlerini aktarp tebliimizi

yaptk" dediklerinde bu kez ümmetler çarlr. Onlara: "Elçiler sözlerimi

sizlere ulatrd m?" diye sorulunca kimisi böylesi bir tebliin yaplmadn,
kimisi de yapldn söyler.

' Hatîb (7/455, 456).
2 Hac Sur. 78

} Bakara Sur. 143
4 Mü'min Sur. 60
5 bn Cerîr (2/635).
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Bunun üzerine elçiler: "Bu konuda ahitlerimiz var " derler. Onlara:

"Kimler?" diye sorulunca, elçiler: "Muhammed'in ümmeti" derler.

Muhammed'in ümmeti çarlarak onlara: "Elçilerimin sözlerimi ümmetlerine

tebli ettiine dair ahitlik eder misiniz?" diye sorulunca: "Evet, ederiz" derler.

Ancak dier ümmetler: "Rabbimiz ! Bizim zamanmzda yaamayanlar

aleyhimizde nasl ahitlikte bulunabilirler ki?" diye sorarlar. Yüce Allah,

Muhammed ümmetine: "Onlarn zamannda yaamadnz halde aleyhlerinde

nasl ahitlikte bulunuyorsunuz?" diye sorunca, Muhammed ümmeti:

"Rabbimiz ! Bize bir Resul gönderdin. Yannda bir de kitap indirdin. ndirdiin

kitapta da elçilerin, ümmetlerine teblii hakkyla yaptn anlattn. Biz de bu

sözlerine dayanarak böylesi bir ahitlikte bulunuyoruz" karln verir. Bunun

üzerine Rabbimiz: "Doru söylüyorlar!" buyurur. Yüce Allah'n: "te

böylece sizin insanla ahitler olmanz. Resulün de size ahit olmas için

sizi mutedil bir ümmet kldk..."
1 buyruuyla kastedilen ite budur. Âyetteki

vasat'tan kast da itidal ve adalettir.

2

bn Ebî Hatim, Ebu’l-Âliye'den bildiriyor: Ubey b. Ka'b bu âyeti açklarken

öyle demitir. "Kyamet gününde insanla ahitlik etme kastedilmektedir.

Zira Muhammed (»iiBiahu aleyh. meiemi ümmeti kyamet gününde Nuh'un (Beyhisseiam),

Hûd’un (aieyhiaseiam), Salih'in (Beyhisseiam), uayb'n (aieyhuseian) ve dier peygamberlerin

kavimleri konusunda, elçilerin teblii hakkyla ifa ettii, ancak kavimlerinin

onlar yalanladna dair ahitlik edecektir."

Ebu'l-Âliye der ki: Ubey'in kraatinde bu âyet: “loUJi ^u j*. ;ij^i

(Sizin, kyamet gününde insanla ahitler olmanz... ) eklindedir.

3

bn Eb? Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "...Resûlün de size ahit olmas

için...'"’ buyruunu açklarken öyle demitir: “Peygamberin faiMu aleyhi veseiiem),

kendilerine geldii zaman onun hak olarak gönderildiine inandklar,

kendisini kabul ve tasdik ettiklerine dair ümmetinin lehinde ahitlik

etmesidir."5

1

Bakara Sur. 143
J bnu'l-Mübârek (1598) ve bn Cerîr (2/635, 636).

5 bn Ebî Hâtim 1/250 (1339). Ubey'in bu ekildeki kraati, mevcut mushaflardaki

metne muhalif olduu için âz bir kraattir.

* Bakara Sur. 143

5 bn Fbî Hâtim 1/250 (1337).
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Abd b. Humeyd, Ubeyd b. Umeyriden bildiriyor: "Kyamet gününde Hz.

Peygamber (saiiBiiahu aleyhi veseiiem) sadece ümmetiyle birlikte huzura çktnda
ümmeti, hakkyla tebliini ifa ettiine dair lehinde ahitlik edecektir.”

Abd b. Humeyd, krime'den bildiriyor: Kyamet gününde huzura çkarlan

Nûh’a (aieyhsssiam): "Ey Nûh! Tebliini yaptn m?” diye sorulur. Nûh (aieyhisse am):

"Rabbim! Evet, yaptm” der. Yüce Allah ona: "Bunu yaptna dair sana kim

ahitlik eder?” diye sorunca, Nûh (afeyhsaiam): "Ahmed (saiaüahu aleyhi vesEtan) ve ümmeti

ederleri' der. Bu ekilde huzura çkarlan ve ümmeti tarafndan teblii yapt
konusunda yalanlanan her bir peygambere Muhammed (sBiiaUahu aleyhi veseiem)

ümmeti teblii yaptna dair ahitlik eder. Bu ümmetin de görevlerini yerine

getirip getirmedii konusu sorulaca zaman da sadece Peygamberine (saiaiahu

aleyhi venHam) SOTUUT.

Hakim et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de Hibbân b. Ebî Cebele'den bildiriyor:

"Bana bildirilene göre kyamet gününde Muahmmed (saMahu aleyhi «seiM ümmeti

Yüce Allah’n huzuruna yüksek bir tepenin üzerinde çkar. Sonrasnda

kavimlerine teblii hakkyla ifa ettiklerine dair Resullerin lehine ahitlikte

bulunurlar. Ancak bu ahitlii sadece Müslüman kardeine kar içinde kin

bulunmayan kiiler yapacaktr.”

Müslim, Ebû Dâvud ve Hakîm et-Tirmizî’nin, Ebu’d-Derdâ’dan bildirdiine

göre Resûlullah (saUaiishu aleyhi vsaiiam): "Çokça lanet okuyanlar kyamet gününde ne

ahit ne de efaatçi olabilecektir" buyurmutur.

1

1

Müslim 2598 (86), Ebû Dâvud (4907) ve Hakîm et-Tirmizî (1/364).
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ii h& ü c$ju j-iJi Vj cJtf jp 4^ap Jlp diii

prTJ ^1 (5^

"...Kendisine yöneldiin kbleyi, Resûle tâbi olanlarla,

ondan yûz çevirip geri dönenleri ayrt etmek için

deitirdik. Allah'n hidâyet ettiklerinin dndakilere bu
olay çok ar gelecektir. Allah ibadetlerinizi boa çkaracak
deildir. Dorusu Allah insanlara efkat gösterir, merhamet

eder. (Bakara Sur. 143)

bn Cerîr'in bildirdiine göre Atâ: "...Kendisine yöneldiin kbleyi, Resûle

tâbi olanlarla, ondan yüz çevirip geri dönenleri ayrt etmek için

deitirdik..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: "Kendisine yönelinen kble

Beytu'l-Makdis'tir. Bunu deitirmedeki hedefin de verilen bu yeni emre

kimin itaat edip teslimiyet göstereceini ortaya çkarmak olduu ifade

edilmitir."
3

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

bildirdiine göre bn Abbâs dedi ki: "...Ayrt etmek için..."3 buyruunu

açklarken: "Yakini bir iman tayanlar ile üphe içinde olanlan ortaya

çkarmak için bunun yapld ifade edilmitir" demitir. "...Allâh'n hidâyet

ettiklerinin dndakilere bu olay çok ar gelecektir..."
4 buyruunu

açklarken de: "Kblenin deitirilmesinin üphede olanlar için ar gelecei

belirtilmitir"’. 5

bn Cerîr, bn Cüreyc’den bildiriyor "Bana bildirilene göre kblenin

deimesinden sonra baz müslümanlar: "Bir bu tarafa, bir öbür tarafa..."

diyerek Müslümanlktan geri çkmlardr."6

' Bakara Sur. 143
1 bn Cerîr (2/638, 641).

3 Bakara Sur. 143

* Bakara Sur. 143
5 bn Cerîr (2/643, 647), bn Ebî Hâtim 1/250, 251 (1341, 1344) ve Beyhakî (2/13).

6 bn Cerîr (2/641).
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Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bu olay çok

ar gelecektir ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada ar gelecei belirtilen

ey, kblenin Beytu'l-Makdis'ten Kâbe'ye doru deitirilmesidir"' demitir
2

Vekî\ Firyâbî, Tayâlisî, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Hibbân, Taberânî ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor:

Resûlullah’nisaJBiahu aleyhi yeselieminamazlannda artk yeni kbleye doru yönelmesi

emredilince, ashab: “Yâ Resûlallah! Beytu’l-Makdis'e doru namaz klp o

ekilde vefat edenlerin durumu ne olacak?" diye sordular. Bunun üzerine:

"...Allah ibadetlerinizi boa çkaracak deildir..."3 âyeti nazil oldu .

4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Berâ b. Âzib: "...Allah ibadetlerinizi boa çkaracak deildir..."5 âyetini

açklarken: “Beytu'l-Makdis'e doru klnan namazlar kastedilmektedir"

demitir.

6

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah ibadetlerinizi boa
çkaracak deildir..."

7
âyetini açklarken öyle demitir: “Kblenin Kâbe’ye

doru çevrilmesinden önce klnan namazlar kastedilmektedir. Zira müminler

bir önceki kbleye doru kldklar namazlann kabul görmemesinden endie

etmilerdir."
8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Dorusu Allah

Rauftur ..."9 buyruunu açklarken: “Bu konuda Yüce Allah'n sîzlere kar

efkatle yaklaaca ifade edilmitir" demitir.

10

1 Bakara Sur. 143

* bn Cerîr (2/647).

J Bakara Sur. 1 43
4 Tayâlisî (2795), Ahmed 4/426, 495, 5/118, 298 (2691, 2775, 2964, 3249), Tirmizî (2964),

bn Cerîr (2/651), bn Hibbân (1717), Taberânî (11729) ve Hâkim (2/269, hadisin sahih

olduunu söylemitir). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizi, 2365).

5 Bakara Sur. 143
6 Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 225), bn Cerîr (2/651) ve bn Ebî Hatim 1/251 (1347).

7 Bakara Sur. 143
& bn Cerîr (2/652, 653).

9 Bakara Sur. 143
’° bn Ebî Hatim 1/252 (1351).
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“Yüzünü göe çevirip durduunu görüyoruz. Honut
olacan kbleye seni elbette çevireceiz. Artk yüzünü
Mescidi Haram a doru çevir; bulunduunuz yerde

yüzlerinizi o yöne çevirin. Dorusu Kitap verilenler, bunun
Rab’lerinden bir gerçek olduunu bilirler. Allah onlarn

yaptklarndan gafil deildir." (Bakara Sur. 1 44)

bn Mâce, Berâ'dan bildiriyor: Resûlullah'la (s Bwiahu Beyh vEseiiem) birlikte on sekiz

ay boyunca Beytu'l-Makdis’e doru namaz kldk. Medine'ye giriinden iki ay

sonra da kble Kâbe'ye doru çevrildi. Resûlullah (saliaiiahu aleyhi veseiiem) de Beytu’l-

Makdis'e doru namaz klaca zaman kble konusunda yeni bir emir gelecek

mi diye göe bakp dururdu. Yüce Allah da Peygamberinin kalbinde kblenin

Kâbe'ye doru çevrilmesi arzusunun olduunu biliyordu. Bu konudaki

isteini bildirmek üzere Cebrâîl (aieyhsseiam)göe doru yükselince Allah Resulü

de nasl bir emir ile geri geleceini beklemeye koyuldu. Sonunda: "Yüzünü

göe çevirip durduunu görüyoruz. Honut olacan kbleye seni elbette

çevireceiz. Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir; bulunduunuz

yerde yüzlerinizi o yöne çevirin. Dorusu Kitap verilenler, bunun

Rab'lerinden bir gerçek olduunu bilirler. Allah onlarn yaptklarndan gafil

deildir
"

1

âyeti nazil oldu.

Kblenin bu ekilde deimesinden sonra Allah Resûlü (sdUiahu aleyhi veseilem); "Ey

Cebrail! Daha önce Beytu'l-Makdis'c doru kldmz namazlar ne olacak
?"

diye sorunca: "...Allah ibadetlerinizi boa çkaracak deildir..."
1

âyeti nazil

oldu .

3

Taberânî, Muâz b. Cebel’den bildiriyor: Resûlullah (sallollahu aleyhi veseilem)

Medine'ye hicret ettikten sonra on yedi ay boyunca Beytu'l-Makdis'e doru

1

Bakara Sur. 144
1 Bakara Sur. 143

} bn Mâce (101ü). bn Hacer, Felhu’l-Bârî'dp (1/97): "Ebû Bekr b. Ayya ezberi kötü

birisidir. Bu yönden muztarib bir rivayettir" demitir Elbânî de Da'îf Sünen bn Mâce'de

(212): "Münker hadistir" demitir.
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namaz kld. Daha sonra Yüce Allah: "Yüzünü göe çevirip durduunu

görüyoruz. Honut olacan kbleye seni elbette çevireceiz. Artk yüzünü

Mescid-i Haram'a doru çevir; bulunduunuz yerde yüzlerinizi o yöne

çevirin. Dorusu Kitap verilenler, bunun Rab'lerinden bir gerçek olduunu

bilirler. Allah onlarn yaptklarndan gafil deildir
" 1

âyetiyle namazlarda

yönünü artk Kâbe’ye doru çevirmesini emretti .

2

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vereirem)

namazn klp selamn da verdikten sonra (kble konusunda yeni bir emrin

beklentisi içinde) ban göe doru kaldrp bakard."3

Nesâî, Bezzâr, bnu'l-Münzir ve Taberânî, Ebû Saîd b. el-Muallâ’dan

bildiriyor: Resûlullahlsaiiaiishu aleyhi veseiiem) zamannda Mescid'in yanndan geçerken

girer namaz da klardk. Bir defasnda yine urayp içeriye girdiimizde

Resûlullah’n (sallallahu aleyhi veseiiem) minberin üzerinde oturmu olduunu gördük.

Bunu görünce ben içimden: "Mutlaka yeni bir ey olmutur" dedim.

Sonrasnda Resûlullah Uaiiniinhu aleyhi vesellem): "Yüzünü göe çevirip durduunu

görüyoruz. Honut olacan kbleye seni elbette çevireceiz. Artk yüzünü

Mescid-i Haram'a doru çevir; bulunduunuz yerde yüzlerinizi o yöne

çevirin. Dorusu Kitap verilenler, bunun Rab'lerinden bir gerçek olduunu

bilirler. Allah onlarn yaptklarndan gafil deildir
" 4 âyetini okudu. Ben

yanmdaki arkadama: "Resûlullah (saUaiiahu aleyhi veseiam) minberden inmeden gel iki

rekat namaz klalm da yeni kbleye doru ilk namaz klanlar biz olalm"

dedim. Aceleyle de her birimiz iki rekat namaz kldk. Sonrasnda Resûlullah

(sallallahu aleyhi veseiiem) minberden indi ve o günü öle namazn Kâbe’ye doru
kldrd .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "Yüzünü göe
çevirip durduunu görüyoruz. Honut olacan kbleye seni elbette

1

Bakara Sur. 144
3 Taberânî 20/11 (220). Ayn eserde, Medine'de Boytu'l-Makdis'e doru "on alt ay"

boyunca namaz klndm söyleyen baka bir rivayet bulunmaktadr. Ancak ese-in

muhakkiki: "Rivayetin isnadnda zayf biri olan Muhammed b. smâîl b. Ayya vard.r"

demitir.
J bn Kesir, Tefsîr'de (1/278) geçtii üzere bn Merdûye.
4 Bakara Sur. 144
5 Nesâî (731, muhtasar olarak), el-Kübrâ (11004), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (419) ve

Taberânî 22/304 (770). Zayf bir hadistir. (Elbânî, Da'îfSürten en-Nesâî, 29).
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çevireceiz. Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir..."
1

âyetini

açklarken öyle demitir: "Ayetin iniinden önce Resûlullah(saiiaiia*u aleyhi »esellem)

Beytu'l-Makdis'e doru namaz klyordu; ancak kalbinden de Mescid-i

Harâm'a doru namaz klmay da arzu ediyordu. Bunun üzerine Yüce Allah,

kalbinden geçirdii ve arzulad kbleye doru, yani Mescid-i Haram yönüne

doru dönüp namazlarn klmasn emretti .” 1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: Yahudiler:

"Muhammed bize muhalif davranyor; ama bizimle ayn kbleyi kullanyor”

diyorlard. Bundan dolaydr ki Hz. Peygamber (saüailahu aleyh. vesellem) Yüce Allah’a

dua ediyor ve kblenin deimesini arzuluyordu. Sonunda: "Yüzünü göe
çevirip durduunu görüyoruz. Honut olacan kbleye seni elbette

çevireceiz. Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir ..."5 âyeti nazil oldu.

Kble Beytu'l-Makdis’ten Kâbe'ye doru deiince Yahudilerin bu konudaki

sözleri kesildi. Kblenin deimesiyle de Mescid'de yer olarak erkekler

kadnlarn, kadnlar da erkeklerin yerini ald/

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Saîd b. Mansûr, Ahmed b. Menî', Müsned’de,

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, el-Kcbîr’de ve Hâkim'in

bildirdiine göre Abdullah b. Amr: "...Honut olacan kbleye seni elbette

çevireceiz..." 5 âyetini açklarken: "Buradaki kbleden kast, Kâbe’nin

oluuna (Mîzâb’a) doru olan brahim'in (aieyhsseiam) kblesidir" demitir.

6

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, en-Nâsih'de, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Berâ: "...Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir ..."7

âyetini açklarken: "Mescid-i Haram’ önüne alacak ekilde dön,

anlamndadr” demitir .

8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Dîneverî, el-

Mücâlese’de, Hâkim ve Beyhakî, Sünni'de bildirdiine göre Hz. Ali: "...Artk

’ Bakara Sur. 144
1 bn Cerîr (2/656, 660, 661).

’ Bakara Sur. 144
4 bn Cerîr (2/657, 658).

s Bakara Sur. 144
6 Abdurrezzâk (1/62), bn Ebî eybe (2/496), Saîd b. Mansûr {Tefsir, 226), Metâlbu'I-

Âliye'dc (357) geçtii üzere Ahmed b. Manî', bn Cerîr (2/662), bn Ebî Hatim 1/253),

Mecma'de (6/316) geçtii üzere Taberânî ve Hâkim (2/269).

7 Bakara Sur. 144
8 bn Cerîr (2/661) ve bn Ebî Hâtm 1/254 (1363. hadisin hemen akabinde).
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yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir..."’ âyetini açklarken: "Mescid-i

Haram’ önüne alacak ekilde dön, anlamndadr" demitir.

2

Ebû Dâvud, en-Nâsih'de, bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs âyetteki ifadesini açklarken: "Mescid-i Haram yönüne doru,

anlamndadr" demitir .

3

Âdem, Deynûrî, el-Mücâlese’de ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru (atr) çevir ..."4 âyetindeki "atr"

ifadesini açklarken: “Mescid-i Haram yönüne doru, anlamndadr"

demitir.

5

Vekî’, Süfyân b. Uyeyne, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve

Deynûrî’nin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Mescid-i Haram'a doru

çevir..."
6
âyetini açklarken: "Mescid-i Haram'n bulunduu tarafa doru dön,

anlamndadr" demitir.

7

bn Ebî Hâtim, Rufey’den bildiriyor: "Âyette geçen “>2” ifadesi Habe

dilindedir ve yön, taraf anlamna gelmektedir.”
8

Ebû Bekr b. Ebî Dâvud, el-Mesâhifde, Ebû Rezîn'den bildiriyor:

"Abdullah'n kraatinde bu âyet: "4I3 1J3»^ uLe-s" eklindedir." 9

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Kâbe’nin tümü kbledir. Kâbe'nin

kblesi de kapsdr ."10

Beyhakî, Sünen'de bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah tsaiiaiiahj aleyhi

roellem) öyle buyrmutur: “Kabe, Mescid-i Haram'n içinde bulunanlarn

kblesidir. Mescid-i Haram da Harem bölgesinde bulunanlarn kblesidir.

'

Bakara Sur. 144
1 bn Cerîr (2/664), bn Ebî Hâtim 1/254 (1363), Hâkim (2/269) ve Beyhakî (2/3).

5 bn Ccrir (2/661) ve Beyhakî (2/3).

4 Bakara Sur. 144

5 Âdem ( Tefsir Mücâhid, sh. 216) ve Beyhakî (2/3).

6 Bakara Sur. 144
7 bn Ebî eybe (1/335) ve bn Cerîr (2/660).

8 bn Ebî Hâtim, Tefsîr 1/254 (1362).

9 bn Ebî Dâvud (sh. 56). Abdullah'n bu ekildeki kraati, mevcut mushaflardaki

metne muhalif olduu için âz bir kraattir.

10 bn Cerîr (2/663).
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Harem bölgesi de yeryüzünün dou ve batsnda bulunan bütün insanlarn

kblesidir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Dorusu Kitap verilenler..

buyruunu açklarken: "Bunlardan kast Yahudilerdir” demitir .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Dorusu Kitap verilenler,

bunun Rab'lerinden bir gerçek olduunu bilirler..." 4 âyetini açklarken:

"Buradaki gerçekten kast kbledir" demitir .

5

Ebû Davud’un, en-Nâsih’öe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye:

"...Dorusu Kitap verilenler, bunun Rab'lerinden bir gerçek olduunu

bilirler..."
6
âyetini açklarken: "Ehl-i kitâb Kâbe’nin, brahim (aieyhsseiam: ve dier

peygamberlerin kblesi olduunu biliyorlard. Ancak kastl olarak bu kbleyi

braktlar" demitir. "...Böyle iken, onlardan bir ksm, bile bile gerçei

gizler"
7
âyetini açklarken de: “Muhammed'intsaiiaiiahuaierhivesEiiHr) sfatlan ile kble

konusunu gizler, örtbas ederler" demitir.

ü*u- u
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"Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü

mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kblene uymazlar.

Sen de onlarn kblesine uyacak deilsin. Onlar birbirlerinin

kblesine de uymazlar. Andolsun, eer sana gelen bunca
ilimden sonra onlarn arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o

takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun."

(Bakara Sur. I 45)

’ Beyhakî (2/9, Ü). Beyhakî der ki: "Bu rivayette Ömer b. Hafs el-Mekkî yalnz

kalmtr. Kendisi de zayf biridir, rivayetleri hüccet olarak saylmazlar." Konu için

Talhîsu'l-Habîr'c (1/213) baknz.
1 Bakara Sur. 144

5 bn Cerîr (2/665, 666).

4 Bakara Sur. 144
5 bn Ebî Hatim 1/255 (1367).

6 Bakara Sur. 144
7 Bakara Sur. 146
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Onlar birbirlerinin kblesine de

uymazlar ..."
1

âyetini açklarken: “Ne Yahudiler Hristiyanlann kblesine uyar,

nede Hristiyanlar Yahudilerin kblesine uyar" demitir .

2

lâbji
<l)Jj O \jS <î

^
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“Kendilerine kitap vermi olduumuz kimseler, onu tpk
evlatlarn tandktan gibi tanrlar. Böyle iken, onlardan bir

ksm, bile bile gerçei gizler/' (Bakara Sur. un)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-

eyh’in bildirdiine göre Katâde: "Kendilerine kitap vermi olduumuz

kimseler, onu tpk evlatlarn tandklar gibi tanrlar..." 3 âyetini açklarken

öyle demitir: “Kendilerine kitap verilenler Yahudi ile Hristiyanlardr. Bunlar

kitaplarnda belirtilen sfatlarna göre Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi mallm)

peygamber olduunu çocuklann tanyp bildikleri gibi bilirler/"
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Kendilerine

kitap vermi olduumuz kimseler, onu tpk evlatlarn tandklar gibi

tanrlar..." 5 âyetini açklarken: “Beytu’l-Harâm'n kble olduunu bilirler"

demitir .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî': "Kendilerine kitap vermi olduumuz

kimseler, onu tpk evlatlarn tandklar gibi tanrlar..."
7 buyruunu

açklarken: “Beytu’l-Harâm'n kendilerine emredilen kble olduunu bilirler’’

demitir. "...Böyle iken, onlardan bir ksm, bile bile gerçei gizler
" 0

buyruunu açklarken de: “Kble gerçeini gizlerler" demitir.

9

’ Bakara Sur. 145
J bn Cerîr (2/668)

J Bakara Sur. 146
4 Abdurrezzâk (1/206) ve bn Ebî Halim 4/1272 (7170).

* Bakara Sur. 146
6 bn Cerîr (2/670).

7 Bakara Sur. 146
B
Bakara Sur. 146

9 bn Cerîr (2/670, 673).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Böyle iken,

onlardan bir ksm, bile bile gerçei gizler
"

1

âyetini açklarken: “Bir ksm
kimselerden kast kitap ehlidir. Bunlar, ellerindeki Tevrat ve Incil’de yazl

olduu halde Muhammed’in (saiiaiiahu aleyh, ro*U*n) peygamber olarak geçtii

gerçeini gizlerler" demitir .

1

bn Cerir ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Kendilerine

kitap vermi olduumuz kimseler, onu tpk evlatlarn tandklar gibi

tanrlar..." 3 âyetini açklarken öyle demitir: "Medine'de sonradan

Müslüman olan Ehl-i kitâb'dan bazlannn öyle dedii söylenir: "Allah'a

yemin olsun ki kitaplanmzda bahsedilen sfatlarndan Muhammed'in (saibiiahu

aleyhi veseiietn) peygamber olduunu çocuklarmz bildiimizden daha iyi bilirdik.

Daha iyi bilirdik; zira bizim arkamzdan kadnlarmzn neler çevirdiini

bilemeyiz ."4

Sa’lebî, Süddî es-Saîr vastasyla bn Cüreyc'den, o da bn Abbâs’tan

bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, veseiiem) Medine'ye geldii zaman Ömer b. el-

Hattâb, Abdullah b. Selâm'a: "Ey Abdullah! Yüce Allah, Peygamberine:

"Kendilerine kitap vermi olduumuz kimseler, onu tpk evlatlarn

tandklar gibi tanrlar ..."5 âyetini indirdi. Bahsedilen bu tanma konusunda

ne dersin?" diye sordu. Abdullah öyle dedi: "Ey Ömer! Kendi çocuumu
çocuklarn arasndayken nasl tanyp biliyorsam, onu da ilk gördüümde öyle

tanyp bildim. Aynca ben Muhammed'i kendi çocuumdan daha iyi

tanyorum." Ömer "Bu nasl olabilir?" diye sorunca, Abdullah: "Allah'n

Resûlü olduuna ve hak bir peygamber olarak gönderildiine ehadet

ederim. Zira Yüce Allah Kitab'mzda onun sfatlarn anlatt. Çocuuma
gelince ise kadnlanmzn bizim arkamzdan neler çevirdiini bilemeyiz"

karln verdi. Bunun üzerine Ömer ona: "Ey bn Selâm! Allah seni

muvaffak klsn!" dedi.

Taberânî, Selmân el-Fârisî'den bildiriyor: "Hak olan dini aramaya çktm
süreçte Ehl-i kitâb'dan olan baz rahiplerle birlikte oldum. Yüce Allah:

"Kendilerine kitap vermi olduumuz kimseler, onu tpk evlatlarn

1

Bakara Sur. 146
1 bn Cerir (2/672)

1 Bakara Sur. 146
4 bn Cerir (9/178)

5 Bakara Sur. 146
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tandklar gibi tanrlar. buyurur. te onlarla kaldm süre içinde: «Bu

zaman bir Peygamberin çkma zamandr. Araplarn bölgesinden çkacaktr.

Peygamberliine dair baz iretleri tamaktadr ki bunlardan biri de iki

omuzu arasnda bulunan yuvarlak bir bendir» derlerdi."*

Ija bU iIjj y J^Jl

"Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde sakn üphe
edenlerden olma!" (Bakara Sur. 147)

Ebû Dâvud, en-Nâsih’öe ve bn Cerir, Ebu'l-Âliye’den bildiriyor: Yüce Allah:

"Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde sakn üphe edenlerden olma"3

âyetinde Peygamberine öyle buyurur: "Ey Muhammedi Kâbe'nin kblen

olduu konusunda sakn üpheye düme ki senden önceki peygamberlerin

de kblesiydi.”4

. .

.

"Herkesin yöneldii bir yön vardr..." (Bakara Sur. 1 48)

bn Cerir ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Herkesin

yöneldii bir yön vardr ..."5 âyetini açklarken öyle demitir: "Herkesten

kast, herhangi bir dine mensup olan kimselerdir. Her bir dine mensup olann

bir kblesi vardr. Müminler de hangi yöne yönelirlerse yönelsinler oras

Allah'a çkar."
6

bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs âyetteki (jS) ifadesini mudâf olarak:

^ Jsüj) eklinde okumu ve açklarken öyle demitin "Her iki yön

de Allah'a çkar. Bunun için bazen Beytu'l-Makdis'e doru, bazen de Kâbe’ye

doru namazn klabilirsiniz, denilmitir." 7

’ Bakara Sur. 146
2
Taberanî (6180).

3 Bakara Sur. 147
4 bn Cerir (2/673).

5 Bakara Sur. 148
6 bn Cerir (2/675) ve bn Ebî Hâtim 1/256 (1374).

7 bn Ebî Hâtim 1/257 (1378).
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Ebû Davud’un, en-Nâsih’de bildirdiine göre Katâde: "Herkesin yöneldii

bir yön vardr..."' âyetini açklarken: “Müslümanlarn Beytu’l-Makdis’e doru

kldklar namazlar ile Kabe’ye doru klnan namazlardr” demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifde Mansûr’dan bildiriyor: “Biz bu

âyeti: " Lâ Lç- jsj/’ (Herkese, honut olaca bir kble kldk) lafzyla

okurduk.
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "Herkesin

yöneldii bir yön vardr..."3 âyetini açklarken: “Her bir peygamber (ve

ümmetin)in yöneldii bir kblesi vardr’’ demitir.4

Ebû Davud’un, en-Nâsih’de bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: i^-3 j£jS

Ifcjji"
5 âyetini açklarken demitir ki: “Yahudilerin bir kblesi vardr ve bunu

onlara belirleyen Allah’tr. Hristiyanlarn da kendi kbleleri vardr ve bunu da

Yüce Allah kendilerine belirlemitir. Size de ey Muhammed ümmeti, Yüce

Allah imdiki kbleyi kble olarak belirlemitir.”

bnu’l-Enbârî’nin, el-Mesâhifde bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: “ JSJ3

1*2)54 4^-3” (Herkesin, yönü Allah’a çkan bir kblesi vardr) lafzyla okurdu.
6

j*> »i ûl ül fi ol; jî>S U oljtfjl ijiüü

"...Hayrl ilerde birbirînizle yarn. Nerede olursanz olun

Allah sizi bir araya toplar, Allah üphesiz her eye
Kadir dir.” (Bakara Sur. 148)

' Bakara Sur. 148
5 bn Cerîr (2/677) ve bn Ebî Dâvud (sh. 55). Bu kraat, mevcut mushaflardaki metne

muhalif olduu için âz bir kraattir.

3 Bakara Sur. 148
4 bn Cerîr (2/674, 676, 677).

5 Bakara Sur. 148
6 Lafzn asl eklindedir. bn Abbâs'm kraati mütevatir bir kraattir ve bn

Âmir (Abdullah b. Âmir b. Yczîd b. Temîm el-Yahsûbî ed-Dimakî) onun kraatiyle

okumutur (bnü’l-Cezerî, en-Nerfi'l-Krâati'l-Ar, 2/223).
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bn CenVin bildirdiine göre Katâde: "...Hayrl ilerde birbirinizle

yarn..." 1

âyetini açklarken: “Kblenizle üstünlük taslayp kendinizi

brakmayn, anlamndadr" demitir .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Hayrl ilerde birbirinizle

yarn ..." 3 âyetini açklarken: “Hayrl ilerden kast, salih amellerdir"

demitir .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-ÂIiye: "...Hayrl ilerde

birbirinizle yarn. .." s
ifadesini açklarken: “yi ve güzel ilerde müminlerin

birbirleriyle yanmalandr" demitir. "...Nerede olursanz olun Allah sizi bir

araya toplar, Allah üphesiz her eye Kadîr'dir
"6 buyruunu açklarken de:

“Bir araya toplanmadan kast, kyamet günündeki toplanmadr” demitir .

7

Buhârî, Nesâî ve Beyhakî’nin, Süneride Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre

Resûlullah (ssiiaiiahu aleyh, veseiien) öyle buyurmutur:
"
Kim bizim namazmz klar

,

bizim kblemize yönelir, bizim kestiklerimizden yerse bilin ki o bir

müslümandr. Böylesi bir kii, Allah'n zimmeti ile Resulünün himayesi

altndadr. Onun için Allah’n vermi olduu öyle bir zimmete ihanet

etmeyin!"*

pir u
f
>J jkS jji

i^iit jijJ Vj Uj.

)jJ& f&jj £4* pSi SÛ fi*

"(Ey Muhammedi) Nereden yola çkarsan çk, yüzünü

Mesdd-i Haram'a doru çevir. (Ey mü'minler!) Siz de nerede

olursanz olun, yüzünüzü Mesdd-i Haram'a doru çevirin ki,

zalimlerin dndaki insanlarn elinde (size kar) bir koz

olmasn. Zalimlerden korkmayn, benden korkun. Böylece

Bakara Sur. 148

' bn Cerîr (2/680).

J Bakara Sur. 148
4 bn Cerir (2/680).

5 Bakara Sur. 148
6
Bakara Sur. 148

7 bn Ebî Hatim 1/257, 258 (1379, 1382).
8
Buhâri (391), Nesâî (5012) ve Bcyhakî (2/3).
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size nimetlerimi tamamlayaym ve doru yolu bulasnz."
(Bakara Sur. 150)

bn Cerîr, Süddî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs, bn Mes'ûd ve

ashabdan bazlar öyle demitir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Beytu’l-

Makdis'e doru namaz klarken yönünün Kabe'ye doru çevrilmesinden

sonra baz Mekkeli mürikler: "Muhammed dini konusunda aknlk içinde.

Kblesini sîzlere doru çevirdi. Sizin ondan daha doru bir yolda olduunuzu

anlad. Dininize girmesi de pek yakndr" demeye baladlar. Bunun üzerine:

"(Ey Muhammedi) Nereden yola çkarsan çk, yüzünü Mescid-i Haram'a

doru çevir. (Ey mü'minler!) Siz de nerede olursanz olun, yüzünüzü

Mescid-i Haram'a doru çevirin ki, zalimlerin dndaki insanlarn elinde

(size kar) bir koz olmasn. Zalimlerden korkmayn, benden korkun.

Böylece size nimetlerimi tamamlayaym ve doru yolu bulasnz"

1

âyeti

nazil oldu .

1

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Zalimlerin

dndaki insanlarn elinde (size kar) bir koz olmasn ..."

3

âyetini açklarken

öyle demitir: "Buradaki insanlardan kast kitap ehlidir. Zira

Peygamberimizin (sellaüshu aleyhi »eseüem) namazlarda yönü Beytu'l-Makdis'ten

Beytu'l-Harâm'a, Kabe’ye doru çevrilince: "Anlalan adam babasnn evine

(memleketine) ve kavminin dinine özlem duyuyor" demeye balamlard .

nA

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: “...Zalimlerin

dndaki insanlarn elinde (size kar) bir koz olmasn ..." 5 âyetini açklarken

öyle demitir: "Buradaki kozdan (hüccet'ten) kast, ehli kitabn,

Peygamberimize (sallaiiahu aleyh vesellem) bizim kblemize doru yöneliyorsun

yönündeki sözleridir."
6

en-Nâsih’de Ebû Dâvud, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre

Katâde ile Mücâhid: "...Zalimlerin dndaki insanlarn elinde (size kar) bir

koz olmasn ..."7 âyetini açklarken öyle demilerdir: Burada zalimlerden

1

Bakara Sur. 150
1 bn Cerîr (2/686, 687).

3 Bakara Sur. 150
3 bn Cerîr (2/682).

5 Bakara Sur. 150
6 bn Cerîr (2/685).

7 Bakara Sur. 150
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kast mürik Araplardr. Zira kblenin deimesinden sonra birbirlerine: “Sizin

kblenize geri döndü. Dininize de girmesi yakndr” demeye balamlardr .

1

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: “...Zalimlerin

dndaki insanlarn elinde (size kar) bir koz olmasn ..."
2
âyetini açklarken

öyle demitir: “Ayette bahsedilen zalimler, Kurey mürikleridir ki

Müslümanlara kar kblenin deiimini bir koz olarak kullanacaklar

bildirilmitir. Peygamberimizin (sailaiiahu aleyhi vesellem) kblenin deiimiyle BeytL'l-

Harâm'a doru yönelmesi üzerine bu kozu kullanmlar ve: “Muhammed
kblemize döndüü gibi dinimize de geri dönecektir!” demeye balamlard.

Bu yöndeki tüm eylere karlk: "Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz

klarak Allah'tan yardm dileyin. üphe yok ki, Allah sabredenlerle

beraberdir"3 âyeti nazil olmutur.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: “...Zalimlerin dndaki
insanlarn elinde (size kar) bir koz olmasn ..."3 âyetini açklarken: “Burada

insanlardan kast, Ehl-i kitâb'dan olanlardr. Zalimlerden kast da Kureyli

müriklerdir” demitir .

6

“Nitekim kendi aranzdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi her

kötülükten arndran, size kitap ve hikmeti öreten, aynca
bilmediklerinizi de öreten bir peygamber gönderdik.”

(Bakara Sur. 1 5 1

)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Nitekim kendi aranzdan...

bir peygamber gönderdik"

7

âyetini açklarken: “Buradaki peygamberden

kast Muhammed’dir (sBBlshu aleyhi vesellem)” demitir .

6

1 bn Cerîr (2/686).
1

Bakara Sur. 150

5 Bakara Sur. 153
4 bn Cerîr (2/686)

5 Bakara Sur. 150
5 bn Ebî Hatim 1/258, 259 (1387, 1389).

7 Bakara Sur. 151
8 bn Ebî Hatim 1/259 (1392).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Nitekim kendi aranzdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten

arndran, size kitap ve hikmeti öreten, ayrca bilmediklerinizi de öreten

bir peygamber gönderdik
"

1

âyetini açklarken öyle demitir: "Burada Yüce

Allah: "Bunu yapmama karlk sizler de beni zikredin" demek istemitir."*

Yi (STjSrit

"Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bana ükredin,
nankörlük etmeyin." (Makara bur. 152)

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Beni

zikredin ki, ben de sizi zikredeyim..." 3 âyetini açklarken öyle demitir:

"Yüce Allah, itaat ederek beni zikredin ki ben de mafiretimle sizleri

zikredeyim, buyurmutur."4

Ebu'-eyh ile Deylemî, Cübeybir vastasyla Dahhâk'tan, o da bn

Abbâs’tan bildiriyor: Resûlullah(sayiah tja.B»t l vesdiem):"Beni zikredin ki, ben de sizi

zikredeyim ..."5 âyetini okudu ve:
"
Yüce Allah: «Kullarm! taat ederek beni

zikredin ki ben de mafiretimle sizleri zikredeyim !» demek istemitir"

buyurdu .

6

bn Lâl, Deylemî ve bn Asâkir, Ebû Hind ed-Dârî'den bildirdiklerine göre

Hz. Peygamber Csaliailahu aleyhi veseiEm) öyle buyurmutur: “Yüce Allah: «taat ederek

beni zikredin ki, ben de mafiretimle sizleri zikredeyim, iler kim emirlerime

itaat ederek beni zikrederse tarafmdan balanarak zikredilmeyi hakeder. Her

kim de emirlerime kar çkarak beni zikrederse, o da tarafmdan öfke ile

zikredilmeyi hakeder» buyurur.

7

1

Bakara Sur. 151
2 bn Cerir (2/694)

3 Bakara Sur. 152
4 bn Cerir (2/695)

s Bakara Sur. 152
6 Deylemî (4276).

' Deylemî (4441).
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Abd b. Humeyd, krime’den bildiriyor: bn Abbâs: "Beni zikredin ki, ben

de sizi zikredeyim ..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce Allah, benim

sizi zikretmem, sizin beni zikretmenizden daha hayrldr, demek istemitir."

M. el-Evsat’ta Taberânî ve Ebû Nuaym’n Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: “Yüce Allah: «Ey

Âdemolu! ayet beni zikredersen bana ükretmi olursun. Ancak beni

unutursan bana nankörlük etmi olursun» buyurur."2

bn Ebi'd-Dünya, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, uabu'l-lmân >

da, Zeyd b.

Eslem'den bildiriyor: Musa (aieyhisssBm): “Rabbim! Sana nasl ükredeceimi bana

öret” deyince, Yüce Allah: "Beni zikredip unutmazsn. ayet beni

zikredersen bana ükretmi olursun. Ancak unutursan bana nankörlük etmi

olursun” karln vermitir .

3

Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-tmâria, bn Mes'ûd’dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Dört eyi

yapan karlnda dört eyi elde eder. Bunun da açklamas Allah'n Kitab'nda

vardr. Yüce Allah' zikredeni Allah da zikreder. Zira: "Beni zikredin ki, ben

de sizi zikredeyim ...'4 buyurur. Yüce Allah'a dua eden kiinin duasna icabet

edilir. Zira Yüce Allah: "...Bana dua edin, duânza cevap vereyim ..." 5

buyurur. Yüce Allah'a ükreden kiiye daha fazla nimet ihsan edilir. Zira Yüce

Allah: "...Andolsun, eer ükrederseniz elbette size nimetimi artrrm ..."
6

buyurur. Yüce Allah'tan balanma dileyen kii de balanmaya mazhar olur.

Zira Yüce Allah: "...Rabbinizden balama dileyin; çünkü O, çok

balaycdr" 7 buyurur."*

’ Bakara Sur. 152

'Taberânî (7265) ve Ebû Nluaym, Hilyc (4/338). Elbânî, Daifu'l-Câmi'de (457): 'Çok

zayf hadistir" demitir.

J bn Ebî Hatim 1/261 (1402, 1404) ve Beyhakî (711).

4 Bakara Sur. 152
5 Mü'min Sur. 60
6 brahim Sur. 7
7 Nûh Sur. 10
8
Taberânî, W-Ewa( (7023), M. es-Saftîr (2/92) ve Beyhakî (4529). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid'de (10/149): "snadnda zayf biri olan Mahmûd b. el-Abbâs bulunmaktadr"

demitir.
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "Beni zikredin ki, ben de sizi

zikredeyim..."' âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah' zikreden her

bir kul mutlaka Allah tarafndan zikredilir. Mümin O'nu zikrettii zaman Yüce

Allah da onu rahmetiyle zikreder. Kafir O’nu zikrettii zaman da Yüce Allah

onu azabyla zikreder."
2

bn Ebf eybe, Musannefte, Ahmed, Zühd’de ve Beyhakî, uabu'l-

imân’da bildirdiine göre bn Abbâs demitir ki: Yüce Allah, Davud'a (aleytsselam)

öyle vahyetti: "Zalimlere söyle beni anmasnlar! Zira beni anan kiiyi ben de

anarm. O zalimleri anmam da ancak onlar lanetleyerek olur."3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer'e: "Birinin

canna kyan, içki içen, hrszlk yapan ve zina eden kiinin Allah' zikretmesi

konusunda ne dersin? Zira Yüce Allah: "Beni zikredin ki, ben de sizi

zikredeyim ..."4 buyuruyor" diye sorulunca öyle karlk vermitir: "Böylesi

bir kii Yüce Allah' zikrettii zaman susmas için Allah da onu lanetleyerek

zikreder."5

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin, uabu'l-îmân’da Hâlid b.

Ebî mrân'dan bildirdiine göre Resûluliah (satia/iahu aleyhi veniiem) öyle buyurmutun
"
Allah'a itaat eden kii, namaz, orucu ve Kur’ân okumas az olsa da O'nu

zikretmi olur. Allah'a kar çkan kii de namaz, orucu ve Kur ân okumas çok

olsa da O'nu unutmu saylr.
"b

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, uabu'l-

îmân’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûluliah (saiiaiiahu aieyh ves Biem) öyle

buyurmutur: “Yüce Allah buyurur ki: "Ben kuluma, benden beklentisine göre

muamele ederim. Beni zikrederse yannda olurum. Beni içinden zikrederse, ben

de onu kendi kendime anarm. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu

onlardan daha hayrl olan (meleklerden) bir topluluk içinde zikrederim. Bana

’ Bakara Sur. 152
1 bn Cerîr (2/696).

J bn Ebî eybe (11/58, 13/201, 512), Ahmed, ZUhd (sh. 73) ve Beyhakî (7483).

4 Bakara Sur. 152

5 bn Ebî Hatim 1/260 (1397).
b
Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 230) ve Beyhakî (687). Elbânî, Da'îfu’l-Câmi'de (5438) hadisin

zayf olduunu söylemitir.



-3 Bakara Sûresi &

bir kar yaklarsa ben ona bir arn yaklarm. Bana bir arn yaklarsa ben

ona bir kulaç yaklarm. Bana yürüyerek gelirse ben ona koarak gelirim."'

Ahmed ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifat’ta Enes'ten bildirdiine göre

ResûlullahlsBiBiiBhuBByhveseOem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah öyle buyurur: "Ey

Âdemolu! ayet beni içinden zikredersen ben de seni kendi kendime

zikrederim. Sen beni bir topluluk içinde zikredersen ben de seni onlardan daha

hayrl olan (meleklerden) bir topluluk içinde zikrederim. Sen bana bir kar

yaklarsan ben sana bir arn yaklarm. Sen bana bir arn yaklarsan ben

sana bir kulaç yaklarm. Sen bana yürüyerek gelirsen ben sana koarak

gelirim."
1

Taberânî’nin Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

mailem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah buyurur ki: Beni kendi kendine zikreden

kiiyi ben meleklerimden bir topluluk içinde zikrederim. Beni bir topluluk içinde

zikredeni ise ben refik-i âla da (en yüksek makamlarda bulunan peygamberler

topluluu içinde) zikrederim."3

bn Ebi'd-Dünya, Kitâb'ul Zikr’de, Bezzâr, Beyhakî, uabu'l-îmân’da bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu Beyh veseliam) öyle buyurmutur:

"Yüce Allah buyurur ki: "Ey Âdemolu! Sen beni tek bana olduun bir

zamanda zikredersen, ben de seni kendi kendime zikrederim. Sen beni bir

topluluun içinde zikredersen ben seni, beni içinde zikrettiin o topluluktan

daha hayrl ve daha kalabalk olan bir topluluun içinde zikrederim ."
4

bn Mâce, bn Hibbân ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur. "Yüce Allah buyurur ki:

"Kulum beni anmaya balayp dudaklarn hareket ettirmeye balad anda ben

kulumla beraber olurum.
"5

’ Ahmed 12/385, 15/204, 16/166 (7422, 9351, 10224), Buhârî (7405), Müslim (2675),

Tirmizî (3603), Nesâî, el-Kübrâ (7730), bn Mâce (3822) ve Beyhakî (550, 1013).
2 Ahmed 19/397 (12405) ve Beyhakî (626). Elbânî, Sahîhu'l-Câmi' (4213) ile es-

Silsiletu's-Sahîha’da hadisin sahih olduunu söylemitir.

3 Taberânî 20/182 (391, 393). Elbânî, Sahîhu'l-Câm'de (4211) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

4 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3065) ve Beyhakî (551). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'de (10/178):

"Muâz el-Akadî dndaki ravileri, Sahîh'm ravilerindendir. Muâz da güvenilir birisidir"

demitir.
5 bn Mâce (3792), bn Hibbân (815) ve Beyhakî (509, 510). Sahih hadistir. (Elbânî,

Sahih Sünen bn Mâce, 3059).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhâkî,

Abdullah b. Büsriden bildiriyor: Adamn biri: “Yâ Resûlallah! slâm’n eriatleri

(nafileler) bana ar gelmeye balad. Bana devaml yapabileceim basit bir

ey söyle” deyince, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vanllm): "Dilinden Allah'n zikri eksik

olmasn

"

karln verdi.'

bn Ebi’d-Dünya, Bezzâr, bn Hibbân, Taberânî ve Beyhakî, Mâlik b.

Yahâmir’den bildiriyor: Muâz b. Cebel bize dedi ki: Resûlullah’a (sall&llehu aleyhi

vesiiem): “Yüce Allah’n en sevdii ameller hangisidir?” diye sorduumda:
"Ölürken bile dilinin Allah'n zikriyle hareket ediyor olmasdr" karln
verdi. te Resûlullah'la (ssitaiiahu Bieyh veseiiem) beraberliimde en son konumamz
buydu .”1

bn Ebi’d-Dünyâ'nn Ebu’l-Muhârik'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiieiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: “srâ gecesi götürüldüümde Ar'm

nuruna gark olmu birini gördüm. «Bu kimdir? Melek midir?» diye

sorduumda: "Hayr!" denildi. «Peygamber midir?» diye sorduumda, yine:

«Hayr!» denildi. «O zaman kim bu?» diye sorduumda da: «Bu kiinin,

dünyada iken dilinden Allah'n zikri dümezdi. Kalbi, gönlü her daim

mescitlere balyd. Anne-babasna da hiçbir zaman kötü sözler söylemezdi »

denildi.
"3

bn Ebî eybe, Ahmed, Züld’de ve bn Ebi'd-Dünyâ, Sâlim b. Ebi'I-

Ca’d’den bildiriyor: Ebu’d-Derdâ’ya: "Adamn biri yüz köle azat etti” denilince

öyle karlk verdi: “Kiinin malndan yüz köle azat etmesi elbette ki büyük

bir eydir. Ancak bundan daha üstünü vardr ki o da kiinin gece ve gündüz

sahip olduu imann gereklerini yerine getirmesi ve dilinin her dem Allah'n

zikri ile megul olmasdr.”4

’ bn Ebî eybe (10/301. 13/457), Ahmed 29/226, 240 (17680, 17698), Tirmizî (3375,

"hasen"), bn Mâce (3793), bn Hibbân (814), Hâkim (1/495, "sahih") ve Beyhakî (3/371),

uab (515). Sahih hadistir. (Eibânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3060).
1
Münzirî'nin, et-Terîb ve't-Terhib’inde (2/395) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünya, Bezzâr,

Kefu'l-Estâr (3059), bn Hibbân (818), Taberânî 20/106, 108 (208, 212, 213) ve Beyhakî,

uab (516). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/74) Bezzâr'n isnad konusunda: "snâd
hasendir" demitir.

3 Münzirî'nin, et-Tcrîb vet-Tcrhib’inde (2/395) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünya.
4 bn Ebî eybe (10/304), Ahmed (sh. 136) ve Münzirî'nin, et-Terîb ve't-Terhîb'inde

(2/395) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünya. Münzirî: "snâd hasendir" demitir.
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Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebi'd-Dünya, Hâkim ve Beyhakî, Ebu'd-

Derdâ’dan bildiriyor: Resûlullah (uUaiiahu aleyhi veseüem): "Sizin için en hayrl olan

ameli, Allah katnda daha deerli ve yanndaki derecenizi daha fazla yükseltecek

olann, altn ve gümü infak etmenizden, dümanla karlap boyunlarn

vurmanzdan veya onlarn sizin boynunuzu vurmasndan daha deerli olann

söyleyeyim mi?" diye sorunca, ashâb: “Tabi ki söyle" dediler. Allah Resulü

isaiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Her dem Allah' zikretmektir" buyurdu .

1

bn Ebi’d-Dünya ve Beyhakî, Abdullah b. Amr'dan bildiriyor: Hz.

Peygamber (nMahu aleyhi veseiiem): "Her eyin bir cilas vardr. Kalplerin cilas da

zikrullah'tr. Zikrullah gibi insan Allah'n azabndan kurtaracak daha iyi bir

ey yoktur" buyurdu. Kendisine: “Bu konuda Allah yolunda cihattan da m
iyidir?" diye sorulunca:

"
Kiinin Allah yolunda klc krlncaya kadar

savamasndan bile iyidir

"

karln verdi .

2

Bezzâr, Taberânî ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) öyle buyurmutur: "Geceleri ibadete kalkama/an,

cimrilik edip maln infak edemeyen ve düman karsnda korkup savaamayan

kii (bunlar yerine) çokça Allah' zikretsin ."
3

Taberânî, M. el-Evsat'ta Câbir’den bildiriyor: Hz. Peygamber (ssiiaiiahj aleyhi

«seHem):
"nsanolu, zikrullah gibi kendisini Allah'n azabndan kurtaracak daha

iyi bir amelde bulunamaz" buyurdu. Kendisine: "Bu konuda Allah yolunda

cihattan da m iyidir?” diye sorulunca: "Kiinin Allah yolunda klc krlncaya

kadar savamas dnda bu konuda Allah yolunda cihattan da daha iyidir
?"

karln verdi .

4

bn Ebi’d-Dünya, ükr’de, Taberânî ve Beyhakî’nin bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiBiahu aleyhi vesaiiem) : "Dört ey vardr ki bir kiiye

1 Ahmed 36/33, 36 (21702, 21704), Tirmizî (3377), bn Mâce (3790), Münzirî'nn, et-

Terîb ve't-Terhîb’inde (2/395) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünya, Hâkim (1/496, “sahih") ve

Beyhakî, uab (519). Sahih hadistir. (Elbân, Sahih Sünen el-Tirmizi, 2688).
1
Münziri'nin, et-Tergîb ve't-Terhib’inde (2/395, 396) geçtii üzere bn Ebi'd-Dünya ve

Beyhakî, uab (522). Elbânî, Da'ifu'l-Câmi'de (1932) hadisin zayf olduunu söylemitir.

3 Bezzâr, Kefu’l-Estâr (3058), Taberânî (11121) ve Beyhakî, uab (508), Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid’de (10/74) der ki: “snâdnda güvenilir olduu söylenen, ancak

çounluk tarafndan zayf kabul edilen Ebû Yahya el-Kattât bulunmaktadr. Bezzâr'n

dier ravileri ise Sahih’ in ravileridir."

4 Taberânî (2296). bn Hacer, Netâicu’l-Efkâr’da (1/98): “Bu rivayet Muâz b. Cebel'ir

rivayeti olarak bilinmektedir. Câbir'den olan bu rivayet de âz bir rivayettir" demitir.
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verildii zaman dünya ve âhiretin tüm hayrlar kendisine verilmi demektir.

Bunlar da ükreden bir kalp, zikreden bir dil, musibetlere sabreden bir beden ve

hem namusu, hem de malnda kiiye ihanette bulunmayan bir hanmdr

"

buyrmutur .

1

bn Hibbân’n Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (saMahu aleyh

meltem): "Dünyada serili rahat yataklar üzerinde Allah' zikreden kullar da olur

ki Yüce Allah onlar, katnda yüksek makamlarla ödüllendirecektir

"

buyurmutur.

2

Buhârî, Müslim ve Beyhakî'nin Ebû Musa'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiallahu aleyhi vesellem):
"
Allah' zikreden ile zikretmeyen kii arasndaki

fark, ölü ile din arasndaki fark gibidir'' buyurmutur.
3

bn Ebi'd-Dünya'nn Ebû Zer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi verellem): "Her bir gün ve gecede Yüce Allah'n, kullanndan dilediine

bahettii bir sadakas vardr. Yüce Allah'n, kuluna, kendisini zikretmesini

ilham etmesinden daha deerli bir ey de yoktur" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe, Hâlid b. Ma'dân'dan bildiriyor: “Yüce Allah her gün bir

sadakada bulunur. Kuluna verdii en güzel sadaka ise kendisini zikretmesini

ihsan etmesidir.” 5

Taberânî'nin Ebû Mûsa’dan bildirdiine göre Resûlullah (sayiahu aleyhi meltem):

"Bir kii kucanda durmadan dirhem (para) datsa, bir dieri de Allah'

zikretse, Allah' zikreden kii, dirhem datan kiiden daha deerli saylr"

buyurmutur.

6

’ bn Ebi'd-Dünya (34), Taberânî (11275) ve Beyhakî, uab (4429). Elbânî, es-Silsiletu'd-

Da'ife'de (1066) bu hadisin zayf olduunu söylemitir.
J bn Hibbân (398). Elbânî, Da'îfu'l-Câmi'âe (4876) hadisin zayf olduunu söylemitir.
3 Buhârî (6407, lafz kendisinindir), Müslim (779) ve Beyhakî, uab (536).

4 Münziri'nin, et-Terîb ve't-Terhîb'inde (2/400) geçtii üzere bn Ebi’d-Dünya.

Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (10/74) der ki: "snadnda Ebû Hatim ve bakalar

tarafndan zayf görülen Hüseyn b. Atâ bulunmaktadr, ibn Hibbân da es-Sikât'te

Hüseyn'i zikretmi ve hatalara düüp tedlîs yaptn ifade etmitir."

5 bn Ebî eybe (10/310).
6
Taberânî, M. el-Evsat (5969). Elbânî, Da'îfu'l-Câmi’de (4804) hadisin zayf olduunu

söylemitir
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Taberânî ve Beyhakî’nin Muaz b. Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiaiu aleyhi veseiiem): "Cennet ahalisi sadece dünyada iken Allah' zikretmeden

geçirdikleri anlar için pimanlk duyup üzülürler" buyurmutur.’

bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî’nin Hz. Âie'den bildirdiklerine göre

Resûlullah Csaiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"nsanolu kyamet gününde dünyada iken Yüce

Allah' zikretmeden geçirdikleri her bir an için pimanlk duyup üzülecektir"

buyurmutur.

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî, Ebû Hureyre

ile Ebû Saîd'den bildiriyor: ehadet ederiz ki Resûlullah [sJalBhu aleyhi vesellem): "Bir

topluluk Allah’ zikretmek üzere oturduu zaman melekler onlarla beraber olur.

Yüce Allah rahmetiyle onlar kuatr, onlara huzuru indirir ve katnda

bulunanlarn yannda onlar anar" buyurmutur .

3

bn Ebi'd-Dünya'nn Ebû Hureyre ve Ebû Saîd'den bildirdiine göre

Resûlullah (saMahu aleyhi vesellem): "Yüce Allah’ zikredenler dört eye nail olurlar.

Sükûnet ve huzura kavuurlar. Allah'n rahmetiyle kuatlrlar. Melekler

etraflarn çevirip yanlarnda olur. Yüce Allah onlar katndaki ileri gelenlerin

yannda anar" buyurmutur.

Hâkim, Ebu’d-Derdâ'dan bildiriyor: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem):
“Yüce

Allah öyle buyurur: "Kulum beni anmaya balayp dudaklarm hareket

ettirmeye balad anda ben kulumla beraber olurum" buyurduunu iittim .

4

Hâkim'in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah Maiiahj aleyhi «oM: u
Yüce Allah

öyle buyurur: "Kulum! Benden beklentine göre sana muamele ederim. Beni

zikrettiin müddetçe de yannda olurum" buyurmutur .

5

bn Ebî eybe, Musannefte bn Ömer'den bildiriyor: “Sabah akam Yüce

Allah’ zikretmek, Allah yolunda klc krlacak kadar cihad etmekten ve bolca

mal infak etmekten daha deerlidir/”

'Taberânî 20/93 (182) ve Beyhakî, uab (512, 513). Elbânî, Sahîhu’l-Câmi'de (5322)

hadisin sahîh olduunu söylemitir.
1

Münzirî'nin, et-Terîb ve‘t-Terhîb'inde (2/401) geçtii üzere bn Ebi'd-Dün^a ve

Beyhakî, uab (511). Elbânî, Sahîhu’l-Câmi'de (5596) hadisin sahîh olduunu söylemitir.

i bn Ebî eybe (10/307, 308), Ahmed 15/480, 17/388, 18/44, 378, 389 (9772, 11287,

11463, 11875, 11892), Müslim (2700), Tinnizî (3378), bn Mâce (3791) ve Beyhakî, uab
(530).

4 Hâkim (1/496, "sahîh").

5 Hâkim (1/497, "sahîh").
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bn Ebî eybe, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: “ki kiiden biri Allah yolunda

mücahitlere teçhizat ve binekler tedarik etse bir dieri de Yüce Allah'

zikretse, Allah' zikreden kii, hem amel, hem de ecir bakmndan dierinden

daha üstün saylr.”
2

bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd’öe Selmân el-Fârisî'den bildiriyor: "ki

kiiden biri köle ve cariye azat ederek3
, bir dieri de Kur’ân' okuyarak veya

Allah' zikrederek sabah etse, Allah' zikreden kiinin daha üstün olduu

görülecektir.”4

hn Fhî eybe, bn Amridan bildiriyor: “Biri doudan, biri de batdan iki

adam yola çksa, ayn noktada buluana kadar biri yannda tad altnlan

hak yolda infak etse bir dieri Yüce Allah' zikretse, Allah' zikreden kii

dierinden daha üstün saylr.”5

Buhârî, Müslim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifafta, Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiahi; aieytu veseiiem) öyle buyurmutur: Yüce Allah'n

yollarda gezinen ve zikir eden kullan arayan melekleri vardr. Allah’ zikreden

bir toplulukla karlatktan zaman : "Gelin, aradklannz burada!" diye

birbirlerini çanrlar. Sonrasnda yerden göe kadar kanatlanyla onlann

etrafnda dolarlar. Topluluk zikri bitirip dalnca melekler de semâya çkarlar.

Rableri onlara: "Nereden geliyorsunuz ?" diye sorar ki aslnda cevabn

onlardan daha iyi biliyordur. Melekler: "Yeryüzünde seni tesbîh eden, tekbirler

getiren, lâ lahe illallah diyen ve sana hamdeden bir topluluun yanndan

geliyoruz " derler. Yüce Allah: "Beni gördüler mi ki?" diye sorunca: "Hayr"

derler. Yüce Allah: "Peki, ya beni görselerdi ne yaparlard?" diye sorunca,

melekler: "ayet seni görselerdi sana ibadet etmeye daha sk skya sarlrlard.

Seni daha fazla ulular, daha fazla tebih ederlerdi" derler.

Yüce Allah: "Peki, ne istiyorlar?" diye sorunca, melekler: "Senden Cenneti

istiyorlar" derler. Yüce Allah: "Cenneti gördüler mi ki?" diye sorunca,

melekler: "Hayr!" derler. Yüce Allah: "Peki, ya Cenneti görselerdi ne olurdu ?"

diye sorunca, melekler: "Cenneti görselerdi onu elde etmek için daha fazla

çabalar, onu daha fazla talq> edip isterlerdi " derler. Yüce Allah: "Peki, neyden

1 bn Ebî eybe (10/302, 13/455).
2 bn Ebî eybe (10/303, 304, 13/457).

} Ahmed'in lafz: "Dümanla savaarak..." eklindedir.
1 bn Ebî eybe (10/306, 509, 13/336, 456) ve Ahmed, Zühd (1/151).

s bn Ebî eybe (10/307, 13/460).
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saknyorlar?" diye sorunca, melekler: "Cehennem azabndan" derler. Yüce

Allah: "Cehennemi gördüler mi ki?" diye sorunca, melekler: "Hayr!" derler.

Yüce Allah: "Peki, ya Cehennemi görselerdi ne olurdu ?" diye sorunca, melekler:

"Cehennemi görselerdi ondan daha fazla uzak durmaya çalrlar ve bu yönde

ondan daha fazla korkarlard" derler. Bunun üzerine Yüce Allah: "O zaman siz

de ahit olun ki onlar baladm" buyurur. Meleklerden biri: "Ancak içlerinde

onlardan olmayan, bir i için orada bulunan biri var" deyince, Yüce Allah:

"Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturan kii de kötü biri olamaz"

karlm verir.'

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Muâviye'den bildiriyor:

Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi vpseiiem), ashabndan oluan bir halkann yanna geldi ve:

"Oturup ne yapyorsunuz
?"

diye sordu. Ashab: "Yüce Allah’ zikretmek, bizi

hidayete erdirip, ihsanlarda bulunduu için O'na hamdetmek üzere oturduk"

dediler. Allah Resulü (sailaiiahu aleyh. «selM: "Sadece bunun için oturduunuzu dair

Allah'a adna yemin eder misiniz
?"

diye sorunca: "Allah'a yemin olsun ki

sadece bunun için oturduk" dediler. Bunun üzerine Allah Resûlü (saiiaihhu aleyhi

reseiiam) öyle buyurdu: "Yemin ettirmen size inanmadmdan dolay deil!

Ancak Cebrail geldi ve Yüce Allah'n meleklerine kar sizinle övündüünü

bildirdi."
2

Ahmed, Ebû Ya'lâ, bn Hibbân ve Beyhakî, Ebû Saîd el-Hudri'den bildiriyor:

Resûlullah (sailaiiahu aleyh yesellem): "Kyamet gününde Yüce Allah: "Bugün burada

toplananlar kerem sahibi kiilerin kim olduunu görecek" der" buyurunca,

ashab: "Yâ Resûlallah! Kerem sahibi kiiler de kim?" diye sordular. Allah

Resûlü (sailaiiahu aleyhi veseiiem): "Zikir meclislerinde bulunanlar" karln verdi .
3

Ahmed, Enes'ten bildiriyor: Abdullah b. Revâha Resûlullah'n (saiiaüahu aiayhi

yeseiirm) ashabndan biriyle karlat zaman: "Gel de biraz Allah'a iman

edelim" derdi. Yine bir defasnda birine böyle deyince, adam kzd ve

Peygamberimize (sailaiiahu aleyhi veseiiem) gelip: "Yâ Resûlallah! bn Revâha’ya

baksana! Senin imanndan yüz çevirip bir anlk imann peinden kouyor"

’ Buhârî (6408), Müslim (2689) ve Beyhakî (444).
1 bn F.bî eybe (10/305), Ahmed 28/49 (16835), Müslim (2701), Tirmizî (3379) ve Nesâî

(5441).

J Ahmed 18/195, 249 (11652, 11722), Ebû Ya'lâ (1046), bn Hibbân (816) vc Beyhakî,

uab (535). Miisned ’in muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
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dedi. Allah Resulü (sallaMu aleyhi veseiiem): "Allah, bn Revâha'ya merhamet etsin!

Meleklerin bile övündüü meclislerde bulunmay pek seviyor" karln verdi .

1

Ahmed, Bezzâr, Ebû Ya'lâ ve Taberânî'nin Enes'ten bildirdiine göre

Resûllulah (saliaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Bir topluluk srf Allah rzas

için oturup da Allah' zikrettii zaman mutlaka gökten bir ses: «Kalkn

,

balandnz! Kötülüklerinizi de iyiliklere çevirdim» diye seslenir."
2

Taberânî'nin Sehl b. el-Hanzaliyye'den bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu

aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Bir topluluk Yüce Allah' zikretmek üzere bir

yerde oturduklarnda, kalkacaklar zaman bir ses onlara: «Kalkn! Yüce Allah

günahlarnz balad! Kötülükleriniz de iyiliklere çevrildi» diye seslenir.

"

}

Beyhakî'nin Abdullah b. Muaffel'den bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu

aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Bir topluluk Yüce Allah' zikretmek üzere bir

araya geldii zaman gökten bir ses: «Kalkn, balandnz! Kötülüklerinizi de

iyiliklere çevirdim» diye seslenir. Bir topluluk da bir arada oturup Yüce Allah'

zikretmeden daldklar zaman kyamet gününde mutlaka bundan dolay bir

pimanlk ve üzüntü duyarlar."*

Ahmed, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aieyN vesellem):

"nsanolu , zikrullah gibi kendisini Allah’n azabndan kurtaracak daha iyi bir

amelde bulunamaz" buyurdu. Yine: "Sizin için en hayrl olan ameli, Allah

katnda daha deerli ve yanndaki derecenizi daha fazla yükseltecek olann,

altn ve gümü infak etmenizden, dümanla karlap boyunlarn

vurmanzdan ve onlarn sizin boynunuzu vurmasndan daha deerli olann

söyleyeyim mi?" diye sorunca, ashâb: "Tabi ki söyle yâ Resûlallah!” dediler.

Allah Resûlü (sailallahu aleyhi vesellem): "Her dem Allah' zikretmektir" buyurdu .

5

bn Ebî eybe ve Abdullah b. Ahmed, ez-Zühd'e zevâid olarak Ebû Berze

el-Eslemî’den bildiriyor: "Bir kii kucanda durmadan dinar (para) datsa bir

’ Ahmed 21/309 (13796). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
3 Ahmed 19/437 (12453), Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (3061), Ebû Ya'lâ (4141) ve Taberânî, M.

el-Evsat (1556). Müsned'in muhakkikleri. "Sahih liayrihi" demilerdir.

J Taberânî (6039). Elbânî, Sahîhu'l-Câmi'de (5486) hadisin sahîh olduunu söylemitir.
4 Beyhakî, uab (533). Elbânî, Sahîhe'de (1/105): "Bunu destekleyen dier rivayetlerle

birlikte isnadnn bir zarar yoktur" demitir.
4 Ahmed 36/396 (22079). Müsned' in muhakkikleri: "snad, munkah' olduu için

zayftr" demilerdir.
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dieri de Allah’ zikretse, Allah' zikreden kii dinar datan kiiden daha

üstün saylr.”
1

Abdullah b. Ahmed, Ebu'd-Derdâ'dan bildiriyor: "Her tan, her aacn ve

her tepenin yannda Yüce Allah’ zikret. Rahatken Allah’ zikret ki dara

dütüünde o da seni zikretsin.”
2

bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühö'öe, Ebu’d-Derdâ'dan bildiriyor: "Dili her

dem Allah'n zikri ile megul olanlardan biri Cennete girecei zaman gülerek

girer.”3

Ahmed, Zühd'öe, Ebu'd-Derdâ’dan bildiriyor: “Yüz defa tekbîr getirmem

benim için sadaka olarak yüz dinar vermemden daha iyidir.”
4

Abdullah b. Ahmed, Abdullah b. Amridan bildiriyor: "Bir topluluk bir

araya gelip Yüce Allah' zikrettikleri zaman Allah onlar kendilerinden daha

hayrl bir topluluun önünde zikreder. Bir topluluk da bir arada oturup Yüce

Allah’ zikretmeden daldklar zaman kyamet gününde mutlaka bundan

dolay bir pimanlk ve üzüntü duyarlar.” 5

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ömer: "Bir defa tekbir getirmek,

dünya ve içindeki her eyden daha hayrldr” demitir .

6

bn Ebî eybe, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"nsanolu, zikrullah gibi kendisini Allah'n azabndan kurtaracak daha iyi bir

amelde bulunamaz" buyurdu. Kendisine: "Yâ Resûlallah! Bu konuda Allah

yolunda cihattan da m iyidir?” diye sorulunca: "Yüce Allah yolunda cihattan

da; kiinin Allah yolunda klc kmlncaya kadar çarpmasndan ,
sonra çarpp

bir daha klcnn krlmasndan, sonra yine çarpp yine klcnn
krlmasndan da iyidir" karln verdi .

7

bn Ebî eybe, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: "Sabah namaznn ardndan

güne douncaya kadar Allah’ zikretmem, benim için sabah namazndan

’ bn Ebî eybe (1 ü/306, 13/456) ve Abdullah b. Ahmed (sh. 187).

' Abdullah b. Ahmed (sh. 135).

3 bn Ebî eybe (10/303) ve Ahmed (sh. 136).

4 Ahmed (sh. 137),

5 Abdullah b. Ahmed (sh. 149).
6 bn Ebî eybe (10/444).

; bn Ebî eybe (10/300, 13/455). Elbânî, Sahîhu'l-Câmi'de (5596) hadisin sahîh

olduunu söylemitir.
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güne douncaya kadar Allah yolunda clhad için askerlere at temin

etmemden daha iyidir.”
1

bn Ebî eybe, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildiriyor: "Sabah namazndan

güne doana kadar Allah' zikreden bir topluluun içinde olmam, benim için

sabah namazndan güne doana kadar at srtnda Allah yolunda cihad

etmemden daha iyidir. Ayn ekilde ikindi namazndan güne batana kadar

Allah' zikreden bir topluluun içinde olmam benim için ikindi namazndan

güne batana kadar at srtnda Allah yolunda cihad etmemden daha iyidir.”
2

bn Ebî eybe, Selmân’dan bildiriyor: Kii hem rahatken hem de

dardayken Yüce Allah'a hamdediyorsa, skntya dütüü zaman dua edince,

melekler: “Skntya dümü, sesi tandk bir adam” derler ve skntsnn

giderilmesi için ona arac olurlar. Ancak kul sadece dara dütüü zaman

aklna gelip Allah' zikrediyorsa, rahatken Allah'a hamdetmiyorsa, skntya

düüp dua ettii zaman, melekler: "Tanmadmz birinin sesi” derler .

3

bn Ebî eybe'nin Ebû Cafer'den 4 bildirdiine göre ResûlullahfoliBlBhu aleyh

vaseiiem): "En ar ameller, her halükârda Allah' zikretmek, samimi bir ekilde

hakk gözetmek ve mal konusunda ihsanlarda bulunmak, olmak üzere üç

tanedir" buyurmutur.

5

bn Ebî eybe, Ebû Hureyre'den bildiriyor: "Yeryüzündeki insanlann,

yldzlarnn ve parltsn görmesi gibi gökyüzü ahalisi de zikir edilen

evlerden öylesi birn çkp panldad görür .”6

BezzârV, Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiirfahu^yhiveseM öyle

buyurmutur: Yüce Allah'n, yeryüzünde dolap zikir halkalarn arayp bulan

melekleri vardr. Bu melekler böylesi bir halkayla karlat zaman etraflarn

sararlar. Sonra izzet sahibi Rabbin huzuruna içlerinden birini gönderip:

"Rabbimiz ! Kullarndan, nimetlerinle seni tazim eden, kitabn okuyan,

Peygamberine salavâtlar getiren ve hem âhiretleri hem de dünya hayatlar için

senden hayrlar dileyen bir topluluun yanna geldik" derler. Yüce Allah da

1 bn Ebî eybe (10/302, 13/455).

* bn Ebî eybe (10/306, 13/461).

5 bn Ebî eybe (10/309).

4 Muhammed b. Ali b. el-Huseyn b. Ali b. Ebî Tâlib (el-Bâkr).

5 bn Ebî eybe (13/230). Konu için bn Hacer, Lisânu'l-Mîzân’a (6/326) baklabilir.
6 bn Ebî eybe (13/457).
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onlara: "Orada bulunanlarn hepsini rahmetimle kuatn. Onlar öyle bir

topluluktur ki onlarla oturan kii de kötü biri olamaz ” buyurur .

1

Ahmed, bn Ömer'den bildiriyor: Allah Resûlüne: “Yâ Resûlallah! Zikir

meclislerinden elde edilecek ganimet nedir?” diye sorduumda: "Zikir

meclisleriyle elde edilecek ganimet Cennettir" buyurdu .

2

bn Ebi'd-Dünya, Bezzâr, Ebû Ya’lâ, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, ed-

Da'avât’ta Câbir’den bildiriyor Bir defasnda Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiiem)

yanmza çkt ve; "nsanlar! Yüce Allah’n zikir meclislerinde duran

meleklerden ordular vardr. Onun için siz de Cennet bahçelerinden

faydalanmaya çaln” buyurdu. Ashab: "Cennet bahçeleri nerededir ki?” diye

sorduunda, Allah Resûlü (saiiaiiahu atey+ veseitem): "Cennet bahçeleri zikir meclisleridir.

Allah’ zikrederek gelip gidin. Kendinizi Allah'a hatrlatn. Kii Allah katndaki

deerini bilmek istiyorsa Allah’n kendi yanndaki deerine baksn! Zira Yüce

Allah’n kuluna verdii deer, kulun kendisine verdii deer kadardr
"

karln verdi .
3

Ahmed ve Tirmizî, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (ssibiiahu aleyhi mallm): "Cennet

bahçelerine urarsanz meyvelerinden yiyin" buyurdu. Ashab: "Cennet

bahçeleri de nedir?” diye sorduunda: "Zikir halkalardr

”

karln verdi.'*

Taberânî, Amr b. Abese'den bildiriyor: Resûlullah (sbIIbII^u sieytâ ««iem):

"Rahman (olan Allah)n sanda -ki her iki taraf da sadr- peygamber veya

ehit olmayan baz kiiler durur. Yüzlerindeki parlaklk bakanlarn gözlerini

alr. Yüce Allah'a olan yaknlklarna ve yanndaki deerlerine peygamberler ile

ehitler bile gpta eder" buyurdu. Ashab: "Yâ Resûlallah! Onlar kim?” diye

sorunca, Allah Resûlü (uiiailafnj »Mi mailem): "Deiik kabilelerden Yüce Allah’

zikretmek için bir araya gelen kiilerdir. Bunlar meclislerinde, kii yemek için

'

Bezzâr, Keful-Eslâr (3062). Heysemî, Mecmau'z-Zcvâid'de (10/77): "snad hascndir"

demitir.
1 Ahmed 11/232 (6651). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3064), Ebû Ya'lâ (1865, 1866, 2138), Taberânî, M. el-Ezfsat (2501),

Hâkim (1/494, 495, "sahîh") ve Beyhakî, ed-Da'avât (6). Zehebî: "Ravi Ömer zayf biridir"

demitir. Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/77): "snâdnda afere'nin azatls Ömer b.

Abdillah bulunmaktadr. Birden fazla kii güvenilir olduunu söylemi, ancak bir grup

zayf olduunu ifade etmitir" demitir.
4 Ahmed 19/498 (12523) vc Tirmizî (3510). Müsned'in muhakkikleri: "Ravi

Muhammed b. Sâbit'in zayf olmas dolaysyla isnad zayftr" demilerdir. Konu için el-

Kâmile (6/2147, 2148) baknz.
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hurmann güzelini seçtii gibi konuurken en güzel ve temiz sözleri seçerler
"

karln verdi .

1

Taberânî, Ebu'd-Derdâ'dan bildiriyor: Resûlullah («diaJiahu aleyhi veseiiem): "Yüce

Allah kyamet gününde huzura, inciden minberler üzerinde, yüzleri nurlu, tüm

insanlarn kendilerine gpta edecei ancak peygamber veya ehitlerden olmayan

baz kiileri çkaracaktr" buyurdu. Bedevinin biri: “Yâ Resûlallah! Bize

sfatlann söyle de kim olacaklann bilelim” deyince, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem): "Onlar farkl belde ve farkl kabilelerden olan, Allah için birbirlerini

seven ve Allah' zikretmek için bir araya gelen kimselerdir" buyurdu .

2

Harâitî, ükr’öe, Halîd el-Asarî'den bildiriyor: “Her evin bir süsü vardr.

Mescidin süsü de içinde Allah’ zikreden kiilerdir."

Beyhakî, ed-Da'avât’ta Ebu Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah (sallaiiahu aleyhi

«seiiem) bize: "Güzel bir dua etmek ister misiniz
?"

diye sordu. “Evet, isteriz”

dediimizde, Allah Resûlü öyle buyurdu: "Dua ederken: «Allahm! Seni

zikretmede, sana ükretmede ve en güzel ekilde ibadet etmede bize yardmc

ol!" deyin .»
3

Ahmed, Zühd’âe Amr b. Kays'tan bildiriyor: Yüce Allah, Dâvud'a (aieyhsseM

öyle vahyetti: “ayet beni zikredersen ben de seni zikrederim. Beni

unutursan da seni kendi haline brakrm. Ancak sakn sana nazar etmediim

bir ann görmeyeyim!”

Abdullah b. Ahmed, ez-Zühd’e zevâid olarak Muâviye b. Kurra’dan

bildiriyor: Babam bana öyle dedi: “Oulcuum! ayet Allah' zikreden bir

mecliste oturuyorsan ve bir i için kalkmak zorundaysan kalkacan zaman

onlara selam ver. Böyle yapman halinde oturduklar sürece alacaklar

sevaplara sen de ortak olursun .” 4

bn Ebî eybe, Ebû Cafer'den bildiriyor: “Yüce Allah'n katnda zikir ve

ükürden daha sevimli bir ey yoktur.”5

’ Mecmau'z-Zevâid'de (10/77) geçtii üzere Taberânî. Heysemî: "Ravileri güvenilirdir"

demitir.

* Mecmau'z-Zevâid'de (10/77) geçtii üzere Taberânî. Heysemî: "snâd hasendir"

demitir.
i Beyhakî (244). Elbânî, es-Silsiletu’s-Sahtha'da (844) bu hadisin sahih olduunu

söylemitir.

* Abdullah b. Ahmed (sh. 153).

5 bn Ebî eybe (10/307).
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"...Bana ükredin, nankörlük etmeyin." (Bakara Sur. 152)

bn Ebi'd-Dünya, ükr’de, Beyhakî, uabu'l-îmân’da, Muhammed b. el-

Münkediriden bildiriyor: Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) dualanndan biri de:
"
Allahm ! Seni zikretmede, sana ükretmede ve en güzel ekilde ibadet etmede

bana yardma ol!" eklindeydi .

1

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Ebi’d-Dünya, Beyhakî, uabu'l-îmân’da

Muâz’dan bildiriyor: Hz. Peygamber (saMahu aleyhi reseiiem) bana buyurdu ki: "Seni

severim! Her namazn ardndan: «Allahm! Seni zikretmede, sana ükretmede

ve en güzel ekilde ibadet etmede bana yardma ol!» diye dua etmeyi brakma."1

Ahmed, Zühd’de, bn Ebi’d-Dünya ve Beyhakî, Ebu’l-Celd’den bildiriyor:

Musa’nn (aleyhsselam) Yüce Allah'tan dilei konusunda okuduuma göre:

"Rabbim! Tüm amelim bana ihsan ettiin en küçük nimeti dahi

karlayamazken sana hakkyla nasl ükredebilirim?" diye sorunca, kendisine:

"Ey Mûsa! te imdi (bunu itiraf etmenle) bana ükrünü eda etmi oldun!"

diye vahiy geldi .

3

bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî, Süleymân et-Teymî’den bildiriyor: "Yüce Allah

kendi kudreti miktannca kullanna nimetler ihsan etmi, kendi güçleri

nispetince de onlan bunun ükründen sorumlu tutmutur.”4

bn Ebi'd-Dünya, Abdulmelik b. Mervân'dan bildiriyor: "Allah katnda,

kulun: "Bize nimetler veren ve hidayete erdirip Müslüman klan Allah'a

hamdolsun" demesinden daha güzel ve özlü bir ükür yoktur.’’5

bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî, Asba b. Nubâte'den bildiriyor: Hz. Ali, helaya

girdii zaman: "Koruyan ve helak edebilen Allah'n adyla" diyerek girerdi.

Çkaca zaman da elleriyle göbeini svazlar ve: "Ne büyük bir nimettir bu!

nsanlar bunun farknda olsalard ükrederlerdi” derdi .

6

îbn Ebi'd-Dünya (4) ve Beyhakî (4411).

'Ahmed 36/429 (22119), Ebû Dâvud (1522), Nesâî (1302), bn Ebi'd-Dünya (19) ve

Beyhakî (4410). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Khî Dâvud, 1347).

3 Ahmed (sh. 72), bn Ebi'd-Dünya (5) ve Beyhakî (4415).

4 bn Ebi'd-Dünya (8) ve Beyhakî (4578).

5 bn Ebi'd-Dünya (10).

6 bn Ebi'd-Dünya (13) ve Beyhakî (4468).
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bn Ebi'd-Dünya, Hasan’dan bildiriyor: "Yüce Allah kullarn diledii kadar

nimetlerden faydalandrr. Kul bunlara ükretmezse Allah bu nimetleri azaba

dönütürür." 1

bn Ebi'd-Dünya, ükr’öe, Harâitî, ükr’öe, Hâkim, Beyhakî, uabu'l-

mârida, Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiisüaKude^ivettiinn) öyle

buyurmutur: “Yüce Allah bir kula nimet verdii zaman kul bunun Allah'tan

geldiini ikrar ederse, buna henüz hamdetmeden önce ükretmi gibi amel

defterine yazlr. Yüce Allah kulunun bir günahtan dolay piman olduunu

gördüü zaman kul balanma dilemeden Allah kulun o günahn balar.

Kii dinarla (parayla) ald bir giysiyi giyerken Allah'a hamdettii zaman,

giysi henüz dizlerine ulamadan (üzerine oturmadan) Allah o kulunun

günahlarn balar."2

Beyhakî, uabu'l-îmân’öa Hz. Ali’den bildiriyor: Kii sabah bulduunda:

"Gecemizi ve geceyi geçirmemizi güzel klan Allah'a hamdolsun. Güzel bir

sabaha kavumamz da ihsan eden Allah'a hamdolsun" dedii zaman

gecesinin ve gündüzünün ükrünü ifa etmi olur .

3

bn Ebî eybe, Ebi'd-Dünya ve Beyhakî, Abdullah b. Selâm’dan bildiriyor:

Mûsa (aieyhisseiam): "Rabbim! Sana nasl ükür etmemiz gerekiyor?" diye sorunca,

Yüce Allah: “Dilin her dem benim zikrimle slak kalsn" buyurdu. Mûsa

(aieyhisseiam): "Ancak baz durumlarda oluyoruz ki öylesi durumlarda seni,

anmaktan tenzih ederiz" deyince, Yüce Allah: "Hangi durumlar?" diye sordu.

Mûsa (Bieyhisseiam): "Helâda olduumuz, cünub olduktan sonra ykandmz veya

abdestli olmadmz zamanlarda" deyince, Yüce Allah: "Yine de zikrimden

uzak durmayn!" buyurdu. Mûsa (aieyhîsseiam): "Rabbim! Peki, böylesi durumlarda

ne diyeyim?" diye sorunca, Yüce Allah: "Böylesi durumlarda öyle de:

"Allahm! Seni her türlü eksiklikten tenzih eder, sana hamdederim. Senden

baka ilah yoktur. Eziyet verecek eylerden beni uzak tut. Hamdin ile seni

tebih ederim. Senden baka ilah yoktur. Eziyet veren eylerden beni koru !" 4

1 bn F.bi'd-Dünya (17).

* bn Ebi'd-Dünya (1), Hâkim (1/514) vc Beyhakî (4379, 4380). Hâkim der ki:

"snadnda eerhedilen herhangi bir ravi göremiyorum." Zehebî de buna karlk: "Hayr,

cerhedilcn ravileri vardr" demitir. bn Adiy de: "Muhammcd b. Cami' el-Attâr'n

hadislerinde mutâba'ât yoktur" demitir. Konu için onun cl-Kâmil'ine (5/2273, 2274)

baknz.
’ Beyhakî (4388).

* bn Ebî eybe (13/212), bn Ebi'd-Dünya (39) ve Beyhakî (679).
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bn Ebi'd-Dünya ile Beyhakî, shâk b. Abdillah b. Ebî Talha'dan bildiriyor:

Adamn biri Peygamberimize (saiiaiishu aleyhi veseiiem) gelip selam verirdi. Hz.

Peygamber (sailaiiahu aleyh. melMadama:
"
Naslsn

?"
diye sorduu zaman adam:

“Allah'a hamdediyomm! Allah'a hamdederim” derdi. Hz. Peygamber (saiitiiahu

aieyti veseiiam) de adama hayr duada bulunurdu. Yine bir defasnda geldiinde Hz.

Peygamber (sailaiiahu aleyh, veseiiem) ona: “Naslsn ey filan!'' diye sordu. Adam:

“ükredersem iyi olurum" karln verince, Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyh. vesilem)

herhangi bir karlk vermeyip sustu. Adam: “Ey Allah'n Peygamberi! Daha

önceleri halimi sorduunda bana hayr dualarda da bulunurdun. Oysa bugün

halimi sormana ramen bana duada bulunmadn" deyince, Hz. Peygamber

(sailaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Daha önce halini sorduumda ükrederdin. Oysa buyun

sorduumda ükür konusunda tereddüt ettin'' karln verdi.’

bn Ebi'd-Dünya'nn bildirdiine göre Ebû Klâbe: “ükretmeniz halinde

dünya (nimetleri) size herhangi bir zarar veremez" demitir.

1

bn Ebi'd-Dünya'nn bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk dua ederken:

“Allahm! Her eyde bana verecek nimetleri tamamlaman, bunlara kar raz

olacan ekilde ükretmemi, sonradan da benden raz olman diliyorum"

derdi. 3

bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî'nin bildirdiine göre adamn biri Ebû Hâzim'a:

"Gözlerin ükrü nedir?” diye sorunca, Ebû Hazm: "Gördüün hayrl eyleri

açklaman, gördüün kötü eyleri ise gizli tutmandr” dedi. Adam:

“Kulaklarn ükrü nedir?" diye sorunca, Ebû Hazm: “Duyduun hayrl eyleri

iyice anlaman, duyduun kötü eyleri de sakl tutmandr" dedi. Adam:

“Ellerin ükrü nedir?” diye sorunca, Ebû Hazm: “Haklan olmayan eyleri

onlarla almaman, Yüce Allah'n onlar üzerindeki hakka da engel olmamandr"

dedi. Adam: “Gövdenin ükrü nedir?" diye sorunca, Ebû Hâzm: “Altn

(mideyi) yemee, üstünü (ban) da ilme ayrmandr” dedi.

Adam: “Avret yerinin ükrü nedir?" diye sorunca, Ebû Hâzm öyle karlk

verdi: "Yüce Allah'n buyurdu gibidir ki öyledir: "Ancak eleri ve ellerinin

altnda bulunan cariyeleri bunun dndadr. Onlarla ilikilerinden dolay

knanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, ite onlar haddi

1

ibn Ebi'd-Dünya (38) ve Beyhakî (4449).
1 bn Ebi'd-Dünya (59).

3 bn Ebi'd-Dünya (110).
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aanlardr."1 Adam: "Ayaklarn ükrü nedir?” diye sorunca, Ebû Hâzm u
karl verdi: “Gpta edilecek yaayan birini gördüün zaman onun peinden

gider ayaklarn onun amellerinin aynsn yapmakta kullanrsn. Öfke

duyulacak ölü biriyle karlatn zaman da onun yapt amellerin aynsn

yapmamak için ayaklann onun yolundan alkoyarstn. Bu ekilde de ükrünü

ifa etmi olursun. Diliyle ükredip dier azalanyla ükretmeyen kii de

giysisini yannda tayan, ancak giymeyen kii gibidir. Bu giysi de onu ne

scaktan, ne souktan, ne kardan, ne de yamurdan koruyabilir.”
2

Beyhakî, uabu'l-îmât’da, Ali b. el-Medînî'den bildiriyor: Süfyân b.

Uyeyne’ye: “Zühd’ün (alt) snr nedir?” diye sorulunca: “Bolluk zamannda

ükreden, sknt annda sabreden biri olmaktr. Kii bunu yapt zaman zâhid

biri olur” dedi. Kendisine: “ükür nedir?” diye sorulunca: “Yüce Allah'n

yasaklad eylerden uzak durmaktr” karln verdi .

3

bn Ebi’d-Dünya ve Beyhakî, Ömer b. Abdilazîz'den bildiriyor: “Yüce

Allah'n nimetlerini kendisine ükrederek salamlatnp daimi kln. Yüce

Allah'a ükür de günahlardan uzak durmaktr.”4

bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî, Muhammed b. Lût'tan bildiriyor: “ükür,

günahlardan uzak durmaktr, denilirdi .”
5

bn Ebi'd-Dünya, Mahled b. Hüseyn'den bildiriyor: “ükür, günahlardan

uzak durmaktr, denilirdi.”
6

Beyhakî, Cüneyd’den bildiriyor: Bir gün es-Serî bana: “ükür nedir?” diye

sordu. “Bana göre ükür, günah ilemekte Allah'n verdii hiçbir nimeti

kullanmamaktr” karln verdim .

7

bn Ebi’d-Dünya ve Beyhakî, Süfyân b. Uyeyne'den bildiriyor: Zührî’ye:

“Zâhid kimdir?” diye sorulunca: “Sabn tap günaha bulamayan, nimetler

içine dalp ükrü unutmayandr” karln verdi .

8

’ Mü'minûn Sur. 6, 7
1 bn Ebi'd-Dünya (129) ve Beyhakî (4564).

3 Beyhakî (4438, 10110).

4 bn Ebi'd-Dünya (27) ve Beyhakî (4546).

5 bn Ebi'd-Dünya (41) ve Beyhakî (4547).
6 bn Ebi'd-Dünya, iikr (19).

7 Beyhakî (4550).
8
Beyhakî (4553, 10776).
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bn Ebi'd-Dünya, Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem’den bildiriyor: “ükür,

hamdin hem bedenini, hem özünü, hem de parçalarn kapsar. Kii; kulak,

göz, el, ayak gibi Yüce Allah’n bedeninde kld nimetler üzerinde

düünmelidir. Bütün bunlarn kendisi için birer nimet olduunu görecektir. O

halde kul, bedeninde klnan bu nimetleri kullanarak Yüce Allah’a itaatte

bulunmaldr. Dier bir nimet çeidi de nzktaki nimetlerdir. Kul ayn ekilde

nzk olarak kendisine verilen bu nimetleri kullanarak Yüce Allah'a taat

etmelidir. Verilen bu nimetleri bu ekilde kullanan kii ükrün hem bedenini,

hem özünü, hem de parçalann elinde tutar.’”

bn Ebi’d-Dünya ve Beyhakî, Âmir'den bildiriyor: “ükür imann yarsdr.

Sabr da imann yansdr. Ancak yakîn imann tamamdr.”2

Beyhakî, Abdurrahman es-Sülemî’den bildiriyor: Üstad Ebû Sehl

Muhammed b. Süleymân es-Su'lûkî'ye ükrün mü, yoksa sabnn m daha

üstün olduu sorulduunda: “kisi birbirine denktir, zira ükür rahat ve

bollukta olann vecibesi, sabr da skntda olann farzdr” karln
vermitir .

3

Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Yiyip de ükreden kiiye, oruç tutup sabreden

kiinin sevab kadar sevap vardr" buyurmutur .

4

Beyhakî, Ebu'd-Derdâ'dan bildiriyor: “Yüce Allah'n nimetlerini sadece

yiyecek ve içeceklerinde gören kiinin ilmi az, azab da yakndr.”5

Beyhakî, Fudayl b. yâd'dan bildiriyor: “ükretmekten geri durmayn! Zira

Yüce Allah'n nimetini ellerinden kaybettikten sonra geri kazanabilen

topluluk pek nadirdir.”
6

Beyhakî, Umâra b. Hamza’dan bildiriyor: “Nimetin bir ucu size ulat
zaman ükür azlyla kalan ksmn kendinizden kaçrmayn!”7

’ bn Ebi'd-Dünya (188).
1 bn Ebi'd-Dünya (57) ve Beyhakî (4448).

* Beyhakî (4440).

* Tirmizî (2486, "hasen"), bn Mâce (1764) ve Beyhakî (4461). Elbânî de, es-Sikiletu's-

Sahîha'da (655) bu hadisin sahih olduunu söylemitir.

5 Beyhakî (4467).
6
Beyhakî (4556).

7 Beyhakî (4560).
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Beyhakî’nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiUahu aiayti veseiiem) öyle

buyurmutur: "Dindarlkta kendisinden üstte olanlara, dünyalklarda ise

kendisinden aadakilere bakan kiiyi Yüce Allah sabreden ve ükreden

kullarndan biri olarak yazar. Dindarlkta kendisinden aalarda olanlara,

dünyalk konusunda ise kendisinden üstte olanlara bakan kiiyi Yüce Allah

sabreden ve ükreden biri olarak yazmaz.

bn Ebi'd-Dünya'nn bildirdiine göre Amr b. uayb, babasndan, o da

dedesinden naklen der ki: Resûlullah'n (sBiiaiiahu aleyhi vesdfem) öyle buyurduunu

iittim: “ki haslet var ki bunlara sahip olan bir kiiyi Yüce Allah sabreden ve

ükreden biri olarak yazar. Bu iki hasleti üzerinde tamayan kiiyi de sabreden

ve ükreden biri olarak yazmaz. Her kim dindarlk konusunda kendisinden

üstün olana bakar ve ona tabi olursa, dünyalklar konusunda da kendisinden

aada olanlara bakar ve içinde bulunduu ihsanlardan dolay Allah'a

hamdederse Yüce Allah da onu sabreden ve ükreden biri olarak yazar. Ancak

dindarlk konusunda kendisinden daha aada olanlara, dünyalklar

konusunda da kendisinden daha iyi durumda olanlara bakar ve sahip olamad

mallar için üzülürse Yüce Allah onu sabreden ve ükreden biri olarak yazmaz."
1

Müslim ile Beyhakî’nin Suheyb'den bildirdiine göre Resûlullah (saMahu aleyhi

veceiiem) öyle buyurmutur: “Müminin durumu hayret vericidir; zira her

hâlükarda hayrdadr. Rahatla kavuup da buna ükrettii zaman kendisi için

hayrl olur. Dara düüp de sabrettii zaman da yine bu kendisi için hayrl

olur."’

Nesâ? ile Beyhakî'nin Sa'd b. Ebî Vakkâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(saliflilahu slayh vesilam) öyle buyrumutur. “Müminin durumuna hayret ediyorum.

Kendisine bir nimet verildii zaman: "Elhamdülillah" deyip ükreder. Bir

belaya maruz kald zaman yine: "Elhamdülillah" deyip sabreder. Mümin her

hali için sevap alr, lokmasn azna götürürken bile."
4

Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyrmutun “Üç hasleti tayan kiiyi Yüce Allah rahmetiyle kuatr,

'

Beyhakî (4575). Elbânî de, es-Silsiletu’s-Sahîha'da (633): "Hadisin bu lafzlarla asl

yoktur" demitir.
1 bn Ebi'd-Dünya (204). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 451).

} Müslim (2999) ve Beyhakî (4487).

4 Nesâ, el-Kübrâ (10906) ve Beyhakî (4485).
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sevgisini gösterir ve himayesine alr. Bunlar; kiinin nimet verildiinde

ükretmesi hakkn almaya muktedir olduu zaman kardakini balamas ve

öfkelendii zaman öfkesine hakim olmasdr

Hâkim ile Beyhakî, ibn Abbâs'tan bildiriyor: Resû Iu 1 1ah (saiidiahu eie^i veset sm) : "Üç

haslet vardr ki kii bunlar tad zaman Yüce Allah onu himayesine alr,

rahmetiyle kusurlarn gizler ve sevgisine mazhar eder" buyurdu. Ashab: "Yâ

Resûlallah! Bunlar nedir?" diye sorunca: "Bunlar kiinin nimet verildiinde

ükretmesi, hakkn almaya muktedir olduu zaman kardakini balamas ve

öfkelendii zaman öfkesine hakim olmasdr

"

karln verdi.
2

Ebû Dâvud, Nesâî, bn Ebi’d-Dünya, ükr*de, Firyâbî, Zikr’de, Ma'merî,

Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle’de, Taberânî, Dua’da, bn Hibbân, Beyhakî, ed-

Da'avât*ta ve el-Mustafirî, ed-Da'avât’ta, Abdullah b. annâm'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaUahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: “Her kim

sabahlad zaman: «Allahm! Benimle birlikte sabah bulan bütün nimetler ve

mahlûkatlar sadece ve bir tek endendir ve senin ihsanmladr. Senin hiçbir

ortan yoktur. Hamd ve ükür ancak sanadr» derse, o günün ükrünü ifa

etmi olur. Akam vakti ayn eyi diyen kii de gecesinin ükrünü ifa etmi

olur."*

bn Ebi’d-Dünya, Serî b. Abdillah'tan bildiriyor Kendisi Tâifte iken yamur

yad. Bunun üzerine öyle hitap etti: "Ey insanlar! Size verdii nzklardan

dolay Yüce Allah’a hamdedin. Zira bana ulaana göre Hz. Peygamber (safaiiahu

aleyhi vesellem): «Kul, kendisine verdii nimetten dolay Allah'a hamdettii zaman o

nimetin ükrünü ifa etmi olur» buyurmutur."4

’ Beyhakî (4432, zayf olduunu söylemitir).
1 Hâkim (1/125, "sahih") ve Beyhakî (4433, hadisi zayf bulmutur). Zehebi der ki:

Zayftr. Zira ravi Ömer b. Râid hakknda Ebû Hatim: "Hadislerinde uydurmalar

gördüm" demitir.
5 Ebû Dâvud (5073), Nesâî, el-Kübrâ (9835), bn Ebi'd-Dünya (166), bn Hacor,

Nctâicu'l-F.fkâr'da (2/360) geçtii üzere Ma'merî, Taberânî (306, 307), bn Hibbân (861) ve

Beyhakî (41). Netâicu'l-Efkâr'da (2/361) u ifadeler geçer: "Taberânî'nin ilk rivayeti ile

Ma'mari ve bn Hibbân'da ravi bn Abbâs olarak zikredilmitir ki yanltr. Dorusu bn
Cannâm olacaktr. Ebû Nuaym, Mârife’de bu konuda: "bn Abbâs olduunu söyleyenler

ismi yanl okumulardr" demitir. bn Asâkir, Atrâfta: "Hatal hadistir" ekmitir.

Elbânî de Da'îf Sünen Ebî Dâvud'

d

a (1079) hadisin zayf olduunu söylemitir.
4 bn Ebi'd-Dünyâ (175). Eserin muhakkiki: "snâd zayftr" demitir.
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bn Ebi'd-Dünya, ükr*de, Harâitî, ükr’de ve Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah(saUailaluaJerhveseiiem) öyle buyurmutur: "Kii, belaya maruz kalan

birini görüp de: «Sana verdii beladan beni afiyette tutan ve hem senden hem de

dier kullarndan bu konuda beni üstün klan Allah'a hamdolsun» dedii

zaman içinde bulunduu nimetin (durumun) ükrünü ifa etmi olur."
1

bn Ebi'd-Dünya, Ka'b’dan bildiriyor: “Yüce Allah dünyada iken bir kuluna

nimet verdiinde kul buna ükredip nimete kar mütevaz olursa Allah

dünyada kulunu o nimetten faydalandrr, kyametteki derecesini de

yükseltir. Ancak Allah dünyada iken bir kuluna nimet verdii zaman kul buna

ükretmez ve nimet karsnda tevazu göstermezse, Allah dünyada kulunu o

nimetin faydasndan mahrum brakr. Atee doru ona bir kapak açar. Artk

dilerse onu cezalandrr, dilerse de affeder."
2

bn Ebi'd-Dünya, Hz. Âie'den bildiriyor: “Kul temiz bir suyu içtii zaman

ayet rahat bir ekilde içiyor ve (idrar olarak) rahat bir ekilde çkaryorsa

buna ükretmesi vacip olur."3

Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebi'd-Dünya ve Hâkim, Ebû Bekre'den

bildiriyor: “Peygamberimiz (saiiaiMu aleyhi »Bseiiem) kendisini sevindiren bir haber

geldii zaman secdeye kapanr, Allah'a ükrederdi ."4

bn Ebi'd-Dünya'nn Abdurrahman b. Avftan bildirdiine göre Resûlullah

Mallahu aleyhi vescllem) öyle buyurmutur: “
Cebrail'le (aieyhsseiam) bulutuumda bana

öyle dedi: "Yüce Allah: “Sana salavât getirene ben de hayrlar ihsan ederim.

Sana selâm edene ben de selamet veririm" buyuruyor." Bu haber üzerine ben de

secdeye kapanp Allah'a ükrettim."5

Harâitî, ükr’de, Câbiriden bildiriyor: “Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

belaya maruz kalm birini gördüü zaman kendi hali için (ükür olarak)

secdeye kapanrd."

1 bn Ebi'd-Dünya (187). Elbânî, es-Silsilelu's-Sahîha 'da (602) hadisin sahih olduunu
belirtmitir.

7 bn Ebi'd-Dünya (189).

3 bn Ebi'd-Dünya (192).

* Ebû Dâvud (2774), Tirmizî (1578, "hasen"), bn Mâce (1394), bn Ebi'd-Dünya (135)

ve Hâkim (1/276, "sahih"). Sahih hadistir (bak: bak: Elbânî, Sahih Sünen Chî Dâvud, 2412).

'bn Ebi'd-Dünya (138) ve Ahmed 3/201 (1664). Müsnei'in muhakkikleri: "Hasen

liayrihi" demilerdir.
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bn Sa'd, bn Ebî eybe ve Harâitî, ükr’de, eddâd b. Evs'ten bildirdiine

göre Resûlullah (sBlaHBituBeyhiveseiien) öyle buyurmutur: ‘nsanlar altn ile gümü
biriktirmeye baladklar zaman sizler de u dört sözü çokça tek'ar edip

biriktirin: "Allahm! Bana ilerimde sebat , doru yolda gitmede azimeti ver.

Nimetlerine ükretmeyi ve sana en güzel ekilde ibadet etmeyi ihsan et. Kalbimi

selim, dilimi doru kl. Senden, bildiin tüm eylerin hayrn diler, bildiin tüm

eylerin errinden sana snrm. Bildiin tüm günahlarm bala. Sen ki

kimselerin bilemeyecei eyleri bilensin."'

Harâitî'nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah MbiibHu aleyhi

resEM: "En üstün zikir «Lâilâhe illallah », en üstün ükür de

«Elhamdülillâh»tr" buyurmutur.

2

Harâitî ve Beyhakî, ed-Da'avât’ta, Mansûr b. Safiyye'den bildiriyor: Hz.

Peygamber (saiieiiahu aleyhi vesaiiem), "Bana hidayet verip slam'la ereflendiren ve

Muhammed ümmetinden biri klan Allah'a hamdolsun" diyen bir adamla

karlanca ona "Çok büyük bir ükürde bulundun" buyurdu .

3

Harâitî'nin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî: "Ey insanlar! ki

eyi hiçbir zaman elden brakmayn. Biri, size nimet verene ükür, dieri de

ihlasl bir imandr" demitir.

Harâitî, Ebü Amr e-eybânî'den bildiriyor: Mûsa (nieyhijseianO Tûr dana
çktnda: “Rabbim! Yaptm ibadetler senin ihsannladr. Verdiim

sadakalar senin ihsannladr. ayet risaleti hakkyla tebli etmisem yine

senin ihsannladr. Böylesi bir durumda sana ne ile ükür edebilirim?"

deyince, Yüce Allah: "te imdi ükrünü ifa ettin" karln verdi.

bn Ebi'd-Dünya, Harâitî ve Beyhakî, uabu'l-îmân’da, ashaptan biri olan

Abdullah b. Kurt el-Ezdî'nin: "Nimet ancak onu verene ükür etmekle kalc

ve daimi olabilir" dediini bildirir .

4

Harâitî, Câfer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyn b. Ali b. Ebî Tâlib'den

bildiriyor "Sana nimeti verene ükür et ki ükrü edilen bir nimet tükenmez.

1 bn Ebî eybe (10/271) ve Ahmed 28/338 (17114). Müsned ’in muhakkikleri: "Hasen

liayrihi" demilerdir.
1
es-Silsiletu's-Sahîha'da (1497) geçtii üzere Harâitî.

3 Beyhakî (247, senedinde kopukluk vardr, demitir).

* bn Ebi'd-Dünya, ükr (98) ve Beyhakî (3728).
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Nankör davranp ükredilmedii zaman da verilen nimet elde durmaz. ükür

nimeti arttrr, kskançlktan korur."

Harâitî, Hâlid er-Rabaî’den bildiriyor: "Denilirdi ki, cezas en çabuk verilen

ameller emanete ihanet etme, akrabayla ilikileri kesme ve yaplan iyilie

nankörce davranmadr."

Harâitî, Ka'bu'l-Ahbâr'n: "En kötü söz, küfür (tecdîf) ifade eden sözdür"

dediini bildirir.'

I ~ M SUJlj i

i
^JJl u

"Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz klarak Allah'tan

yardm dileyin. üphe yok ki, Allah sabredenlerle

beraberdir." (Bakara Sur. 15:1)

Hâkim ve Beyhakî, Delâil’de, brahim b. Abdirrahman b. Avf'tan bildiriyor:

"Hastal srasnda Abdurrahman b. Avf kendinden öyle bir geçti ki

yanndakiler onun vefat ettiini düündüler ve üzerini örtüp yanndan

çktlar. Hanm ve Ukbe'nin kz olan Ümmü Gülsüm de âyette belirtildii gibi

sabr ve namazla Allah'tan yardm dilemek üzere mescide gitti. Fazla bir

zaman geçmeden de Abdurrahman kendine geldi."
2

S jf}j Jî
is\ j Jii; jil ijjt Slj

"Allah yolunda öldürülenlere 'Ölüler* demeyin, zira onlar

diridirler, fakat siz farknda deilsiniz." (Bakara Sur. 154)

bn Mende, Ma'rife’de, Süddî es-Saîr vastasyla Kelbî'den, o da Ebû

Sâlih'ten, o da bn Abbâs'tan bildiriyor: Temîm b. el-Humâm, Bedir savanda

öldürüldü. "Allah yolunda öldürülenlere 'Ölüler' demeyin, zira onlar

1 Ebû Ubeyd, arîbu'l-Hadîs'te (4/342) der ki: "Asmaî, merinde geçen "Tecdîf"

ifadesini açklarken: "Verilen nimete kar nankörlük etmektir" demitir. el-Umevî ise:

"Kiinin, Yüce Allah'n verdii bir nimeti sahiplenip, kendisinin elde ettiini

zannetmesidir" demitir.
1 Hâkim (3/307) ve Beyhakî (7/43).
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diridirler, fakat siz farknda deilsiniz
"1

âyeti de onun ve dier öldürülenlerin

hakknda nazil oldu .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Allah yolunda

öldürülenlere 'Ölüler' demeyin ...*3 âyetini açklarken: “Allah'a itaat yolunda

müriklerle savarken öldürülenlerdir” demitir/

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, uabu'l-îmân’ös bildirdiine göre Ebu’l-Âliye:

"Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz

farknda deilsiniz
*5 âyetini açklarken der ki: “Onlar diridirler ve yeil kular

suretinde (içinde) Cennette dilediklerince dolarlar, diledikleri eylerden

yerler.”
6

bn Ebî eybe, Musannefte ve bn Cerîriin bildirdiine göre krime: "Allah

yolunda öldürülenlere 'Ölüler' demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz

farknda deilsiniz
*7

âyetini açklarken der ki: “ehitlerin ruhlan, bembeyaz

kular gibi Cennette uçuurlar."
8

bn Ebî eybe ve Beyhakî, el-Ba'$ ve'n-Nuûfde, Ka'b'dan bildiriyor:

“Cennetu'l-Mevâ'da yeil kular vardr. ehitlerin ruhlan bu yeil kular içinde

yükselir ve Cennette dilediince dolar.”9

Hennâd b. es-Serî, Zühd’de Hüzeyl’den bildiriyor: “ehitlerin ruhlan yeil

kularn içinde, Müslümanlarn henüz ergenlie ermeden vefat eden

çocuklar da Cennet kularndan bir ku olarak Cennette dolar ve

dilediklerinden yerler.”
10

Abdurrezzâk b. Ma'mer, Katâde'den bildiriyor: Bize ulaana göre

ehitlerin ruhlan beyaz kular suretinde Cennet nimetlerinden dilediklerince

yerler. Kelbî'nin de bildirdiine göre Hz. Peygamber MbIIbI>u aleyhi «utan):

’ Bakara Sur. 154

’ Usudu'l-âbe’de (1/258) geçtii üzere bn Mende.
5 Bakara Sur. 154
4 bn Ebî Hâtim 1/262 (1409).

5 Bakara Sur. 154
b bn Ebî Hâtim 1/263 (1412) ve Beyhakî (9686).

7 Bakara Sur. 154
8 bn Fbî eybe (5/337, lafz kendisinindir) ve bn Cerir (2/700).

9 bn Ebi eybe (13/150) ve Beyhakî (227, lafz kendisinindir).
10 Hennâd (366).
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"(ehitlerin ruhlar) beyaz kular suretinde Ar'a asl kandillerin üzerine

konarlar" buyurmutur.’

Abd b. Humeyd ile bn Cerîrîn bildirdiine göre Katide: "Allah yolunda

öldürülenlere 'ölüler' demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz farknda

deilsiniz
"2

âyetini açklarken öyle demitir: “Bize ulaana göre ehitlerin

ruhlar, beyaz kular suretinde dolap Cennet nimetlerinden yerler.

Meskenleri de sidre aacdr. Yüce Allah kendi yolunda cihad eden kiiye üç

haslet vermitir: Allah yolunda öldürülen kii diri kalp rzklandnlr. Düman
yenip zafer elde edeni büyük ecirlerle mükâfatlandrr. Allah yolunda iken

ölen kiiye de Yüce Allah güzel nzklar ihsan eder." 3

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

göre Mücâhid: “...Zira onlar diridirler..."
4 ifadesini açklarken: “Cennette

olmadklan halde Cennet meyvelerinden nzklandrlr, bu meyvelerin

kokusunu alrlar" demitir.

5

Ahmed, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin Ka'b b. Mâlik'ten bildirdiine göre

Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseiiem): "ehitlerin ruhlar, beyaz kular içinde (dolar)

Cennet meyvelerine (veya aaçlarna) konarlar" buyurmutur .

6

Abdurrezzâk, Musannefte Abdullah b. Ka’b'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber MaMu aleyh vesellem): "ehitlerin ruhlar, Allah tarafndan kyamet

gününde tekrar çarlana kadar, yemyeil kular suretinde Cennetteki

kandillerde asl dururlar

”

buyurmutur.

7

Nesâî ve Hâkim’in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiUu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur: Cennet ahalisinden olan bir kii huzura çkarlr. Yüce

Allah ona: "Ey Âdemolu! Yerini nasl buldun ?" diye sorunca: "Rabbim

!

Olabilecek en güzel yer" karln verir. Yüce Allah: "Benden dile ve iste

"

buyurunca, o kii: "Rabbim! Senden daha ne isteyebilir ve hangi temennide

bulunabilirim ki" karln verir. Sonrasnda ehitlikle kendisine verilenleri

’ Abdurrezzâk, Musannef (9553, 9558), Tefsir (1/63).
1

Bakara Sur. 154

3 bn Cerir (2/699, 700).

4 Bakara Sur. 154

s bn Cerîr (2/699) ve bn Ebî Hatim 2/813 (4495).
6
Mâlik (1/240), Ahmed 25/57, 58, 65, 84, 45/143 (15778, 15780, 15787, 15792, 27166),

Tirmizî (1641, "sahih"), Nesâî (2072) ve bn Mâce (4271). Sahih hadistir (bak: bak: Elbânî,

Sahîh Sünen et-Tirmzî, 1340).

7 Abdurrezzâk (9556).
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düünüp: "Beni on defa dünyaya geri döndürmeni ve yolunda tekrar savap

öldürülmeyi diliyorum " der.'

*

Au
"Andolsun ki sizi biraz korku ve açlkla, bir de mallar,

canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri

müjdele." «ra Sup. 155)

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî, uabu'l-

îmân’da bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlkla,

bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri

müjdele"2
âyetini açklarken öyle der: Yüce Allah âyette dünya hayatnn

imtihan yurdu olduunu ve bu yönde kendilerini snayp imtihan edeceini

müminlere bildirir. Sonrasnda bunlar karsnda sabretmelerini emretmi ve:

"...Sabredenleri müjdele" buyurarak bu konuda sabr gösterenlerin

mükâfatn vereceini müjdelemitir. Yine Allah'n emirlerine riayet eden ve

musibete maruz kaldnda “nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" teslimiyetini

gösterenlere üç hayrl hasleti vereceini bildirmitir. Ki bunlar da Yüce

Allah’n mafireti, rahmeti ve doru yolu bulmadr. Resûlullah CsaiUiiahu aieym vesefiem)

da:
"
Musibete maruz kaldnda «innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn» diyen

kiinin Yüce Allah o musibetini giderir, akbetini güzel klar ve onu içinde

bulunduu durumdan daha hayrl bir duruma getirir" buyurmutur.
3

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Atâ: "Andolsun k sizi

biraz korku ve açlkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek

deneriz. Sabredenleri müjdele" 4
âyetini açklarken: "Denenecek olanlar

Muhammed'in (saiiaHahu aleyh, vesellem) ashabdr" demitir.

5

1

Nesâî (3160) ve Hâkim (2/75, lafz kendisisindir). Sahih hadistir (bak: bak: Elbânî,

Sahih Sünen en-Nesâî, 2962).
2 Bakara Sur. 155

3 bn Cerîr (2/704, 707), bn Ebî Hâtim 1/263, 264 (1416, 1419), Taberânî (13027) ve

Beyhakî (9689). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/331): “snadnda zayf biri olan Ali b.

Ebî Talha bulunmaktadr" demitir. Yine (6/317): "snad hasendir" der.

4 Bakara Sur. 155
5 bn Cerîr (2/705).
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Süfyân b. Uyeyne, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî, uabu'l-îmârt’da Cübeybir'den bildiriyor: Adamn biri Dahhâk’a bir

mektup yazp, "Onlar, balarna bir musibet geldii zaman: «Biz Allah'a

aidiz ve sonunda O'na döneceiz» derler
" 1

âyetinin kiiye özel mi yoksa

genel mi olduunu sordu. Dahhâk: “Ayet takvaya tutunan ve farzlan yerine

getiren herkesi muhatap almaktadr” cevabn verdi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Andolsun ki sizi biraz

korku ve açlkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz.

Sabredenleri müjdele. Onlar, balarna bir musibet geldii zaman: «Biz

Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceiz» derler. te Rableri katndan

mafiret ve merhamet onlaradr. Doru yola ulatrlm olanlar da ite

bunlardr"* âyetlerini açklarken der ki: “Burada denenecek kiilerden kast

müminlerdir. Böylesi musibetlere sabreden kiilerin de Cennetle

müjdelendii ifade edilmitir. Musibetler annda Allah'n emir ve takdirlerine

sabreden kiilerin de Rableri tarafndan balanacaklar, Allah'n

merhametiyle Cehennem azabndan emîn olacaklar bildirilmitir. Musibet

anlarnda Allah'a ait olduklann ve tekrar O'na döneceklerini ikrar edip

teslimiyet gösterenlerin de doru yolda olduklar dile getirilmitir .’’4

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

göre Recâ b. Hayve: "...Ürünlerden eksilterek deneriz..." 5 buyruunu

açklarken: “Öyle bir zaman gelir ki her bir hurma aac ürün olarak sadece

bir tane hurma vermeye balar" demitir .

6

bn Cerir ve bnu'l-Münzir, Recâ b. Hayve kanalyla Ka'b'dan benzerini

zikreder.

7

Taberânî ile bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallsllahu aleyhi veseliem): "Ümmetime daha önce hiçbir ümmete verilmeyen

1

Bakara Sur. 156
2 bn Ebî Hatim 1/265 (1423) ve Beyhakî (9690).

3 Bakara Sur. 155-157
4 bn Ebî Hatim 1/263-265 (1413, 1420, 1425, 1426).

'Bakara Sur. 155
6 bn Cerîr (9/29) vc bn Ebî Hâtim 1/264, 5/1542 (8843).

7 bn Cerîr (9/29).
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bir ey verildi. O da bir musibet karsnda «nnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn»

demeleridir" buyurmutur .

1

Vekî', Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî, uabu'l-îmân’da Saîd b.

Cübeyr'den bildiriyor: “Bu ümmete daha önce hiçbir peygambere verilmeyen

bir ey verildi. Daha önce verilecek olsayd Yâkub'un (aieyhîsseiam): «...Vah!

Yûsufa vah !»
1

dedii anda verilirdi. O da: «nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

(=Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceiz)»
3 sözüdür."

Beyhakî'nin lafz ise öyledir: Bu ümmet dnda önceki hiçbir ümmete

istircâ
' 4 verilmi deildir. Baksana Yâkb Meyto»bm) hu söz yerine: "...Vah!

Yûsufa vah !"5 demi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar, balarna bir musibet

geldii zaman: «Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceiz» derler, ite

Rableri katndan mafiret ve merhamet onlaradr. Doru yola ulatrlm
olanlar da ite bunlardr"

7

âyetlerini açklarken öyle der: “Bir musibetle

karlat zaman Yüce Allah tarafndan kendisine üç eyin, yani mafiret,

rahmet ve doru yolun verilmesini haketmek isteyen kii «Biz Allah'a aidiz ve

sonunda O'na döneceiz» demekten geri durmasn. Zira Allah’a dayanmayan

hiçbir güç ve kuvvet olamaz. Kiinin, Yüce Allah’n kendisine vaat ettii bir

hakk olduu zaman Allah’n bu hakk mutlaka vereceini de görecektir.’’

Vekî’, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünya, el-Azâu’de, bnu’l-

Münzir, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îmân'âa bildirdiine göre Ömer b. el-

Hattâb: "Onlar, balarna bir musibet geldii zaman: «Biz Allah'a aidiz ve

sonunda O'na döneceiz» derler. te Rableri katndan mafiret ve

merhamet onlaradr..."
8

âyetlerini okuduktan sonra: “(Sabra kar

mükâfatta) Bu ne güzel denkliktir!" dedi. Ardndan âyeti: "...Doru yola

1

Taberânî (12411) ve Zeylaî'nin Tahric Ahâdîsi'l-Keafnda (2/174) geçtii üzere bn
Merdûye. Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (2/330): "snadnda zayf biri olan Muhammed
b. Hâlid et-Tahhân bulunmaktadr" demitir.

J Yûsuf Sur. 84
3 Bakara Sur. 156

4 "nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" sözü.
5 Yûsuf Sur. 84
6 bn Cerîr (2/708) ve Beyhakî (9691).

7 Bakara Sur. 156, 157
8
Bakara Sur. 156, 157
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ulatrlm olanlar da ite bunlardr"

1

diyerek tamamlad ve: “Bu ne güzel

ilavedir!" dedi .

1

bn Ebi’d-Dünya ile Beyhakî, Amr b. uayb’tan, o babasndan, o da

Abdullah b. Amr'dan bildiriyor: “Dört haslet var ki bunlara sahip olan kiiye

Yüce Allah Cennette bir ev ina eder. Birincisi kiinin tüm ilerinin ba ve

özünün “Lâilâhe illaiah" olmasdr. kincisi bana bir musibet geldii zaman

“nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (=Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na

döneceiz)" demesidir. Üçüncüsü kendisine bir nimet verildii zaman

“Elhamdülillah” demesidir. Dördüncüsü de bir günah iledii zaman:

“Estafirullah" demesidir.”3

bn Ebi'd-Dünya, el-Azâu 'de Hz. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi «mIM: "Urad musibete sabredip en güzel bir ekilde onu bertaraf eden

kiiye Yüce Allah, katnda Uç yüz derece yazar. Her iki derece aras da yer ile

gök aras kadardr

"

buyurmutur .

4

bn Ebi'd-Dünya, el-Azâu ’de Yûnus b. Yezîd'den bildiriyor: Rabîa b. Ebî

Abdirrahman'a: “Sabrn üst seviyesi nedir?" diye sorduumda: “Kiinin

musibete maruz kalm halinin, musibete maruz kalmadan önceki hali gibi

olmasdr” karln verdi .

5

bn Ebi'd-Dünya, 'tibâr*da Ömer b. Abdilazîz’den bildiriyor: Süleyman b.

Abdilmelik, olunun vefat üzerine bana: "Mümin maruz kald musibetin

acsn hissedemeyecek derecede sabredebilir mi?” diye sorunca: “Ey

müminlerin emiri! Elbette ki sevdiin eyler ile holanmadn eyler yannda

bir olmayacaktr. Ancak sabr, müminin dayanadr” karln verdim.

Ahmed, bn Mâce ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Hüseyn b. Ali'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber Cssiiaiahu aleyhi veseiiem): "Yüce Allah, bandan bir

musibet geçip de daha sonra onu hatrladnda «nnâ lillâhi ve innâ ileyhi

1

Bakara Sur. 157
1
Saîd b. Mansûr (233), Hâkim (2/270, "sahîh") ve Beyhakî (9688).

3 bn Ebi'd-Dünya (205) ve Beyhakî (9692).

A Benzerini bn Ebi'd-Dünya, Sabr (24). Elbânî, Da’îfu'l-Câmi’de (3532) hadisin zayf

olduunu söylemitir.

5 bn Ebi'd-Dünya (1 14).
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râciûn » diyen kiiye, musibetin üzerinden hayli zaman geçmi olsa dahi bana

geldii günkü gibi bir ecir verir" buyurmutur.

1

Saîd b. Mansûr ile Ukaylî, ed-Du'afâ’da Hz. Âie'den benzerini zikreder .

2

Hakîm et-Tirmizî'nin Enes b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûlullah isaiiaJiahu

aleyhi vEseiiem) öyle buyurmutur: "K bir nimeti, çok önceden verilmi olsa dahi

sonradan tekrar anp onun için Allah'a hamdettii zaman Yüce Allah onun

sevabm yeni batan verir. Yine kii bir musibeti, çok önceden bana gelmi

olsa dahi sonradan tekrar anp «nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn » dedii

zaman Yüce Allah onun ecir ve sevabn yeni batan verir."3

bn Ebi'd-Dünya, el-Azâu’de, Saîd b. el-Museyyeb’ten bildirdiine göre

Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseDBm): "Kim bir musibete krk yl sonrasnda bile «nnâ

lillâhi ve innâ ileyhi râciûn» derse, sanki yeni bana gelmi gibi Yüce Allah

onun ecir ve sevabn verir" buyurmutur.

bn Ebi'd-Dünya, Ka'b'dan bildiriyor: "Kim bir musibeti krk yl sonrasnda

bile and zaman «nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn» derse, sanki yeni bana

gelmi gibi Yüce Allah onun sevabn yeniden verir."

Ahmed ile Beyhakî, uabu'l-îman’da Ümmü Seleme'den bildiriyor: Bir

defasnda Ebû Seleme yanma geldi ve öyle dedi: "Allah Resûlü'nden (silallahu

aleyhi ««ailem) iittiim u söz beni çok sevindirdi: "Bir Müslüman musibete

urad zaman «nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn» deyip: «Allahm! Bu

musibete sabrmn ecrini ver ve daha hayrl bir durum ihsan et» diye dua ettii

zaman Allah mutlaka bu dileini yerine getirir."

Ebû Seleme'nin bu sözünü aklmda tuttum. Daha sonra vefat ettiinde

"nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" deyip: "Allahm! Bu musibete sabrmn

ecrini ver ve ondan (Ebû Seleme'den) daha hayrl birini ihsan et" diye dua

ettim. Sonra kendi kendime Ebû Seleme'den daha hayrl birini nereden

bulacam, diye düündüm. Ancak Yüce Allah, Ebû Seleme'den daha hayrl

birini, Allah Resûlü'nü (saiiaiiahu aleyhi vesellem) bana e olarak ihsan etti .

4

' Ahmed 3/256 (1734), bn Mâce (1600) ve Beyhakî (9695). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf

Sünen bn Mâce, 349).
1

Ukaylî (1/64).

J Hakîm et-Tirmizî (2/203, 3/109).

4 Ahmed 26/262 (16344, daha uzun bir metinle) ve Beyhakî (9697). Müsned'in

muhakkikleri der ki: "Muttalib b. Abdillah b. Hantab dndaki raviler güvenilir olan
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Müslim, Ümmü Seleme'den bildiriyor: Resûlullah’n (salMahu aleyhi «seM: "Bir

Müslüman musibete urad zaman «nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn!

Allahm! Bu musibete sabrmn ecrini ver ve daha hayrl bir durum ihsan et»

diye dua ettii zaman Allah mutlaka bu musibetten dolay ecrini verir ve daha

hayrl bir durum ihsan eder" buyurduunu iittim. Kocam Ebû Seleme vefat

ettii zaman Allah Resûlü'nün buyurduu gibi dua ettim. Bunun üzerine Yüce

Allah, Ebû Seleme'den daha hayrl birini, Allah Resûlü'nü {saiiaiiriu aleyhi veseiiem)

bana e olarak ihsan etti .

1

Ahmed, Tirmizî ve Beyhakî, uabu'l-îmarida, Ebû Mûsa'dan bildirdiine

göre Resûlullah (saiidiahu aleyhi ««HM öyle buyurmutur: Bir kulun çocuu vefat

ettii zaman, Yüce Allah meleklere: "Kulumun çocuunun ruhunu teslim

aldnz m?" diye sorar. Melekler: "Evet, aldk" derler. Yüce Allah: "Onun

kalbinden bir parçay m kopardnz?" diye sorunca, melekler: "Evet!" derler.

Yüce Allah: "Peki, kulum bunun karsnda ne dedi?" diye sorunca, melekler:

"Sana lamdetti ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, dedi" derler. Bunun

üzerine Yüce Allah: "O zaman bu kuluma Cennette bir ev ina edin ve adn
"Hamd evi" olarak koyun" buyurur

1

Taberânî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu eiayhi veseiiem)

öyle buyurmutur: “ölüm kiiyi üzer. Onun için bir kardeinizin vefat haberi

geldii zaman: "Biz Allah'a aidiz ve tekrar ona döneceiz. Dönüp dolap yine

Rabbmize varacaz" deyin."1

bn Ebi'd-Dünya, el-Azâu’de Ebû Bekr b. Ebî Meryem’den bildiriyor:

Hocalanmzdan iittiime göre Resûlullah (saHeiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:

“Musibete maruz kalm kiileri bir üzüntü kaplar ve halleri görünüleri

bozulur. Ancak bazlar musibete maruz kalm bu kiilerin yanma urar da

«Biz Allah'a aidiz ve tekrar ona döneceiz» derler. Bunu dedikleri için de

musibete maruz kalm kiilerden daha fazla ecir kazanrlar."

Taberânî zayf bir senedle Ebû Umâme’den bildiriyor: Bir defasnda

Peygamberimizin (saiiaiiahu aleyhi vseiien) ayakkabsnn ba kopunca: “nnâ lillâhi ve

ravilerdir. Muttalib'in ise Enes b. Mâlik, Sehl b. Sa'd, Seleme b. el-Ekva' ve bu tabakaya

yakn olan kiilerden olan rivayetleri dndakiler mürsel rivayetlerdir."

' Müslim (918).
2 Ahmed 32/500, 502 (19725, 19726), Tirmizî (1021, "basen") ve Beyhakî (9700). Hasen

hadistir (Elbâni, Sahih Sünen et-Tirmizî, 814).

J Taberânî (12469). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (2/331) der ki: "snadnda hakknda

tenkitler bulunan ravi Kays b. Rabî' el-Esedî bulunmaktadr."
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innâ ileyhi râciûn" dedi. Yannda olanlar: "Yâ Resûlallah! Bu bir musibet midir

ki?" diye sorunca:
"
Müminin bana gelen holanmad her nir ey

musibettir" karln verdi.’

Bezzâr zayf bir senedle ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saifeiBhu aleyhi veseM:
"
Birinizin ayakkabsnn ba

koptuu zaman bile «nnâ lllâhi ve innâ ileyhi râciûn » desin. Zira bu da bir

musibettir

"

buyurmutur.

2

Bezzâr, zayf bir senedle eddâd b. Evs'ten merfû hadis-i erif olarak

aynsn zikreder.

3

bn Ebi'd-Dünya, el-Azâu’de, ehr b. Haveb'ten bildirdiine göre

Resûlullah (nKsiishu aiByhî veseiiem):
"
Ayakkabsnn ba kopan kii de «nnâ lillâhi ve

innâ ileyhi râciûn» desin. Zira bu da bir musibettir" buyurmutur.

bn Ebî eybe ile bn Ebi'd-Dünya, Avn b. Abdillah'tan bildiriyor: bn

Mes’ûd yürürken ayakkabsnn ba kopunca: "nnâ lillâhi ve innâ ileyhi

râciûn" dedi. Ona: "Böylesi bir ey için bile istircâ' m ediyorsun?" diye

sorulunca: “Bu da bir musibettir" karln verdi .

11

bn Sa'd, Abd b. Humeyd, bn Ebî eybe, Hennâd, Abdullah b. Ahmed, ez-

Zühd'e zevâid olarak, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin, uabu'l-îman’da

bildirdiine göre bir defasnda Ömer b. el-Hattâb’n ayakkabsnn ba
kopunca: "nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" dedi. Kendisine: "Ne oldu?" diye

sorulunca: “Ayakkabmn ba koptu ki houma gitmedi. Kiinin houna

gitmeyen bir ey de onun için bir musibettir" karln verdi .

5

bn Ebi'd-Dünya, Ksar el-EmeVde ve Deylemî, Enes'ten bildiriyor: Hz.

Peygamber (saiBiiahuBieyhiveseiM ayakkabsna demirden bir kbal (parmak halkas)

alan birini görünce:
"
Emellerini baya uzun tutmusun. Birinizin ayakkab

ba koptuu zaman «nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn» derse Rabbinin

1

Taberânî (7824). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (2/331): "snad zayftr" demitir.
1
Bezzâr, Kefu'l-Eslâr (3120) ve Beyhakî (9693). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (7/331):

"snadnda zayf biri olan Bekr b. Huneys bulunmaktadr" demitir.

J Bezzâr (3476). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (2/331): "snadnda metruk bir olan

Hârice b. Mus'ab bulunmaktadr" demitir.
4 bn Ebî eybe (9/109).

5 bn Sa'd (6/121), bn Ebî eybe (9/109), Hennâd (423), Abdullah b. Ahmed (1/216) ve

Beyhakî (9694).
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mafiretini, hidayetini ve merhametini hakkeder ki bir kii için bunlar,

dünyadaki tüm eylerden daha hayrldr" buyurdu.'

Abd b. Humeyd ve bn Ebi'd-Dünya, el-Azâu’de, krime'den bildiriyor

Peygamberimizin (sBiaJia^u aleyhi «jBiem) lambas sönünce: "tinâ lillâhi ve innâ ileyhi

râciûn" dedi. Yanndakiler: "Yâ Resûlallah! Bu da bir musibet midir ki?" diye

sorunca, Allah Resûlü (saiiaiishu aleyhi vesellem): "Evet! Müslünana eziyet veren her ey

bir musibettir ve kii bundan dolay ecrini alr" karln verdi.

bn Ebi'd-Dünya, Abdulazîz b. Ebî Revvâd’dan bildiriyor: Bana ulaana

göre lambas sönen Hz. Peygamber (salBiahu aleyhi vesellem) istircâ' etti ve:
"Kiiye

eziyet veren her ey bir musibettir " buyurdu.

Taberânî ile Semmûyeh, Fevâid’de, Ebû Umâme'den bildiriyor:

Peygamberimizle (saiiaiiahu aleyh. meiiem) yürüdüümüz bir srada ayakkabsnn ba
koptu ve: "nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" dedi. Adamn biri: "Bir ba için

mi (bunu söylüyorsun)?" diye sorunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Bu da

bir musibettir" karln verdi .

2

bnu's-Sünnî, Amelu'l-Yevm ve I -Leyle’de, Ebû drîs el-Havlânî’den

bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ashabyla birlikte yürürken

ayakkabsnn ba koptu ve: “nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" dedi.

Yanndakiler: "Bu da bir musibet mi?" diye sorunca, Allah Resûlü Maliahu aleyhi

veseMem): : "Evet! Mümine eziyet veren her ey bir musibettir" karln verdi .

3

Deylemî, Hz. Âie'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ashabyla

birlikte yürürken ayak baparmana bir diken batt. Bunun üzerine istircâ'

etmeye ve parman üflemeye balad. Bu ekilde istircâ' ettiini iitince

yanna yaklap baktm. Ancak basit bir ey olduunu görünce güldüm ve:

"Yâ Resûlallah! Anam babam sana feda olsun! Bütün bu istircâ'lar bu diken

için miydi?" diye sordum. Allah Resûlü (sallat ahu aleyhi vesellem) tebessüm etti. Sonra

gösüme vurarak: "Ey Âie! Yüce Allah dilerse küçük bir eyi büyük bir eye,

büyük bir eyi de küçük bir eye dönütürebilir" buyurdu.

Abd b. Humeyd, Hasan'dan bildiriyor: "Cemaatle bir vakit namazn

kaçrdn zaman istircâ' et; zira bu senin için bir musibettir."

' bn Ebi'd-Dünya (8).

1

Taberânî (7600). Heysem, Mecmau'z-Zevâid'de (2/331): "snâdnda metrûk biri olan

Alâ b. Kesîr bulunmaktadr" demitir.

3 bnu's-Sünnî (353).



80 •8 Bakara Sûresi B

Abd b. Humeyd, Sevvâr b. Dâvud’dan bildiriyor: “Bir defasnda Saîd b. el-

Müseyyeb mescide geldi, ancak cemaatle namaz kaçrmt. Bundan dolay

istircâ’ etmeye balad ki sesi mescidin dndan duyulabiliyordu."

Abdurrezzâk, Musannefte ve Abd b. Humeyd'in Hasan'dan bildirdiine

göre Resûlullah (sailailahu aleyhi veseiiem): "Asl sabrn, musibetle ilk karlaldnda
gösterilmesi gerekir. Ancak yine de insanolu gözyana hakim olamaz, kii

kardei için üzülebilir" buyurmutur .

1

bn Sa’d, Hayseme'den bildiriyor: Abdullah b. Mes'ûd’a kardei Utoe’nin

vefat haberi geldii zaman gözleri yaard ve: “Bu (gözya) Yüce Allah'n

ihsan ettii bir rahmettir. nsan da ona hakim olamaz" dedi .

2

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

Enes'ten bildiriyor: Hz. Peygamber (srfaiiahu aleyhi mtiitm) çocuu için alayan bir

kadnla karlanca ona: "Allah'a kar takval ol ve sabret" buyurdu. Ancak

kadn: “Sen benim çektiimi nereden bileceksin?" karln verdi. Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyh. veseiiem) oradan aynlnca, kadna: “O kii Allah Resûlüydü"

denildi. Kadn bunu duyunca ölecek gibi oldu ve Peygamberimizin (sallat ahu aleyhi

mailem) peinden gitti. Evine geldiinde kapda kimseler yoktu. Yanna girdi ve:

“Yâ Resûlallah! Seni tanyamadm" dedi. Allah Resûlü mumiu aleyhi veselem) de ona:
"Asl sabrn, musibetle ilk karlaldnda gösterilmesi gerekir" buyurdu .

3

Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, bn

Mes'ûd'dan bildiriyor: Resûlullah (saiMahu aleyhi «seUem): "Müslüman bir anne

babann henüz ergenlik çana ermeyen üç çocuu vefat ederse, bu çocuklar

Cehennem ateine kar anne-babalanna salam bir kale gibi olurlar" buyurdu.

Ebû Zen “Yâ Resûlallah! Benim bu ekilde iki çocuum vefat etti" deyince,

Allah Resûlü (siiaiiahu aleyhi veseiiem): "ki çocuk için de ayn durum geçerlidir

"

buyurdu. Kuriân hafzlannn ba olan Ebu’l-Münzir: “Yâ Resûlallah! Benim de

bu ekilde bir çocuum vefat etti" deyince, Allah Resûlü Maiiahu aleyhi venilem): "Bir

1 Abdurrezzâk (6667). Elbân, Da'îfu'l-Câmi'de (3534) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
J bn Sa'd (4/127).

3 Ahmed 19/326, 443, 21/7 (12317, 12458, 13273), Abd b. Humeyd, Muntehab (1201),

Buhârî (1252, 1283, 1302, 7154), Müslim (926), Ebû Dâvud (3124), Tirmizî (988) ve Nesâî

(1868).



Âyet: 155 • Sabretmek 81

çocuk için de ayn durum geçerlidir ancak bu, vefatn ilk annda gösterilen sabr

içindir

"

buyurdu.'

Abd b. Humeyd, Kureyb b. Hassân'dan bildiriyor: Bizlerden bir adam vefat

edince babas vefatna ar bir ekilde üzüldü. Sunun üzerine Resûlullah'n

(saiyiahu aleyh, veseifem) ashabndan Haveb adnda biri adama öyle dedi:

Peygamberimizle (saiiaiahu aleyhi veseiiem) beraberken ahit olduum öylesi bir

hadiseyi size anlataym. Adamn biri oluyla beraber Peygamberimizin (saiiaiiahu

aleyhi veseiiem) yanma gelirdi. Bir gün olu vefat edince ona an bir ekilde üzüldü.

Onun yokluunu fark eden Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi reseliem): "Filan adama ne

oldu?" diye sorunca: "Yâ Resûlallah! Yanna gelirken beraberinde getirdii

olu vefat etti" dediler. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh. vesaiiem) adamla karlanca

ona: "Ey filan! Olunun dier bütün çocuklardan daha salam olmasn

istemez misin? Olunun dier bütün çocuklardan daha canl olmasn istemez

misin? Olunun orta yallar içinde en iyi kii olmasn istemez misin? Veya

sana: «Senden alman bu oluna karlk Cennete gir" denilmesini istemez

misin?» buyurdu .

2

Ahmed, Abd b. Humeyd, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da,

Muâviye b. Kurra'dan, o da babasndan bildiriyor: Adamn biri oluyla birlikte

Peygamberimize (saRalishu aleyhi veseiiem) gelirdi. Bir gün Allah Resûlü, adama:

"Olunu seviyor musun?" diye sordu. Adam: "Yâ Resûlallah! Onu sevdiim

gibi Allah da seni sevsin” dedi. Resûlullah Maiiahu aleyh. «seBemibir süre adamn

gelmediini fark edince:
"
Filann oluna ne oldu?" diye sordu. Ashab: "Öldü"

karln verdiler. Hz. Peygamber (saiiaiiBhu aleyhi ve*eiiem) çocuun babasyla

karlanca ona:
"
Cennet kaplarndan birinin açlmasn istediin zaman bu

çocuunun sana kapy açmak için komasn istemez miydin?" buyurdu.

Oradakiler: “Yâ Resûlallah! Bu durum sadece onun için midir yoka bizim için

de geçerli midir?" diye sorunca, Allah Resulü (saiiaiiahu aieytu veseiiem): "BZo/cs /^piMz

için geçerlidir " karln verdi .

3

Buhârî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veselBm):

"Yüce Allah öyle buyurur: "Dünyada iken sevdii birinin ruhunu aldmda

1

Tirmizî (1061), bn Mâce (1606) ve Beyhakî (9749, 9750). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf

Sünen et-Trmizî, 179).
1 Ahmed 25/167, 168 (15843). Müsned'in muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.

1 Ahmed 24/361 (15595), Nesâî (1869, 2087), Hâkim (1/384) ve Beyhakî (9753, 9754).

Müsned'in muhakkikleri: "snâd sahihtir" demilerdir.
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sabredip karln benden bekleyen kuluma katmda vereceim mükâfat

Cennetten bakas deildir" buyurmutur .

1

Mâlik, Muvattâ’da ve Beyhakî, uabu'l-'man’da Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu aleyh, veseiM: "Mümin, Yüce Allah’n huzuruna

tüm günahlar silinmi, tertemiz bir ekilde çkana kadar dünyada iken

çocuklar ve sevdiklerinden yana devaml olarak musibetlere maruz braklr"

buyurmutur.

2

Ahmed ile Taberânî'nin Ukbe b. Âmir'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahü aleyhi veseiiem): "Çocuklarndan üç tanesinden (ölümle) mahrum braklan kii,

sabredip bunun karlm Allah'tan bekledii müddetçe Cenneti hakeder”

buyurmutur.

3

Bezzâr ve Hâkim, Bureyde'den bildiriyor Peygamberimizin (sBiaiBhu aleyhi vesetiem)

yanndayken Ensar'dan bir kadnn olunun öldüü ve kadnn buna çok

üzüldüü haberi getirildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaUBhu aleyhi «eseiM

ashabyla birlikte kadnn yanna gitti. Yanna girip: "Bana üzgün olduunu

söylediler

"

buyurdu. Kadn: "Kimsem yokken ve doan bütün çocuklarm

ölüyorken nasl üzülmeyeyim!" deyince, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi yeseiiefn): "Asl

kimsesi olmayanlar, çocuklar hayatta kalanlardr! Çocuklarndan üç tanesi

ölüp de sabredip karln Allah'tan bekleyen kadn Cenneti hakeder"

buyurdu. Orada bulunan Ömer: "Peki, ya iki çocuu ölürse?" diye sorunca,

Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem): "/Tc çocuk için dc ayn ey geçerlidir" karln
verdi .

4

Mâlik, Muvattâ’da Ebu'n-Nadr es-Sülemî’den bildiriyor: Resûlullah ( aiiaiiahu

aleyhi vesellem):
"Müslümanlardan birinin üç çocuunun ölmesi durumunda

sabreder ve bunun karlm Allah'tan beklerse bu çocuklar Cehennem ateine

kar onun kalkan olurlar" buyurdu. Kadnn biri: "Ya iki çocuu?" diye araya

’ Buhâri (6424).
1

Mâlik (1/236) ve Beyhakî (9836).

J Ahmed 28/531 (17298) ve Taberânî 17/300 (829). Müsned' in muhakkikleri: "Sahih

hadistir" demilerdir.
* Bezzâr, Kefu'l-Estâr (857) ve Hâkim (1/384, "sahih"). Heysemî, Mecmau'z-Zevcid'de

(3/8): "Bezzâr rivayet etmitir ve ravileri güvenilirdir" demitir.
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girince, Allah Resûlü («Metni aleyhi yeseiinn): "Veya iki çocuu ölürse..." karln
verdi .

1

Ahmed ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Câbir'den bildiriyor: Resûlullah'n

(niiaiiahu aleyhi veseiiem):
"Üç çocuu ölüp de sabrdip karln Allah'tan bekleyen kii

Cennete girer" buyurduunu iittim. "Yâ Resûlallah! Peki, iki çocuu ölen

kii?" diye sorduumuzda: “ki çocuu ölen kii için de ayn ey geçerlidir"

karln verdi .

2

bn Ebi’d-Dünya, el-Azâu*de, Enes’ten bildiriyor: Resûlullah (»iaiiahu aleyhi

vesilem): "Uç çocuu ölüp de sabredip karlm Allah'tan bekleyen kii Cennete

girer" buyurdu. Kadnn biri: "Peki, iki çocuu ölen kii?” diye sorunca: “ki

çocuu ölen kii için de ayn ey geçerlidir" karln verdi .

3

Ahmed, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: Resûlullah (saMaHahu aleyhi «s-iem): "Üç

çocuu ölen Müslüman bir anne babay, Yüce Allah onlara merhametinden

dolay Cennetine sokar" buyurdu. Ashab: "Yâ Resûlallah! Peki, ya iki çocuu

ölenler?" diye sorunca: "ki çocuu ölenler için de ayn ey geçerlidir
"

buyurdu. "Peki, ya bir çocuk?" dediklerinde, yine: "Bir çocuk için de

geçerlidir

"

karln verdi. Sonra öyle buyurdu: "Canm elinde olana yemin

olsun ki çocuunu düüren bir anne ayet sabreder ve karln Allah'tan

beklerse, çocuk göbek bayla onu Cennete doru çeker.
"*

Taberânî, Câbir b. Semure'den bildiriyor: Resûlullah Maliahu aleyhi veseiiem): "Üç

çocuunu topraa veren ve sabredip karln Allah'tan bekleyen kii Cenneti

hakeder

"

buyurdu. Ümmü Eymen: "Ya iki çocuunu topraa veren?" diye

sorunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyh* veseiiem): "ki çocuu ölen kii için de ayn ey

geçerlidir" buyurdu. “Peki, ya bir çocuk?" deyince, yine: "Bir çocuk için de

geçerlidir" buyurdu .
5

Ahmed, bn Kâni’, Mu'cemu's-Sahâbe’de ve bn Mende, Ma'rife'de Haveb

el-Himyerî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (srfalMu aleyh vedbm): "Çocuu ölüp

1

Mâlik (1/235). bn Abdilber: "Buradaki Ebu'n-Nadr, sahabe ve tabiün arasnda

bilinmeyen biridir" demitir. Konu için bn Hacer, el-sâbe’ye (5/214) baknz.
1 Ahmed 22/190 (14285) ve Beyhakî (9745). Miisned ' in muhakkikleri: "Sahih hadistir"

demilerdir.

3 Nesâî (1871). Sahih hadistir (bak: bak: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesât

,

1766).

4 Ahmed 36/22090). Musned'in muhakkikleri: "Düük çocuk ksm hariç hasen

liayrihi bir hadistir" demilerdir.
5 Taberânî (2030), M. el-Evsal (2489). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/10): "snadnda

metruk biri olan Nâsih b. Abdillah Ebû Abdillah bulunmaktadr" demitir.
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de sabreden ve karln Allah'tan bekleyen kiiye: «Senden aldmza karlk

Cennete gir» denilir" buyurmutur.’

Nesâî, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Ebû

Selmâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaüahu aleyh. «seller-) öyle buyurmutur:

“Lâ ilahe illallah, Allahu Ekber, Sübhânallah, Elhamdülillah demek ile sâlih

çocuu vefat eden bir müminin Allah rzasn umarak buna sabretmesi

Mizan da ar gelmeleri bakmndan öylesine güzeldirler ki!"
2

bn Ebi'd-Dünya, el-Azâu’de ve Beyhakî, Enes'ten bildiriyor: Osman b.

Maz'ûn'un bir olu ölünce ona çok üzüldü. Hz. Peygamber Mühim aleyhi v;seiiem)

ona: "Cennetin sekiz. Cehennemin de yedi kaps vardr. Bu kaplardan

hangisine gelsen vefat eden bu olunun yannda olmasn ve kemerinden tutup

Allah katnda sana efaatçi olmasn istemez misin?" buyurunca, Osmân: "Tabi

ki isterim" dedi. Oradaki Müslümanlar "Yâ Resûlallah! Bizim de ölen

çocuklanmz var. Osmân için bu söylediklerin bizim için de olacak m?" diye

sorduklarnda, Allah Resulü Maliahu aleyhi vesellem): "Sabreden ve karln Allah'tan

bekleyenler için tabi ki olacak" karln verdi .

3

Nesâî’nin bn Amridan bildirdiine göre Resûlullah (saiBHBhu aieytM vesellem):
" Yüce

Allah, insanlardan en sevdii yaknlarn ald zaman sabreden ve karln
Allah'tan bekleyenler için mükâfat olarak Cennetten daha aasn vermez"

buyurmutur.

4

Ebû Nuaym, Hilye*de Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahj aleyhi «sdiem) öyle buyurmutur: "Uç haslet vardr ki bu üçünü tayan kii

akll kiidir. Tamayan kii de akll biri deildir. Bu üç ey de Allah' en güzel

ekilde tanmak, Allah'a en güzel ekilde itaat etmek ve Allah rzas için en

güzel ekilde sabretmektir."5

’ Ahmed 25/167 (15843). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

* Nesâî, el-Kübrâ (9995), bn Hibbân (833), Taberânî (22/348), Hâkim (1/511, "sanh")

ve Beyhakî (9755). Elbârî de, cs-Silsiletu's-Sahîha'da (1204) bu hadisin sahih olduunu
söylemitir

5 Beyhakî, uab (9761).

* Nesâî (1870). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 1765).

5 Ebû Nuaym, Hilye (1/21, 3/323). bnu'l-Cevzî, el-Mevdû’ât'ta (1/173) öyle der: "Bu

hadis Peygamberimizin (sBBlahu aleyhi vesBlem) sözlerinden deildir. Ebû Hâtim er- Râzî:

"Süleyman b. îsa yalana biridir" demitir. bn Adiy de: "Süleyman hadis uyduran

birisidir" demitir.
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bn Sa'd'n bildirdiine göre Mutarrif b. Abdillah b. e-hhîr, olu

Abdullah öldüü zaman danya güzel giysilerini giymi bir ekilde çkt. Olu

öldüü halde neden böyle yapt sorulunca da öyle karlk verdi: "Yüce

Allah bu musibetime kar bana üç hasleti vaat etti ki her biri benim için tüm

dünyadan daha iyidir. Yüce Allah: "Onlar, balarna bir musibet geldii

zaman: "Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceiz" derler, ite Rableri

katndan mafiret ve merhamet onlaradr. Doru yola ulatrlm olanlar

da ite bunlardr"
1

buyurur. Böyle iken kendimi musibete teslim mi

edeceim!"
2

4* bu >P j\ öiil 1^4 j!U JA -ojyd\j IUJI

. .

.

jiaj <1)1

"Safa ile Merve Allah'n belirledii nianelerdendir. Kim hac

veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse bu ikisini tavaf

etmesinde bir beis yoktur..." (Bakara Sur. 158)

Mâlik, Muvattâ'da, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce,

bn Cerîr, bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifte, bnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî, Sünen ’de bildirdiine göre Urve, Hz. Âie'ye: "Safâ ile

Merve Allah'n belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle

Kabe'yi ziyaret ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur ..."3 âyetine

göre kiinin Safâ ile Merve arasnda tavaf etmemesinde bir saknca yoktur”

dediinde, Hz. Âie öyle karlk verdi: "Ey kardeimin olu! Ne fena bir söz

söyledin! ayet bu âyet senin yorumladn ekilde olsayd, âyetin lafz: " bü

<di. çili-" (Bu ikisini tavaf etmemesinde bir beis yoktur) eklinde

olurdu. Bu âyet Müslüman olmadan önce Ensâr hakknda inmiti. Çünkü

onlar, (Müellel'de bulunan ve) kendisine taptklar azgn Menât putu için

ihrama girerlerdi. Ensâr’dan bu ekilde ihrama girenler (kendi putlar

karsnda dikili olan) Safâ ile Merve (de bulunan putlar) arasnda sa’yetmeyi

sakncal görüyorlard. Müslüman olduktan sonra Allah Resûlüne: "Yâ

Resûlallah! Cahiliyedeyken Safâ ile Merve arasnda tavaf etmeyi sakncal

' Bakara Sur. 156. 157
1 bn Sa'd (7/244).

} Bakara Sur. 158
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görürdük” deyip say'etmenin hükmünü sordular. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Safâ ile Merve Allah'n belirledii nianelerdendir ..."
1

âyetini indirdi.

Sonrasnda Resûlullah (ssiisiiahu aievh veseliem) da Safâ ile Merve arasnda sa’yetmeye

balamtr. Onun için bu ikisi arasnda tavaf terketmek kimseye caiz

deildir.” 2

Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Dâvud, eî-Mesîhifte,

bn Ebî Hatim, bnu's-Seken ve BeyhakîYin bildirdiine göre Enes'e Safâ ile

Merve arasnda say'etmenin etme konusu sorulunca öyle demitir: ‘ Onlan

cahiliyye döneminin iki sembolü olarak görürdük. Müslüman olduktan sonra

da onlardan uzak durduk. Sonrasnda da bu konuda: "Safâ ile Merve Allah'n

belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret

ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur ..."3 âyeti nazil oldu .” 4

Hâkim ile bn Merdûye, Hz. Âie'den bildiriyor: “Bu âyet Ensarl

Müslümanlar hakknda nazil oldu. Cahiliye döneminde ihrama girdikleri

zaman Safâ ile Merve arasnsa sa'yetmeyi kendilerine caiz görmezlerdi.

Medine'ye hicret ettikten sonra bu konuyu Allah Resûlü’ne (saiiaiiahu aiBY ‘ 1 veseiiem)

sordular. Bunun üzerine: "Safâ ile Merve Allah'n belirledii

nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret ederse bu

ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur ..."5 âyeti nazil oldu .”6

bn Cerîr, bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifte, bn Ebî Hâtim ve Hâkim, bn

Abbâs’tan bildiriyor: “Cahiliye döneminde eytanlar (mürikler) gece boyu

Safâ ile Merve arasnda ses çkanr, müzik çalarlard. Zira burada putlardan

ilahlar bulunuyordu. Ancak slam dini gelince Müslümanlar: “Yâ Resûlallah!

Safâ ile Merve arasnda artk sa'yetmeyeceiz çünkü bu, cahiliyye döneminde

yaptmz eylerden biriydi” dediler. Bunun üzerine: "Safâ ile Merve Allah'n

belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret

’ Bakara Sur. 15R
2

Mâlik (1/383), Ahmed 42/48, 179, 43/78 (25112, 25298, 25905), Buhârî (1643. 1790,

4495, 4861), Müslim (1277), Ebû Dâvud (1901), Nesâ (2967, 2968), bn Mâce (2986), bn
Cerîr (2/718, 719, 721, 726), bn Ebî Dâvud (sh. 99, 100), bn Ebî Hâtim 1/266 (1430. 1431)

ve Beyhakî (5/96, 97).

3 Bakara Sur. 158
4 Abd b. Humeyd, el-Muntehab (1224), Buhârî (1648, 4496), Tirmizî (2966), bn Cerîr

(2/715), bn Ebî Dâvud (sh. 100), bn Ebî Hâtim 1/267 (1432) ve Beyhakî (5/97).

5 Bakara Sur. 158
6 Hâkim (2/270, "sahih").
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ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur..."’ âyeti nazil oldu. Âyetle

de bunu yapmann günah olmayaca, aksine bundan dolay sevap alacaklar

bildirildi.”
2

Taberânî, M. el-Evsat*ta bn Abbâs’tan bildiriyor: Ensâr: "Safâ ile Merve

arasnda sa’yetmek, Cahiliye adetlerindendir” deyince, Yüce Allah: "Safâ ile

Merve, Allah'n belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle

Kabe'yi ziyaret ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur..."3 âyetini

indirdi .

4

bn Cerîr, Amr b. Hubî'den bildiriyor: bn Ömer'e: "Safâ ile Merve Allah'n

belirledii nianelerdendir..."5 âyetini sorduumda bana: "bn Abbâs'a git

ve ona sor. Zira Kurîân âyetleri konusunda hayatta kalanlann en alimi

kendisidir” dedi. bn Abbâs'a gidip sorduumda öyle cevap verdi: "Bu iki

tepede önceden putlar vard, insanlar Müslüman olduklannda ikisi arasnda

sa'yetmeyi braktlar. Sonunda da: «Safâ ile Merve Allah'n belirledii

nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse, bu

ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur...»
6
âyeti nazil oldu .” 7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Safâ ile Merve Allah'n

belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret

ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur..."
8
âyetini açklarken

öyle demitir: "Baz Müslümanlar bu ikisi arasnda sa'yetmeyi sakncal

bulunca, âyetle bunlarn Yüce Allah'n niânelerden olduu ve ikisi arasnda

sa’yetmenin Allah'n sevdii bir ey olduu bildirildi. Bu ekilde de ikisi

arasnda sa'yetme uygulamas balad .

9

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Âmir e-

a'bî’den bildiriyor: Safâ’da sâf, Merve'de de Nâile adnda bir put bulunurdu.

Cahiliye devri insanlar Kâbe'yi tavaf edecekleri zaman bu iki tepe arasnda

1

Bakara Sur. 158
1 bn Cerîr (2/716), bn Ebî Dâvud (sh. 100, 101), bn Ebî Hâtim 1/267 (1435) ve Hâkim

(2/271, lafz kendisinindir ve "sahih").

3 Bakara Sur. 158
4 Taberânî (6323).

5 Bakara Sur. 158
6 Bakara Sur. 158
7 bn Cerîr (2/715).

8 Bakara Sur. 158

9 bn Cerîr (2/716).
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sa’yeder ve burada bulunan putlara el sürerlerdi. Hz. Peygamber (sJaiiu aleyh

vesiiiem) Medine'ye hicret edince: “Yâ Resûlallah! Safa ile Merve arasnda

üzerlerinde bulunan putlar için tavaf edilirdi. kisi arasnda sa'yetme de

Allah'n nianelerinden deildir" dediler. Bunun üzerine: "Safâ ile Merve

Allah'n belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kabe'yi

ziyaret ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur. âyeti nazil oldu.

Üzerindeki putun erkek olmas dolaysyla Safâ tepesi müzekker siyg.syla,

üzerindeki putun dii olmas dolaysyla da Merve tepesi müennes sygasyla

zikredilmitir .

2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'den bild riyor:

Ensar: “Bu iki ta (tepe) arasnda sa’yetmek, Cahiliye âdetlerind€-ndir"

deyince, Yüce Allah: “Safâ ile Merve, Allah'n belirledii nianelerdendir.

Kim hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse bu ikisini tavaf

etmesinde bir beis yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayr ilerse,

üphesiz Allah, mükâfatn veren ve her eyi bilendir'’* âyetini indirdi. Bu

âyetle de ikisi arasnda sa'yetmede herhangi bir sakncann olmad hatta

hayrl saylaca bildirildi. Bunun içindir ki gönlünden koparak böylesi bir

hayra kalkan kii elbetteki kendi lehine bunu yapar. Hz. Peygamber saiiaiMu

aleyhi veseilem) böylesi bir hayra yönelmi ve bu ekilde ikisi arasnda sa'yetmek

sünnetlemitir.

Atâ da bu konuda: “Safa ile Merve arasnda sa'yetmek istemeyen kii

dilerse onun yerine Kâbe'nin etrafnda ondört defa döner" demitir .

4

bn Cerîr, Katâde’den bildiriyor: Tihâme ahalisinden bazlan Cahiliye

döneminde Safâ ile Merve arasnda sa’yetmezlerdi. Sonrasnda: "Safâ ile

Merve Allah'n belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle

Kâbe'yi ziyaret ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim

de gönlünden koparak bir hayr ilerse, üphesiz Allah, mükâfatn veren

ve her eyi bilendir
"5 âyeti nazil oldu. kisi arasnda sa'yetmek de brâhim

(aieyhndBm) ile smâil'in (iieyhsseiam) sünnetlerindendi."6

’ Bakara Sur. 158
J

Saîd b. Mansûr {Tefsir, 234) vc bn Cerîr (2/714). Mürsel hadistir.

3 Bakara Sur. 158
4 Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

235) ve bn Cerîr (2/710, 716, 723, 728).

s Bakara Sur. 158
6 bn Cerîr (2/718).
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Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî,

Süren’de, Zührî kanalyla Urve’den bildiriyor: Hz. Âie öyle dedi: Cahiliye

döneminde (Mekke ile Medine aras bir yerde bulunan) Menât putu için

ihrama giren Ensârîdan bazlar: “Ey Allah’n Peygamberi! Menat putuna

saygmzdan dolay eskiden Safa ile Merve arasnda say’etmezdik. imdi ikisi

arasnda sa'yetsek bir sakncas olur mu?" diye sorunca: "Safâ ile Merve,

Allah'n belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi

ziyaret ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de

gönlünden koparak bir hayr ilerse, üphesiz Allah, mükâfatn veren ve

her eyi bilendir"
1

âyeti nazil oldu.

Hz. Âie'ye: "Safâ ile Merve arasnda say'etmememde herhangi bir

saknca görmem. Zira Yüce Allah: «...Bu ikisini tavaf etmesinde bir beis

yoktur...»
2
buyuruyor" dediimde ise: "Yeenim! «Safâ ile Merve Allah'n

belirledii nianelerdendir...»3 buyurduunu görmüyor musun!" karln
verdi.

Ravi Zührî der ki: Bu hadisi Ebu Bekr b. Abdirrahman b. el-Hâris b. Hiâm’a

zikrettiimde: "Bilmek ite böyle bir eydir!" karln verdi. Ebû Bekr yine

öyle dedi: "lim ehli olan baz adamlarn öyle dediini iittim: Yüce Allah

Kâbe'yi tavaf etme konusunda vahiy gönderince Safâ ile Merve arasnda

tavaf edilmesi konusunda bir vahiy indirmemiti. Peygamberimize (sahhhu aleyhi

veseiiem) :"Cahiliye döneminde Safâ ile Merve arasnda tavaf ederdik. Yüce Allah

da Kâbe'nin tavaf edilmesini zikretmi; ama Safâ ile Merve arasnda tavaf

edilmesini zikretmemitir. Onlar tavaf etmememizde bir saknca var m?"

diye sorduklarnda Yüce Allah u âyeti indirdi: "Safâ ile Merve, Allah'n

belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret

ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de gönlünden

koparak bir hayr ilerse, üphesiz Allah, mükâfatn veren ve her eyi

bilendir"
4 Ebû Bekr devamen: "Bu âyetin her iki frka hakknda yani bu ikisini

tavaf edenler ile etmeyenler hakknda nazil olduunu iittim" dedi .

5

1

Bakara Sur. 158
1

Bakara Sur. 158
5 Bakara Sur. 158
4 Bakara Sur. 158

5 Müslim 1288 (261), Tirmizî (2965), bn Cerîr (2/719, lafz kendisinirdir) ve Beyhakî

(5/96, 97).
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Vekî', Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Müslim, bn Mâce ve bn Cerir, Hz.

Âie'den bildiriyor: “Ömrüme yemin olsun ki Yüce Allah, Safa ile Merve

arasnda sa'yetmeyen kiinin haccn ve umresini tamamlanm saymaz Zira:

"Safâ ile Merve, Allah'n belirledii nianelerdendir..."
1

buyurmutur.”*

Abd b. Humeyd ve Müslim, Enes'ten bildiriyor: "Safâ ile Merve, Allah'n

belirledii nianelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret

ederse bu ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de gönlünden

koparak bir hayr ilerse, üphesiz Allah, mükâfatn veren ve her eyi

bilendir
"3 âyeti nazil olana kadar Ensâr, Safâ ile Merve arasnda sa’yetmeyi

kerih görürlerdi. Bu âyetle de ikisi arasnda sa’y ii tercihe bal brakld.”4

Ebû Ubeyd, FedâiVde, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Dâvud, el-

Mesâhifte, Ibnu'l-Münzir ve Ibnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti: (Bu ikisini tavaf etmemesinde bir beis yo<tur)

eklinde okurdu.5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Atâ’dan bildiriyor: bn
Mes'ûd’un mushafnda bu âyet: "U* îJl alU (Bu ikisini tavaf

etmemesinde bir beis yoktur) lafzyla geçer.
6

bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifte, Hammâd'dan bildiriyor Ubey’in mushafnda

bu âyetin: î)l <lLc SS" (Bu ikisini tavaf etmemesinde bir beis

yoktur) lafzyla yazldn gördüm. 7

bn Ebî Dâvud'un bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti:
" J^k Jl dlü SB

1
(Bu ikisini tavaf etmemesinde bir beis yoktur) lafzyla okurdu.

8

Taberânî, M. el-Evsat’ta bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti, “ -di £114- SB

eâ^kj jt” eklinde okumu ve kiinin bu ikisini tavaf etmemesinde bir

sakncann olmayaca eklinde yorumlamtr. 9

’ Bakara Sur. 158
1 Müslim 1277 (259, 260), bn Mâce (2986) ve bn Cerîr (2/721).

} Bakara Sur. 158
A Abd b. Humeyd, el-Muttehab (1224) ve Müslim (1278).

4 Ebû Ubeyd (sh. 163), bn Cerir (2/723) ve bn Ebî Dâvud (sh. (73).

6
cl-Muhallâ'da (7/11) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerir (2/722).

1 bn Ebî Dâvud (sh. 53).

a bn Ebî Dâvud (sh. 89). bn Abbâs, Atâ ve Mücâhid'in bu kraatleri, âz kraatlerdir.

9 Taberânî (4638).
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Saîd b. Mansûr ve Hâkim'in bildirdiine göre adamn biri bn Abbâs'a

geldi ve: "Sa'y yaparken önce Safâ’dan m, yoksa Merve'den mi

balamalym? Namaz tavaftan önce mi, yoksa sonra m klmalym? Kurban

kesmeden önce mi yoksa sonra m tra olmalym?" diye sordu. bn Abbâs da

öyle cevap verdi: "Bunlarn cevabn bizzat Allah'n Kitab’ndan örenin ki

aklda kalmas daha kolay olur. Yüce Allah: "Safâ ile Merve, Allah'n

belirledii nianelerdendir..."
1

buyurur. Buradan Safâ'nn Merve'den önce

geldiini anlyoruz. Yine: "...Kurban kesilinceye kadar balarnz tra

etmeyin..."
2
buyurur. Buradan da kurban kesmenin tratan önce geldiini

anlyoruz. Yine: "...Bana hiçbir eyi ortak koma; evimi, tavaf edenler,

namaz klanlar, rükû ve secde edenler için temizle..."

3

buyurur. Buradan da

tavafn namazdan önce olduunu anlyoruz.'"*

Vekî', Sa*îd b. Cübeyriden bildiriyor: bn Abbâs'a: "Sa'y yapmaya neden

Merve'den deil de Safâ’dan balanmtr?” diye sorduumda: "Çünkü Yüce

Allah: "Safâ ile Merve, Allah'n belirledii nianelerdendir..."5 buyurur (arak

Safâ'y daha önce zikreder)" karln verdi.

Müslim, Tirmizî, bn Cerîr ve Beyhakî, Sünen’de Câbir'den bildiriyor: Hac

esnasnda Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi veseiiem) Safâ'ya yaklat zaman:
"
Yüce

Allah: "Safâ ile Merve, Allah'n belirledii nianelerdendir..."
6
buyurur. Siz

de sa'yetmeye Allah’n balad yerden balayn" buyurdu ve Safâ tepesine

çkmaya balad .

7

âfiî, bn Sa'd, Ahmed, bnu'I-Münzir, bn Kani' ve Beyhakî, Habîbe binti

Ebî Ticrât'tan bildiriyor Resûlullah'(saiiaiiihu aleyhi veseilem) Safâ ile Merve arasnda

sa'yederken gördüm. nsanlar önünde kendisi de arkalanndayd. Sa’yini hzl

1

Bakara Sur. 158
2 Bakara Sur. 196

3 Hac Sur. 26
4 Hâkim (2/270, 271, "sahîh").

5 Bakara Sur. 158
6 Bakara Sur. 158
7 Müslim (1218), Tirmizî (862, 2967), bn Cerir (2/724, lalz kendisinindir) ve Beyhakî

(3/315).
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yapmasndan dolay dizleri görünüyordu. zan ayaklanna dolanyor, bir

yandan da:
"
Sa'yedin ! Yüce Allah sayetmenizi emretti

"

buyuruyordu.'

Taberânî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Haccettii yl Resûlullah*a (saiiEiiahu aleyhi

vBEEiiEm) remel (tavafta hzl ve çalml yürüme) konusu sorulunca: “Yüce Allah

sayetmenizi emretti, siz de sa'yedin!" karln verdi .

1

VekP, Ebu’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile’den bildiriyor: bn Abbâs'a Safa ile

Merve arasnda sa'yetme konusunu sorduumda: “brahim (aiyhsseiam)

sa’yederdi” karln verdi.

Taberânî ile Beyhakî, Ebu't-TufeyPden bildiriyor: bn Abbâs’a: “Bazlan

Resûlullah'nisaiiBiishuiitertivEseiiBniSafâ ile Merve arasnda sa'yettiini ve bunun

sünnet olduunu söylüyorlar" dediimde: “Doru söylüyorlar. brahim’e

(Beyhisselam) hac menâsikini ifa etmesi emredildii zaman sa'y yerinde eytan

karsna çkt. kisi bir yana girince brâhirn(aieytnsseiam)onu yendi" karln
verdi .

3

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs, Safa ile Merve arasnda sa'yeden

Müslümanlan görünce: “Bu, smâil'in (afeytisseiam) annesinden size kalan bir

mirastr" dedi .

4

Hatîb, Talî Talhîsi'l-Müteâbih’te Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: brahim,

yannda Hz. Hâcer ve olu Hz. smail’i getirip imdi Kâbe’nin bulunduu yere

koydu. Hz. Hâcer ona: “Bunu yapman Allah m emretti?" diye sorunca,

brahim (aieyhsseiam): “Evet!" dedi. Sonrasnda küçük bir çocuk olan Hz. smâil

susad. Hz. Hâcer etrafna baknnca en yakn tepenin Safâ tepesi olduunu

gördü. Koarak üzerine trmand; ancak su namna bir ey göremedi. Oradan

yine etrafna baknd. Oraya en yakn tepenin Merve tepesi olduunu gördü.

Oraya da koarak gitti, ancak yine bir ey bulamad. Bu ekilde Safâ ile Merve

tepeleri arasnda ilk sa'yeden kii o olmutur. Sonra önünde bir hrt sesi

iitti. “Sesini iitiyorum. ayet suyun varsa buraya gel!" deyince Cebrâil

1

afiî, ifâu’l-Ayy 1/559 (907), bn Sa'd (8/247), Ahmed 45/363, 367 (27367, 27366, lafz

kendisinindir) ve Beyhakî (5/98). Müsned'in muhakkikleri: "Dier tarikleri ve ahitleriye

hasen bir hadistir" demilerdir.
1 Taberânî (11437), M. cl-Evsat (5032). Heysemî, Mecmau’z-Zevâtd’de (3/239):

"snâdnda zayf biri olan Fadl b. Sadaka bulunmaktadr" demitir.

3 Taberânî (10628) ve Beyhakî (5/153, 154). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (3/259):

"Ravileri güvenilirdir" demitir.
4 Hâkim (2/271).
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karsna çkt. Topuuyla imdiki Zemzem kuyusunun bulunduu yere

vurmaya balaynca oradan su fkrd. Yannda bulunan deri torbaya suyu

doldurmak için uramaya balaynca, Cebrâil ona: “Susuz kalmaktan m
endie ediyorsun? Oysa buras Allah'n misafirleri olanlann beldesidir ve onlar

susuz kalmaktan endie etmezler" dedi.

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman'da Hz.

Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi veseiiem): "Kabe'yi tavaf. Safa ile

Merve arasnda say' ve eytan talama, Yüce Allah'n zikrini ikame etmekten

baka bir ey deildir" buyurmutur.

1

Ezrakî, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Safâ ile Merve arasnda sünnet olan

tavaf Safâ tepesinden inildikten sonra vadinin orta yerine gelene kadar

yürünmesi, oradan vadiyi aana kadar sa’yedilmesi, oradan da Merve'ye

ulaana dek yürünmesidir."
2

Ezrakî, Mesrûk’tan bildiriyor: bn Mes'ûd, Safâ tepesine çkt. Bir yarn
üzerinde durup telbiye getirmeye balad. Ona: "Bazlar burada yüksek sesle

telbiye getirmenin (ihlâlin) yasak olduunu söylüyorlar" dediimde öyle

karlk verdi: "Ama ben yükseltmeni söylüyorum! Telbiye nedir biliyor

musun? Mûsa'nn (BieyhtsseiBm) Rabbinin emrine icabet etmesidir. Zira bu vadiye

geldii zaman çalml ve hzl bir ekilde yürümeye ve: "Rabbim! Beni bala
ve merhamet et! Sen ki yüceler yücesi ve kerem sahibisin!" demeye

balad ."3

Taberânî ve Beyhakî, Sünen’de bildirdiine göre bn Mes’ûd, Safâ

tepesindeki yann üzerinde durdu ve: "Kendisinden baka ilah olmayan

Allah'a yemin olsun ki ite buras Bakara Sûresi'nin nazil olduu yerdir!"

dedi .

4

’ bn Ebî eybe (4/32), Ebû Dâvud (1888), Tirmizî (902, "sahîh"). Hâkim (1/459,

"sahîh") ve Beyhakî (4081). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 410).
2
Ezrakî (2/117).

3 Ezrakî (2/1 17, 118).
* Taberânî (1UU36) ve Beyhakî (5/95).
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.1

"...Her kim de gönlünden koparak bir hayr ilerse../'

(Bakara Sur. 158)

bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifde, A’me'ten bildiriyor: “Abdullah'n kraatinde

bu âyetin lafz: "j&o eklindedir.'”

Saîd b. Mansûriun bildirdiine göre bn Ömer, Safa ile Merve üzerinde

dua ederdi. Dua ederken üçerli olarak yedi defa tekbir getirir ve öyle derdi:

"Allah'tan baka ilah yoktur. Tektir ve ortakszdr. Mülk ve hamd onundur ve

her eye kadirdir. Allah’tan baka ilah yoktur ve sadece ona ibadet ederiz.

Kâfirler holanmasalar da din olarak sadece onu (n dinini) kabul ederiz.”

Ravi der ki: Bazen öyle çok uzun dua ederdi ki biz genç olmamza rarren

ona yetiemezdik. Dualarndan biri de öyledir: “Allahm! Beni dininle, sena

ve Resûlüne itaatle koru. Beni yasaklann çinemekten uzak tut. Allahm!

Seni, meleklerini, elçilerini ve salih kullarn seven kiilerden biri kl beni.

Allahm! Beni kendine sevdir. Meleklerine, elçilerine ve salih kullarna sevdir.

Allahm! Beni zor olandan uzaklatnp kolaylklara yönlendir. Dünyada ve

âhirette mafiretini benden esirgeme. Beni muttâkilerin imamlanndan ve

Cennet bahçelerine nail olanlardan biri kl. Kyamet gününde günahlarm ve

kusurlarm bala. Allahm! Sen ki: "...Bana dua edin ki duanza icabet

edeyim. buyurdun. Ve sen verdiin sözleri daim yerine getirirsin. Allahm!

Bana hidayet verip slam diniyle müerref kldktan sonra onu içimden çekip

alma! Benden raz bir ekilde, Müslüman olarak canm alncaya kadar da beni

bu yoldan ayrma. Allahm! Azabm erken klma ve kötü bir fitneye bulaacak

kadar hayatta brakma!”

Saîd b. Mansûr ile bn Ebî eybe, Ömer b. el-Hattâb'tan bildiriyor: “Biriniz

hac için geldii zaman ilk önce Kâbe'ye gelip yedi defa dönsün. Ardndan

Mâkâm- brâhim'de iki rekat namaz klsn. Sonra Safâ tepsine çkp Kâbe'ye

doru dönsün ve yedi defa tekbir getirsin. Her iki tekbir arasnda da Allah'a

hamdu senâlarda bulunsun. Peygamberimize (saiisiiahu aleyhi veseiiem) salât selam

etsin. Kendisi için de bir eyler dilesin. Ayn eyi Merve tepesinde de yapsn. ' 3

1 bn Ebî Dâvud (sh. 57). Bu kraat de âz bir kraattir.
1 Mü'min Sur. 60
} bn Ebî eybe (sh. 344. 428).
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bn Ebî eybe, Musannefte bn Abbâs'tan bildiriyor: “Eller, namazlara

durulduunda, (hacda) Kabe görüldüünde, Safâ ile Merve tepelerine

çkldnda, Arafat'ta ve Müzdelife’de durulduunda ve eytan

talamalarnda olmak üzere yedi yerde kaldnlr." 1

afiî, el-Ümm ’de bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiBiahu

aleyhi veseiiem): "Eller namazda, Kabe görüldüünde, Safâ ile Merve'de, Arafat’ta

vakfede, Müzdelife’de, her iki cemrede (eytan talamada) ve cenaze namaznda

kaldrlr" buyurmutur .

1

âli

"...üphesiz Allah, mükâfatn veren ve her eyi bilendir/'

(Bakara Sur. 158)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “Bir iyilii mükâfatlandrmada

ve en iyi ekilde karln vermede Yüce Allah’n üzerine yoktur” demitir/

J ite U oii # tfJLlj oül & UÎjJÎ U ödJJI oi

ö i** 1 (4^:

"ndirdiimiz apaçk delilleri ve hidayetin kendisi olan

âyetleri insanlar için biz kitapta açkladktan sonra

gizleyenler var ya, mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet

edebilecek olanlar da lanet ederler." (Kakara sur . 159)

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan

bildiriyor: Seleme oullarna mensup olan Muâz b. Cebel, Ehel oullarna

mensup olan Sa’d b. Muâz ve Hâris b. el-Hazrec oullarna mensup olan

Hârice b. Zeyd, Yahudi bilginlerinden bir gruba Tevrat'ta bulunan baz eyleri

sordular. Yahudi bilginler bu konuda Tevrat'ta bulunan eyleri gizleyip

açklamak istemeyince: "ndirdiimiz apaçk delilleri ve hidayetin kendisi

olan âyetleri insanlar için biz kitapta açkladktan sonra gizleyenler var ya

’ bn Ebî eybe (4/96).

2 afiî (2/169). Elbânî de, es-Silsiletu'd-Da'îfe’do (1054) bu hadisin zayf olduunu
söylemitir. Konu için Zeylaî, Nasbu'r-Râye'ye (1/389, 392) baknz.

J bn Ebî Hatim 1/268 (1438).



-3 Bakara Sûresi gr

.mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet

ederler
" 1

âyeti nazil oldu .

2

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: ndirdiimiz

apaçk delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için biz kitapta

açkladktan sonra gizleyenler var ya ..." 1
âyetini açklarken: “Bunlar

gizleyenlerden kast, Ehl-i kitâb'dr” demitir.

4

bn Sa’d, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde:

"ndirdiimiz apaçk delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için

biz kitapta açkladktan sonra gizleyenler var ya ..." 5 âyetini açklarken:

“Bunlardan kast, Ehl-i kitâb’dr. Ellerinde bulunan Tevrat ve ncil'de yazl

olduunu gördükleri halde Allah’n dini olan slâm’ ve Muhammed'in(s.iiaiah u

aleyhi vesellem) peygamberliini gizledik’’ demitir. "...Lanet edebilecek olanlar da

lanet ederler
"6 buyruunu açklarken de: “Bunlardan kast, Yüce Allah'n

melekleri ve müminlerdir” demitir.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu’l-ÂIiye bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Bu âyete muhatap olanlar, Ehl-i kitâb’dr. Ellerindeki kitaplarda

Peygam berimizin (saiiaiiBhu aleyhi vBSBi«m)sfatlannn yazl olduunu gördükleri halde

haset ve öfkelerinden dolay bunu gizlemilerdir.”
8

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle demitir:

Bazlannn dediine göre Yahudi'lerden bir adamn Ensâridan Sa’lebe b.

aneme adnda bir arkada vard. Ensarl olan, Yahudiye: “Sizin kitabnzda

Muhammed’iniseyiahu aleyhi vBseiBm) sfatlar ve peygamberlii konusunda bir ey
var m?” diye sorunca, Yahudi: “Hayr, yok" demitir. Âyette bahsedilen

apaçk delillerden kast, Muhammed’dir .

9

' Bakara Sur. 159

* bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/551), bn Cerîr (2/730) ve bn Ebî Hatim 1/268 (1439,

lafz kendisinindir).

3 Bakara Sur. 159
4 bn Cerir (2/730).

5 Bakara Sur. 159
6
Bakara Sur. 159

7 bn Sa'd (1/362, 363) ve bn Cerîr (2/731, 736).
8 bn Ebî Hâtûn 1/268 (1441).

9 bn Cerîr (2/731).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "...Onlara Allah lanet eder.

Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler"’ buyruunu açklarken: "Cinler,

insanlar ve bütün canllar lanet ederler" demitir.

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Lanet

edebilecek olanlar da lanet ederler
" 2 buyruunu açklarken der ki: "Kuraklk

olup da hayvanlar susuz kalnca günahkâr insanlara beddua eder ve: "Onlarn

günahlar yüzünden yamurdan mahrum braklyoruz" derler ."3

Saîd b. Mansûr ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Lanet

edebilecek olanlar da lanet ederler"4 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Kuraklk ve ktlk olduu zaman hayvanlar: "Bütün bunlar insanlardan

isyankâr olan kiiler yüzündendirî Allah isyankâr insanlara lanet etsin!"

diyerek beddua ve lanet ederler."5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ebû Nuaym, Hilye'de ve Beyhakî, uabu'l-

îman’da bildirdiine göre Mücâhid: "...Lanet edebilecek olanlar da lanet

ederler
"6 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bunlar akrep, böcek gibi

hayvanlardr ve: «nsanlarn günahlarndan dolay yamurdan mahrum

brakldk!» diyerek beddua ve lanet ederler."7

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre krime: "...Lanet

edebilecek olanlar da lanet ederler
"8 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Her ey onlara lanet eder. Hatta akrep ve böcekler bile: «nsanlann

günahlanndan dolay yamurdan mahrum brakldk!» diyerek beddua ve

lanet ederler."9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Câfer: "...Lanet edebilecek

olanlar da lanet ederler
"10 buyruunu açklarken: "Her ey, hatta böcekler

bile onlara lanet eder" demitir.

1

Bakara Sur. 159
1

Bakara Sur. 159
J Abdurrezzâk (1/57).

4 Bakara Sur. 159
5 Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 236) ve bn Cerîr (2/734, 735).
6
Bakara Sur. 159

7 bn Cerîr (2/733, 734), EbÛ Nuaym (3/286) ve Beyhakî (3317).
8
Bakara Sur. 159

9 bn Cerîr (2/734).
10 Bakara Sur. 159
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bn Mâce, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Berâ b. Âzib’ten bildiriyor:

Peygamberimizle (sallaliahu aleyhi vesBM bir cenazede iken öyle buyurdu: "Kâfirin

(mezarda) alnnn ortasna öyle bir darbe indirilir ki insanlar ve cinler dnda
kalan bütün canllar onun feryadn iitirler. Sesini iiten bütün hayvanlar da

ona lanet ederler. te: «...Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler»
1

âyetiyle de kastedilen yeryüzündeki tüm hayvanlardr."
2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Lanet edebilecek olanlar da lanet

ederler
"3 buyruunu açklarken öyle demitir: Berâ b. Âzib bu konuda dedi

ki: "Kafir mezarna konulduu zaman yanna, gözleri bakrdan iki kazan gibi

olan ve elinde demirden sütun bulunan bir mahluk gelir. Srtnn ortasna öyle

bir darbe indirir ki feryadn duyan herkes ona lanet eder. nsanlar ve enler

dnda da bütün mahlûkat onun bu feryadn iitir.”
4

bn Cerîr’in bildirdiine göre Dahhâk: "...Lanet edebilecek olanlar da

lanet ederler
" 5 buyruunu açklarken öyle demitir: "Kafir mezarna

konulduu zaman balyozla kendisine öyle bir vurulur ki insanlar ve enler

dnda feryadn herkes iitir. Onun bu sesini iiten her ey de ona lanet

eder.”
6

Beyhakî, uabu'l-îman’da bildirdiine göre Abdulvehhâb b. Atâ:

"ndirdiimiz apaçk delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için

biz kitapta açkladktan sonra gizleyenler var ya ..."7 âyetini açklarken öyle

demitir: Kelbî’nin bu konuda: "Bunlar Yahudilerdir” dediini iittim. Yine

öyle dedi: "Kii haketmeyen birine lanet ettii zaman bu lanet bir Yahudinin

üzerine gider. te: «...Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler»
8

buyruundan kast da budur.”9

Beyhakî, uabu'l-îman’da, Muhammed b. Mervân'dan bildiriyor: Kelbî'nin,

Ebû Sâlih’ten naklen bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti açklarken öyle

' Bakara Sur. 159
2 bn Mâce (4021, muhtasar olarak) ve bn Ebî Hatim 1/269 (1444). Zayf hadistir

(Elbânî, Da'îfSünen bn Mâce, 871).

3 Bakara Sur. 159
4 bn Cerîr (2/736).

5 Bakara Sur. 159
6 bn Cerîr (2/737).

7 Bakara Sur. 159
8
Bakara Sur. 159

9 Bayhakî (5191).
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demitir: "Bir kii hakettiini düünerek birine lanet ettii zaman bu lanet

hzla semaya çkar. Ancak kendisine edildii kiiyi bulamaynca bunu edene

geri döner. Ancak döndüünde laneti eden kiinin de bunu haketmediini

görünce gidip bir Yahudinin üzerine düer. te: «...Lanet edebilecek olanlar

da lanet ederler»’ buyruundan kast da budur. Ancak bunlardan tövbe

edenlerin üzerinden bu lanet kalkar ve dier Yahudilerin üzerine gider.

«Ancak tövbe edip durumlarn düzeltenler ve gerçei açkça ortaya

koyanlar (lânetlenmekten) kurtulmulardr...»
2

âyeti de bunu ifade

etmektedir." 3

Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (sallailriu aleyhi veseiicm): "Kim kendisine bir ey sorulduu

zaman bildiini gizlerse kyamet gününde kendisine ateten bir gem vurulur"

buyurmutur .

4

bn Mâce ve el*Murhibî, Fadlu'l-lm’de Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiaiu aleyhi vesellem): "Din konusunda insanlara faydas dokunacak

bir ilmi, bilgiyi saklayan, insanlardan esirgeyen kiiye kyamet gününde ateten

bir gem vurulur

"

buyurmutur.

5

bn Mâce'nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (saliafahu aleyhi veseiiem): "Bu

ümmetin son nesillerinden olanlar ilk nesilden olanlara lanet okuduu bir

zamanda bildii bir hadisi insanlardan gizleyen kii Allah'n âyetlerini gizlemi

gibi olur" buyurmutur .

6

Taberânî'nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (talisHahu aleyhi veuiiam):

"Kul, Yüce Allah'n kendisine verdii ilmi gizler ve dierlerinden esirgerse

kyamet gününde huzura ateten bir gem ile gemlenmi bir ekilde çkar"

buyurmutur .

7

Ebû Ya'la ve Taberânî'nin sahîh bir senedle bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Kim kendisine bir ey sorulduu zaman

’ Bakara Sur. 159
1 Bakara Sur. 160

3 Beyhakî (5192).

4
Tirmizî (2649). bn Mâce (261) ve Hâkim (1/101). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen

bn Mâce, 210).

5 bn Mâce (265). Çok zayf hadistir (Elbânî, Da 7/Sünen bn Mâce, 56).

6 bn Mâce (263). Çok zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 55).

7 Taberânî (10197), M. el-Cvsat (5540). Hevsemî, Mecnuu'z-Zevâid'de (1/163):

"snâdnda Ukayl tarafndan zayf görülen Nadr b. Saîd bulunmaktadr” demitir.
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bildiini gizlerse kyamet gününde huzura ateten bir gem ile gemlenmi bir

ekilde çkar" buyurmutur.

1

Taberânî, bn Ömer ile bn Amr'dan benzerini zikreder.

2

Taberânî, M. el-Evsat’ta Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(sBiieiiahu aleyhi veseiiem): "lim örenip de bunu bakalarna anlatmayan ve aktarr ayan

kii para biriktirip de ondan hiç harcamayan kiiye benzer" buyurmutur .

3

bn Ebî eybe ile Ahmed, Zühd'de Selmân’n: “Bakalarna aktarlmayan

ilim, içinden hiç harcama yaplmayan hazine gibidir” dediini bildirir.'’

îbn Sa’d, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Mâce, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn

Ebî Hatim ve Hâkim’in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Yüce Allah'n

Kitab'ndaki bir âyet olmasayd hiç kimseye hiçbir hadis aktarmazdm” dedi

ve: "indirdiimiz apaçk delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar

için biz kitapta açkladktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah

lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler
"5 âyetini okudu .

6

Ebû Dâvud, en-Nâsih’de bn Abbâs’tan bildiriyor: Yüce Allah:

"ndirdiimiz apaçk delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için

biz kitapta açkladktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah ianet

eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler
"7 buyurdu. Sonrasnca bir

istisnada bulunup: "Ancak tövbe edip durumlarn düzeltenler ve gerçei

açkça ortaya koyanlar (lânetlenmekten) kurtulmulardr. Çünkü ben

onlarn tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok

merhamet edenim"8 buyurdu.

1 Ebû Ya'lâ (2585), Taberânî (11310). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/163): "Ebû

Ya'lâ'run ravileri Sahih'in ravileridir" demitir.
1
Taberânî, M. el-Evsat (3921, bn Ömer'den), M. el-Kebîr (33, bn Amr'dan). Heysemî,

Mecmau 'z-Zcvâid'de (1/163) bn Ömer'in hadisi konusunda: "snadnda bn Adiy, bn
Hibbân ve Dârakutnî tarafndan zayf görülen Hassan b. Siyâh bulunmaktadr" demitir.

bn Amr'n hadisi konusunda da: "Ravileri güvenilir bulunmutur" demitir.
3 Taberânî (689). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/164): "snadnda zayf biri ohn bn

Lehî'a bulunmaktadr" demitir.
4 bn Ebî eybe 13/334 (16514).

5 Bakara Sur. 159
6 bn Sa'd (2/362, 363), Buhârî (118), bn Mâce (262), bn Cerîr (2/732, lafz

kendisinindir), bn Ebî Hatim 1/268 (1440) ve Hâkim (2/271).

7 Bakara Sur. 159
8 Bakara Sur. 160
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "Ancak tövbe edip durumlarn

düzeltenler ve gerçei açkça ortaya koyanlar (lânetlenmekten)

kurtulmulardr..."
1

âyetini açklarken: “Böyle yapmalar daha önce

takndklar tavrn kefareti olur” demitir.

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

edip durumlarn düzeltenler ve gerçei açkça ortaya koyanlar

(lânetlenmekten) kurtulmulardr..."
1
âyetini açklarken öyle demitir:

“Durumlarn düzeltmekten kast, Yüce Allah’la aralarn düzeltmeleridir.

Gerçei açklamalar da Yüce Allah’tan kendilerine geleni gizlemeden ve inkar

etmeden açklayp ortaya koymalardr.’’

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “...Çünkü ben onlarn

tövbelerini kabul ederim... buyruunu açklarken: “Cezadan muaf tutar,

günahlarn balanm, anlamndadr” demitir.*

di^ o/t JdjU iysj iyJUj ijjtf Sj

"Ancak tövbe edip durumlann düzeltenler ve gerçei
açkça ortaya koyanlar (lânetlenmekten) kurtulmulardr.
Çünkü ben onlarn tövbelerini kabul ederim. Zira ben
tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim."

(Bakara Sur. 160 )

Saîd b. Mansûr, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym, Hilye’de, Ebû Zur'a b. Amr

b. Cerîriden bildiriyor: lk yazlan ey: “Ben tövbeleri çokça kabul edenim.

Dilediimin de tövbesini kabul ederim" ifadesidir.

6

1

Bakara Sur. 160
J Bakara Sur. 160
5 bn Cerîr (2/739).

4 Bakara Sur. 160

5 bn Ebî Hâtim 1/270 (1454).
6 bn Ebî Hâtim 1/270 (1453) ve Ebû Nuaym (9/19).
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j-lîJlj &5UIi ili Ü) vih)jî jÜîT IjîUj Ij>£ li

>jM fi% 4.1J1 jfr Û2*4 Sr ifc* 6*-^ *6^
“Fakat âyetlerimizi inkâr etmi ve kâfir olarak ölmülere

gelince, ite Allah'n, meleklerin ve bütün insanlann lâneti

onlarn üstünedir. Onlar ebedî olarak lânet içinde kalrlar.

Ne azaplar hafifletilir ve ne de kendilerine mühlet verilir."

(Bakara Sur. 161
,
162 )

bn Cerîr ile bn Ebî Hatim, Ebu’l-Âliye'den bildiriyor: "Kyamet gününde

kafir huzurda durdurulur. Önce Yüce Allah sonra melekler sonra da tüm

insanlar ona lanet ederler."
1

Abd b. Humeyd ile bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...te Allah'n,

meleklerin ve bütün insanlarn lâneti onlarn üstünedir ..."
2 buyruunu

açklarken: "Tüm insanlardan kast müminlerdir" demitir .

3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle demitir: "ki

mümin veya iki kafir karlkl lanetleirken biri dierine: "Allah zalim olana

lanet etsin!” dedii zaman bu lanet gider kafiri bulur. Çünkü kafir kii zalim

biridir ve mahlukatn her bir ferdi ona lanet eder." 4

Abd b. Humeyd, Cerîr b. Hâzm'dan bildiriyor: "Hasan(- Basrî)'nin bu

âyeti: aSoSulj «M tüJ d)5î" lafzyla okuduunu iittim ."5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Onlar ebedî olarak lânet

içinde kalrlar ..."
6 buyruunu açklarken: "Lanet içinde Cehennemde ebedi

olarak kalrlar” demitir. "...Ne de kendilerine mühlet verilir
" 7 buyruunu

açklarken de: "Mazeret sunmak veya hatalarn düzeltmek için ceza ar

bekletilmez" demitir.

8

’ bn Cerîr (1/742) ve bn Ebî Hatim 1/271 (1456).
2
Bakara Sur. 161

3 bn Cerîr (1/741).

4 bn Cerîr (1/742).

5 âz bir kraattir. Konu için Bahru'l-Muhît (1/460, 461) ile thaf Fudalâi’l-Beer'e (sh. 91)

baknz.
6 Bakara Sur 162

7 Bakara Sur. 162
8 bn Cerîr (1/744).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ne de kendilerine

mühlet verilir"
1 buyruunu açklarken: “Kendilerine yeni bir mühlet verilip

cezalan ertelenmez" demitir.
1

^ Sf| Sl i*
"Sizin ilâhnz bir tek ilâhtr. O'ndan baka ilâh yoktur. O

Rahmân'dr, Rahim dir." (Bakara Sur. i 63 )

bn Ebî eybe, Ahmed, Dârimî, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, Ebû Müslim

el-Keccî, Sünen’de, bnu'd-Durays, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, uabu'l-îman’öa

Esmâ binti Yezîd b.es-Seken’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aieyh vEseiiem)

öyle buyurmutur: “Yüce Allah'n sm-i A’zami: "Sizin ilâhnz bir tek

ilâhtr. O’ndan baka ilâh yoktur. O Rahmân'dr, Rahîm’dir" 3 âyeti ile: «Elif

lâm mîm. Allah, kendisinden baka hiçbir ilâh bulunmayandr. Diridir,

kayyûmdur»4 âyetinin içindedir."5

Deylemî'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailalBhu aleyhi veseM

öyle buyurmutur: “Azm cinler için, Bakara Sûresindeki

,

"Sizin ilâhnz bir

tek ilâhtr. O'ndan baka ilâh yoktur. O Rahmân'dr, Rahîm'dir"
6
âyetinden

daha ar gelen bir ey yoktur. "7

bn Asâkir, brâhim b. Vesîme’den bildiriyor: Baz âyetler var ki kiiyi

delilikten korur. Bunlan her gün okuyan kiiye Yüce Allah ifa verir. Bunlar:

“Sizin ilâhnz bir tek ilâhtr. O'ndan baka ilâh yoktur. O Rahmân'dr,

Rahîm'dir"
8
âyeti, Âyetul-kürsî, Bakara Sûresi’nin son âyetleri, "Rabbiniz,

gökleri ve yeri alt günde yaratan ve sonra ara hükmeden, gündüzü

durmadan kovalayan gece ile bürüyen; günei, ay, yldzlar, hepsini

’ Bakara Sur. 162
1 bn Ebî Hâtim 1/272 (1459).

3 Bakara Sur. 163
4
Âl-i mrân Sur. 1, 2

5 bn Ebî eybe (10/272, 14/30), Ahmed 45/584 (27611), Dârimî (2/450), Ebû Dâvud

(1496), Tirmizî (3478, “sahih"), bn Mâce (3855), bnu'd-Durays (182), bn Ebî Hâtim

1/272 (1460) ve Beyhakî (2383). Sahih hadistir (bak: bak: Elbânî, Sahih Sünni Eh Dâvud,

1343).

5 Bakara Sur. 163
7 Deylemî (5217).

8 Bakara Sur. 163
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buyruuna ba edirerek var eden Allah'tr. Bilin ki yaratma da emir de

O'nun hakkdr. Alemlerin Rabbi olan Allah Yüce'dir. Rabbinize gönülden

ve gizlice yalvarn. Dorusu O ar gidenleri sevmez. Düzeltilmiken,

yeryüzünde bozgunculuk yapmayn. Allah'a korkarak ve umutla yalvarn.

Dorusu Allah’n rahmeti iyi davrananlara yakndr"' âyetleri ve Har

Sûresi'nin son âyetleridir. Bize bildirilene göre bunlar, Ar'n köelerine

yazlm âyetlerdir. Bu âyetleri korku ve delilie kar çocuklarnza yazn.

”

J

J\ 4lülj JiJl oljUJJl jU- j 01
* *
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“üphesiz göklerin ve yerin yaratlmasnda, gece ile

gündüzün birbiri peinden gelmesinde, insanlara fayda

veren eylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde,

Allah n gökten indirip de ölü haldeki topra canlandrd
suda, yeryüzünde her çeit canly yaymasnda, rüzgârlar

ve yer ile gök arasnda emre hazr bekleyen bulutlan

yönlendirmesinde düünen bir toplum için birçok deliller

vardr." (Bakara Sur. 164)

bn Ebî Hatim ile bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildiriyor: Kureyliler,

Peygamberimize [saiiaiiahu aleyhi meltem): “Allah'a dua et de dümanlarmza kar

güçlü olmamz için Safâ tepesini bizim için altn yapsn" dediklerinde, Yüce

Allah vahiyle: "Onlarn istediklerini verir, Safâ tepesini altna dönütürürüm.

Ancak buna ramen yine küfürlerinde devam ederlerse onlar hiç kimseye

yapmadm bir ekilde cezalandrrm" karln verdi. Buna karlk Hz.

Peygamber (saiiaiiahu amyh vesellem) de: "Rabbim! Beni kavmimle ba baa brak. Ben

onlar gün bc gün slam'a davet ederim

"

buyurdu. Bunun üzerine: "üphesiz

göklerin ve yerin yaratlmasnda, gece ile gündüzün birbiri peinden

gelmesinde, insanlara fayda veren eylerle yüklü olarak denizde yüzüp

' A'râf Sur. 54-56
1 bn Asâkir (7/244).
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giden gemilerde, Allah'n gökten indirip de ölü haldeki topra

canlandrd suda, yeryüzünde her çeit canly yaymasnda, rüzgârlar ve

yer ile gök arasnda emre hazr bekleyen bulutlar yönlendirmesinde

düünen bir toplum için birçok deliller vardr"
1

âyeti nazil oldu. Bu âyetle

Yüce Allah: “Safa tepesinin altna dönümesinden daha büyük deliller varken

hâlâ nasl Safâ tepesine yönelik böylesi bir istekte bulunurlar" demek

istemitir.

2

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr’den bildiriyor: Kureyliler,

Yahudilere: “Musa'nn gösterdii mucizelerden bahsedin" dediklerinde,

Yahudi’ler Musa’nn (aleyhisselam) asas ve elinin görenlere k saçmas (yed-i

beydâ) mucizelerini anlattlar. Hristiyanlara da Isa’nn (aleyhisselam) gösterdii

mucizeleri sorduklarnda da Hristiyanlar, Allah'n izniyle anadan doma
körlerin gözünü açtndan, alaca hastalarn iyiletirdiinden ve ölüleri

dirilttiinden bahsettiler. Bunun üzerine Kureyliler Peygamberimize (»iiaiiahu

aleyhi vesellem): “Allah’a dua et de yakînimizin artmas ve dümanlarmza kar

güçlü olmamz için Safâ tepesini bize altn yapsn" dediler. Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) Rabbinden bunu istediinde, Yüce Allah: “Bu isteklerini yerine

getiririm, ancak yine yalanlamaya devam ederlerse onlar hiç kimseye

yapmadm bir ekilde cezalandrrm” karln verdi. Hz. Peygamber (saiiaMu

aleyhi vesellem) de: "Beni kavmimle ba baa brak. Ben onlar gün be gün slam'a

davet ederim " buyurdu. Bunun üzerine: "üphesiz göklerin ve yerin

yaratlmasnda, gece ile gündüzün birbiri peinden gelmesinde, insanlara

fayda veren eylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'n

gökten indirip de ölü haldeki topra canlandrd suda, yeryüzünde her

çeit canly yaymasnda, rüzgârlar ve yer ile gök arasnda emre hazr

bekleyen bulutlar yönlendirmesinde düünen bir toplum için birçok

deliller vardr"3 âyeti nazil oldu. Burada, göklerin ve yerin yaratlmas, gece

ile gündüzün biribiri peinden gelmesi Safâ tepesinin altna

dönütürülmesinden daha büyük bir mucize olduu ifade edilmitir .

4

Vekî’, Firyâbî, Âdem b. Ebî yâs, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh, el-Azame’de ve Beyhakî, uabu'l-lmarida Ebu’d-

’ Bakara Sur. 164
2 bn Ebî Hâtim 1/273 (1465) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (1/290) geçtii üzere bn Merdûye.
i Bakara Sur. 164

4 bn Cerîr (3/7, 8).
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Duhâ’dan bildiriyor: "Sizin ilâhnz bir tek ilâhtr. O’ndan baka ilâh yoktur.

O Rahmân'dr, Rahm'dir"

1

âyeti nazil olduunda mürikler “Muhammed,

"Sizin ilahnz bir tek ilahtr..." diyor! ayet doru söylüyorsa bize bir mucize

göstersin" dediler. Bunun üzerine: "üphesiz göklerin ve yerin

yaratlmasnda, gece ile gündüzün birbiri peinden gelmesinde, insanlara

fayda veren eylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'n

gökten indirip de ölü haldeki topra canlandrd suda, yeryüzünde her

çeit canly yaymasnda, rüzgârlar ve yer ile gök arasnda emre hazr

bekleyen bulutlar yönlendirmesinde düünen bir toplum için birçok

deliller vardr'" âyeti nazil oldu. Yüce Allah bu saylanlarn düünenler için

yeteri kadar delil tekil ettiini vurgulamtr.

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Atâ'dan bildiriyor:

Medine'de: "Sizin ilâhnz bir tek ilâhtr. O’ndan baka ilâh yoktur. O

Rahmân’dr, Rahm’dir'"’ âyeti nazil olduunda Mekke’de mürikler: “Tek bir

ilah bütün insanlara nasl yeter?" demeye baladlar. Bunun üzer ne:

"üphesiz göklerin ve yerin yaratlmasnda, gece ile gündüzün birbiri

peinden gelmesinde, insanlara fayda veren eylerle yüklü olarak denizde

yüzüp giden gemilerde, Allah’n gökten indirip de ölü haldeki topra

canlandrd suda, yeryüzünde her çeit canly yaymasnda, rüzgârlar ve

yer ile gök arasnda emre hazr bekleyen bulutlar yönlendirmesinde

düünen bir toplum için birçok deliller vardr"5 âyeti nazil oldu. Bu âyetlerle

de insanlarn ilahnn tek bir ilah olduu, her eyin ilah olduu gibi her eyin

yaratcs da olduu bildirilmitir .

6

Ebu’-eyh, el-Azame’de, “...Gece ile gündüzün birbiri peinden

gelmesinde ..." 7 buyruu konusunda Selmân'dan bildiriyor: “Geceden enihîl

adnda bir melek sorumludur. Gece vakti geldii zaman elindeki siyah bir

boncuu bat tarafndan salar. Güne bu siyah boncuu gördüü zaman göz

açp kapayncaya kadar ortadan kaybolur. Kendisine de bu siyah boncuu

1

Bakara Sur. 163
1 Bakara Sur. 164

3 Saîd b Mansûr (Tefsîr, 239), bn Cerîr (3/6), bn Ebî Hâtim 1/272 (1461), Ebu'-oyh

(31) ve Beyhakî (103).

4 Bakara Sur. 163

5 Bakara Sur. 164
6
ibn Cerîr (3/5, 6), ibn Ebî Hâtim 1/272 (1462) ve Ebu'-eyh (1 18).

7 Bakara Sur. 164
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görmeden de batmamas emredilmitir. Bu siyah boncuk Herâhîl adnda

dier bir melek gelinceye kadar havada asl durur. Herâhîl'in de elinde beyaz

bir boncuk bulunur. Elindeki bu beyaz boncuu dou tarafna asar. erâhîl

beyaz boncuu görünce kendi siyah boncuunu geri çeker. Güne de beyaz

boncuu görür görmez doar. Ki beyaz boncuu görmeden domamas
emredilmitir. Güne dounca da gündüz gelmi olur."

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...nsanlara fayda veren

eylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde ...
nl buyruunu

açklarken: "Metinde geçen 'fulk'ten kast gemidir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Yeryüzünde her çeit canly

yaymasnda..." 3 buyruunu açklarken: "Yaymadan kast yaratmadr"

demitir .

4

Hâkim'in Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyhi vcseiiem): "El ayak

çekildii zaman (gece) danya çkmalarnz azaltn. Zira Yüce Allah

mahlûkatmdan dilediklerini bu vakitlerde ortala yayar" buyurmutur .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"...Rüzgârlar yönlendirmesinde ..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Yüce Allah dilerse bunlan yamur getiren rahmet rüzgarlar klar. Dilerse de

ceza olarak yamura sebep olmayan iddetli rüzgarlar klar."7

bn Ebî Hatim, Ubey b. Ka’b’dan bildiriyor: "Kur'ân'da rüzgar,

eklinde çoul siygasyla geçtii yerlerde rahmeti ifade der. eklinde

tekil siygasyla geçtii yerlerde ise azab ifade der ."8

bn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Ubey b. Ka’b'dan

bildiriyor: Rüzgara sövmeyin; zira rüzgar Yüce Allah'n esintilerinden bir

esintidir. Yüce Allah: "...Rüzgârlar ve yer ile gök arasnda emre hazr

bekleyen bulutlar yönlendirmesinde düünen bir toplum için birçok

1 Ebu'-eyh (911).

1 Bakara Sur. 164

3 Bakara Sur. 164
4 bn Ebî Hatim 1/274, 275 (1473).

5 Hâkim (1/445, "sahîh"). Elbânî de es-Silsilclu's-Sahîha' de (1518) hadisin sahih

olduunu söylemitir.
5
Bakara Sur. 164

7 bn Cerîr (3/12) ve bn Ebî Hatim 1/275 (1474).
8 bn Ebî Hatim 1/275, 5/1502 (1475, 8606).
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deliller vardr"’ buyurur. Bunun yerine rüzgar gördüünüz zaman eyle

deyin: "Allahm! Senden bu rüzgarn hayrlarn, getirdii ve gönderildii

eylerin hayrlsn dileriz. Bu rüzgarn eninden, getirdii ve gönderildii

eylerin de errinden sana snnz."*

bn Ebî Hatim, Abdullah b. eddâd b. el-Had’den bildiriyor: "Rüzgar, Yüce

Allah'n esintilerinden bir esintidir. Onun için rüzgarla karlatnz zaman

Yüce Allah'tan haynn dileyin ve errinden de O’na snn."

bn Ebî Hâtim, Abde'den, o da babasndan bildiriyor: "Baz rüzgarlar

rahmet, baz rüzgarlar da azab getirir. Rüzgar çktn gördüünüz zaman:

"Allahm! Bu rüzgar rahmet rüzgarlan kl! Azab rüzgarlar klma!” diye dua

edin."

Ebu'-eyh, el-Azame ’de bn Abbâs'tan bildiriyor: "Su ile rüzgar Allah’n

ordularndan iki ordudur. Ancak rüzgar Yüce Allah’n en büyük ordusudur."3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "Rüzgarn iki kanad ve kuyrLu

vardr" demitir .

4

Ebû Ubeyd, bn Ebi'd-Dünya, Kitâbu'l-Matar'da, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Ebu’-eyh, el-Azame’de bn Amridan bildiriyor "Rüzgarlar dördü

rahmet dördü de azab rüzgarlan olmak üzere sekiz çeittir. Rahmet olanlar

nâirât (yayan), mubeirât (müjdeleyen), murselât (gönderilen) ve zâriyat

(esip savuran) rüzgarlardr. Azab olanlan ise akîm (bereketsiz), sarsar

(uultulu), âsf (frtna) ve kâif (kasrga) rüzgarlandr. Bunlardan akîm ile

sarsar karada, âsf ile kâif ise denizde esen rüzgarlardr."5

bn Ebi'd-Dünya ile Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Rüzgarlar dördü

rahmet, dördü de azab rüzgarlan olmak üzere sekiz çeittir. Rahmet

rüzgarlar münirât, mubeirât, murselât ve rehâ rüzgarlardr. Azab

rüzgarlan ise âsf, kâif, akîm ve sarsar rüzgarlandr. Bunlardan âsf ile kâif

denizde, akîm ile sarsar ise karada esen rüzgarlardr."
6

’ Bakara Sur. 164
J bn Ebî eybe (10/21 7), Hâkim (2/272, "sahîh", lafz da kendisinindir) ve Beyhakî,

uab (5233).

} Ebu'-eyh (847).

4 Ebu'-eyh (801).

* Ebu'-eyh (802, 833).
5 Ebu'-eyh (842).
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Ebu'-eyh, îsa b. îsa el-Hayyât'tan bildiriyor: “Bize bildirilene göre

rüzgarlar sabâ, debûr, cenûb, imal, nekbâ, harûk ve kâim olmak üzere yedi

çeittir. Sabâ rüzgar doudan, debûr batdan, cenûb kblenin solundan,

imal kblenin sandan, nekbâ sabâ ile cenûb arasndan, harûk imâl ile

debûr arasndan eser. Kâim ise mahlukatn nefeslerinden oluan bir rüzgar

çeididir."
1

Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: “Rüzgarn yönleri Kâbe'nin

konumuna göre ayarlanmtr. Yönlerini bilmek istersen srtn Kâbe'nin

kapsna daya. emâl rüzgar solunda kalacaktr ki o da Hicr tarafna denk

gelir. Cenûb rüzgan sanda kalacaktr ki o da Hacer-i Esved tarafna denk

gelir. Sabâ rüzgan karnda kalacaktr ki kardan Kâbe'nin kapsna denk

düer. Debûr rüzgar ise durduun konum itibariyle Kâbe’nin arkasnda

kalacaktr."
2

bn Ebî Hâtim, Hüseyn b. Ali el-Cu'fî'den bildiriyor: srâil b.Yûnus'a:

“Rüzgar yönleri neye göre belirlenip isimlendirilmitir?” diye sorduumda

öyle karlk verdi: “Kâbe (kble)nin konumuna göre belirlenip

isimlendirilmitir. Buna göre Kâbe’nin kuzeyinden gelen rüzgara imâl

(kuzey) rüzgar, güneyinden gelen rüzgara cenûb (güney) rüzgar,

karsndan gelen rüzgara sabâ, arkasndan gelen rüzgara da debûr rüzgar

denilmitir."

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Damra b. Habîb'ten bildiriyor: “Debûr

batdan, kabûl doudan, imâl güneyden, yemân kbleden, nekbâ da dört bir

yönden esen rüzgardr."3

Ebu'-eyh, bn Abbâs’tan bildiriyor: “imâl rüzgar, kuzey yldz ile

günein doduu yer arasndan esen rüzgardr. Cenûb (güney rüzgar),

günein doduu yer ile Süheyl yldz arasndan esen rüzgardr. Sabâ,

günein batt yer ile kuzey yldz arasndan esen rüzgardr. Debûr de

günein batt yer ile Süheyl yldz arasndan esen bir rüzgardr."4

’ Ebu'-eyh (827).

1 Ebu'-eyh (828).

3 Ebu'-eyh (839).

4 Ebu'-eyh (846).
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Ebu'-eyh'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (tallallahu aleyhi veseiM: "Cenûb

(güney rüzgar), Cennet rüzgarlarndan bir rüzgardr" buyurmutur.’

bn Ebi'd-Dünya, el-Matarves-Se/âfr'ta, bn Cerîr, Ebu’-eyh, el-Azame’de

ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi v>.seiiem)

öyle buyurmutur: uCenûb (güney rüzgar) Cennetten gelen bir rüzgardr ve

beraberinde insanlar için bir çok faydalar getirir. imal (kuzey rüzgar) ise

Cehennemden gelen bir rüzgardr. Cehennemden çktktan sonra Cennete

urar. Cennette de ona hafif bir serinlik bular. imâl'in (kuzey rüzgar)

getirdii serinlik de ite bu yüzdendir."
1

bn Ebî eybe, Müsned’de, bn Râhuye, Müsned’de, Buhârî, Târih’de,

Bezzâr ve Ebu'-eyh'in Ebû Zer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (scllallshu

aleyhi vascllem) öyle buyurmutur: “
Yüce Allah bir rüzgarn ardndan yedi yl smra

bir rüzgar daha yaratmtr. kisi arasnda da kapal bir kap vardr. Size gelen

rüzgarlar da bu kapnn boluklarndan szan rüzgardr. Bu kap açlacak olsa

gökte ve yerde ne varsa hepsi savrulup uçard. Aradan szan bu rüzgar Allah'n

katnda Ezîb diye anlr. Siz ise buna Cenûb (güney) rüzgar diyorsunuz."3

Ebu'-eyh, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Cenûb (güney) rüzgan ruhlann

efendisidir ve Allah katndaki ismi Ezîb'tir. Bu rüzgarn önünde de kapal olan

yedi kap vardr. Size gelen rüzgarlar da bu kaplann aralklarndan szan

rüzgarlardr. Bu kaplardan bir tanesi dahi açlacak olsa gökte ve yerde ne

varsa hepsi savrulup uçard.”4

Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Ne zaman bir güney rüzgar esip

cosa siz görseniz de görmeseniz de bir vadiyi sel basp taar.”5

Ebu'-eyh, Kays b. Ubâde’den bildiriyor: "imâl (kuzey) rüzgar topran

tuzu gibidir. Esmeyecek olsa yerden hiçbir ey bitmez .”6

’ Ebu'-eyh (803).

1 bn Cerîr (14/46) ve Ebu'-eyh (804). bn Kesir, Tefsirde (4/449): "snad zayftr"

demitir. Elbânî de Da'ifu'l-Câmi'de (3144) hadisi zayf bulmutur.
5 Metâlib’dc (8/395) geçtii üzere bn shâk, Buhârî (5/347), Bezzâr (4063) ve Ebu'-

eyh (849, lafz kendisinindir). Elbârû, es-Sihiletu'd-Da'îfe dc (3074): "Zayf hadistir"

demitir.
4 Ebu'-eyh (851).

* Ebu'-eyh (854. 869).

6 Ebu'-eyh (848).
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Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, ez-Zühd’e zevâid olarak ve Ebu'-eyh, el-

Azame’de, Ka'b'dan bildiriyor: "ayet rüzgar üç gün boyunca tutulacak olsa

yerde ve gökte ne varsa hepsi kokuup çürürdü."

1

bn Ebî Hatim, Abdullah b. el-Mübârek'ten bildiriyor: "Rüzgarn kanatlar,

Ay'n da sudan bir klf vardr."

Ebu'-eyh, Osman el-A'rac'dan bildiriyor: "Rüzgarlarn meskeni,

Kerrûbiyyîn denilen ve Ar’ tayan meleklerin kanatlarnn altdr. Orada

counca düüp günein yörüngesine girerler. Melekler de sürüklenmesine

yardm eder. Günein yörüngesinde de counca denize düerler. Denizden

counca dalann zirvelerine çkarlar. Dalarn banda da counca oradan

yere inerler.

imal (kuzey) rüzgar gelirken Adn Cennetinin içinden geçer. Geçerken en

güzel kokularm da içine katar. imal rüzgar günein doduu yer ile küçük

ay arasnda olan yönden eser. Debûr rüzgar günein batt yer ile Süheyl

yldz arasnda olan yönden eser. Cenûb (güney) rüzgar Süheyl yldznn

doduu yer ile günein doduu yer arasnda olan yönden eser. Sabâ

rüzgar da günein doduu yer ile Küçük Ay’ arasnda olan yönden eser.

Hiçbir rüzgar da snrn ap bir dier rüzgarn alanna girmez."
1

afiî, bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî,

Sünen'de Ebû Hureyre'den bildiriyor: Müslümanlar hacca giderken Mekke

yolunda rüzgara yakalandlar. Balarnda da Hz. Ömer vard. Rüzgar iddetini

arttnnca Hz. Ömer: "Rüzgar hakknda Allah Resûlü'nden bir eyler iittiniz

mi?" diye sordu. öyle dedim: "Resûlullah'n (sallallahu aleyhi vesellem): «Rüzgar, Yüce

Allah'n esintilerinden bir esintidir. Rahmetle de azabla da gelebilir. Onun için

rüzgarla karlatnz zaman ona sövmeyin. Allah'tan hayrn dileyin ve

errinden de O'na snn» buyurduunu iittim."3

afiî'nin, Safvân b. Süleym'den bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi

vesellem): "Rüzgara sövmeyin
,
errinden Allah'a snn" buyurmutur. 4

1 Abdullah b. Ahmed (sh. 244) ve Ebu'-eyh (821).
J Ebu'-eyh (845).

3 afiî, ifâu'l-Ayy 1/344 (504), bn Ebî eybe (10/216, 217), Ahmed 12/375, 15/171, 396

(7413, 9299, 9629), EbÛ Dâvud (5097), NesâîV 0767), bn Mâce (3727) ve Beyhakî (3/361).

Sahih hadistir (bak: bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3003).

4 afiî, ifâu'l-Ayy 1/344 (503, mürsel olarak).
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Beyhakî, uabu'l-îman’da, bn Abbâs'tan bildiriyor: Adamn biri rüzgara

sövünce Hz. Peygamber (saiiaiiahu «layhi vaseiiem) ona: "Rüzgara sövme; zira > da

kendisine verilen emri ifa etmektedir. Kii, hakketmedii bir eye lanet ettii

zaman bu lanet geri kendisine döner

"

buyurdu .

1

A a

afiî, Ebu'-eyh ve Beyhakî, uabu'l-Iman’öa bn Abbâs'tan bildiriyor Ne

zaman bir rüzgar esse Hz. Peygamber (seiiafiahu ateyh veseiiem) mutlaka diz üstü çöker

ve:
"Allahm ! Bu rüzgar tizlere rahmet kl, azab klma! Allahm! Bunu bize

rüzgar (rîh) deil de rüzgarlar (riyâh) kl!" diye dua ederdi. Resûlullah'n

(saiieiiahu aleyh veseiiem) bu ekilde dua etmesini de u âyetler açklar: "Biz de onlara

dünya hayatnda zillet azabn tattrmak için o mutsuz kara günlerde

üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik..."
2

"...Onlara, her eyi kasp

kavuran bir frtna göndermitik."

3

"Bir de alayc rüzgârlar gönderdik...'"’

Son âyette rüzgar (duadaki gibi) çoul sygasyla gelmi ve müjdeler

getirmitir .

5

Tirmizî, Nesâî ve Abdullah b. Ahmed, ez-Zühd'e zevâid olarak Ubev b.

Ka'b'dan bildirdiine göre Resûlullah (uHaiiahu aieytu nsciiem) öyle buyurmutur

“Rüzgara sövmeyin; zira rüzgar Yüce Allah'n esintilerinden bir esintidir.

Bunun yerine rüzgar gördüünüzde Allah'tan bu rüzgarn hayrlarn,

getirdii ve gönderildii eylerin hayrlsn dileyin. Bu rüzgarn errinden,

getirdii ve gönderildii eylerin de errinden Allah'a snn ."6

bn Ebî eybe, Mücâhid'den bildiriyor: Rüzgar çknca baz Müslümanlar

ona sövdüler. Bunun üzerine bn Abbâs: “Rüzgara sövmeyin! Zira rahmetle

de azabla da gelir. Söveceinize: «Allahm! Bu rüzgan bize azab deil rahmet

rüzgar kl» diye dua edin!" dedi .

7

1

Beyhakî (5335), Ebû Dâvud (4908) ve Tirmizî (1978). Sahih hadistir (bak: bak: Elbânî,

Sahih Sünen Ebî Dâvud, 4102).
2
Fussilet Sur. 16

J Zâriyât Sur. 41

4 Hicr Sur. 22
5 afiî, ifâu'l-Ayy 1/344 (502), Ebu'-cyh (873) ve Beyhakî (2029). Elbânî, Da'îfu'l-

Câmi’de (4461) hadisin zayf olduunu söylemitir.
6
Tirmizî (2252), Nesâî, el-Kübrâ (10771, lafz kendisinindir) ve Abdullah b. Ahmed

35/75, 76 (21139). Elbânî de, es-Silsitetu 's-Sahîha’da (2756) bu hadisin sahih olduunu

söylemitir.
7 bn Ebî eybe (10/217)
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bn Ebî eybe ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Ömer, rüzgar esip

çotuu zaman: “Tekbir getirin! Zira tekbîr rüzgarn enini defeder!" derdi .

1

bn Ebî eybe’nin Abdurrahman b. Ebî Leylâ'dan bildirdiine göre

Resûlullahtsaiiaiiatnj aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: “Geceye
,
gündüze

,
günee, aya

ve rüzgara sövmeyin. Zira bunlar baz topluluklara azabla, baz topluluklara ise

rahmetle gönderilirler.
"2

J-

"...Rüzgârlar ve yer ile gök arasnda emre hazr bekleyen

bulutlan yönlendirmesinde düünen bir toplum için birçok

deliller vardr." (Bakara Sur. i 64 )

bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, el-Azame’de, Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifât'de ve

bn Asâkir, Muâz b. Abdillah b. Hubeyb’den bildiriyor: bn Abbâs’m, K'ab(u'l-

ahbâr)'n üvey olu Tubey’a: “Bulut konusunda Ka’b'n bir eyler dediini

iittin mi?" diye sorduunu duydum. Tubey’ öyle karlk verdi: “Evet, iittim.

Bir defasnda: “Bulut yamurun elei gibidir. Yamur yad zaman ayet

bulut olmasayd yerde yamurun dedii her ey bozulurdu" dediini iittim.

Yine Ka’b'dan iittiime göre yer bir yl bir tür bitki verirken, dier yl farkl bir

bitki türü verebilir. Yine: “Tohum yamurla birlikte iner ve yerden öyle biter."

Bunun üzerine bn Abbâs: “Doru söylüyorsun, ben de Ka’b'n böyle

söylediini iittim" dedi .

3

bn Ebî Hatim ile Ebu'-eyh, cl-Azame'de bildirdiine göre Atâ: “Bulut

yeryüzünden (göe) çkar” demitir.

4

bn Ebî Hatim ile Ebu'-eyh, Hâlid b. Ma'dân'dan bildiriyor: “Cennettte

meyve olarak bulut veren bir aaç vardr. Olgunlap siyah renk alan meyve

yamur tarken, henüz olgunlamam ve beyaz renkte olan meyve ise

yamur tamaz."5

bn Ebî eybe (10/218) ve Ebu'-eyh (841). bn Ebî eybe'de lafz "«tua-u"

(kötülüünü defeder) iken, Ebu'-eyh'in lafz: "^ (Korkuyu giderir) eklindedir.
1 bn Ebî eybe (9/18).

} bn Ebî Hatim 1/275 (1476), Ebu'-eyh (717, lafz kendisinindir) ve bn Asâkir

(11/31).

4 Ebu'-eyh (712, 729).

5 Ebu'-eyh (718).
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Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Siyah olan bulutta yamur, beyaz

olan bulutta ise çi vardr ki meyvelerin olgunlamasn salayan bulut da bu

beyaz olandr." 1

Ebu’-eyh, Ebu'l-Musennâ'dan bildiriyor: Yer: "Rabbim! Beni sula ancak

tufanda (Yani Nûh tufan) olduu gibi suyu üzerime dökme" deyince, Yüce

Allah: "O zaman bulutu sana elek yapacam!" karln verdi .

2

Ahmed, bn Ebi'd-Dünya, el-Matar
1da ve Ebu'-eyh'in el-ifârî'rien

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem): "Yüce Allah bir rüzgar yarat;
zaman bu rüzgar en güzel bir ekilde konuur (gürler) ve en güzel bir ekilde

güler (imek çakar)" buyurmutur.

3

Ebu'-eyh'in Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saMiahu aleyhi veseiem):

"Denizden bir rüzgar çkp da am tarafna yöneldii zaman o yl yamuru bol

bir yl olacak demektir" buyurmutur .

4

Taberânî, M. el-Evsat'ta Hz. Ali'den bildiriyor: "Yüce Allah'n en güçlü

yaratklar on tanedir. Birincisi dalardr. kincisi demirdir ki dalan yontar.

Üçüncüsü atetir ki demiri eritir. Dördüncüsü sudur ki atei söndürür.

Beincisi yer ile gök arasnda bulunan buluttur ki suyu tar. Altncs rüzgardr

ki bulutlan sürükler. Yedincisi insandr ki önlemini alp rüzgardan korunur ve

ondan faydalanr. Sekizincisi sarholuktur ki insana hakim olup onu yener.

Dokuzuncusu uykudur ki o da sarholuu bertaraf eder. Onuncusu da derttir

ki uykuyu yok eder. Yüce Allah'n yarattklan içinde en güçlü ve etkilisi de

derttir."5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), buluta bakt zaman:

"Vallahi bu bulutun içinde sizin için rzklar var; ancak günahlannzla bu

nzklardan mahrum braklyorsunuz" derdi .

6

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce, Hz. Âie'den bildiriyor:

Resûlullah (saiyahu aleyhi vEseiiem) ufukta yaklaan bir bulut gördüü zaman, bulut

gidene kadar namazda olsa dahi her ne yapyorsa o ii brakr ve: ",Allahm

I

' Ebu'-eyh (725).

1 Ebu'-eyh (724).

3 Ahmed 39/91 (23686) ve Ebu'-eyh (722). Müsned'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
4 Ebu'-eyh (726). Eserin muhakkiki: "Çok zayf hadistir" demitir.
s Taberânî (901).

6 Ebu'-eyh (737).
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Bu bulutun geliindeki kötü eylerden sana snrz" derdi. ayet yamur

yaarsa iki veya üç defa:
"Allahm ! Bunu faydal bir yamur kl" diye dua

ederdi. ayet yamur yamadan bulut dalp giderse bundan dolay Yüce

Allah'a hamdederdi.'

yA ^ T*. o*

oîj 4^ S^âJl oî OJlaI öjjl i ^JÜI <Sji

\j\jj jkp\ ^JJI jjJ\ ^JJI \yh l + JüjJ üil
y * A

(4L. \y£> iys OÎ jj jil 5iiJl JÛJ * OUiYl^dJ;

j

(J. Uj^ ol>Ü- ^Ufcî Sil
faiji

dili il. us

J& 1

b*.

"nsanlar arasnda Allah' brakp da O’na ortak koanlar
vardr. Onlar, Allah' severcesine severler. Mü'minlerin

Allah'a olan sevgisi daha guçlû bir sevgidir. Zulmedenler

azaba urayacaklar zaman bütün kuvvetin Allah'n

olduunu ve Allah'n azabnn pek iddetli olduunu bir

bilselerdi! Kendilerine uyutanlar o gün azab görünce,

kendilerine uyanlardan uzaklaacaklar, aralarndaki bütün

balar kopacaktr. Oyanlar öyle derler: «Keke dünyaya bir

dönüümüz olsayd da onlann imdi bizden uzaklatktan
gibi, biz de onlardan uzaklasaydk.» Böylece Allah, onlara

iledikleri fiilleri pimanlk kayna olarak gösterir. Onlar

ateten çkacak da deillerdir." (tukara Sur. 165-167)

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: nsanlar

arasnda Allah' brakp da O'na ortak koanlar vardr. Onlar, Allah'

severcesine severler ..."
2
âyetini açklarken: "Hakka kar çkarak ve kendi

ortak kotuklaryla dierlerine kar övünerek severler” demitir.

' bn Ebî eybe (10/218). Ebû Dâvud (5099), Nesâî (1522) ve bn Mâce (3889). Sahîh

hadistir (Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3137).

' Bakara Sur. 165
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"...Mü'minlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir..."
1 buyruunu

açklarken de: "Müminlerin Yüce Allah'a olan sevgisi, kafirlerin kendi

putlanna olan sevgisinden daha iddetli ve güçlüdür" demitir .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd: "nsanlar arasnda Allah' brakp

da O'na ortak koanlar vardr..." 3 âyetini açklarken: "Bunlar müriklerdir.

Ortak kotuklar eyler de Allah' brakp kendilerine taptklar putlardr. Bu

putlar müminlerin Yüce Allah' sevmesi gibi severler" demitir.

"... Mü'minlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir...
"4 buyruunu

açklarken de: "Müminler, bu müriklerin kendi putlanna olan sevgisinden

daha iddetli ve güçlü bir ekilde Yüce Allah' severler” demitir.

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî, söz konusu âyeti açklarken öyle

demitir: "Burada ortak koulanlardan kast baz adamlardr. Zira bu

adamlara Allah'a itaat eder gibi itaat ederler. Allah’a isyan edip bu adamlarn

verecekleri emirlere itaat edebilirler."
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken: "bilil" lafz

için: "Bunlar Allah'a ortak koulan eylerdir" demitir. "...Onlar, Allah'

severcesine severler. Mü'minlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir

sevgidir..."
7 buyruunu açklarken de öyle demitir: "Ayette ifade

edildiine göre mürikler edindikleri bu ortaklan müminlerin Allah' sevmesi

gibi severler. Ancak müminler, bu müriklerin kendi putlanna olan

sevgisinden daha iddetli ve güçlü bir ekilde Yüce Allah’ severler."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...Onlar, Allah' severcesine

severler. Mü'minlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir ../'
8

âyetini açklarken de öyle demitir: "Mürikler ortak kotuklar bu putlar

Allah’ sever gibi severler. Ancak müminler, bu müriklerin kendi putlanna

olan sevgisinden daha iddetli ve güçlü bir ekilde Yüce Allah' severler."

’ Bakara Sur. 165
1 bn Cerîr (3/16).

5 Bakara Sur. 165
4 Bakara Sur. 165
5 bn Cerîr (3/16, 17).

6 bn Cerîr (3/17).

7 Bakara Sur. 165
8 Bakara Sur. 165
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî’: jjjJi & ^3
" (=Zulmeden!erin nasl

bir azaba maruz kalacaklarn görseydin...)
1

ifadesini açklarken öyle

demitir: “Ey Muhammedi Kendi kendilerine zulmedip benden baka ilahlar

edinenlerin, onlar bana ortak koanlann, onlan beni sever gibi sevenlerin

kyamet gününde kendileri için hazrladm azaba nasl maruz kaldklarn

görseydin, bütün güç ve kuvvetin sadece bana has olduunu daha iyi bilirdin.

Aynca ortak kotuklar put ile ilahlarn hiçbir gücünün olmadn, orada

kendilerine hiçbir faydalannn dokunamayacan, maruz kalacaklar azabtan

onlan kurtaramayacaklarn da görürdün. O zaman beni inkar edip bana

ortak koanlara kar azabmn ne çetin olduunu daha iyi anlardn ." 2

Ebû Nuaym, Hilye’âe, Câfer b. Muhammed'den bildiriyor: “Babamn

yüzüünde nak olarak: i o*âJI” (=Güç ancak Allah’ndr) ifadesi vard." 3

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Kendilerine

uyutanlar o gün azab görünce, kendilerine uyanlardan uzaklaacaklar ..." 4

âyetini açklarken öyle demitir: "Kendilerine uyulanlar, zalim ve mürik

zorbalar, komutanlar ve liderlerdir. Kendilerine uyanlar da onlara tabi olan

zayf kimselerdir."5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: "Kendilerine uyulanlar o gün azab

görünce, kendilerine uyanlardan uzaklaacaklar ..."
6
âyetini açklarken:

"Kendilerine uyulanlardan kast eytanlardr ki o gün insanlardan uzaklap

onlardan berî olduklarn söylerler" demitir.

7

’ Eldeki Mushaflarda lafz "jji" eklindedir. Bu lafz harfi ile eklinde

Nâfi', bn Âmir, Ebû Cafer ve Yâkub okumulardr. Geriye kalanlar ise 'V" harfi ile

"jjj" eklinde okumulardr.
1 Yazarmz bunu bu ekilde bn Cerîr'in Rabî'dcn bir rivayeti olarak zikretmitir.

Ancak bn Cerîr'in eserinde (3/22) Rabî'in bu rivayeti u ekilde geçer: "Rab: " 4% ilj

âyetini açklarken: "Azaba maruz kaldklarnda" demitir." Sonrasnda bn Cerîr

bu âyeti açklarken: "Yüce Allah burada öyle demek istemitir..." demi ve yazanmmn

bn Cerîr'in Rabî'den bir rivayeti olarak zikrettii söz konusu açklamay yapmtr.
Konu için bn Ebî Hatim, Tefsîr'e (1/277) baknz.

3 Ebû Nuaym (3/186).

4 Bakara Sur. 1 66
5 bn Cerîr (3/23).
6
Bakara Sur. 166

7 bn Cerîr (3/24).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkin'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Aralarndaki bütün balar kopacaktr"
1

âyetini açklarken: “Bu balardan kast, sevgi balardr" demitir.

2

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Aralarndaki

bütün balar kopacaktr"3 âyetini açklarken: “Aralarndaki makam, me/ki,

mertebe ilikisi kesilecektir” demitir .

4

bn Cerîr ile bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Aralarndaki

bütün balar kopacaktr"5 âyetini açklarken: “Aralarndaki akrabalk ba
kopacaktr" demitir .

6

Vekî', Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebû Nuaym, Hilye’de bildirdiine göre

Mücâhid: "...Aralarndaki bütün balar kopacaktr" 7
âyetini açklarken:

"Dünyadayken aralarnda bulunan her türlü ba ve sevgidir" demitir.

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Sâlih: "...Bütün balar

kopacaktr"9 âyetini açklarken: “Balardan kast amellerdir" demitir.

10

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî': "...Aralarndaki

bütün balar kopacaktr"
11

âyetini açklarken: “Aralarndaki makam, mevki,

mertebe ilikisi kopup yok olacaktr*' demitir .

12

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "...Aralarndaki

bütün balar kopacaktr" 13
âyetini açklarken öyle demitir: "Kyamet

gününde pimanlklan bir ie yaramayacak, yaptklannn bir telafisi

olamayacaktr. Bunun yannda dünyada onlar birbirlerine yakn tutan her

1

Bakara Sur. 166

* bn Cerîr (3/26), bn Ebî Hâtim 1/278 (1492) ve Hâkim (2/272, "sahîh").

* Bakara Sur. 166
1 bn Cerîr (3/27) ve bn Ebî Hâtim 1/278 (1494).

5 Bakara Sur. 166
6 bn Cerîr (3/27, 28).

J Bakara Sur. 166
8 bn Cerîr (3/27) ve bn Ebî Hâtim 1/278 (1494).

9 Bakara Sur. 166

’° bn Cerîr (3/25) ve Ebû Nuaym (3/285).

” Bakara Sur. 166

° bn Cerîr (3/27).
’ 5 Bakara Sur. 166
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türlü akrabalk ve sevgi balan kopacak, birbirlerine lanet etmeye

balayacaklardr."'

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Uyanlar öyle

diyecek: "Keke bir ansmz daha olsayd da ..."
2
âyetini açklarken:

"Dünyaya bir daha dönme ansmz olsayd, diyecekler"’ demitir .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Böylece Allah, onlara

iledikleri fiilleri pimanlk kayna olarak gösterir ..."4 âyetini açklarken

öyle demitin "Dünyadayken yaptklar pis iler, kyamet gününde bu

ekilde onlarn pimanlklarna sebep olacaktr ."5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Onlar ateten çkacak da

deillerdir
"6

âyetini açklarken: "Çkamazlar, zira asl Cehennem ahalisi ite

bunlardr" demitir.

7

bn Ebî Hâtim, Evzaî'den bildiriyor: Sâbit b. Ma'bed’in öyle dediini

iittim: "Cehennem ahalisi gün gelip Cehennemden çkacaklarn

umuyorlard. Fakat bu beklentilerine kar: «...Onlar ateten çkacak da

deillerdin»

8
âyeti nazil oldu ."9

okJi oijLi- ijig SfjU S/bu. ^jS j u, \js t*ii u

U il ji. \jjj- jij »L*JIj .jJJl fSyit; Ul *^ jo* û\

"Ey insanlar! Yeryüzündeki eylerin helâl ve temiz

olanlanndan yiyin! eytann izinden yürümeyin. Çünkü o,

sizin için apaçk bir dümandr. 0, size ancak kötülüü,
hayâszl ve Allah'a kar bilmediiniz eyleri söylemenizi

emreder. (Bakara Sur. 168, 169)

1

ibn Ccrîr (3/26).

2 Bakara Sur. 167

3 bn Cerir (3/30).

4 Bakara Sur. 167

5 bn Ebî Hâtim 1/279 (1499. hadisin hemen akabinde).
6 Bakara Sur. 167
7 bn Ebî Hatim 1/279 (1500).
8 Bakara Sur. 167

9 bn Ebî Hâtim 1/279(1501).
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bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildiriyor: Peygamberimizin (saliailahu aleyhi «stlM

yannda: "Ey insanlar! Yeryüzündeki eylerin helâl ve temiz olanlarndan

yiyin! eytann izinden yürümeyin. Çünkü o, sizin için apaçk bir

dümandr"1

âyeti okununca Sa’d b. Ebî Vakkâs kalkt ve: “Yâ Resûlallah!

Yüce Allah'a dua et de beni duas kabul olunan kiilerden klsn" dedi. Hz.

Peygamber (sbIIbIIbIu aleyhi «elM öyle karlk verdi: "Ey Sa'd! Yiyeceine harm

kartrma ki dualarn kabul olsun. Muhamtned'in can elinde olana yemin olsun

ki kii midesine haram bir lokma indirdii zaman krk gün boyunca amelleri

kabul görmez. Haram para ve faizle büyüyüp gelien binilin hakettii yer de

Cehennem ateidir.
" 2

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...eytann

izinden yürümeyin ..."3 âyetini açklarken: "eytann amellerini yapmayn"

demitir .

4

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Kuriân'n emir ve hükümlerine

muhalif olan her ey, eytann izindendir."5

Abd b. Humeyd ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...eytann izinden yürümeyin ..."
6
âyetini açklarken: "eytann dütüü

hataya siz de dümeyin" demitir.

7

Abd b. Humeyd ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...eytann

izinden yürümeyin ..."
8
âyetini açklarken: “eytann vesveselerine, kkrtma

ve tahriklerine kanmayn” demitir.

9

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...eytann izi ..."
10

ifadesini açklarken: "eytann günahlar süsleyip kiiye güzel göstermesidir"

demitir.

’ Bakara Sur. 168
1 bn Kesir, Tefsir

1de (1/292) geçtii üzere bn Merdûye. Klbânî de es- Silsiletu d-

Do 7/e de (1812) bu hadisin zayf olduunu söylemitir.

1 Bakara Sur. 168
4 bn Cerîr (3/36) ve bn Ebî Hatim 2/371 (1951).

5 bn Ebî Hâtim 5/1401 (7979).
6
Bakara Sur. 168

7 bn Ebî Hâtim 1/280, 5/1401 (1505, 7980).
8
Bakara Sur. 168

9 bn Ebî Hâtim 1/280, 5/1401 (1506, 7981).
10
Bakara Sur. 168
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bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Yüce Allah’a

kar her türlü isyan ve günah, eytann izinde olmak demektir” demitir .

1

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan bildiriyor “Öfke annda edilen yeminler ile

yaplan adaklar eytana ayak uydurmaktandr. Bunun kefâreti de yemîn

kefaretidir.”

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve

Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd’a yemek olarak hayvan memesi (eti)

ile tuz getirdiler. bn Mes'ûd yanndakilerle birlikte yemee balaynca

içlerinden biri bir kenara çekildi- bn Mes'ûd: “Arkadanza da verin”

deyince, adam: “stemiyorum” karln verdi. bn Mes’ûd: “Oruçlu

musun?” diye sorunca, adam: “Hayr!” dedi. bn Mes’ûd: “Peki, neyin var?

Neden yemiyorsun?” diye sorunca, adam: “Yemin edip meme yemeyi

kendime haram ettim!” karln verdi. Bunun üzerine bn Mes'ûd: “Bu

yaptn eytana ayak uydurmaktr! Gel bundan ye ve yeminin için kefaret

ver” dedi .

2

Abd b. Humeyd ile Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Miclez:

"...eytann izinden yürümeyin ..."

3

âyetini açklarken: “Allah'a isyan olan

konularda adak adamaktr” demitir.

Abd b. Humeyd, îsa b. Abdirrahman es-Sülemî'den bildiriyor: Adamn biri

Hasan'n yanna geldi ve: “öyle öyle yapamazsam emekleyerek hacca

gitmeye yemin ettim!” dedi. Ben de Hasan’n yanmdaydm. Bunun üzerine

Haan: “Bu yaptn, eytana ayak uydurmaktr! Hacca bineine binerek git

ve yeminin içinde kefâret öde” dedi.

Abd b. Humeyd, Osmân b. iyâs'tan bildiriyor: Câbir b. Zeyd'e, burnuna

altn bir halka takacana dair yemin eden kiinin durumunu sorduumda:

“Bu yapt eytana ayak uydurmaktr! Bunu yapt sürece de Allah'a isyan

ediyor demektir. Ettii bu yemini bozup kefaretini ödesin” dedi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: “eytan'a, Allah’tan uzaklat
ve bakalann da Allah'tan uzaklatrd için eytan denilmitir” demitir/

1 bn Ebî Hâtim 1/281. 5/1402 (1508. 7983).
2 Abdurrezzâk (1/198, 199), Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 772), bn Ebî Hâtim 1/280, 5/1401

(1503, 7978), Taberânî (8907, 8908) ve Hâkim (2/313, "sahîh").

3 Bakara Sur. 168
4 bn Ebî Hâtim 1/281, 5/1402 (1509, 7985).
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bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: "O, size ancak kötülüü, hayâszl

ve Allah'a kar bilmediiniz eyleri söylemenizi emreder" ' âyetini

açklarken: "Ayette eytann kiiyi, Allah'a isyan etmeye ve zinaya terik

ettii ifade edilmitir" demitir.

bn Cerîr de: "...Allah'a kar bilmediiniz eyleri söylemenizi emreder" 2

buyruunu açklarken der ki: "Cahiliye döneminde bahîra, sâibe, vasile,

hamiye ad altnda baz hayvanlarn etlerini putlara adar, yenilmesini haram

sayar ve bunu Allah'n haram kldn iddia ederlerdi (inanrlard). Âyet, bunu

eytann yönlendirmesi ile yaptklann ifade etmitir.”3

jlS 3Jj\ 14ÜÎ U^ J; \ji\i âîl jj;î u \^\ ^ JJ

öjxi> Sfj 'M Sf ^jtf

"Onlara: «Gelin Allah'n indirdii buyruklara tâbi olun!»

denildiinde: «Hayr, biz babalarmz hangi inanç özerinde

bulduysak ona uyarz.» derler. Babalan bir eye akl

erdirememi ve doruyu bulamam olsalar da m onlara

uyacaklar?" (Bakarn Sur. 170)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildiriyor: Resûlullah

(saiiaiiahu alevdi veseiiem) Yahudileri slâm’a davet etti. Bu yönde onlara teviklerde

bulundu, Yüce Allah'n azab ve öfkesine kar onlar uyard. Ancak Râfi’ b.

Hârice ile Mâlik b. Avf: "Ey Muhammedi Atalarmz hangi inanç üzerinde

bulduysak biz de ayn inanç üzerinde devam ederiz; zira onlar bizden daha

bilgili ve daha hayrl idiler" dediler. Bunun üzerine: "Onlara: «Gelin Allah'n

indirdii buyruklara tâbi olun!» denildiinde: «Hayr, biz babalarmz

hangi inanç üzerinde bulduysak ona uyarz.» derler. Babalar bir eye akl

erdirememi ve doruyu bulamam olsalar da m onlara uyacaklar?"4 âyeti

nazil oldu .

5

1

Bakara Sur. 169
1 Bakara Sur. 169

5 bn Cerîr (3/39) ve bn F.bî Hâtim 1/281 (1510).

4 Bakara Sur. 170

* ibn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/552), bn Cerîr (3/41) ve bn Ebî Hâtim 1/281 (1511).
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Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “£jül U”’

ifadesinin ne anlama geldiini sorunca, bn Abbâs: “(Atalarmz)

bulduumuz, gördüümüz ekilde” karln vermitir. Nâfi': “Peki, Araplar

öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn
Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Zübyân oullarndan olan air Nâbia'nn:

Söylendii gibi olduunu buldular hesapladklarnda

Tam doksan dokuz parça, ne bir eksik ne bir fazla

"

dediini bilmez

misin?”
2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî' ile Katâde: t*” 3 ifadesini

açklarken: “(Atalarmz) bulduumuz, gördüümüz ekilde, anlamndadr”

demilerdir .

4

Slj^ S Uj jJJi jûîr ijjisr *ii >3

“nkâra sapp küfür üzere kalanlann hali, bamp
çaranlarn sesini duyup da ne dediini anlamayanlarn
hâline benzer. Çünkü onlar sarlar, dilsizler ve körlerdir.

Bu sebeple düünmezler.” (Bak»™ Sur. 171)

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "inkâra sapp

küfür üzere kalanlann hali, barp çaranlarn sesini duyup da ne

dediini anlamayanlarn hâline benzer. Çünkü onlar sarlar, dilsizler ve

körlerdir. Bu sebeple düünmezler" 3 âyetini açklarken öyle demitir:

"Bunlar sr, eek ve koyun gibidirler ki bu hayvanlara bir ey söylediin

zaman ne dediini anlamaz, ancak söylediklerini ses olarak iitir. Kafir de ayn

ekildedir. yi bir ey yapmasn istesen veya kötü bir eyden sakndrsan veya

’ Bakara Sur. 17Û
2

tkân'da (2/79) geçtii üzere Tast.
3 Bakara 5u r. 170

* bn Cerîr (3/42).

5 Bakara Sur. 171
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ona nasihatlerde bulunsan ne dediini anlamaz, ancak söylediklerini sadece

bir ses olarak iitir, alglar."*

bn CerîrTn bildirdiine göre bn Abbâs: “...Barp çaranlarn sesini

duyup da ne dediini anlamayanlarn hâline benzer.. âyetini açklarken:

"Koyun ve benzeri hayvanlar gibidirler" demitir. 3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs söz konusu âyeti açklarken öyle

demitir: "Bir hayvana seslenildii zaman nasl sesi iitir de kendisine

söylenen eyi alglayamazsa, ayn ekilde kafir de kendisine söylenen sözü

sadece ses olarak iitir, ancak anlayp alglayamaz."4

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: " y li ^ÖJI

" 5 âyetiyle ne kastediliyor, açklar msn?" diye sorunca, bn Abbâs:

"Burada Yüce Allah kafir ile münafklarn seslerini hayvanlann sesleme

benzetmi, bir ey anlamadklann ifade etmitir"' demitir. Nâfi': "Araplar

böylesi bir ifadeyi bilirler mi ki?" diye sorunca da öyle karlk vermitir:

"Tabi ki! Bir b. Ebî Hâzm'n:

“Zulmü sindiren bir yürek sktnt çekmc2

Yularndan çekilen kayvan gibi feryat etmez
"
sözünü iitmedin mi ki?"

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Barp çaranlarn

sesini duyup da ne dediini anlamayanlarn hâline benzer ..." 7 âyetini

açklarken öyle demitir: "Burada baran kii çobana, duyup da

anlamayanlar da deve, koyun gibi hayvanlara benzetilmitir. Ki bunlar sesi

duyar, ancak ne denildiini akledemezler."

Vekî'nin bildirdiine göre krime: "...Barp çaranlarn sesini duyup da

ne dediini anlamayanlarn hâline benzer ..."
8
âyetini açklarken öyle

demitir: "Kafir kendisine söylenen gereçekler karsnda hayvan gibidir.

Söyleyenin sesini duyar, ancak ne söylendiini akledemez."

1 bn Cerîr (3/44) ve bn F.bî Hatim 1/282 (1513).

1 Bakara Sur. 171

3 bn Cerîr (3/43).

4 bn Cerîr (3/44).

3 Bakara Sur. 171
6
Mesâilu Nâfi' b. el-Ezrak (266).

7 Bakara Sur. 171
8
Bakara Sur. 171
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bn Cerîr, bn Cüreyc'den bildiriyor: Atâ (b.ebî Rabâh) u âyeti açklarken

bana öyle demitir: "Bunlar, haklarnda: "Allah'n indirdii kitaptan bir ey
gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya, ite onlar karnlarna ateten

baka bir ey doldurmazlar. Kyamet günü Allah onlarla konumaz ve

onlar temize çkarmaz. Onlara son derece ac bir azap vardr. te onlar

hidâyeti brakp dalaleti, mafireti verip azab satn almlardr. Bunlar

atee kar ne kadar da dayankl imiler!"
1

âyetleri nazil olan topluluk

Yahudilerdir.”
2

iii r* û| â U£iij ftâ'jj u oit & iji* ijiiî û*iî u

ûjJLi;

"Ey iman edenler! Size verdiimiz rzklann temiz

olanlarndan yiyin. Eer siz yalnz Allah'a kulluk ediyorsanz

O na ükredin." (Bakara Sur. 172)

Ahmed, Müslim, Tirmizî, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre'den

bildiriyor: Resûlullah Isaiiallahu aleyhi yesdiem) öyle buyurdu: “Yüce Allah temizdir ve

kullarndan sadece temiz olan eyleri sever. Yüce Allah müminlere emrettii

eyleri peygamberlerine de emretmitir. Peygamberlerine: «Ey peygamberler!

Temiz eylerden yiyiniz ve iyi ameller ileyiniz. Dorusu ben, sizin

yaptnz eyleri tamamen bilirim.»
5 buyurmutur. Müminlere de: «Ey iman

edenler! Size verdiimiz rzklarn temiz olanlarndan yiyin. Eer siz yalnz

Allah'a kulluk ediyorsanz O’na ükredin» 4 buyurmutur Allah Resulü

devamnda öyle buyurdu: "Bir adam uzun bir yolculua çkar, saç ba
dank ve toz içindedir. Bu ekilde ellerini kaldrp: «Yâ Rab! Yâ Rab!» diye

dua etmeye balar. Oysa yedii haramdr, içtii haramdr, giydii haramdr.

Haram içinde yetiip büyümütür. Böyles bir kiinin duasna nasl icabet

edilsin?"'’

' Bakara Sur. 174, 175
1 bn Cerîr (3/51).

3 Mü’minûn Sur. 51

4 Bakara Sur. 172

5 Ahmed 14/90 (8348), Müslim (1015) ve Tirm/.î (2989).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "... Rzklarn temiz

olanlarndan yiyin ..."

1

âyetini açklarken: “Helal olan nzklardan yiyiniz"

demitir.

bn Sa'd'n bildirdiine göre bir defasnda Ömer b. Abdilazîz: “Dün gece

nohut ile mercimek yedim de kamm iti" dedi. Adamn biri ona: “Ey

müminlerim emiri! Yüce Allah: ü* 9U buyurup güze!

yemeklerden yememizi emreder" deyince, Ömer b. Abdilazîz: "Heyhat ki

heyhat! Sen âyeti yanl yorumlamsn! Burada kastedilen güzel yemekler

deil, helal kazançtan olan yiyeceklerdir” karln verdi.
3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "Ey iman edenler ..." 4
ifadesini

açklarken: “Yani, ey bu dine inanp tasdik edenler, anlamndadr" demitir.

bn Cerîr de: "...Size verdiimiz rzklarn temiz olanlarndan yiyin. Eer

siz yalnz Allah'a kulluk ediyorsanz O'na ükredin "5 âyetini açklarken öyle

demitir: “Yani daha önce size haram klmadm halde kendinize haram

kldnz sonradan bunlar size helal klmamla da helal olan yiyecek ve

içecekleri yiyip için. Rzk olarak verdii ve size helal kld eylerden dola>

da Yüce Allah’a laykyla ve O’na yakr bir ekilde ükranlannz sunun."
6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Umeyye: "Ey iman edenler! Size

verdiimiz rzklarn temiz olanlarndan yiyin ..."

7

âyetini açklarken öyle

demitir: "Temiz olan rzklar için kiinin çocuu ile malndan daha helal ve

temiz bir ey yoktur."

bn Ebî eybe, Ahmed ve Müslim'in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiiailahu aleyhi vesdiem}: "Yüce Allah, bir ey yedii veya bir ey içtii zaman kendisine
n

hamdeden kulundan raz olur'' buyurmutur.

1

Bakara Sur. 172
J Bakara Sur. 172

3 bn Sa'd (5/367).

4 Bakara Sur. 172

5 Bakara Sur. 172
6 bn Cerir (3/52, 53).

7 Bakara Sur. 172
8 bn Ebî eybe (10/344), Ahmed 19/207-209 (12168) ve Müslim (2734).
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^ *4^' çj>~ ^1

f~rj J> i» ûj5^S

J

*U Vj $> jUl

“Allah, size ancak le, kan, domuz eti ve Allah'tan bakas
adna kesileni haram kld. Ama kim mecbur olur da,

bakasnn hakkna el uzatmadan ve zaruret ölçüsünü

amadan yemek zorunda kalrsa, ona günah yoktur.

üphesiz, Allah çok balayandr, çok merhamet edendir."
(Bakara Sup. 17 3)

Ahmed, bn Mâce, Dârakutnî, Hâkim ve bn Merdûye’nin bn Ömer’den

bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi «eseHem):
"
Bize iki ölü hayvan eti ile iki kan

helal klnmtr. Ölü hayvan etleri balk ile çekirgedir. Helal klman kanlar ise

karacier ve dalaktr" buyurmutur.

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “jJ Ui
”2

ifadesini: "Kesilen,

boazlanan” olarak açklamtr.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'tan bakas adna

kesileni ..." 3 buyruunu açklarken: "Tautlar adna kesilenlerdir” demitir.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "JJ lij
”5 ifadesini açklarken:

“Allah’tan bakas adna kesilen hayvandr” demitir.

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Allah'tan bakas adna

kesileni ..." 7 buyruunu açklarken: "Kesilirken Allah’tan bakasnn ad anlan

hayvandr” demitir .

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ama kim mecbur olur da,

bakasnn hakkna el uzatmadan ve zaruret ölçüsünü amadan yemek

’ Ahmed 10/15. 16 (5723), bn Mâcc (3218, 3314) ve Dârakutnî (4/271). Sahih hadistir

(bak: Sahih Sünen bn Mâcc. 2607, 2679).

1 Bakara Sur. 173

J Bakara Sur. 173
4 bn Cerîr (3/55).

5 Bakara Sur. 173
6 bn Ebî Hatim 1/283 (1519).

; Bakara Sur. 173
8 bn Ebî Hatim 1/283(1518).
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zorunda kalrsa..."' âyetini açklarken öyle demitir: "Her kim haram olan

bir eyi yemek zorunda braklrsa bunda bir günah olmaz. Ancak

zorlanmadan haram olan bir eyi yiyen kii, Allah'a kar gelmi ve hacdi

am olur."

2

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesi için: "Le hükmünde olan hayvan konusunda bakalanna haksizlik

etmemektir" demitir. 'SU Sii"
4

ifadesi için de: "Bunun etini yerken ölçüyü,

haddi amamaktr" demitir. 5

Süfyân b. Uyeyne, Âdem b. yâs, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd o.

Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî, el-Ma'rife ve

Sünen 'de bildirdiine göre Mücâhid: "...Bakasnn hakkna el uzatmadan

ve zaruret ölçüsünü amadan ..."
6 buyruunu açklarken öyle demit r:

"Müslümanlarn haklarna tecavüz etmeyecek ve bu yönde haddi amayacak

bir durumda iken böylesi bir eyi yemeye mecbur kalrsa bir günah olmaz.

Ancak akrabalk balann koparmak, yol kesmek, fesat çkarmak, cemaatten

ayrlmak, cemaati bölmek veya Allah'a isyan olan bu yönde herhangi bir c y

için yola koyulup da le eti yemek zorunda braklan kiinin yemesi helal

deildir."

7

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti

açklarken öyle demitir: ‘SU yj buyruunda: 'SU" yol

kesmek anlamndadr ki böylesi bir ii yaparken buna zorlanan kiinin

yemesine ruhsat yoktur. "51U Yani yemek zorunda kald zaman

yemesinin herhangi bir günah olmaz, "jyiî ii ji" Yani kiinin, haram olan

etten yemesini balar, Yani Yüce Allah yemek zorunda kald zaman
Q

yemesini helal klarak merhamet etmitir.

1

Bakara Sur. 173

* bn Ebî Hâtim 1/283 (1520).

3 Bakara Sur. 173
1 Bakara Sur. 173
5 bn Ebî Hâtim 1/284 (1527. hadisin hemen akabinde).
6
Bakara Sur. 173

7 Âdem ( Tefsir Mücâhid, sh. 219), Saîd b. Mansûr (Tefsir, 243, lafz kendisinindir), bn
Ebî Hâtim 1/283, 284 (1523, 1528) ve Beyhakî, el-Ma'rife (1620), Sünen (3/156).

8 bn Ebî Hâtim 1/284, 285 (1524, 1531, 1532).
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Vekî'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) ile a'bî: “Kii le eti yemek

zorunda kalrsa sadece hayatta kalacak kadar yiyebilir" demilerdir.

Vekî', Abd b. Humeyd ve Ebu’-eyh, Mesrûk’dan bildiriyor: “Kim le eti,

kan ve domuz eti yemek zorunda kalr, ancak irendii için veya baka bir

sebeple uzak durup yemez veya içmez de bunun sonucunda ölürse

Cehenneme girer."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "ile Sis ^ ^Li>l j-a
" 1

âyetini

açklarken öyle demitir: “Burada ^e" ifadesi, böylesi bir eti yemek

konusunda arya kaçlmamas ve bunun istismar edilmemesidir, “ile Sis"

ifadesi ise kiinin, baka bir eyi yeme seçenei varken haram olan helala

katp veya haram olan helal sayp yemesidir."

u Jjû,! Sus ilil *i
Lj vaâ j» üi j>-t u o ^jj ö\'S *

Sj îiUi
fjt
4 Sj jü Stj^ ^
fi 4-^

“Allahn indirdii Kitap tan bir eyi gizlemede bulunup onu

az bir deere deienler var ya, onlarn karnlarna
tkndklar ancak atetir. Allah kyamet günü onlarla

konumaz ve onlan günahlardan antmaz. Onlara elem

verici azab vardr." (Bakam Sur. 174)

bn Cerîr, krime'den bildiriyor: "Allah'n indirdii Kitap'tan bir eyi

gizlemede bulunup onu az bir deere deienler var ya, onlarn karnlarna

tkndklar ancak atetir. Allah kyamet günü onlarla konumaz ve onlart

günahlardan artmaz. Onlara elem verici azab vardr"2
âyeti ile "Allah'n

ahdini ve yeminlerini az bir deere deienlerin, ite onlarn, âhirette bir

paylar yoktur. Allah onlara kyamet günü hitab etmeyecek, onlara

bakmayacak, onlar temize çkarmayacaktr. Elem verici azab onlar içindir
" 3

âyeti, Yahudiler hakknda nazil olmutur .

4

1 Bakara Sur. 173
2

Bakara Sur. 174

3
Âl-i mrân Sur. 77

* bn Cerir (3/65).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Siiddî bu âyeti açklarken: "Kitaplarnda

bulunan Muhammed (sbUbIIbIiu aleyh, vesellen) ismini az bir menfaat karlnda
gizlemilerdir" demitir.’

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Allah'n indirdii Kitap’tan bir

eyi gizlemede bulunup onu az bir deere deienler var ya, onlarn

karnlarna tkndklar ancak atetir. Allah kyamet günü onlarla konumaz

ve onlar günahlardan artmaz. Onlara elem verici azab vardr"
2
âyetini

açklarken öyle demitir: "Bunlar Ehl-i kitâb'dr zira kitaplannda Yüce

Allah'n indirmi olduu hakk, hidayeti, slam' ve Allah Resûlünün

peygamberliine dair bilgi ve iaretleri menfaat karlnda gizlemilerdir.

Ancak Yüce Allah âyetin devamnda bu gizlemeye karlk aldklar bu bedelin

kyamet gününde midelerinde bir ate olacan bildirmitir.”3

Sa’lebî zayf bir senedle bn Abbâs'tan bildiriyor: Muhammed'inisBiiaiiahud-yhi

vBseiiem)bisetinden önce Yahudi liderlerine: "Tevrat'ta gönderilecek peygamber

hakknda ne tür bilgiler var?" diye sordum. "Tevrat'ta anlatlanlara göre îsa

Mesih’ten sonra Muhammed adnda yeni bir peygamber çkacak ve zinay,

içkiyi, elenceyi ve haksz yere kan aktmay yasaklayacak" karln verdiler.

Sonradan Hz. Peygamber (saüaiiahu aleyh. ««HM gönderilip de Medine'ye hicret

edince Yahudi liderleri, bilginlerine: "Kitabnzda peygamber olarak

gönderilecei söylenen kii bu mudur?" diye sorunca, bilginler liderlerin

kendilerine verecekleri mallara tamah ederek: "Kitabmzda gönderilecei

söylenen kii bu deildir” dediler. Bunu dedikleri için de liderler onlara mal

vererek ödüllendirdiler Yüce Allah da Yahudilerin bu sözlerini yalanlamak

üzere bu âyeti indirdi.

Sa'lebî zayf bir senedle bn Abbâs'tan bildiriyor: "Bu âyet Yahudilerin

lider ve bilginleri hakknda nazil olmutur. Halktan hediye ve yardm alr,

gelecek peygamberin de onlarn içinden gönderilmesini beklerlerdi. Ancak

Yüce Allah peygamber olarak onlann dndan birini, Muhammed’itsBüBhuBe-hi

vEseliem) gönderince halktan gelecek yardmlann kesilmesinden ve liderliklerinin

elden gitmesinden korktular. Bu endie içinde kitaplannda Peygamberimizin

sfatlann bildiren âyetleri deitirdiler ve Yahudi ahaliye: "Ahir zamanda

gönderilecei söylenen peygamberin sfatlan ile Araplardan peygamber

1 bn Cerir (3/65).

1 Bakara Sur. 174
5 bn Cerîr (3/64, 66).
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olarak gönderildiini söyleyen kiinin sfatlar birbirine uymuyor" dediler.

Normal halktan olan Yahudiler de kitaplarnda bulunan ve ahir zamanda

çkaca bildirilen peygamberin sfatlan ile Peygamberimizin (saMiBhu aleyhi vesciiem)

sfatlann karlatrdklarnda birbirine uymadn gördüler. Böyle gördükleri

için de O'na tabi olmadlar. Bunun üzerine: "Allah’n indirdii Kitap’tan bir

eyi gizlemede bulunup onu az bir deere deienler var ya, onlarn

karnlarna tkndklar ancak atetir. Allah kyamet günü onlarla konumaz

ve onlar günahlardan artmaz. Onlara elem verici azab vardr"' âyeti nazil

oldu."

- 6
0

J* U Ol-UIj ^iiL ibÜJl \yp.\ jJJl JjUj\

J> ijîL-l -yû OU jiJl olidl jj; âl ot îüi * jlül
^ • * * * " '

"te bunlar hidayeti verip sapkl, balanmay verip

azab satn alanlardr. Onlar atee kar ne kadar da

dayankldrlar! Bu da, Allah n Kitab' doru olarak

indirmesinden ileri geliyor. Kitap hakknda ayrla
düenler dorusu derin bir çkmazdadrlar."

(Bakara Sur. 175. 176)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "te bunlar hidayeti verip

sapkl, balanmay verip azab satn alanlardr. Onlar atee kar ne

kadar da dayankldrlar!"

1

âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar hidayet

yerine dalâleti, mafiret yerine de azab seçmilerdir. Kendilerini Cehenneme

götürecek ileri yapmada ne kadar da cesur ve fütursuzlar!"3

Süfyân b. Uyeyne, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym, Hilye'de bildirdiine göre Mücâhid:

1

Bakara Sur. 174
1

Bakara Sur. 175

3 bn F.bî Hâtim 1/286 (1537).
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"...Onlar atee kar ne kadar da dayankldrlar!"
1

âyetini açklarken:

"Kendilerini Cehennem ateine götürecek ileri yapp dururlar" demitir.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "...Onlar atee kar ne kadar da dayankldrlar!" 3 âyetini açklarken:

"Vallahi onlar Cehennem ateine dayanabilecek güçte deiller; ancak burada

Yüce Allah kendilerini Cehennem ateine götürecek ileri yapmada ne kadar

cesur ve fütursuzca davrandklarn ifade etmitir” demitir. 4

bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Onlar atee kar ne kadar da

dayankldrlar!" 5 âyetini açklarken: "Kendilerini Cehennem ateine

götürecek ileri yapmada ne kadar da cesur ve fütursuzlar!" demitir.
6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "jû JU 'çjtfJo1 Us"
7 âyetini açklarken

öyle demitir: "fade istifham babndadr. Yani: «Onlan bu ekilde

Cehennem ateine kar sabrl klacak ey nedir ki?» denilmek istenmitir."

jjüLi ^ vli£Ji j 3S.1 jjJi j}i"
9
âyetini açklarken de öyle demitir:

"Kitap hakknda ihtilafa düenlerden kast Yahudi ile Hristiyanlardr. Bunlarn

da Müslümanlara kar derin bir dümanln içinde olduklan ifade

edilmitir."9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye öyle demitir: "Kur'ân

üzerinde tartanlar konusunda, "Allah'n âyetleri hakknda inkâr

edenlerden bakas tartmaya girimez ..."
10
âyeti ile, "...Kitap hakknda

ayrla düenler dorusu derin bir çkmazdadrlar"
11

âyeti ne kadar ar
âyetlerdir."

:

Bakara Sur. 175
J
Saîd b. Mansûr (Tefsir. 244), bn Cerîr (3(70), bn Eb Hatim 1/286 (1537. hailisin

hemen akabinde) ve Ebû Nuaym (3/290).

3 Bakara Sur. 175

4 bn Cerîr (3/68).

5 Bakara Sur. 175
6 bn Cerîr (3/68).

7 Bakara Sur. 175
2
Bakara Sur. 176

9 bn Cerîr (3/69, 73).

Mü'min Sur. 4

” Bakara Sur. 176
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J3 ol^^/ / / ' /

'Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi

olmak demek deildir../' (Bakara Sur. 177)

bn Ebî Hâtim ile Hâkim’in bildirdiine göre Ebû Zer, Peygamberimize

(sallallehu aleyhi «seliem) man konusunu Sorunca, Allah ResÛlÜ (sallallahu aleyhi vesellem):

"Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek

deildir. Lâkin iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitab'a,

peygamberlere inanan, O'nun sevgisiyle, yaknlarna, yetimlere,

dükünlere, yolculara, yoksullara ve köleler urunda mal veren, namaz

klan, zekat veren ve ahitletiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda,

darda ve sava alannda sabredenlerdir. te onlar doru olanlardr ve

saknanlar ancak onlardr"

1

âyetini sonuna kadar okudu. Ebû Zer bir daha

sorunca, Allah Resulü cevap olarak ayn âyeti okudu. Ebû Zer bir daha

sorunca, Allah Resûlü ayn âyeti okudu ve: "manl olduun zaman, bir iyilik

yaptnda bunu kalbinden gelerek seversin. Bir kötülük yaptn zaman da

bundan kalpten nefret edersin " buyurdu .

1

shâk b. Râhuye, Müsned’de, Abd b. Humeyd ve bn Merdûye, Kâsm b.

Abdirrahman'dan bildiriyor: Adamn biri Ebû Zer’e geldi ve: “man nedir?”

diye sordu. Ebû Zer de adama: "Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana

çevirmeniz iyi olmak demek deildir. Lâkin iyi olan, Allah'a, âhiret gününe,

meleklere, Kitab'a, peygamberlere inanan, O'nun sevgisiyle, yaknlarna,

yetimlere, dükünlere, yolculara, yoksullara ve köleler urunda mal veren,

namaz klan, zekat veren ve ahitletiklerinde ahitlerine vefa gösterenler,

zorda, darda ve sava alannda sabredenlerdir. te onlar doru olanlardr

ve saknanlar ancak onlardr
7'3 âyetini okudu. Ebû Zer âyeti bitirince adam:

“Ben sana iyiliin ne demek olduunu sormuyorum!” dedi. Ebû Zer de

adama öyle karlk verdi: “Adamn biri Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi «seiiem) geldi ve

senin bana sorduun soruyu sordu. Allah Resûlü cevap olarak ona bu âyeti

okudu, ancak adam senin de yaptn gibi böylesi bir cevaba raz olmad.

Allah Resûlü adama: "Yakla!" deyince, adam yanna yaklat. Sonrasnda

1 Bakara Sur. 177
1 bn Ebî Hâtim 1/287 (1539) ve Hâkim (2/272, "sahih"). Zchebî de munkat' bir hadis

olduunu söylemitir.

3 Bakara Sur. 177
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ona: «(man etmi) bir mümin iyilik yapt zaman buna sevinir ve sevabn

Allah'tan umar. Bir kötülük yapt zaman da buna üzülür ve bundan dolay

cezalandrlmaktan korkar» buyurdu." 1

Abdurrezzâk, bn Râhuye ve Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildiriyor: Ebû

Zer, Resûlullah'aisaiiaiiahu aleyhi vesellem) iman konusunu sorunca, Allah Resulü cevap

olarak: "Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak

demek deildir. Lâkin iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitab'a,

peygamberlere inanan, O'nun sevgisiyle, yaknlarna, yetimlere,

dükünlere, yolculara, yoksullara ve köleler urunda mal veren, namaz

klan, zekat veren ve ahitletiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda,

darda ve sava alannda sabredenlerdir. te onlar doru olanlardr ve

saknanlar ancak onlardr"
2
âyetini okudu .

3

bn Râhuye ile Abd b. Humeyd, krime'den bildiriyor: Haan b. Ali'ye am
dönüünde iman konusu sorulunca cevap olarak: "Yüzlerinizi doudan yana

ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek deildir. Lâkin iyi olan,

Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitab'a, peygamberlere inanan, O'nun

sevgisiyle, yaknlarna, yetimlere, dükünlere, yolculara, yoksullara ve

köleler urunda mal veren, namaz klan, zekat veren ve ahitletiklerinde

ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve sava alannda sabredenlerdir.

te onlar doru olanlardr ve saknanlar ancak onlardr"4 âyetini okudu .
5

Abdurrezzâk ile bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: "Yahudi'ler bat,

Hristiyanlar da dou tarafna doru namaz klarlard. Bunun üzerine:

«Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek

deildir...»
6
âyeti nazil oldu ." 7

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yüzlerinizi

doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek deildir..."
8

' Busiri’nin thafnda (bak: Metâlibu'l-Âliye, 3899) geçtii üzere shâk ve bn Kesir,

Tefsirde (1/296) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr: "Munkat' hadistir" demitir.
2

Bakara Sur. 177
3 Abdurrezzâk, Cami' (20110) ve Metâlib'de (3899) geçtii üzere shâk b. Râhuyeh. bn

Hacer: "Mürsel bir hadis olup isnad sahihtir. ahidi de vardr" demitir.
4 Bakara Sur. 177
3 Metâlib'de (3900) geçtii üzere shâk b. Râhuyeh.
6 Bakara Sur. 177
7 Abdurrezzâk (1/66) ve bn Cerîr (3/74),
8
Bakara Sur. 177
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âyetini açklarken öyle demitir: “Buradan kast namazdr. Âyet

Peygamberimizin (saiiaiiahu aleyhi yeseiiem) Mekke'den Medine'ye hicret edip de farzlar

ve hadler hakknda âyetlerin nazil olmasndan sonra inmitir. Burada Yüce

Allah, amelsiz bir namazn kiinin iyi olmasna yetmeyeceini bildirmi, farzlar

ile bunlarn gerektirdii amellerin de yerine getirilmesi gerektiini

buyurmutur.

bn Cerîr, ibn Abbâs'tan bildiriyor: "Yüzlerinizi doudan yana ve batdan

yana çevirmeniz iyi olmak demek deildir..."
2

âyeti, Medine’de nazil

olmutur. Yüzü dou veya batya çevirmekten kast da namazdr. Burada

Yüce Allah sadece namaz klmak ile iyi olunamayacan, asl iyiliin Allah’a

itaatin ve bu yönde yaplan eylerin kalbe nüfuz edip yerlemesi olduunu

bildirmitir."3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde:

"Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek

deildir..."
4
âyetini açklarken öyle demitir: “Bize anlatldna göre

adamn biri Peygamberimize (uiiiiahu Bieyh ve»iem) iyilik konusunu sormu

sonrasnda Yüce Allah bu âyeti indirmitir. Bu âyet inince de Allah Resulü

soruyu soran adam çanp bu âyeti ona okumutur.

Farzlarla ilgili âyetler nazil olmadan önce kii Allah’tan baka ilah

olmadna, Muhammed'in de Allah'n kulu ve resulü olduuna dair ehadet

getirdikten sonra bu hal üzere öldüü zaman Yüce Allah’n kendisini

balamas, merhamet etmesi umulurdu. Sonrasnda: "Yüzlerinizi doudan

yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek deildir. Lâkin iyi olan,

Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitab'a, peygamberlere inanan, O'nun

sevgisiyle, yaknlarna, yetimlere, dükünlere, yolculara, yoksullara ve

köleler urunda mal veren, namaz klan, zekat veren ve ahitletiklerinde

ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve sava alannda sabredenlerdir.

te onlar doru olanlardr ve saknanlar ancak onlardr" 5 âyeti nazil oldu.

’ bn Cerîr (3/74) ve bn Ebî Hatim 1/287 (1540).

1 Bakara Sur. 177
1 bn Cerîr (3/74, 75).

* Bakara Sur. 177

5 Bakara Sur. 177
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Zira ibadet ederken Yahudiler batya Hristiyanlar da douya doru

yönelirlerdi .”
1

bn Cerîr ile bn Ebî Hatim, Ebu’l-Âliye'den bildiriyor “Yahudiler bat,

Hristiyanlar da dou tarafna doru namaz klarlard. Bunun üzenne:

"Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek

deildir ..."
2

âyeti nazil oldu .”3

Ebû Ubeyd, Fadâil’de ve Sa'lebî'nin Hârûn'dan bildirdiine göre bn

Mes’ûd ile Ubey b. Ka’b bu âyeti: “*Jy jl ^Jl lafzyla okurlard.

Vekî', bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Ebû Meysere'den bildiriyor

"Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek

deildir. Lâkin iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitab'a,

peygamberlere inanan, O'nun sevgisiyle, yaknlarna, yetimlere,

dükünlere, yolculara, yoksullara ve köleler urunda mal veren, namaz

klan, zekat veren ve ahitletiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda,

darda ve sava alannda sabredenlerdir, ite onlar doru olanlardr ve

saknanlar ancak onlardr
"4

âyetiyle amel eden kiinin iman kamil olur.”3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid öyle demitir: "Yüzlerinizi

doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek deildir ..."
6

Asl iyilik Allah'a itaatin ve bu yönde yaplan eylerin kalbe nüfuz edip

yerlemesidir.”

bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifte, A’me'ten bildiriyor: “Bizim kraatimizde:

“ijjs jl *)Ji o-J
”7

lafz yerine: “^ jl lafz vardr.”
8

Osjîilli Î5Ö5UJ ji\ pjJlj -L. c/\ ji jJl jdj. .

.

^Ilj J$\^ &> juJl J\j

’ bn Cerir (3/76).

J Bakara Sur. 177
} bn Cerir (3/76) ve bn Ebî Hatim 1/287 (Sli). bn Cerir'de Rabî'in sözü olarak

geçer.
* Bakara Sur. 177

* bn Ebî eybe (13/414).

6 Bakara Sur. 177
’ Bakara Sur. 177

“ bn Ebî Dâvud (sh. 57).
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«M d^\

J

Siârjs Jfj 1^\
f
Ûî
j ylîi» ^j jislu

j

•jîÂo» ^JI «Iij ^tdl »UÜl ^ ^^Lkîlj jÂaIp

"...Lâkin iyi olan. Allah'a, âhiret gününe, meleklere. Kitab a,

peygamberlere inanan, O'nun sevgisiyle, yaknlarna,
yetimlere, dükünlere, yolculara, yoksullara ve köleler

urunda mal veren, namaz klan, zekat veren ve
ahitletiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda

ve sava alannda sabredenlerdir. te onlar doru
olanlardr ve saknanlar ancak onlardr." (BnU™ Sur. 177)

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Ebî Hatim, el-

Âcurrî, e-crfa'de, Lâlekâî, es-Sunnc’de, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-

îmân’da Ömer b. el-Hattâb'tan bildiriyor: Peygamberimizin (saiiaüahu aleyhi «eseiier)

yannda otururken güzel yüzlü, düzgün saçl, beyaz giysili bir adam yürüyerek

çkageldi. Adam görünce birbirimize bakmaya baladk. Zira adam

tanmyorduk ve hali yolcuyu da andrmyordu. "Yâ Resûlallah! Yanna

gelebilir miyim?" diye sorunca, Allah Resûlü (sallailahu aleyhi «eseiiem): "Gelebilirsin"

karln verdi. Bunun üzerine adam yaklat ve dizlerini Allah Resûlü'nün

dizlerinin dibine koyarak oturdu. Ellerini de Peygamberimizin (aiMiahu aleyhi vaseiam)

dizlerinin üzerine koyarak: "slam nedir?" diye sordu. Allah Resûlü (sailalahu aleyhi

vtseflem): "Allah'tan baka ilah olmadna, Muhammed'in Allah’n Resûlü

olduuna ehadet etmen, namaz klman, zekat vermen, Ramazan orucunu

tutman ve Kabe'yi haccetmendir" karln verdi. Adam: "man nedir?" diye

sorunca, Allah Resûlü (saiiaileht aleyhi veseiiem): "Allah'a, meleklerine, Cennet ile

Cehenneme, ölümden sonra tekrar dirilmeye ve tamamyla (hayr ve erriyle)

kadere inanmandr karln verdi.

Adam: "hsan nedir?" diye sorunca, Allah Resûlü {sallailahu aleyhi vesellem): "Allah'

karnda görüyormuçasna amel etmendir. Zira sen onu her ne kadar

göremesen de o seni görür" karln verdi. Adam: “Kyamet ne zaman

kopacak?" diye sorunca, Allah Resûlü (sallailahu aleyhi vesellem): "Bu konuda kendisine

1 bn Merdûye'nin lafz: "Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere

inanmandr" eklindedir.
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soru sorulan kii soran kiiden daha bilgili deil" karln verdi. Adam: “Peki,

alametleri nelerdir?" diye sorunca, Allah Resûlü (uiiaHahu aleyhi vesellem):
"
Yalnayak

çplak ve fakir koyun çobanlarnn yüksek bina dikmede bakalaryla yarmalar

ve kadnlarn kendi efendilerini dourmalardr" karln verdi. Adam kalkp

gittikten bir süre sonra Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "O adam bana getirin"

dedi ancak bütün aramalarmza ramen adam bulunamad. Olayn üzerinden

iki veya üç gün geçtikten sonra Allah Resûlü bana: "Ey Hattâb’n olu! Geçen

gün u u sorulan soran kiinin kim olduunu biliyor musun?" diye sordu.

"Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dediimde de: "O Cebrail'di, dininizi size

öretmek için gelmiti'’ buyurdu.'

Ahmed ve Bezzâr, bn Abbâs'tan bildiriyor: Bir mecliste otururken

Resûlullah'a (saliaiiahu aleyhi vesaiiem) Cebrâil geldi ve önünde oturdu. Ellerini de

Resûlullah'nisfiiisiiahuBievhreseiiem) dizlerinin üzerine koydu ve: "Yâ Resûlallah! Bana

slam' anlat" dedi. Allah Resûlü UaiiaHahu eleyin «seiiem): "slam, Yüce Allah'a

yönelmen, Allah'tan baka ilah olmadna, tek ve ortaksz olduuna,

Muhammcd'in de Allah'n kulu ve Resûlü olduuna ehadet etmendi-"

karln verdi. Cebrâil: "Peki, dediini yaparsam Müslüman olur muyum’”

diye sorunca, Allah Resûlü (uHaiihu aleyhi vesellem): "Bunu yaparsan Müslüman

olursun" karln verdi. Sonra: "Yâ Resûlallah! Bana iman anlat” dedi. Allah

Resûlü (saiiaflahu aleyhi vesellem): "man; Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaba,

peygamberlere, ölüme ve ölümden sonra tekrar dirilmeye, Cennet ile

Cehenneme, hesab ile mizana, hayr ve erriyle tümden kadere inanmandr"

karln verdi. Cebrâil: “Peki, dediini yaparsam iman etmi olur muyum?”

diye sorunca, Allah Resûlü (saiiailahu aleyhi vesellem): "Bunu yaparsan iman etmi

olursun" karln verdi. Sonra: “Yâ Resûlallah! Bana ihsan anlat” deci.

Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyh, vesellem): "Allah' karnda görüyormuçasna amel

etmendir. Zira sen onu her ne kadar göremesen de o seni görür" karln
verdi.

2

Bezzâr, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi vesellem) ashabyla bir

mecliste otururken üzerinde yolcu giysisi olan bir adam yanna gelip hemen

önünde oturdu. Ellerini de dizlerinin üzerine koydu ve: "Ey Muhammed!

1 Ahmed 1/314, 315 (184), Müslim (1), EbÛ Dâvud (4695), Tirmizî (2610), Nesâî (5005),

bn Mâce (63), el-Âcum (205), Lâlekâî (1037) ve Beyhakî (3973).
} Ahmed 5/94 (2924) ve Bezzâr, Kefn'l-Estâr (24). Müsned' in muhakkikleri: "Hasen

hadistir" demilerdir.
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slam nedir?" diye sordu. Allah Resûlü (uiiaiiahu aleyhimM: "Allah'tan baka ilah

olmadna, tek ve ortaksz olduuna, Muhammed'in de Allah'n kulu ve

Resûlü olduuna ehadet etmek, namaz klmak, zekat vermek, Ramazan ayn
oruçlu geçirmek, imkan olduu zaman da hacca gitmektir" karln verdi.

Adam: "Peki, bunlar yapmam halinde Müslüman olur muyum?" diye

sorunca, Allah Resûlü MaiiaJu aleyhi veseilem): "Evet, olursun” karln verdi. Adam

da: "Doru söyledin" dedi. Sonra: "Ey Muhammedi man nedir?" diye sordu.

Allah Resûlü (saiBiahu aleyhi veseilem):
"
Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba,

peygamberlere, ölüme ve ölümden sonra tekrar dirilmeye, hesaba çekilmeye,

Cennet ile Cehenneme ve tümüyle {hayr ve erriyle) kadere iman etmektir

"

karln verdi. Adam: "Peki, bunlan yapmam halinde mümin olur muyum?”

diye sorunca, Allah Resûlü (saiialiahu aleyhi veseilem): "Evet, olursun " karln verdi.

Adam da: "Doru söyledin" dedi.

Sonra: "Ey Muhammedi hsan nedir?" diye sordu. Allah Resûlü (saiialiahu aleyhi

veseilem):
"
Allah’ karnda görüyormuçasna amel etmendir. Zira sen onu her ne

kadar göremesen de o seni görür” karln verdi. Adam: "Peki, böyle

yapmam halinde Muhsin (ihsan sahibi) biri olur muyum?" diye sorunca, Allah

Resûlü (saiBiiahu aleyhi veseilem): "Evet, olursun” karln verdi. Adam da: "Doru

söyledin" dedi. Sonra: "Ey Muhammedi Kyamet ne zaman kopacak?" diye

sordu. Allah Resûlü (saiialiahu aleyhi veseilem): "Bu konuda kendisine soru sorulan kii

soran kiiden daha bilgili deil

"

karln verdi. Ardndan adam çkp gitti.

Allah Resûlü {sdBfehij aleyhi veseilem): "O adam bana getirin” dedi, ancak bütün

aramalanmza ramen adam bulunamad. Bunun üzerine Allah Resûlü (saiialiahu

aleyhi veseilem): “O Cebrail'di, dininizi size öretmek için gelmiti” buyurdu.
1

bn Merdûye, Ebû Hureyre ile Ebû Zer'den bildiriyor: Resûlullah'la (saiialiahu

aleyhi veseilem) birlikte bir mecliste oturuyorduk. Allah Resûlü ayaklarn giysisinin

içine alm öyle oturmutu. Bir ara bir adam çkageldi. Çok güzel bir yüzü, çok

ho bir kokusu ve çok temiz bir giysisi vard. Peygamberimizin (saiiB8ahu aleyhi veseilem)

yanna geldi ve: “Ey Muhammedi slam nedir?" diye sordu. Allah Resûlü (saiialiahu

aleyhi veseilem): ",Allah'a kulluk edip ona hiçbir eyi ortak komaman, namaz klman,

zekat vermen, hacc ifa etmen ve Ramazan orucunu tutmandr” karln
verdi. Adam: "Bunlan yapmam halinde Müslüman olur muyum?" diye

1

Bezzâr, Kefu’l-Estâr (22). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/40) der ki: "snadnda

Dahhâk b. Nibrâs vardr ki Bezzâr onun için: "Bir sakncas yoktur" demitir. Ancak

çounluk onu zayf bulmutur."
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sorunca, Allah Resûlü (salaliahu aleyhi vesellem): "Evet, olursun" karln verdi. Adam:

“Doru söyledin!” deyip: “Ey Muhammed! Bana imann ne olduunu söyle”

diye devam etti. Allah Resûlü (saliaUshu aleyhi vesellem): "Allah'a, meleklerine, kitaba,

peygamberlere ve tümüyle (hayr ve erriyle) kadere inanmandr" karlm
verdi. Adam: “Bunlar yapmam halinde mümin olur muyum?” diye sorunca,

Allah Resûlü Maiiahu aleyhi vesellem): "Evet, olursun" karln verdi. Adam ca:

“Doru söyledin” dedi.

Ahmed ile Nesâî, Muâviye b. Hayde'den bildiriyor: Allah Resûlüne (saUahu

aleyhi vesellem): “Yâ Resûlallah! Yüce Allah seni ne ile gönderdi?” diye sorduumca:

"Yüce Allah beni slam'la gönderdi" karln verdi. Ona: “Peki, slam nedir?”

diye sorduumda da: "Allah'tan baka ilah olmadna, Muhammed'in de

Allah'n kulu ve Resûlü olduuna ehadet etmen, namaz klp zekat

vermendir" buyurdu .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “ali- Js. JUJl Jij
” 2

buyruunu açklarken: “Kiinin, maln sevmesine ramen onu bakalarna

(ihsan olarak) vermesidir” demitir.

3

bnu'l-Mubârek, Zühd’de, Vekî', Süfyân b. Uyeyne, Abdurrezzâk, Firyâbî,

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

Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de bildirdiine

göre bn Mes'ûd: “&> Js. JUJl üîs
” 4 buyruunu açklarken: “Kiinin

salklyken, mal konusunda hrsl iken, uzun bir hayat yaamay umup fakir

düme korkusu tayorken maln vermesidir” demitir.
5

Hâkim, bn Mes'ûd'dan merfû hadis-i erif olarak bunun aynsn zikreder .

6

Beyhakî, uabu'l-îman ’da Muttalib'den bildiriyor: Allah Resûlüne (saiiaiiahu

aleyhi vesellem): “Yâ Resûlallah! “dli- Js. JUJl Jj
” 1

ifadesi ne anlama geliyor? Zira

’ Ahmed 33/213 (20011) ve Nesâî (2435). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen en-NesSî,

2285).
2

Bakara Sur. 177
3 bn Ebî Hatim 1/288 (1547).

* Bakara Sur. 177
5 bnu'l-Mubârek (24), bn Kcsîr'in Tefsirinde (1/297) geçtii üzere Vekî',

Abdurrezzâk (1/66), Musannef (16324), Saîd b. Mansûr
( Tefsir, 245), bn Cerîr (3/78, 79),

bn Ebî Hatim 1/288 (16324), Taberânî (8503), Hâkim (2/272, "sahîh") ve Beyhakî (4/190).
6 bn Kesîr'in TV/sîr'inde (1/297) geçtii üzere Hâkim. Beyhakî, uab (3472. hadisin

hemen akabinde) hadisi zayf bulmutur.
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hepimiz mal severiz?" diye sorduklarnda: "Malm verirken içinden uzun

yaama ile fakir düme korkusunun geçmesidir" karln verdi.
J

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Hibbân'n Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (satiaiiaKu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:

"En hayrl sadaka; shhatli ve mal konusunda hrsl iken, uzun bir hayat

yaamay umup fakir dümekten korkuyorken verdiin sadakadr, ömrünün

sonuna kadar geciktirerek can boaza dayand zaman: « Filan kiiye u kadar,

falan kiiye bu kadar veriyorum» diye vasiyet edip geciktirmemendir. Zira artk

bu mal senin deil, zaten bakasnn (mirasçlarn) mal olmutur."3

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî, Ebu'd-Derdâ’dan

bildiriyor: “Resûlullah'n (sbMbHu aleyhi vesellem): "Ölüm annda sadaka veren kii,

ancak doyduktan sonra yemeinden bakasna hediye eden kii gibidir
"

buyurduunu iittim."4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Jyül j/i
"5 buyruunu

açklarken: "Kiinin yaknlan, akrabalardr" demitir .

6

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de Ukbe b. Ebî Muaty'n kz Ümmü
Gülsüm'den bildiriyor: Resûlullah’n (saUaliahu aleyhi »eseliem): "En hayrl sadaka kiinin

kendisine (gizlice) kin güden akrabasna verdii sadakadr" buyurduunu

iittim .

7

Ahmed, Dârimî ve Taberânî, Hakîm b. Hizâm’dan bildiriyor: Adamn biri

Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseiM en üstün sadakann hangisi olduunu sorunca:

"Kiinin kendisine (gizlice) kin güden akrabasna verdii sadakadr" karln
verdi .

6

1

Bakara Sur. 177
1
Beyhakî (3471).

3 Ahmed 12/75, 37ü, 15/222, 478 (7159, 7407, 9378, 9768), Buhârî (1419, 2748), Müslim

(1032), Ebû Dâvud (2865), Nesâî (2541, 3613) ve bn Hibbân (3312, 3335).

4 Ahmed 36/50, 51, 45/521 (21718, 21719, 27522), Ebû Dâvud (3968), Tirmizî (2123,

"sahih"), Nesâî (3616), Hâkim (2/213) ve Beyhakî (4/190, 10/273). Zayf hadistir (Elbânî,

Da'îfSünen Ebî Dâvud, B53).

5 Bakara Sur. 177
6 bn Ebî Hatim 1/289(1549).
7 Taberânî 25/80 (204), Hâkim (1/406, "sahîh") ve Beyhakî (7/27). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid'de (3/116): "Kavileri Sahih' in ravileridir" demitir.
8 Ahmed 24/36 (15320), Dârimî (1/397) ve Taberânî (3126). Müsned ' in muhakkikleri:

"Sahih hadistir" demilerdir.
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Ahmed, Ebû Dâvud, bn Hibbân ve Hâkim, müminlerin annesi

Meymûne'den bildiriyor: Bir cariyemi azat ettiimde, Hz. Peygamber (sdBlahu

aleyhi vesellem) bana: "ayet onu (hizmetlerini görmesi için) daylarna verseydin

sevabn daha fazla olurdu

"

buyurdu.'

Hatîb, Talî Talhîsi'l-Müteâbih’te bn Abbâs'tan bildiriyor: Meymûne bir

cariyesini azat etmek için Resûlullah’tan (saHatiahu aleyhi vesellem) izin isteyince ona:

"Sürüsünü yaymak için kz kardeine versen veya yaknlarndan birine venp

aranzdaki ba güçlendirsen senin için daha hayrl olur" karln verdi.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Fâtma binti Kays: "Yâ Resûlallah! Bir

miskal altnm var ne yapaym?" diye sorunca, Allah Resulü (ss^isSahu aleyhi vcseH^n):

"Akrabalarn arasnda dat " karln verdi.

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî,

Sünen'de Selmân b. Âmir ed-Dabbî’den bildirdiine göre ResûlullahMtfaNaeyh

»eseiiem): "Yoksula verilen sadakaya bir sadaka sevab verilir. Akrabaya verilen

sadakaya ise hem sadaka, hem de akrabalk ban ayakta tutma sevab olmak

üzere iki sadaka sevab verilir

"

buyurmutur .

1

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Mâce, Abdullah b. Mes'ûd'un hanm
Zeyneb'ten bildiriyor: Resûlullah'a (saiia«aSu aleyh, «sdiem): "Sadakam kocam ve

himayemde bulunan yetimler için harcasam sadakay vermi olur muyum?"

diye sorduumda: "Hem sadaka vermen, hem de akrabalarn gözetmene

karlk sana iki sadaka sevab verilir" buyurdu .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "J-Jji ^" 4 buyruunu

açklarken: "Müslümanlann misafiri olan (yabanc) kiidir" demitir .

5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "j-JLJi jil
"6 buyruunu açklarken:

"Yolcu olarak sana urayp yoluna devam edecek olan kiidir" demitir.

1

1 Ahmed 44/400, 405 (26817, 26822), Ebû Dâvud (1690), bn Hibbân (3343) ve Hâkim

(1/415, 2/213, "sahîh"), Buhârî (2592) ve Müslim (999).

1 bn Ebî eybe (3/192), Ahmed 26/164, 166, 171, 172 (16226, 16227, 16232, 16235),

Tirmizî (658, "hasen"), Nesâî (2581), bn Mâce (1844), Hâkim (1/407) ve Beyhakî (4/174).

Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1494).

3 Ahmed 25/490 (16082), Buhârî (1466), Müslim (1000), Nesâî (2582) ve bn Mâce

(1834).

4 Bakara Sur. 177
5 bn Ebî Hâtim 1/289 (1554).
6 Bakara Sur. 177



Âyet: 177 • Sadaka 143

bn Cerir'in bildirdiine göre krime: buyruunu açklarken:

“Senden bir ey (maddi yardm) isteyen kiidir” demitir .

3

Ahmed, Ebû Dâvud ve bn Ebî Hâtim'in Hüseyn b. Ali'den bildirdiine göre

Resûlullah (niiiishu Bleyhi veseiiem): "At üzerinde gelse dahi senden bir ey isteyenin

böylesi bir hakk vardr" buyurmutur.

4

bn Adiy’in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saflaliahu sieyh vesellem):

"At üzerinde olsa dahi sizden bir ey isteyenin bu isteini karlayn

"

buyurmutur.

5

bn Ebî eybe, Sâlim b. Ebi'l-Ca'd'dan bildiriyor: îsa b. Meryem: “Gümü
kemeri olan bir at üzerinde gelse dahi senden bir ey isteyenin böylesi bir

hakk vardr" demitir .

6

bn Sa'd, Tirmizî, bn Huzeyme ve bn Hibbân, Abdurrahman b.

Büceyd'den bildiriyor: Resûlullah'a (saiiaHahu aleyhi veseiiem) biat edenlerden biri olan

ninem Ümmü Büceyd bir defasnda Allah Resûlü'ne (uiUahu «tayhi vtafan): “Yâ

Resûlallah! Bazen birisi benden bir ey istemek üzere kapma dikiliyor ancak

ona verecek bir ey bulamyorum" deyince, Hz. Peygamber Miaiiahu aleyhi vesciiem):

"Yanm bir hayvan paçasndan baka bir ey bulamasan dahi bunu ona ver
"

karln verdi.

bn Huzeyme'nin lafz ise: "Bir hayvan paças verecek olsan dahi yine de

onu bo çevirme" eklindedir.

7

Saîd b. Mansûr ile bn Sa'd, Amr b. Muâz el-Ensârî'den, o da ninesi

Havvâ’dan bildiriyor: Resûlullah'n (sahium aleyhi veseiier): "Yank bir hayvan paças

verecek olsanz dahi sizden bir ey isteyeni bo çevirmeyin" buyurduunu

iittim .

8

1 bn Cerir (3/83).

1

Bakara Sur. 177

5 bn Cerîr (3/84).

4 Ahmed 3/254 (1730), Ebû Dâvud (1665, 1666) ve bn Ebî Hâtm 1/290 (1556). Zayf

hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 364, 365).

5 bn Adiy (5/1878).

6 bn Ebîeybe (3/113).

7 bn Sa'd (8/459), Tirmizî (665, "sahîh"), bn Huzeyme (2472, 2473) ve bn Hibbân

(3373). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen el-Tirmizî, 533).
8 bn Sa'd (8/460), Ahmed 45/441, 442 (2745) ve Nesâî (2564). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 2405).
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bn Ebî eybe, Humeyd b. Abdirrahman’dan bildiriyor: "Denilirdi ki, kek ik

ba kadar bir ey verecek olsanz dahi sizden bir ey isteyeni bo
çevirmeyin.”'

Ebû Nuaym, Sa’lebî, Deylemî ve Hatîb, Ruuâtu Mâlik'de bn Ömer'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, «senem): "Yüce Allah ’n mümin kuluna bir

hediyesi de kapsna gelen dilencidir

"

buyurmutur .

2

bn âhîn, bnu'n-Neccâr, Târih’te Ubey b. Ka'b’dan bildiriyor: Resûlullah

(saiiBiiehu aleyhi veseiiem): "Yüce Allah'n, kullarna olan hediyelerini söyleyeyim mi y "

diye sorunca, ashab: "Tabi ki söyle” dediler Bunun üzerine Allah Resulü

(seiiaiiahu aleyhi reseiim): "Fakr kullandr. Verilen yardm kabul etse de etmese ie

fakirler Yüce Allah'n kullanna hediyeleridir" buyurdu.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "ot^Jl j*”
3 buyruunu

açklarken: "Köle azat etmektir” demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "olSjJl jî$ oV-kJi flâV
'5

buyruunu açklarken: "Farz olan namazlan tam olarak klmas, kendisine

düen zekat miktarn da ödemesidir” demitir.

6

Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Ady,

Dârakutnî ve bn Merdûye, Fâtma binti Kays’tan bildiriyor Resûlullah (saiiaishu

aleyh, veseiiem): "Malda zekat dnda da verilmesi gereken baz haklar vardr
"

buyurdu ve: "Yüzlerinizi doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi

olmak demek deildir. Lâkin iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere,

Kitab'a, peygamberlere inanan, O'nun sevgisiyle, yaknlarna, yetimlere,

dükünlere, yolculara, yoksullara ve köleler urunda mal veren, namaz

klan, zekat veren ve ahitletiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda,

' bn Ebî eybe (3/1 1 3).

* Ebû Nuaym, Târih Isbehân (2/135), Deylemî (7193) ve Camn 's-Sîr'de (6/353) geçlii
üzere Hatîb. Münâvî, FnyJu’l-Kadîr'de der ki: "Hatîb, Ruvâtu Mâlik' te bunu Ebû Eyyûb

el-Habâiri-Saîd b. Mûsa-el-Ezdî bn Ömer kanalyla rivayet etmi sonrasnda: "Saîd,

mechûl birisidir. cl-Habâirî dc zayflyla tannm birisidir" demitir." Elbânî de,

Da'îfu'l-Câmi'dc (6092) bu hadisin uydurma olduunu söylemitir.
i Bakara Sur. 177
* bn Ebî Hatim 1/290 (1558).

s Bakara Sur. 177
6 bn Ebî Hatim 1/290(1560).
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darda ve sava alannda sabredenlerdir, ite onlar doru olanlardr ve

saknanlar ancak onlardr
" 1

âyetini okudu .

2

Buhârî, Târih’te Ebû Hureyre’den bildiriyor: Peygamberimize Mailahu aleyhi

vesBiiem): “Malda zekat haricinde verilmesi gereken baka haklar var m?" diye

sorulunca: "Evet, vardr, örnein güçlü deveni binilmek üzere bakasna

vermendir" karln verdi .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre a'bî'ye: “Mal olan kiinin zekat

dnda vermesi gereken baka haklar da var m?" diye sorulunca: “Evet, var"

karln vermi ve: "...Onun sevgisiyle, yaknlarna, yetimlere,

dükünlere, yolculara, yoksullara ve köleler urunda mal veren, namaz

klan, zekat veren ve ahitletiklerinde ahitlerine vefa gösterenler, zorda,

darda ve sava alannda sabredenlerdir, ite onlar doru olanlardr ve

saknanlar ancak onlardr"4
âyetini okumutur.

Abd b. Humeyd, Rabîa b. Cülsüm’den o da babasndan bildiriyor: Müslim

b. Yesâr bana: “Yüce Allah'n Kitab'nda iki tür namaz ile iki tür zekattan

bahsedilir. Bu konuda sana âyet okuyaym m?" deyince: “Oku!" karln
verdim. Bunun üzerine öyle dedi: “Yüce Allah, Kitab'nda: "Yüzlerinizi

doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek deildir. Lâkin

iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitab'a, peygamberlere inanan,

O'nun sevgisiyle, yaknlarna, yetimlere, dükünlere, yolculara, yoksullara

ve köleler urunda mal veren, namaz klan, zekat veren ..."5 buyurur. Bunlar

ve bunlardan dahaaa olanlar nafiledir. Sonrasnda: "...Namaz klan, zekat

veren ..."
6
buyurur. Buradaki namaz ile zekat ise farzdr."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye:

"...Ahitletiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ..."7 buyruunu açklarken

öyle demitir: “Allah adna söz verip de bundan cayan kiiyi Yüce Allah

cezalandrr. Peygamber'in (salbHahu aleyhi vesei«n) zimmetini verip de sonradan bu

1 Bakara Sur. 177
1
Tirmizî (659, 660), bn Mâee (1789), bn Cerîr (3/80), bn Kbî Hâlim 1/288 (1548), bn

Adiy (4/1328), Dârakutnî (2/125) vc bn Kesr'in Tr/s/Vinde (1/298) geçtii üzere bn
Merdûye. Zayf hadistir (Elbânî, Da ’îf Sünen el-Tirmizî, 102).

3 Buhâri (3/90).

4 Bakara Sur. 177
5 Bakara Sur. 177
6 Bakara Sur. 177

7 Bakara Sur. 177
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zimmete ihanet eden kiinin de Hz. Peygamber (salialiahj sleyh veulM kyamet

gününde hasm olur."'

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

ahitlerine vefa gösterenler ..."
7 buyruunu açklarken: "Kendi aralannda ve

dier insanlara kar verdikleri sözler, yaptklar ahitlerdir” demitir.
3

Vekî’, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Ebu'-eyh ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti

açklarken öyle demitir: "»iddi
"4

ifadesi fakirlik anlamna gelir.

ifadesi de hastalk anlamndadr, “^tj ^”6
ifadesi de sava an anlamna

gelmektedir.”7

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Katâde’den bildiriyor: "Aramzda "«.uti’i”

ifadesinin darlk ve fakirlik, kelimesinin hastalk ve rahatszlk,
"

ifadesinin ise sava an, sava alan anlamna geldiini konuurduk .”8

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "*>Jii .utü
''9

ifadesinin ne anlama geldiini sorduunda bn Abbâs: “Bolluk ve ktlk

anlamlarna gelir” karln vermitir. Nâfi’: "Peki Araplar bu kelimeleri

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

Zeyd b. Amrin:

“ilah azizdir, rahmeti geni ve hikmet sahihidir

Ktlk da bolluk da nimetler de onun elindedir
'

SÖZÜnÜ duymadn mi k?”
10

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...te onlar doru
olanlardr ..."

11

âyetini açklarken: "Onlar'dan, kast Yüce Allah'n bu âyette

’ bn Cerîr (3/85) ve bn Ebî Hatim 1/291 (1561). bn Cerîr'de âyet hakkndaki bu

açklama er-Rabî'in sözü olarak geçer.
I Bakara Sur. 1 77
3 bn Ebî Hatim 1/291 (1562).

9 Bakara Sur. 177

5 Bakara Sur. 177
6
Bakara Sur. 177

7 bn Cerîr (3/86, 91), bn Ebî Hatim 1/291, 292 (1563, 1565, 1569) ve Hâkim (2/273,

"sahîh").
8 bn Cerîr (3/87, 92).

9 Bakara Sur. 177
10
tkârida (2/79, 80) geçtii üzere Tastî.

II

Bakara Sur. 177
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zikrettii eyleri yapanlardr ki doru olanlarn ancak bunlar olduu ifade

edilmitir" dedi .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî': "...te onlar doru olanlardr..."
2

âyetini açklarken öyle demitir: "Amelle desteklenmi bir imanla

konuanlar ite Allah'a kar doru olanlar bunlardr. Hasan(- Basrî) de bu

konuda öyle derdi: “Bunlar imana yönelik sözlerdir, ancak hakikati amele

baldr. Amel olmadktan sonra iman sözle ifade etmeninin bir deeri

yoktur." 3

Hakîm et-Tinmizî, Ebû Âmir el-E'arî'den bildiriyor: Allah Resulüne: "Yâ

Resûlallah! yiliin kemale ermesi nasl olur?" diye sorduumda: "Agktan

yaptn eyleri yalnz olduunda da yapmanla olur" karln verdi .

4

bn Asâkir, brahim b. Ebî eybân’dan bildiriyor: Zeyd b. Rufey'a: "Ey Ebû

Cafer! Haricilerin insanlar tekfir etmesi konusunda ne dersin?" diye

sorduumda u karl verdi: "Yanlyorlar! Zira Yüce Allah: "Yüzlerinizi

doudan yana ve batdan yana çevirmeniz iyi olmak demek deildir. Lâkin

iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitab'a, peygamberlere inanan,

O'nun sevgisiyle, yaknlarna, yetimlere, dükünlere, yolculara, yoksullara

ve köleler urunda mal veren, namaz klan, zekat veren ve ahitletiklerinde

ahitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve sava alannda sabredenlerdir.

te onlar doru olanlardr ve saknanlar ancak onlardr
"3 buyurur. Bunlara

iman eden kii mümin, bunlar inkar eden kii de kafirdir."
6

’ bn Ebî Hatim 1/292 (1572).

1 Bakara Sur. 177

3 bn Cerir (3/93).

A Hakîm et-Tirmizî (2/70). Elbânî, cs-Silsilctu'd-Da'îfc'de (3414) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

5 Bakara Sur. 177
6 bn Asâkir (7/24).
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4»iÎp

"Ey inananlar! Öldürülenler hakknda size ksas farz klnd:
Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadn ile kadn. Öldüren,

ölenin kardei tarafndan balanmsa, kendisine örfe

uymak ve balayana güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu,

Rabbiniz'den bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra

tecavüzde bulunana elem verici azab vardr."
(Bakara Sur. 178)

bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: Araplardan iki kabile henüz

slam gelmeden önce cahiliyye döneminde kavga ettiler. Bu kavgada birçok

kii öldü birçok kii de yaraland. Kavga esnasnda kadnlar ile köleler dahi

öldürüldü. Müslüman olana kadar da ölenlerin intikam alnmad. Müslüman

olduktan sonra aralarndaki sürtüme, karlkl olarak birbirlerinin mal ve

eyalarna el uzatmalar, zarar vermeler devam etti. Bir taraftan öldürülen her

bir köle karlnda kar taraftan hür bir kii, bir taraftan öldürülen her bir

kadn karlnda da kar taraftan bir erkek öldürülmeden

banmayacaklanna dair de yeminler ettiler. "Ey inananlar! Öldürülenler

hakknda size ksas farz klnd: Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadn ile

kadn ..."
1

âyeti de ite bunlar hakknda nazil oldu. Buna göre de ksas olara<

kadna karlk erkei öldürmemeye, erkee kar erkei veya kadna kar

kadn öldürmeye baladlar. Sonrasnda Yüce Allah: "...Cana can, göze göz,

buruna burun, kulaa kulak, die di ksas edilir ..."
2

âyetini indirerek kast

öldürmelerde erkek olsun, kadn olsun hür olanlan kendi aralarnda eit kld.

Ayn ekilde kastl öldürmelerde erkek olsun kadn olsun köleleri kenci

aralarnda eit kld .

3

’ Bakara Sur. 178

’ Mâide Sur. 45
3 bn Ebî I lâtim 1/293, 294 (1576).
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Sünen *de bn
Abbâs'tan bildiriyor: Önceleri ksasta kadna karlk erkei öldürmez, erkee

karlk erkei, kadna karlk da kadn öldürürlerdi. Sonrasnda Yüce Allah:

.Cana can, göze göz, buruna burun, kulaa kulak, die di ksas edilir.

.

âyetini indirerek kastl öldürme ve yaralamalarda erkek olsun kadn olsun

hür olanlar kendi aralarnda eit kld. Ayn ekilde kastl öldürme ve

yaralamalarda erkek olsun kadn olsun köleleri kendi aralarnda eit kld .

2

Abd b. Humeyd ile bn Cerir, â'bî'den bildiriyor: Bu âyet, Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi »esellem)zamannda kavmiyetçilik davasyla kavga eden Araplardan iki kabile

hakknda nazil oldu. Kabilenin biri: "Bizden öldürülen köleye karlk (hür

olan) filann olu filan, bizden öldürülen cariyemize karlk (hür olan) filann

kz filan öldüreceiz” dediler. Bunun üzerine: "Ey inananlar! Öldürülenler

hakknda size ksas farz klnd: Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadn ile

kadn ..."3 âyeti nazil oldu .” 4

bn Cerîr ile bn Merdûye, Ebû Mâlik'ten bildiriyor: Ensaridan iki kabile

kavgalyd. Kabilenin birinin dieri üzerinde kan hakk vard. Dierinden daha

fazla güçlü de olan bu kabile bedeli isterken olmas gerekenden daha fazla

isteyince Hz. Peygamber (satidiahu aieyh «esellem) aralann bulmak üzere geldi. Bunun

üzerine: "Ey inananlar! Öldürülenler hakknda size ksas farz klnd: Hür ile

hür insan, köle ile köle ve kadn ile kadn ..." 5 âyeti nazil oldu.

bn Abbâs der ki: "Bu âyetin hükmünü: «...Cana can, göze göz, buruna

burun, kulaa kulak, die di ksas edilir ...»
6
âyeti neshetti.” 7

bn Cerir, Katâde'den bildiriyor: Bizden önceki ümmetlerde öldürmelerde

diyet meselesi yoktu. Öldürme halinde de katil ya öldürülürdü veya maktulün

velileri tarafndan affedilirdi. Bu âyet de sayca herkesten daha kalabalk olan

bir kabile hakknda nazil oldu. Zira bu kabileden bir köle öldürüldüü zaman:

"Bu köle karlnda kar kabileden hür birinin kann isteriz!” derlerdi. Bu

kabileden bir kadn öldürüldüü zaman yine: "Bu kadn karlnda kar

1 Mâide Sur. 45
1 bn Cerir (3/100), bn Ebî Hâtiml/294 (1578) ve Beyhakî (8/40).

3 Bakara Sur. 178
4 bn Cerir (3/95, 98).

3 Bakara Sur. 178
6 Mâide Sur. 45
7 bn Cerir (3/98).
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kabileden bir erkein kann isteriz!" derlerdi. Bunun üzerine: "Ey inananlar!

Öldürülenler hakknda size ksas farz klnd: Hür ile hür insan, köle ile köle

ve kadn ile kadn..."' âyeti nazil oldu .

2

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, en-Nâsih’de, Ebu’l-Kâsm ez-Zeccâcî,

Amali*de ve Beyhakî, Sünen*de bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle demitir: "Cahiliye insanlan isyankar ve eytann izinden giden

insanlard. Onun için kabileler aras kavgalarda daha güçlü ve sayca daha

fazla olan kabileden bir köle dier bir kabilenin kölesi tarafndan öldürüldüü

zaman, kendilerini dierlerinden daha üstün ve daha asil gördükleri için: "Bu

kölemize karlk (ksas olarak) kar taraftan hür birini öldüreceiz!" derlerdi.

Yine kendilerinden bir kadn öldürüldüü zaman: "Bizden öldürülen bu

kadna karlk (ksas olarak) kar taraftan bir erkei öldüreceiz!" derlerdi.

Bunun üzerine bu âyet nazil oldu. Âyetle de ksas olarak köleye karlk

kölenin, hür kiiye karlk hür kiinin, kadna karlk da kadnn

öldürülebilecei bildirildi ve onlar hadlerini amamalar uyans yapld. Ancak

daha sonra bu konuda: "Onda üzerlerine unu da yazdk: Cana can, göze

göz, buruna burun, kulaa kulak, die di ksas edilir ..."
3 âyeti nazil oldu .

4

en-Nehhâs, en-Nâsih*de bn Abbâs'tan bildiriyor: "Ey inananlar!

Öldürülenler hakknda size ksas farz klnd: Hür ile hür insan, köle ile köle

ve kadn ile kadn ..."3
âyetinin hükmünü: "Onda üzerlerine unu da yazdk:

Cana can, göze göz, buruna burun, kulaa kulak, die di ksas edilir ..."
6

âyeti neshetti .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de bildirdiine göre

bn Abbâs: "Ey inananlar! Öldürülenler hakknda size ksas farz klnd: Hür

ile hür insan, köle ile köle ve kadn ile kadn. Öldüren, ölenin kardei

tarafndan balanmsa, kendisine örfe uymak ve balayana güzellikle

diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz'den bir hafifletme ve rahmettir ..."
8

âyetini açklarken öyle demitir: "Burada "balanmak", kastl olarak

1

Bakara Sur. 178

* bn Cerir (3/96).

3 Mâidc Sur. 45

< Beyhakî (8/26).

5 Bakara Sur. 178
5 Mâide Sur. 45
' en-Nehhâs (sh. 83).

8

Bakara Sur. 178
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öldürmede madur tarafn diyeti kabul etmesi demektir. Yüce Allah'n:

"...örfe uymak ve balayana güzellikle diyet ödemek..." buyruu ise,

madur tarafn Yüce Allah'n istedii ekilde bir diyeti istemesi, kar tarafn

da bunu güzellikle ödemesi anlamna gelir. "...Bu, Rabbiniz'den bir

hafifletme ve rahmettir..." buyruunda ise Yüce Allah böylesi bir hükmün

daha önce srail oullarna bu konuda farz klnan hükümden daha kolay ve

hafif olduunu bildirmitir.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey inananlar! Öldürülenler

hakknda size ksas farz klnd: Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadn ile

kadn. Öldüren, ölenin kardei tarafndan balanmsa, kendisine örfe

uymak ve balayana güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz'den

bir hafifletme ve rahmettir ..."
2
âyetini açklarken öyle demitir: "Burada

balanma, diyet olarak belirlenen ve alnan miktardan katil tarafna bir

miktarn geri verilmesi veya belirlenen diyetten bir miktarn düülmesidir.

Örfe uymadan kast da, madur tarafn diyet almay kabul ettikten sonra

bunu uygun bir ekilde talep ve tahsil etmesidir. Güzellikle diyeti ödemek de,

katilin zorlama olmadan ve kendini savunma çabalarna girmeden bu diyeti

ödemesidir. En sonunda da bu ümmete bir efkat göstergesi olarak böylesi

bir uygulamann klnd bildirilmitir .

3

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Buhârî, Nesâî, bn Cerîr,

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, en-Nehhâs, en-Nâsih'de, bn Hibbân ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "srail oullar zamannda

ksas vard, ancak diyet yoktu. Bu ümmete ise Yüce Allah öyle buyurmutur:

"Ey inananlar! Öldürülenler hakknda size ksas farz klnd: Hür ile hür

insan, köle ile köle ve kadn ile kadn, öldüren, ölenin kardei tarafndan

balanmsa, kendisine örfe uymak ve balayana güzellikle diyet

ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz'den bir hafifletme ve rahmettir. Bundan

sonra tecavüzde bulunana elem verici azab vardr." 4 Burada

“balanmak", kastl olarak öldürmede madur tarafn diyeti kabul etmesi

demektir. Yüce Allah'n: "...Örfe uymak ve balayana güzellikle diyet

ödemek..." buyruu ise, madur tarafn Yüce Allah'n istedii ekilde bir

' bn Cerîr (3/105, 112), Hâkim (2/273, "sahih") ve Beyhakî (8/52).

1

Bakara Sur. 178

J bn Ebî Hatim 1/295, 296 (1581, 1583, 1587).

4 Bakara Sur. 178
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diyeti istemesi, kar tarafn da bunu güzellikle ödemesi anlamna gelir.

“...Bu, Rabbiniz'den bir hafifletme ve rahmettir..." buyruunda ise Yüce

Allah böylesi bir hükmün daha önce srâil oullarna bu konuda farz klnan

hükümden daha kolay ve hafif olduunu bildirmitir. “...Bundan sonra

tecavüzde bulunana elem verici azab vardr" buyruunda ise, diyetin

kabulünden sonra yine katili öldürmek kastedilmektedir.

1

Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor: “srâil oullarnda, birisi öldürüldüü

zaman ksas olarak katil öldürülür ve diyet almalar helal saylmazd. Ancak

Yüce Allah bu ümmete diyeti helal kld. Madur tarafn uygun bir ekilde

diyeti istemesini, katil tarafn ise bu diyeti güzellikle ödemesini emretti.

“...Bu, Rabbiniz’den bir hafifletme ve rahmettir ..."
1
buyurarak böylesi bir

hükmün de daha önce srâil oullarna bu konuda farz klnan hükümden

daha kolay ve hafif olduunu bildirdi .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildiriyor: srâil

oullarnda öldürmelerde ksas yaplrd. Ayn ekilde yaralamalarda da ksas

yaplrd ve diyet caiz deildi. Yüce Allah'n: "Onda üzerlerine unu da

yazdk: Cana can, göze göz, buruna burun, kulaa kulak, die di ksas

edilir ..."
4 âyeti de buna iaret etmektedir. Ancak Yüce Allah, Muhammed

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ümmetine böylesi durumlarda hükmü kolaylatrd ve hern

öldürme hem de yaralamalarda diyeti caiz kld. “...Bu, Rabbiniz'den bir

hafifletme ve rahmettir ..."5 buyruu da bu anlamdadr .

6

bn Cerîr ve ez-Zeccâcî, AmâlPde bildirdiine göre Katâde: “...Bu,

Rabbiniz'den bir hafifletme ve rahmettir..."
7 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Böylesi bir hüküm, bu ümmet için bir rahmettir; zira Yüce Allah

diyeti alma ve yemeyi kendilerine helal klmtr. Daha önceki ümmetlere

’ Abdurrezzâk, Tefsir (1/67), Musannef (18450, 18451), Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 246), bn
Ebî eybe (9/433), Buhar (4498, 6881), Nesâ (4795), ibn Cerîr (3/104, 112), bn Ebî Hatim

1/293, 294, 296 (1573, 1579, 1585), en-Nchhâs (sh. 86), bn Hibbân (6010) ve Beyhakî (8/51,

52).

2

Bakara Sur. 178

i Taberânî (11155). Heysemî, Mccmau'z-Zevâid'de (6/316): "snadnda zayf biri olan

Haan b. Ali el-Ma'm*rî vardr. Bazlar tarafndan da sika olarak görülmütür" demitir.
* Mâide Sur 45
5 Bakara Sur. 17R
6 bn Cerîr (3/1 1 2) ve bn Ebî Hatim 1/296 (1585).

7 Bakara Sur. 178
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diyet helal deildi. Yahudiler böylesi durumlarda ya ksas uygularlar, ya da

affederlerdi. Ancak diyet alamazlard. Hristiyanlarn ise bu durumlarda kar

taraf affetmeleri emredilmiti. Bu ümmet için ise Yüce Allah ksas olarak

öldürmeyi de, affetmeyi de istemeleri halinde diyet almay da helal kld ki

böylesi bir ey daha önceki ümmetlere helal klnmamt." 1

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin Ebû

ureyh el-Huzâî’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (salisilata aleyhi resdiem) öyle

buyurmutur: "Bir yakn öldürülen veya yaralanan kiinin üç eyden birini

seçme hakk vardr. Ya ksas yapar ya affeder veya diyeti alr. Bu üçünden farkl

dördüncü bir eyi yapmak isterse ona engel olun! Bu üçünden birini kabul

ettikten sonra haddini ap ileriye giden kii için, içinde ebedi olarak kalaca

Cehennem atei vardr." 2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Bundan sonra

tecavüzde bulunana elem verici azab vardr"3 buyruunu açklarken öyle

demitir: Diyeti kabul edip aldktan sonra yine katili öldüren kii bunun

karlnda öldürülür ve diyet de ödenmez. Bize anlatlana göre bu konuda

ResûlullahtsBBiiBhu aleyhi veseiiBin): "Diyeti kabul edip aldktan sonra yine katili öldüren

kiiden diyet kabul etmem, öldürürüm" buyurmutur.

4

Semmûyeh, Zevâid’de, Semure'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aieyh«

veseilem): "Diyeti kabul edip aldktan sonra yine katili öldüren kiiden diyet kabul

etmem, öldürürüm" buyurmutur.

Vekî', Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Bundan sonra tecavüzde bulunana elem verici azab vardr
"5 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Cahiliye döneminde birini öldüren bir kii

kabilesine snrd. Kabilesi kar tarafa gidip diyet üzerinde anlama yapar

ve diyeti öderdi. Katil diyetin ödenmesi üzerine kendinden emin bir ekilde

’ bn Cerir (3/113).

2 Abdurrezzâk, Musannef (18454), bn Ebî eybe (9/440, 441), Ahmed 26/296 (16375),

bn Ebî Hatim 1/296 (589) ve Beyhakî (8/52). Müsned 'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demilerdir.
3 Bakara Sur. 178
4 bn Cerir (3/114). Zayf hadistir. Konu için Tayâlisî'ye (1872) baknz.
s Bakara Sur. 178



154 -1 Bakara Sûresi R

ortaya çktnda diyeti alan taraf onu öldürür ve alnan diyet geri verilirdi.

te tecavüzde bulunma ve haddi ama budur.”'

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre krime, diyeti almasna ramen yine de

katili öldüren kii hakknda öyle demitir: “Adam öldürülür! Yüce Allah'n:

«...Bundan sonra tecavüzde bulunana elem verici azab vardn»
*

buyurduunu iitmedin mi?”3

jyizj ^L\ t-jllS/l j âll>- ^
"Ey akl sahipleri! Ksasta sizin için hayat vardr. Umulur ki

suç ilemekten saknrsnz/' (Bakam Sur. 179)

Abdurrezzâk ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Ey akl sahipleri!

Ksasta sizin için hayat vardr ..." 4
âyetini açklarken: “Ksasta hayat,

caydrma ve ibret alma vardr. Kii ksas aklna getirdii zaman öldürmekten

vazgeçer” demitir.
5

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildiriyor “Yüce Allah ksas akl sahipleri için

hayat ve ibret, cahil düüncesiz olanlar için de bir öüt vesilesi kld. Kaç kii

böylesi bir eye kalkmtr ki ksastan korkup bu felaketin içine dümekten

korunmutur. Yüce Allah ksasla kullann birbirlerine kar korumutur. Yüce

Allah bir eyin yaplmasn emrettii zaman o eyde mutlaka insann dünya ve

âhiretinin slah vardr. Bir eyi yasaklad zaman da mutlaka o ite insanlann

fesad vardr. Yüce Allah mahlûkatnn slahnn ne ile olacan elbette ki en

iyi bilendir.”

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Ksasta sizin için hayat vardr ..."
6

âyetini açklarken: “nsanlann bekas vardr; zira ancak katil olanlar

cinayetlerine karlk öldürülürler” demitir .

7

’ bn Cerîr (3/115).
1 Bakara Sur. 178
3 bn Ebîeybe (9/461).

* Bakara Sur. 179

4 Abdurrezzâk (1/68) ve bn Cerîr (3/121).

6 Bakara Sur. 179
7 bn Cerîr (3/123).
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Süfyân b. Uyeyne'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Ksasta sizin için

hayat vardr..."

1

âyetini açklarken: “nsanlarn bekas vardr; zira insanlan

birbirlerine kar korur" demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Ksasta sizin için hayat

vardr..."
1

âyetini açklarken: “nsanlann bekas vardr; zira insanlar

birbirlerine kar korur" demitir.

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Umulur ki suç ilemekten

saknrsnz"3 buyruunu açklarken: “Karlnda öldürüleceini bilir de belki

öldürmekten vazgeçersin, anlamndadr" demitir.

4

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

Ksasta sizin için hayat vardr. Umulur ki suç ilemekten saknrsnz"5

âyetini açklarken öyle demitir: “Akl olan her bir kii öldürmeden önce

bunun karlnda ksasla öldürüleceini hatrlar ve bundan vazgeçer. Bu

ekilde belki ksastan çekinerek kan dökmekten saknr.”6

Abd b. Humeyd ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-Cevzâ bu âyeti:

“oU- j fSJj” “Ksasta (Kur'ân'da) sizin için hayat vardr...” lafzyla

okumutur.

7

Âdem ve Beyhakî, Sünen'de, Ebu'l-Âliye’den bildiriyor: “...Bundan sonra

tecavüzde bulunana..."
8 buyruundan kast, madur tarafn diyeti kabul

edip aldktan sonra katili öldürmesidir. "...Bu, Rabbiniz'den bir hafifletme ve

rahmettir..."
9 buyruunda diyetin caiz klnmasnn ümmete bir rahmet

olduu bildirilmitir. Zira Yahudiler böylesi durumlarda ya ksas uygularlar ya

da affederlerdi. Ancak diyet alamazlard. Hristiyanlann ise bu durumlarda

kar taraf affetmeleri emredilmiti. Bu ümmet için ise Yüce Allah ksas

olarak öldürmeyi de, diyeti de, affetmeyi de helal klmtr. "...Ksasta sizin

1

Bakara Sur. 179
2
Bakara Sur. 179

3 Bakara Sur. 179
4 bn Cerîr (3/123).

5 Bakara Sur. 179
6 bn Ebî Hatim 1/298 (1597).

7 bn Ebî Hatim 1/297 (1593). Bu kraatte (Jiâ) lafz dümütür ve hatal bir kraattir.

Konu için bn Hâluveyh, el-Muhtasar F evâzi'l-Kur'ân’a (sh 19) ve Ebû Hayyân el-

Endulûsî, Bahru'l-Mühît'c (2/15) baknz.
8
Bakara Sur. 178

9 Bakara Sur. 178
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için hayat vardr ..."

1

âyetinde Yüce Allah ksas insanlar için hayat kldnt

bildirmitir. Zira birini öldürmek isteyen pek çok kii, karlnda ksas olarak

öldürüleceinden çekindii için bundan uzak durmaktadr.” 1

ûi a*ji \y± o\ o>J ^ cJr

“Birinize ölüm geldii zaman, eer bir mal brakacaksa
anaya, babaya, yaknlara uygun bir biçimde vasiyet etmek
Allah tan korkanlar üzerine bir borçtur/' (Bakara Sur. 180 )

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

"çj* Ol
” 3 buyruunu açklarken: “Yani geriye mal brakmsa” demitir .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "l^- orp Ol”
s buyruunu

açklarken: "Burada hayr’dan kast, maldr” demitir.

bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor "JIU” ifadeleri Kur’an’da mal anlamnda

kullanlr. "f£î- ^ oi”(---Eer bir mal brakacaksa...)
6

, “LjJ vliJ

(Ondaki mal hrs pek iddetlidir.)

7

,

“

J5 jî'z ji. joJ ZJ- jf (...Ben, mal,

Rabbimin zikrine vesile olduu için seviyorum.. .)

a

,
pUlc öf (...Eer

mallar olduunu bilirseniz ...)
9 âyetlerinde olduu gibi .

10

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer bir mal

brakacaksa anaya, babaya, yaknlara uygun bir biçimde vasiyet etmek..."
11

buyruunu açklarken: "Altm dinar brakmayan kii, geriye mal brakmam
demektir” demitir.

1

Bakara Sur. 179
I Beyhakî (H/24).

3 Bakara Sur. 180

4 bn Cerîr (3/134) ve ibn Kbî Hatim 1/299 (1600).

3 Bakara Sur. 180
6 Bakara Sur. 180
7 Âdivât Sur. 8
8
Sâd Sur. 32

9 Nûr. Sur. 33
10 bn Cerîr (3/135).
II

Bakara Sur. 180
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Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de Urve'den

bildiriyor: Ali b. Ebî Tâlib, ailenin azatllarndan birinin yanna girdi. Azatl

ölüm döeindeydi ve yedi yüz veya sekiz yüz dirhem mal vard. "Vasiyette

bulunaym m?" diye sorunca, Hz. Ali u karl verdi: "Hayr! Yüce Allah:

"...Eer bir mal brakacaksa..."
1

buyurur. Senin de fazla maln yok. Bu

paralan varislerine brak." 2

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre adamn biri Hz. Âie'ye: “Vasiyette bulunmak istiyorum” deyince, Hz.

Âie: "Ne kadar maln var?" diye sordu. Adam: "Üç bin dirhem" karln
verince, Hz. Âie: “Ailen kaç kii?" diye sordu. Adam: "Dört kii" deyince, Hz.

Âie: "Yüce Allah: "...Eer bir mal brakacaksa..."3 buyurur. Senin de az

maln var. Bu paralar ailene brakrsan daha iyi olur" karln verdi .

4

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

“Kii geriye yedi yüz dirhem brakacaksa vasiyette bulunmaz "demitir.
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Miclez: "Geriye mal brakacak kii

ancak vasiyette bulunur” demitir.

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Zührî: “Yüce Allah, az

olsun, çok olsun geriye braklan mal için vasiyette bulunulmasn

emretmitir” demitir.

6

Abd b. Humeyd, Buhârî ve Müslim, bn Ömer'den bildiriyor Resûlullah’n

(saliailahu aleyhi vEsellem): "Bîr müslümanm vasiyeti hazr yannda olmakszn üç gün

geçirmesi doru deildir" buyurduunu iittim. Bundandr vasiyetim yanmda

olmadan üç günüm asla geçmi deildir.

7

1

Bakara Sur. 180
2
Abdurrezzâk, Tefsir (1/68), Musannef (16351), Saîd b. Mansûr (Tefsir, 251), bn Ebî

eybe (11/208), bn Cübeyr (3/136, 137), bn Ebî Hatim 1/298 (1599), Hâkim (2/273, 274)

ve Beyhakî (6/270). Hâkim hadisin sahih olduunu söylemi, Zehcbî de rivayeti

zikredip: "snadnda kopukluk vardr" demitir.
3 Bakara Sur. 180
4 Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 248), bn Ebî eybe (11/208) ve Beyhakî (6/270). Saîd'in

Siinen'hun muhakkikleri: "Senedi sahihtir" demilerdir.

* Saîd b. Mansûr (Tefsir, 250) ve Beyhakî (6/270). Saîd'in Sünen'inin muhakkikleri:

"Senedi zayftr" demilerdir.
6
Abdurrezzâk (1/68).

7 Abd b. Humeyd, el-Muntehab (725), Buhârî (2738) ve Müslim (1627/4).
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Abdunrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde'den bildiriyor. Resûlullah(sei»*hu

aiey+ veseiEir):
"
nsanlar ! Kendinizi (cezaya kar) Rabbinizden satn almaya bakn!

Bilin ki insanoluna baki kalan hiçbir ey yoktur! Zira Yüce Allah'n, mal

üzerindeki hakk konusunda cimri davranan nice kimseler tandm ki ölüm an

geldiinde maln uraya buraya datmaya balamtr" buyurdu.

Katâde öyle devam eder: "Yazk sana insanolu! Cimri ve eli sk idin,

ancak ölüm an geldiinde maln saa sola datmaya baladn. Ey

insanolu! Allah'tan kork! Malnn tasarrufu konusunda salklyken (cimri

davranarak) ve ölüm annda (saa sola datarak) olmak üzere iki defa kötü

bir tavr taknma! Sana varis olamayan yaknlarn da düün ve anya

kaçmadan malndan onlara vasiyette bulun.”’

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd, Basra kads Ubeydullah b. Abdillah b.

Ma’mer'den bildiriyor: "Kii isim vererek bililerine bir ey vasiyet ettii

zaman söz konusu kiilere vasiyet edilen miktar veririz. Ancak: «Vasiyetimi

Yüce Allah'n emrettii bir eyde harcayn» diye vasiyet ettii zaman bj

miktar kendisine varis olamayan akrabalarna veririz .”
2

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb:

"Kii isim vererek bililerine bir ey vasiyet ettii zaman söz konusu kiilere

vasiyet edilen miktan veririz” demitir.

3

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Tâvus: "Kii muhtaç

durumda bulunan akrabalann brakp da akrabas olmayan kiilere isim de

vererek vasiyette bulunduu zaman bunlara verilecek miktar, muhtaç olan

akrabalanna verilir” demitir.

4

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kii

akrabalar olmayan kiilere vasiyette bulunduu zaman bunlara vasiyetin

sadece üçte biri düer. Kalan üçte ikisi de kendisine varis olamayan

akrabalanna verilir” demitir.
5

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, en-Nâsih’de, ibn

Cerîr, Ibnu’l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de Muhammed b. Sîrîn’den

1

Abdurrezzâk, Musannef (16368).
1

Abdurrezzâk, Musannef (16430).

5 Abdurrezzâk, Musannef (16434).

4 Abdurrezzâk (16426, 16427).

5 Abdurrezzâk (16433).
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bildiriyor: bn Abbâs bir hutbe vererek Bakara Sûresi'ni okudu ve içerdii

hükümleri açklad. "...Eer bir mal brakacaksa anaya, babaya, yaknlara

uygun bir biçimde vasiyet etmek..."’ âyetine geldiinde: “Bu âyetin hükmü

neshedilmitir" dedi .

2

Ebû Dâvud, en-Nehhâs, en-Nâsih’de, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer bir mal brakacaksa anaya, babaya,

yaknlara uygun bir biçimde vasiyet etmek ..." 3 âyetini açklarken öyle

demitir: “Önceleri bu âyete göre kiiye çocuklar varis olur, anne-baba ve

akrabalara ise sadece vasiyetten pay verilirdi. Sonrasnda: «Ana babann ve

yaknlarn braktklarndan, erkeklere hisse vardr. Ana babann ve

yaknlarn braktklarndan kadnlara da hisse vardr. Bunlar, az veya çok,

belirli bir hissedir»
4
âyetiyle hükmü neshedildi ."5

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: “Önceleri yaknlara

yaplan vasiyet dnda ölen kiiye anne babasndan bakas mirasç olamazd.

Sonrasnda Yüce Allah mirasla ilgili âyeti indirdi ve anne babann mirastaki

paylann belirledi. Ayn ekilde yaknlara yaplacak vasiyetin ölenin geriye

brakt maln üçtebiri içinden verilmesi uygulamasn onaylad ." 6

Ebû Dâvud, Sünen ile en-Nâsih ’de ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Eer bir mal brakacaksa anaya, babaya, yaknlara uygun bir

biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur
" 7 âyetini

açklarken öyle demitir: “Vasiyet konusundaki bu uygulama, miras âyeti

nazil olana dek devam etti. Nazil olan miras âyetiyle de bu uygulama

neshedilmi oldu ."8

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: “Miras

âyetiyle, ölene mirasç olanlara vasiyette bulunma hükmü neshedildi, ancak

’ Bakara Sur. 180
J
Saîd b. Mansûr

( Tefsîr, 252), ibn Cerîr (3/129), Hâkim (2/273, "sahîh") vc Beyhakî

(6/265). Saîd'in Süncn'inin muhakkikleri: "Senedi sahihtir" demilerdir.
3 Bakara Sur. 180
4 Nisa Sur. 7
s en-Nehhâs (sh. 88, 89) ve bn Ebî Hâtim 1/299 (1604).

6 bn Cerîr (3/129, 130).

7 Bakara Sur. 180
8 Ebû Dâvud (2869) ve Beyhakî (6/265).



160 -8 Bakara Sûresi &

ölene mirasç olamayan yaknlara vasiyetin hükmü neshedilmeyip baki kald”

demitir .

1

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

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Ömer’e: "...Eer bir mal brakacaksa

anaya, babaya, yaknlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan

korkanlar üzerine bir borçtur
"1

âyeti sorulunca: “Sonradan nazil olan miras

âyeti, bu âyetin hükmünü neshetti" demitir .

3

bn Ceririm Katâde’den bildirdiine göre urayh bu âyet hakknda öyle

demitir: "Kii malnn tümünü vasiyet edebilirdi. Sonradan nazil olan miras

âyetiyle bu uygulama brakld.”4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid bu âyet hakknda övle

demitir: "Önceleri miras çocuklarn, vasiyet de anne-baba ile yaknlann idi ki

sonradan (miras âyetiyle) bu uygulama neshedildi.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken övle

demitir: "Burada "
T
*” ifadesinden kast maldr. Bunun miktarnn bin

dirhem ve üzeri olduu söylenirdi. Bu âyetle, bu miktarda mal bulunan

kiinin anne babasna ve mirasçs olamayan akrabalanna vasiyette

bulunmas emredilmitir. Ancak sonradan inen miras âyetiyle anne-baba

vasiyet kapsamndan çkarld ve mirasçlardan her birinin mirastaki hakk

belirlendi. Mirasç olanlarn vasiyetten pay alamayacaklan belirlendikten

sonra vasiyet sadece mirasç olamayan yaknlar ve dier kiilere klnd.”

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Amr b. Hârice'den

bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu a>eytu veseiiem} binei üzerinde bizlere hitap etti ve:

“Yüce Allah herkese mirastaki payn belirledi. Bundan sonra mirasç olan

kiinin vasiyetten pay almas caiz deildir" buyurdu .

5

Ahmed, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Sünen’de Ebû Umâme el-Bâhilî'den

bildiriyor: Veda haccnda Resûlullah'n (sailaiiahu aierm «seiM hutbesinde: “Yüce

1 bn Cerîr (3/128, 129).

J

Bakara Sur. 180
3 bn Ebî eybe (11/209), bn Cerîr (3/131) ve Beyhakî (6/265).
4 bn Cerîr (3/132).

5 Ahmed 29/212, 214, 215, 217 (17666, 17669, 17670), Tirmizî (2121, hadisin sahih

olduunu söylemitir), Nesâî (3643, 3645) ve bn Mâce (2712). Sahih hadistir (bak: Elbr.nî,

Sahîh Sünen et-Tirmzî, 1722).
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Allah herkese (mirastaki) hakkn belirledi. Bundan sonra mirasç olan kiiye

vasiyet olmaz

"

buyurduunu iittim.’

Abd b. Humeyd'in Hasan'dan bildirdiine göre Resûlullahtsaiiaiiahu aleyhi veseiiRm):

"Dier mirasçlarn izni olmadan bir mirasçya vasiyet olmaz" buyurmutur.

^-*p Ol LiJJu Ajjb

âli 01 «P fil bû (fciîs £Uti uip! û*^ ^ Jâ-
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"Her kim iittikten sonra vasiyeti deitirirse, günah ancak

onu deitirenlerin boynunadr. üphesiz Allah hakkyla
iitendir, hakkyla bilendir. Kim de vasiyyet edenin bir hatâ

veya günâh ilemesinden korkar da (taraflarn) aralarn
düzeltirse, ona günâh yoktur, Allâh balayandr,

esirgeyendir/' (Bakara Sur. HI. 182)

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

"Her kim iittikten sonra vasiyeti deitirirse, günah ancak onu

deitirenlerin boynunadr. üphesiz Allah hakkyla iitendir, hakkyla

bilendir"
3
âyetini açklarken: “Sonradan bu vasiyet deitirilse de bata onu

vasiyet eden Allah’tan mükâfatn alm ve bu yöndeki görevini ifa etmi

olur” demitir. "Kim de vasiyyet edenin bir hatâ veya günâh ilemesinden

korkar da (taraflarn) aralarn düzeltirse, ona günâh yoktur, Allâh

balayandr, esirgeyendir"3 âyetini açklarken de öyle demitir: “Ölen kii

yapt vasiyette hata etmise veya hakszlkta bulunmusa velilerin o hatay

düzeltmeleri, hakszl gidermelerinde bir saknca olmaz .”4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Her kim iittikten sonra vasiyeti

deitirirse..."5
âyetini açklarken: "Birinin yapt vasiyeti bizzat duyduu

halde sonradan onu deitiren kii, bunun günahn yüklenir” demitir.’

1 Ahmed 36/628 (22294) ve Beyhak (6/212). Müsned' in muhakkikleri: "snad
hasendir" demilerdir.

1

Bakara Sur. 181

i Bakara Sur. 182
4 bn Cerir (3/140, 143) ve bn Ebî Hatim 1/300, 301, 303 (1609, 1611, 1619).

5 Bakara Sur. 181
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Her kim iittikten

sonra vasiyeti deitirirse, günah ancak onu deitirenlerin boynunadr.

üphesiz Allah hakkyla iitendir, hakkyla bilendir. Kim de vasiyyet edenin

bir hatâ veya günâh ilemesinden korkar da (taraflarn) aralarn düzeltirse,

ona günâh yoktur, Allâh balayandr, esirgeyendir"
:
âyetlerini öyle

açklamtr: "Adil olduu ve hakszlk yaplmad halde bir vasiyeti, vasiyet

eden kii tarafndan bizzat iiten, onun ölümünden sonra da deitiren

mirasçlar bunun günahn yüklenirler. Vasiyet eden kii ise sorumluluunu ifa

etmi olur. Zira Yüce Allah bu vasiyeti hakkyla iitmitir ve herkesten yi

bilendir. Ancak ölen kiinin vasiyetinde bir hakszlk veya bir adaletsizlik

olduunu gören kiinin hatal olan ksm doru bir ekilde deitirmesinde bir

saknca olmaz. Yüce Allah bu deiiklii yapp vasiyeti adil bir hale

dönütüren ve taraflarn arasn bulan kiiye mafiret eder. Ölen kiinin ettii

vasiyeti deitirmesine ruhsat verdii için de Yüce Allah pek merhametlidir .

’

3

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a âyetteki "lalp-"
4

ifadesinin ne anlama geldiini sorunca, bn Abbâs: "Vasiyette hata ve

adaletsizliktir" karlm verdi. Nâfi': "Peki, Araplar böylesi bir ifadeyi

biliyorlar m ki?" diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitir: "Tabi ki

biliyorlar! air Adiy b. Zeyd'in:

“Ey Nûman! Annen de kardelerin konusunda

Yaptklaryla pek adalets2 davranmakta
"
dediini iitmedin mi?”5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "G| jl ûif
”6

buyruunu açklarken: "ll*-" hata, "G|" ifadesi ise kast anlamndadr"

demitir .

7

Süfyân b. Uyeyne ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: " jl

Gj
"8 buyruunu açklarken: "Hata veya kast" demitir.

1 bn Cerîr (3/140).

1 Bakara Sur. 181, 182
3 bn Ebî Hatim 1/300-303 (1607, 1610, 1616, 1621).

4 Bakara Sur. 182
5 tkân’da (2/79) geçtii üzere Tast.
4
Bakara Sur. 182

7 bn Cerîr (3/151).
a
Bakara Sur. 182
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "Ûî-"1

buyruunu: "Hakszlk"

olarak açklamtr.

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Kim de

vasiyyet edenin bir hatâ veya günâh ilemesinden korkar da..."
2
âyetini

açklarken öyle demitir: "Vasiyette bulunacak kiinin ölüm annda

gerçekleen bir durumdur. Burada ölüm döeinde olan ve vasiyette

bulunan kii bu vasiyetinde hakszlk ettii zaman yanndaki varisleri adil

davranmas konusunda onu uyarp düzeltirler. Vasiyette binlerine hakszlk

ettii zaman da ona: "öyle öyle yap! Filana u kadar ver!” gibisinden onu

uyanrlar.”3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "Kim de vasiyyet edenin bir

hatâ veya günâh ilemesinden korkar da..."
4
âyetini açklarken öyle

demitir: "Kii vasiyetinde hakszlk veya adaletsizlik ettii zaman öldükten

sonra velisi durumunda olan kiilerin veya Müslümanlarn imamlardan

herhangi birinin bu vasiyeti Yüce Allah’n Kitab'na ve Resulünün sünnetine

göre düzeltme hakk vardr."

Süfyân b. Uyeyne, Saîd b. Mansûr ve Beyhakî, Sünen'öe bn Abbâs'n:

"Vasiyette adaletsiz olmak ve hak sahiplerine zarar vermek, büyük

günahlardandr" demitir .

5

Ebû Dâvud, Merâsil’de, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Hz. Âie'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"Ölüm armda yapt

vasiyette hakszlk edenin bu hakszl nasl düzeltiliyorsa, ayn ekilde hayatta

olann verdii sadakada yapt hakszlk da düzeltilir" buyurmutur .

6

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Sevrî: "Her kim iittikten sonra vasiyeti

deitirirse..."7
âyetini açklarken öyle demitir: "Bize ulaana göre kii bir

1

Bakara Sur. 182
1

Bakara Sur. 182

* îbn Cerir (3/142).

4 Bakara Sur. 182

5 Saîd b. Mansûr, Sünen (Teftir, 258, 260) ve Beyhakî (6/271). Saîd'in Sünen " inin

muhakkiki: "snad sahihtir" demitir.
6 Ebû Dâvud (202), bn Ebî Hâtim 1/302, 303 (1618) ve bn Kesîr'in Te/sîr’inde (1/305)

geçtii üzere bn Merdûye. bn Ebî Hâtim der ki: "Ravi Velîd b. Yezîd bu hadiste hata

etmitir zira rivayet Urvc'nin sözüdür. Velîd b. Müslim de bu hadisi Evza kanatyla

rivayet etmi ancak senedi Urvc'den daha ileriye götürmemitir."
7 Bakara Sur. 181
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vasiyette bulunduu zaman artk vasiyetin içerii sonradan (varisler

tarafndan) deitirilemez. Ancak: «Kim de vasiyyet edenin bir hatâ veya

günâh ilemesinden korkar da (taraflarn) aralarn düzeltirse, ona günâh

yoktur, Allâh balayandr, esirgeyendin)

1

âyeti nazil oldu ve hatal bulur an

bir vasiyetin hakkâni olmas için deitirilmesine ruhsat verdi ." 1

r^i ot UJÎ> uîr fi**» &&^ i>T ödil \4 1:

oJüO yun jt LJljjJ» ü\S OSj JJc* UIjI Oy& p^JLâJ

'ji* <>•* ^ Oi-P 1 ç$ A
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"Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmi ümmetlere
farz klnd gibi size de farz klnd. Umulur ki

korunursunuz. Oruç günleri sayldr. Hasta veya yolcu

olanlarnz, o günlerin saysnca, baka günlerde oruç tutar.

Orucu güçlükle tutabilenler ise, fidye olarak yoksul

doyururlar. Ama kim fazladan bir hayr ilerse, bu onun için

daha hayrl olur. Oruç tutmanz ise, bir bilseniz, sizin için

daha da hayrldr." (Bakara Sur. 183. 184)

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî'nin bn Ömer'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (safaHata aleyhi melM: "slam, Allah'tan baka ilah olmadna,

Muhammed’in de Allah'n Resulü olduuna ehadet etmek, namaz klmak,

zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmek olmak üzere be temel

üzerine bina edilmitir" buyurmutur .

3

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve

Beyhakî, Sünen’de, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: Hem namaz, hem de oruç

üç defa deiiklie urad. Namaz konusundaki ilk deiiklik öyle oldu: Hz.

Peygamber uaüaiiahu aleyh, veseiiem) Medine'ye hicret ettikten sonra on yedi ay

boyunca Beytu'l-Makdis'e doru namaz kld. Sonra Yüce Allah: "Yüzünü

’ Bakara Sur. 181, 182
‘

Abdurrezzâk, Musamef (16457).

5 Buhârî (8), Müslim (16), Tirmizî (2609), Nesâî (5016) ve Beyhakî (1/358, 4/81, 19 1
'),

uab (20, 3567, 3972).
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göe çevirip durduunu görüyoruz. Honut olacan kbleye seni elbette

çevireceiz. Artk yüzünü Mescid-i Haram'a doru çevir. Bulunduunuz

yerde yüzlerinizi o yöne çevirin. Dorusu Kitap verilenler, bunun

Rab'lerinden bir gerçek olduunu bilirler. Allah onlarn yaptklarndan gafil

deildir
" 1

âyetini indirdi. Bu âyetle de Yüce Allah kbleyi Mekke tarafna

doru deitirdi.

kinci deiiklie gelince; önceleri namaz cemaatle klmak üzere

toplanacaklar zaman birbirlerine haber verirlerdi. Hatta teke tek haber

vermek yerine namaz vaktini bildirmek için çan kullanmay bile düündüler.

Sonrasnda Ensar'dan Abdullah b. Zeyd adnda biri Allah Resûlü'ne (sallallahu aleyhi

veseiiem) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Uyku ile uyanklk arasnda iken, hatta

tamamen uyankken desem yeridir, rüyamda üzerinde iki parçalk yeil giysi

olan bir adam gördüm. Kbleye doru döndü ve öyle dedi: Allahu Ekber!

Allahu Ekber! Ehedu enlâ ilâhe illallah../' diyerek ezann lafzlarn ikier

defa tekrarlad. Ensar'l öyle devam etti: “Adam ezan bu ekilde bitirdikten

sonra az bir bekledi. Sonrasnda ayn eyleri bir daha tekrar etti. Ancak ikinci

söylemesinde: “Kad kâmeti’s-salâtü! Kad kâmeti's-salâtü" sözlerini ekledi."

Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi veseiiem) Ensar'l adama: "Bu sözleri Bilâl'e de öret

namaz için çary (ezam) bunlarla yapsn" buyurdu. Bu sözlerle de ezan

okuyan ilk kii Bilâl oldu. Ezan duyan Ömer b. el-Hattâb gelip: “Ben de ayn

eyi görmütüm; ancak Ensar'l benden hzl davranm" dedi.

Üçüncü deiiklik ise öyle oldu: Ashab bazen namaza geldiklerinde Hz.

Peygamber (sailaiiahualeyhiveseiiam) namaza balam oluyordu. Sonradan gelen kii

de safta duran birine: "Kaç rekat kld?" anlamnda iaret eder, namazda olan

kii de artk bir veya iki, kaç rekat klmlarsa iaret ederek cevap verirdi. Bu

ekilde sonradan gelen kii kaçrd rekatlar tek bana klar sonra cemaate

katlr onlarla namaza devam ederdi. Bu konuda Muâz: “Ben de bu ekilde

geç kalrsam Peygamberimizi (sallallahu aleyhi veseiiem) nasl bulmusam katlp öyle

devam edeceim, namaz bitimi de kalkp kaçrdm rekatlar kaza

edeceim" dedi. Bir defasnda Muâz namaza geldiinde Hz. Peygamber

(saiBiahu aleyhi vasaiiam) balamt. Muâz, Peygamberimizle Miaiiahu aleyhi veseliem) namaza

durdu. Namaz bitince de kalkp kaçrd rekatlar kaza etti. Bunun üzerine

Allah Resûlü (saiialiahu aleyhi veseiien): "Bu konuda Muâz size bir sünnet kld. Öylesi

1

Bakara Sur. 144
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durumlarda siz de öyle yapn" buyurdu. Namaz konusundaki üç deiiklik ite

böyle oldu.

Oruçtaki deiikliklere gelince, birincisi öyledir: Resûlullah (sdtaiiahu aleyhi vesciiem)

Medine’ye geldii zaman her aydan üç gün oruç tutard. Bunun yannda

Âure günlerinde de oruç tutard. Sonrasnda: "Ey iman edenler! Oruç sizden

önce gelip geçmi ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd. Umulur

ki korunursunuz. Oruç günleri sayldr. Hasta veya yolcu olanlarnz, o

günlerin saysnca, baka günlerde oruç tutar. Orucu güçlükle tutabilenler

ise, fidye olarak yoksul doyururlar. Ama kim fazladan bir hayr ilerse, bu

onun için daha hayrl olur. Oruç tutmanz ise, bir bilseniz, sizin için daha

da hayrldr"' âyetleri nazil oldu ve oruç farz klnd. Bu âyetlere göre de

isteyen oruç tuttu, tutamayan da bunun yerine bir miskini doyurdu.

Ancak sonrasnda: "Ramazan ay, insanlara yol gösterici, dorunun ve

doruyu eriden ayrmann açk delilleri olarak Kur’an'n indirildii aydr.

Öyle ise sizden ramazan ayn idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda

hasta veya yolcu olursa (tutamad günler saysnca) baka günlerde kaza

etsin. Allah sizin için kolaylk ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayy

tamamlamanz ve size doru yolu göstermesine karlk, Allah' tazim

etmeniz, ükretmeniz içindir
" 2

âyeti nazil oldu. Bu âyetle de Yüce Allah

salkl ve mukîm olanlarn orucu tutmalarn emretti. Hasta ve yolcu

olanlarn (daha sonra tutmalar artyla) oruç tutmamalarna ruhsat verdi.

Oruç tutmaya güç yetiremeyen ihtiyarlar için de oruç yerine fidye verilmesini

sabit kald. Bu ekilde iki deiiklik oldu.

Üçüncü deiiklik ise öyledir: Önceleri oruçlu olan kii akam vakti

girdikten sonra uyumadklar sürece yer, içer ve hanmyla ilikiye girerdi.

Ancak uyumas halinde yeme içme ve ilikiden artk uzak dururdu. Ensar’dan

Sirma adnda biri vard. Gün boyunca oruçlu bir ekilde çalt. Akam eve

gelince de namazn kld ve bir eyler yiyip içmeden uyudu. Uyandnda
ikinci gün sabah olmutu ve hâlâ oruçluydu. Hz. Peygamber (saiBialij aleyhi vesei -m)

onu ar bitkin bir ekilde görünce: "Bakyorum da baya yorgun ve

bitkinsin, sebebi nedir?" diye sordu. Sirma: "Yâ Resûlallah! Dün gün boyu

’ Bakara Sur. 183, 184
: Bakara Sur. 185
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çaltm, akam da eve yorgun gelince iftarm açmadan hemen uyudum.

Uyandmda da sabah olmutu ve hâlâ oruçluydum" karln verdi.

Ömer de akam uyuyup geri uyandktan sonra hanmyla birlikte olmutu.

Peygam berimize (saiiaiBhuBi«yhiv6seiiem) gelip durumunu anlatnca: "Oruç gecesinde

kadnlarnza yaklamak size helâl klnd. Onlar, size örtüdürler, siz de

onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanmlarnza yaklaarak)

kendinize zulmetmekte olduunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi

affetti. Artk elerinize yaklan ve Allah'n sizin için yazp takdir etmi

olduu eyi arayn. afan aydnl gecenin karanlndan ayrt

edilinceye (tan yeri aarncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akama kadar

orucu tam tutun ..."
1

âyeti nazil oldu.*

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Oruç sizden önce gelip

geçmi ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd ..." 3 âyetini

açklarken: "Burada geçmi ümmetlerden kast Ehl-i kitâb’dr” demitir.4

Cerîr'in bildirdiine göre a’bî öyle demitir: "Bize farz klnd gibi

Hristiyanlara da oruç farz klnmt. Sanrm yaz mevsiminde oruç tutmalan

farz klnm, sonradan onu bir sonraki mevsime kaydrmlar ve bir aydan elli

güne çkarmlard. "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmi

ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd. .."s âyeti de bu anlama

gelmektedir."
6

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "...Oruç sizden önce gelip geçmi

ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd ..."7 âyetini açklarken öyle

demitir. "Bizden önceki ümmetlerden kast, Hristiyanlardr. Onlara da

Ramazan orucunu tutmalan farz klnm, bu ay boyunca akam vaktinden

sonra uyumalar halinde yeme içme ile hanmlaryla ilikiye girmeleri

’ Bakara Sur. 187
J Ahmed 36/436 (22124, lafz kendisinindir), Ebu Dâvud (507), bn Cerîr (3/158, 161,

162), bn Ebî Hatim 1/304 (1622), Hâkim (2/274, "sahih") ve Beyhakî (4/200). Ezan

ksmnda bataki tekbîrlerin dört olmas halinde sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 479; Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 99). Müsned' in muhakkikleri öyle demilerdir:

"Ravileri güvenilirdir. Mes'ûdî dnda ravileri, Buhârî ile Müslim'in ravileridir. bn Ebî

Leylâ da Muâz'dan hadis iitmedii için munkat' hadistir."

J Bakara Sur. 183
4 bn Ebî Hâtûn 1/305 (1628).

5 Bakara Sur. 183
6 Uzun bir metinle bn Cerîr (3/153).

7 Bakara Sur. 183
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yasaklanmt. Ancak Ramazan orucunu tutmalar kendilerine ar gelince

toplanm, bu orucu yaz ile k arasnda olan bir aya kaydrmlar ve: "Bu

yaptmz deiikliin kefareti olarak oruca yirmi gün daha ekler elli güne

çkartnz" demilerdir. Müslümanlar da oruçlarn Hristiyanlar gibi

tutmulardr. Ancak Kays b. Sirma ile Ömer b. el-Hattâb’n bana gelen o

olaylardan sonra Yüce Allah Müslümanlann, afak sökünceye kadar yeme

içmelerini ve hanmlanyla ilikiye girmelerini helal klmtr." 1

Buhârî, Târih’de, en-Nehhâs, en-Nâsih’öe ve Taberânî, Dafel b.

Hanzala’den bildirdiine göre Hz. Peygamber {sbUbIIbHu aleyhi meltem) öyle

buyurmutur: "Önceden Hristiyanlarn da Ramazan orucunu tutmalar

farzd. Bir defasnda krallar hastalannca: «Yüce Allah ona ifa verirse otuz

günlük oruca on gün daha ekleyeceiz» dediler. Sonrasnda krallar et yiyip

azndan rahatszland. Yine: «Yüce Allah ona ifa verirse (krk günlük) oruca

yedi gün daha ekleyeceiz» dediler. Bu kraldan sonra gelen baka bir kral:

« Orucu bu ekilde eksik brakmayz, o üç günü de tutacaz. Orucu da

Ramazan ayndan bahar aylarna kaydracaz» dedi. Bu ekilde oruç tuttuklar

gün saysn elliye çkardlar,"
2

bn Cerîriin bildirdiine göre Rabî’: "...Oruç sizden önce gelip geçmi

ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd ..." 3 âyetini açklarken:

“Yatsdan yatsya oruç tutmalar farz klnmt" demitir .

4

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Oruç sizden önce gelip geçmi

ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd ..." 5 âyetini açklarken:

“Burada geçmi ümmetlerden kast, Ehl-i kitâb'dr" demitir .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Süddî: "...Umulur ki korunursunuz" 7

buyruunu açklarken: “Önceki ümmetlerde olduu gibi yemeden, içmeden

ve kadnlarla ilikiden uzak durmaktr" demitir.

8

1 bn Cerîr (3/154).
2
Buhârî (3/254), en-Nehhâs (sh. 92, 93) ve Taberânî (4203), M. el-Evsat (8193). Buhârî:

"Bildiim kadaryla Dafel, Peygamberimize (saliallahu aleyhi vesellem) yetimemitir" demitir.
3 Bakara Sur. 183
4 bn Cerîr (3/154).

5 Bakara Sur. 183
6 bn Cerîr (3/155).

7 Bakara Sur. 183
8 bn Cerîr (3/156).
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bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Oruç, sayl

günlerdedir..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: "Ay ismi

zikredilmeden her aydan üç gün oruç tutmalar farz klnmt ki sayl

günlerden kast da budur. Ramazan ay orucunun farz klnmasndan önce

insanlar bu ekilde oruç tutard. Sonradan Yüce Allah, Ramazan orucunu farz

kld ." 2

Saîd b. Mansûr, Ebû Cafer'den bildiriyor: "Ramazan ay orucunun farz

klnmasyla daha önce tutulan tüm oruçlann hükmü neshedildi ."3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mukâtil: "Oruç, sayl günlerdedir ..."4

buyruunu açklarken: “Sayl günlerden kast, Ramazan aynn otuz

günüdür" demitir .

5

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Oruç sizden

önce gelip geçmi ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd ..."
6

âyetini açklarken öyle demitir: "Önceleri her aydan üç gün oruç tutulurdu.

Ramazan ay orucunun farz klnmasyla daha önce yatsdan yatsya tutulan

oruç ekli neshedildi. Bu yeni nazil olan âyetle
7 de oruç tutmamann fidyesi

olarak bir yoksulu doyurma getirildi. Buna göre yolcu olsun mukim olsun

yoksulu doyuran kii istedikten sonra oruç tutmayabilirdi. Bu, Yüce Allah’n

kendisine verdii bir ruhsat idi. Ancak daha sonra: "...Kim de hasta veya

yolcu olursa, tutamad günler saysnca baka günlerde tutsun ..."
6
âyeti

nazil oldu. Bu âyette de: "...Orucu güçlükle tutabilenler ise, fidye olarak

yoksul doyururlar ..."9 ruhsat yer almad. Bu ekilde yeni âyetle fidye verip

oruç tutmama hükmü neshedilmi oldu. "...Allah sizin için kolaylk ister.

’ Bakara Sur. 184
1 bn Cerîr (3/157) ve bn Ebî Hatim 1/305, 306 (1630).

* Saîd b. Mansûr ( Tefsir

,

262). Saîd'in (Sünen'inin) muhakkiki: "Senedi zayftr"

demitir.
4 Bakara Sur. 184
5 bn Ebî Hatim, Tefsîr 1/306 (1631).

6 Bakara Sur. 183
7 Bakara Sur. 184
a
Bakara Sur. 185

9 Bakara Sur. 184
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zorluk istemez..."' buyruuyla da yolcu olan kiiye oruç tutmama ruhsat

verildi ve tutamad gün saysnca günü baka günlerde tutmas emredildi .”2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Oruç sizden önce gelip

geçmi ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd ..." 3 âyetini

açklarken öyle demitir: "Farz klnan bu oruç, Ramazan ay orucudur. Yüce

Allah bizden öndekilere de orucu farz klmtr. Onlar her aydan üç gün o'uç

tutar, sabah iki akam da iki rekat namaz klarlard. Sonrasnda Ramazan

orucu farz klnd.”

bn Ebî Hatim, Dahhâk’tan bildiriyor: "lk tutulan oruç ekli Hz. Nuh’tan

itibaren tutulan oruç idi. Ayn orucu Hz. Peygamber (saBöahu aleyhi w«ebm) ve ashab

da tutmulardr. Bu oruç da her aydan üç gün yatsya kadar tutulurdu. Hz.

Peygamber Maibhu aie/h veaiiem) ve ashab da Ramazan orucunun farz

klnmasndan önce bu ekilde oruç tutarlard .”4

bn Ebî Hâtim'in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesBfem): " Yüce Allah Ramazan ay orucunu sizden önceki ümmetlere de farz

klmt

"

buyurmutur .
5

bn Ebî Hatim, Hasan(- Basrî)’den bildiriyor: "Yüce Allah bize bir aylk

orucu farz klmas gibi bizden önceki ümmetlere de orucu farz kld.”6

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan bildiriyor: Orucun size farz klnmas gibi

Hristiyanlara farz klnmt. Bunun delili de: "...Oruç sizden önce gelip

geçmi ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd ..." 7
âyetidir.

Hristiyanlar: "Hatal balamayalm” diyerek bir gün öncesinden tutmaya

baladlar. Sonra: "Hatal tutmayalm” diyerek bir gün önceden balayp bir

gün sonradan bitirmeye baladlar. En sonunda: "On gün önceden balayp

sonundan da on gün daha tutalm ki yanl yapmayalm” dediler ve bu ekilde

yoldan çktlar.

’ Bakara Sur. 185
1 bn Cerîr (3/157, 158, 165) vc bn Ebî Hatim, Tefsîr 1/304 (1623).

3 Bakara Sur. 183
4 bn Ebî Hatim 1/304 (1624).

5 bn Ebî Hatim 1/304 (1625).
6
ibn Ebî Hatim 1/305 (1626).

7 Bakara Sur. 183
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bn Ebî Hâtim, bn Ömer’den bildiriyor: "...Oruç sizden önce gelip

geçmi ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd ..."
1

âyeti nazil oldu.

Önceki ümmetlere farz klnan oruç ekline göre biri akam namazn

kldktan sonra uyuduu zaman dier günün akamna kadar artk yemek

yiyip bir eyler içemez ve kadnlarla ilikiye giremezdi ." 2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Oruç sizden önce

gelip geçmi ümmetlere farz klnd gibi size de farz klnd ..." 3 âyetini

açklarken öyle demitir: "Geçmi ümmetlerden kiiye, akam iftarn

açmadan uyuduu zaman dier günün akamna kadar yemek yiyemeyecei

ve kadnlarla ilikiye giremeyecei emredilmiti. Bu emir, onlar için bu ekilde

devam etti, ancak size bu konuda ruhsat verildi.”

Buhârî ile Müslim, Hz. Âie'den bildiriyor: "Aûra günü oruç tutulurdu.

Ramazan orucu farz klnnca Aure orucunu dileyen tuttu, dileyen de

tutmad ."4

Süneyd ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey iman edenler!

Oruç sizden önce gelip geçmi ümmetlere farz klnd gibi size de farz

klnd ..."

5

âyetini açklarken öyle demitir: "Önceki ümmetlerden kast, Ehl-

i kitâb'dr. Muhammed’in (saiisHahu aleyhi »eseiiem) ashabna farz kln ekli de; kii

akam iftann açtktan sonra yats namazn klana veya uyuyana kadar

dilediince yer, içer ve hanmyla ilikiye girebilirdi. Ancak yats namazn

kldnda veya uyuduunda dier günün akamna kadar yeme, içme ve cinsi

münasebet kendisine helal olmazd. Bu uygulama da: "Oruç gecesinde

kadnlannza yaklamak size helâl klnd..." 6
âyetinin nazil olmasyla

neshedildi."7

Abd b. Humeyd, bn Sîrîn’den bildiriyor: bn Abbâs hutbe verirken:

"...Orucu güçlükle tutabilenler ise, fidye olarak yoksul doyururlar ..."
8

âyetini okudu ve: "Bu âyet neshedildi" dedi.

1

Bakara Sur. 183
1 bn Ebî Hatim 1/305 (1627).

J Bakara Sur. 183

4 Buhârî (452) ve Müslim 1125 (114).

5 Bakara Sur. 183
6
Bakara Sur. 187

7 Süneyd tarikiyle bn Asâkir (45/401).

8 Bakara Sur. 184
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bn Ebî Hatim, en-Nehhâs, en-Nâsih’de ve bn Merdûye, bn Abbâs’t.an

bildiriyor: "...Orucu güçlükle tutabilenler ise, fidye olarak yoksul

doyururlar ..."
1

âyeti nazil olduunda ashaptan dileyen oruç tutar, dileyen de

oruç tutmaz, ama buna mukabil fidye olarak her bir gün için bir yoksjlu

doyururdu. Ancak: "...Sizden bu ay idrak eden, onda oruç tutsun; hasta

veya yolculukta olan, tutamad günlerin saysnca dier günlerde

tutsun ..."
2
âyetinin nazil olmasyla fidye konusunda yallar hariç bir önceki

âyetin hükmünü neshetti. Yal olanlar için de karlnda her gün bir yoksjlu

doyurmak artyla dilerlerse oruç tutmamalar ruhsatn geçerli brakt/' 3

Ebû Davud'un bildirdiine göre bn Abbâs: "...Orucu güçlükle

tutabilenler ise, fidye olarak yoksul doyururlar..."4 âyetini açklarken öyle

demitir: "(Ashâbdan) yoksul doyurmak suretiyle fidye vermek isteyen kii,

bunu verir ve orucu da tamamlanm olurdu. Sonra Yüce Allah bu konuda:

"...Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Oruç tutmanz eer
bilirseniz sizin için hayrldr ..."5

Yine: "...Sizden bu ay idrak eden, onda

oruç tutsun; hasta veya yolculukta olan, tutamad günlerin saysnca

dier günlerde tutsun ..."
6
buyurdu." 7

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

Ebî Hâtim ve Beyhakî, Sünen ’de bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet hakknda

öyle demitir: "Oruç konusunda oruç tutabilecek güçte olan yal erkek ve

kadnlarn oruç tutmamalar, bunun karlnda fidye olarak tutamadklar

gün saysnca bir yoksulu doyurmalan yönünde ruhsat vard. Ancak:

"...Sizden bu ay idrak eden, onda oruç tutsun; hasta veya yolculukta olan,

tutamad günlerin saysnca dier günlerde tutsun ..."
8
âyetiyle bu

uygulama neshedildi. Yeni nazil olan bu âyetle de sadece oruç tutamayacak

kadar zayf olan yal erkek ve kadnlarn oruç tutmamalarna, bunun

karlnda fidye olarak tutmadklan gün saysnca bir yoksulu doyurmalarna

’ Bakara Sur. 184

* Bakara Sur. 185

* bn Ebî Hâtim 1/307 (1637), en-Nehhâs (sh. 95) ve bn Kesîr'in Te/sîr'inde (1/307)

geçtii üzere bn Merdûye. Lafz da ibn Merdûye'e aittir.

* Bakara Sur. 184
s Bakara Sur. 184
6
Bakara Sur. 185

7 Ebû Dâvud (2316). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 2031).

* Bakara Sur. 185
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ruhsat tannd. Ayn ekilde bebee veya kendisine zarar gelebilme endiesi

tayan hamile veya emzikli kadnlarn da oruç tutmamalarna, bunun

karlnda fidye olarak tutamadklar gün saysnca bir yoksulu

doyurmalanna ruhsat tannd ve tutmadklar günleri kaza etmenin

gerekmedii bildirildi.”
1

Dârimî, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bn

Huzeyme, Ebû Avâne, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, en-Nehhâs, bn Hibbân,

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, Sünen 'de Seleme b. el-Ekva'dan bildiriyor:

”... Orucu güçlükle tutabilenler ise, fidye olarak yoksul doyururlar ..."
2
âyeti

nazil olduu zaman ashaptan isteyen oruç tutar, isteyen de tutmaz

karlnda söz konusu fidyeyi verirdi. Sonrasnda nazil olan: "...Sizden bu

ay idrak eden, onda oruç tutsun; hasta veya yolculukta olan, tutamad
günlerin saysnca dier günlerde tutsun..." 3 âyetiyle bu uygulama

neshedildi.'’

bn Hibbân, Seleme b. el-Ekva’dan bildiriyor. ”ResûlullahMaliahuaierh«seiiem)

zamannda Ramazan aynda önceleri dileyen oruç tutar, dileyen de tutmaz

bunun karlnda fidye olarak tutmad gün saysnca yoksulu doyururdu.

"...Sizden bu ay idrak eden, onda oruç tutsun; hasta veya yolculukta olan,

tutamad günlerin saysnca dier günlerde tutsun ..."5 âyeti nazil olunca

önceki uygulamaya son verildi.”
6

Buhârî, bn Ebî Leyla'dan bildiriyor: Peygamberimizin (sBiiBiiahu aleyhi vesellem)

ashabnn bize bildirdiklerine göre Ramazan ay orucu farz klnnca

kendilerine pek bir ar gelmi. Bunun içindir ki oruca gücü yetenler dahi

günlük bir yoksulu doyuruyor ve o günü oruç tutmuyordu; zira bu yönde

ruhsat vard. Ancak: "...Bununla beraber, eer iin gerçeini bilirseniz, oruç

’ Ebû Dâvud (2318), bn Cerir (3/167, 168), ibn Ebî Hatim, Tefsir 1/307 (1635, lafz

kendisinindir) ve Beyhakî (4/371). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 503).
1 Bakara Sur. 184

} Bakara Sur. 185
* Dârimî (2/15), Buhârî (4507), Müslim (1145), Ebû Dâvud (2315), Tirmizî (798), Nesâî

(2315), bn Cerîr (3/165, 166), bn Huzeyme (1903), Ebû Avâne (2832), bn Ebî Hatim,

Tefsîr 1/312 (1658), en-Nehhâs (sh. 94), bn Hibbân (3478), Taberânî (6302), Hâkim (1/423)

ve Beyhakî (4/200).

5 Bakara Sur. 185

* bn Hibbân (3624).
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tutmanz sizin için daha hayrldr"' âyeti nazil oldu ve bu uygulamay

neshederek güç yetirenlerin oruç tutmas emredildi.*

bn Cerîr, bn Ebî Leyla'dan bildiriyor: Peygamberimizin (saiiaiBhu aleyhi »eseiM

ashabnn bize bildirdiklerine göre Allah Resûlü (sahihim Bieyh veseiiem) Medine'ye

hicret ettii zaman ashabna nafile olarak her aydan üç gün oruç tutmalarn

söyledi. Sonrasnda da Ramazan orucunu farz klan âyet nazil oldu. Oruca

pek alkn olmadklar için de Ramazan aynn tamamn oruçlu geçirmek

kendilerine ar geldi. Bunun içindir ki oruç tutmayanlar, fidye olarak bir

yoksulu doyuruyordu. Daha sonra da: "...Bununla beraber, eer iin

gerçeini bilirseniz, oruç tutmanz sizin için daha hayrldr"3 âyeti nazil

oldu. nen bu âyet de sadece hasta ve yolcuya oruç tutmama ruhsat verdi,

dier Müslümanlann ise oruç tutmalarn emretti .

4

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Âmir e-a'bî’den bildiriyor "...Orucu

güçlükle tutabilenler ise, fidye olarak yoksul doyururlar ..."3 âyeti nazil

olduu zaman varlkl kimseler oruç tutmayp bunun yerine yoksul

doyurdular. Orucu tutmak da fakirlere kald. Bunun üzerine: "...Sizden bu

ay idrak eden, onda oruç tutsun; hasta veya yolculukta olan, tutamad
günlerin saysnca dier günlerde tutsun ..."

6
âyeti nazil oldu ve herkes

orucu tutmaya balad.

Vekî' ile Abd b. Humeyd, bn Ebî Leyla'dan bildiriyor: Ramazan aynda Atâ

b. Ebî Rebâh'n yanna girdiim zaman yemek yiyordu. "Yemek mi yiyorsun?”

diye sorduumda öyle karlk verdi: "Orucun farz klnmasndan sonra

dileyen oruç tuttu, dileyen de orucu tutmad; ancak oruç süresince her gün

bir yoksulu doyurdu. "...Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik

kendisinedir ..."7
âyeti nazil olunca bu sefer oruç tutmayanlar günlük iki

yoksulu doyurmaya baladlar. Ancak: "...Sizden bu ay idrak eden, onda

oruç tutsun; hasta veya yolculukta olan, tutamad günlerin saysnca

1

Bakara Sur. 184
1

Buhârî (1948. hadisin hemen akabinde muallak olarak). Konu için bn Hacer,

Talikü't-Ta lik'a (3/184) baklabilir.

3 Bakara Sur. 184
4 bn Cerîr (3/162).

5 Bakara Sur. 184
6
Bakara Sur. 185

7 Bakara Sur. 184
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dier günlerde tutsun ..."
1

âyeti nazil olunca hasta, yolcu veya benim gibi

çok yal kimseler dnda her müslümann orucu tutmas farz oldu. Benim

gibi yal olanlar ise tutmadklar her gün için bir yoksulu doyururlar.”

Vekî’, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Musatmefde, Buhârî, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen ’de bildirdiine göre bn Ömer, bu âyeti:

djdi” (...Fidye olarak yoksullar doyururlar...) lafzyla okumu ve

öyle demitir: ”Bu âyetin hükmü: "...Sizden bu ay idrak eden, onda oruç

tutsun; hasta veya yolculukta olan, tutamad günlerin saysnca dier

günlerde tutsun ..."
2
âyetiyle neshedildi.”3

Vekî’, Süfyân, Abdurrezzâk, Firyâbî, Buhârî, Ebû Dâvud, en-Nâsih’öe, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Enbârî, el-Mesâhiföe, Taberânî,

Dârakutnî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: ” ^öJi Jii

(...Oruçla mükellef klnp tutmaya güç yetiremeyenler...) lafzyla

okumu ve öyle demitir: “Bu âyet neshedilmi deildir. Burada oruç

tutmaya gücü yetmeyen yal erkek ile yal kadn kastedilmektedir. Bunlar

her bir gün yerine bir yoksulu doyururlar ve tutmadklan günleri kaza

etmezler.”
4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: lafzyla okumu ve

âyeti öyle açklamtr: “Oruçla mükellef olup da tutamayanlar her gün için

bir yoksulu doyururlar. Ancak kii, fidye konusunda daha iyisini yapmak

isterse o zaman bir yoksulu daha doyurur ki bu, onun için daha hayrldr.

Ancak her halükarda oruç tutulmas daha efdaldir. Bu âyet neshedilmi

deildir. Yoksul doyurup oruç tutmama ruhsat da sadece oruç tutamayacak

kadar yal olanlar ile müzmin hastal olanlar için verilmitir.”5

1 Bakara Sur. 185
1 Bakara Sur. 185

} Saîd b. Mansûr ( Tefsîr, 27ü), bn Ebî eybe (3/19), Buhârî (4506), bn Cerîr (3/163) ve

Beyhakî (4/200).

* Süfyân, Tefsir (sh. 56), Abdurrezzâk, Musannef (7577), Buhârî (4505), bn Cerîr

(1/171, 172), bn Ebî Hâtim 1/307 (1634), Taberânî (11388), Dârakutnî (2/207) ve Beyhakî

(4/271).

s bn Cerîr (3/174, 175), bn Ebî Hâtim 1/309 (1622), Dârakutnî (2/205, "sahih"). Hâkim

(1/440, "sahih") ve Beyhakî (4/271).
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bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie bu âyeti:
M
S5jijkj”

lafzyla okurdu .

1

bn Ebî Davud'un cl-Mesâhifte bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti:

jjjJi Jî-i" lafzyla okumutur .

1

Vekî\ Abd b. Humeyd ve bnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre krime bu

âyeti: ^jj J&3” lafzyla okumu ve âyeti öyle açklamtr: “Bu

ifadeden kast, oruçla mükellef olup da tutamayanlardr. Âyet neshecilmi

deildir. Tutmaya güç yetirenler tutar, mükellef olup da güç yetiremeyenler

ise fidye verirler."

bn Cerîr ve bnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:
“

âjjlja ^jj" lafzyla okumu ve: “Bundan kast oruç tutmakla mükellef

olanlardr" demitir .

3

Saîd b. Mansûr, Ebû Dâvud, en-Nâsih ’de ve bn Cerîrîin bildirdiine göre

krime bu âyeti: “iîy&û ^jj J1'3
”

lafzyla okur ve öyle derdi: “Lafz ayet

Jaî) eklinde olsayd zaten oruç tutabiliyor anlamnda olurdu ." 4

bn Ebî eybe, bn Abbâs'tan bildiriyor: “...Orucu güçlükle tutabilenler

se, fidye olarak yoksul doyururlar ...”5 buyruu, oruç tutamayacak kadar

yal olanlar hakknda nazil olmutur. Kendilerine, tutmadklan her bir gün

için bir yoksulu doyurmalar ruhsat verilmitir."

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, en-Nâsih’de, bn Cerîr, bn Ebî Hatim,

Dârakutnî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “...Orucu güçlükle

tutabilenler ise, fidye olarak yoksul doyururlar...”
6 buyruunu açklarken

öyle demitir. “Bu âyet neshedilmemitir. Burada bahse konu olan kii, oruç

tutamayacak kadar yal olan kiidir. Bu kii tutmad her bir gün için bir

müddü yemek, bir müddü de katk olmak üzere bir yoksula yanm sâ' buday
sadaka verir."

7

1 bn Cerîr (3/173) ve Beyhakî (4/272).
2 bn Ebî Dâvud (sh. 89).

3 bn Cerîr (3/174).
4
Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

265, lafz kendisinindir) ve bn Cerîr (3/171). Saîd b.

Mansûr'un muhakkiki: "Senedi sahihtir" demitir.
5 Bakara Sur. 184
6 Bakara Sur. 184

7 bn Cerîr (3/174), bn Ebî Hâtim 1/308 (1641), Dârakutnî (2/207) ve Beyhakî (4/271).
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bn Sa'd, Tabaka?ta, Mücâhid'den bildiriyor: "...Orucu güçlükle

tutabilenler ise, fidye olarak yoksul doyururlar ..."

1

âyeti, efendim Kays b.

es-Sâib hakknda nazil olmutur. Âyet nazil olunca da oruç tutmam ve

tutmad her gün için bir yoksulu doyurmutur."3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Orucu güçlükle tutabilenler

ise, fidye olarak yoksul doyururlar ..." 3 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Kii ancak güçlükle oruç tutabiliyorsa, oruç tutmama ve tutmad her bir

gün için de bir yoksulu doyurma ruhsat vardr. Hamile, emzikli, yal ve

müzmin bir hastal olanlar için de ayn ruhsat vardr."

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "...Orucu güçlükle

tutabilenler ise, fidye olarak yoksul doyururlar ..."3 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Bundan kast oruç tutamayacak kadar yal olanlardr. Bunlar

oruç tutmaz, ancak tutmad her bir gün için bir yoksulu doyurur.”
6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Ya’lâ, bnu’l-Münzir, Dârakutnî ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes b. Mâlik ölmeden bir yl önce oruç

tutamayacak kadar zayf düünce tirit yemei yapm ve otuz yoksulu çarp
yedirmitir .

7

Taberânî, Katâde'den bildiriyor: "Enes b. Mâlik ölmeden bir yl önce oruç

tutamayacak kadar zayf düünce otuz gün boyunca her gün bir yoksul

doyurmutur."8

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Dârakutnî’nin bildirdiine göre bn Abbâs,

kendisine ait olan bir hamile veya emzikli ümmü veled'ine: "Sen oruç

tutmaya güç yetiremeyen kiiler konumundasn. Oruç tutmayabilirsin ve

tutmadn günleri kaza etmen gerekmez" demitir .

9

1

Bakara Sur. 184
2 bn Sa'd (5/446).

3 Bakara Sur. 184

4 bn Cerîr (3/174).

5 Bakara Sur. 184
5 bn Cerîr (3/176).

7 Metâlibu ’l-Âliye'de (1087) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, Dârakutnî (2/207, 208) ve Beyhakî

(4/271).

“Taberânî (675). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (3/164): "Ravileri Sahth'in ravileridir"

demitir.
9 bn Cerîr (3/170) ve Dârakutnî (2/206).
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Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve Dârakutnî, Nâfi’den bildiriyor: bn

Ömer'in kzlarndan biri, hamile iken oruç tutup tutmayacan sormak üzere

birini bn Ömer’e gönderdi. bn Ömer: “Oruç tutmaz, tutmad her bir gün

için de bir yoksulu doyurur” cevabn verdi.’

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor: “Hamile

kadn doum yapaca ayn içinde ise oruç tutmaz. Çocuundan dolay

endiesi olan emzikli kadn da oruç tutmaz. Her ikisi de tutmadklan her bir

gün için bir yoksul doyururlar ve tutmadklar günleri kaza etmeleri

gerekmez .” 2

Abd b. Humeyd, Osman b. el-Esved'den bildiriyor: Karm hamile idi ve

oruç tutmakta zorlanyordu. Durumunu Mücâhid'e sorduumda: “Oruç

tutmamasn söyle. Tutmad her gün için de bir yoksulu doyursun. Sal
yerine geldii zaman da tutmad günleri kaza etsin” dedi.

Abd b. Humeyd, Hasan'dan bildiriyor: “Emzikli kadn çocuu konusunda

endieye düerse oruç tutmaz, tutmad her gün için de bir yoksulu doyurur.

Hamile kadn da salndan yana endie ettii zaman oruç tutmaz, ancak

tutmad günleri kaza eder, zira hasta kii konumundadr.”

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî),

hamile ile emzikli kadn konusunda: “Oruç tutmazlar, ama tutmadktan

günleri sonradan kaza ederler" demitir.
3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre brahim en-Nehâî: “Hamile ile emzikli

kadn salklan konusunda endie ettikleri zaman oruç tutmazlar, ancak

tutmadklar günleri sonradan kaza ederler” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): “Kii Ramazan

aynda sal konusunda endieye dütüü zaman oruç tutmasn” demitir.

Saîd b. Mansûr, bn Sîrîn’den bildiriyor: “bn Abbâs minber üzerine Bakara

Sûresi’ni okudu. Bu âyete geldiinde yoksul ifadesini çoul olarak, “ flit

eklinde okudu .”4

1 bn Ebî Hâtûn 1/307 (1636) ve Dâjakutnî (2/207).

1 Abdurrezzâk (7555).

J Abdurrezzâk (7566).

4 Saîd b. Mansûr ( Tefsîr. 267). Saîd'ü muhakkiki: "Senedi sahihtir" demitir.
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Saîd b. Mansûr, Tâvus'tan bildiriyor: "bn Abbâs bu âyeti fiiL. hÂâ”

lafzyla okumutur.'”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Fidye olarak yoksul

doyururlar ..."
2 buyruunu açklarken: "(Her gün için) bir yoksul doyururlar"

demitir.

Vekî'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Fidye olarak yoksul doyururlar..." 3

buyruunu açklarken: "Fidye olarak, Mekke ahalisinin kulland müd'den

(ölçekten) bir müd veriliri’ demitir.

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd, krime'den bildiriyor: Annem susuz

kalamyor rahatszlanyordu. Bunun için de oruç tutamyordu. Durumu

Tâvus'a sorduumda: "Oruç tutmaz, tutmad her bir gün için de bir yoksula

yanm müd buday veriri' dedi. “Hangi müd’lerden?" diye sorduumda:

“Yaadn bölgede kullanlan müd'lerden" karln verdi .

4

Dârâkutnî'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Yal olup da Ramazan

orucunu tutamayan kii, tutamad her bir gün için bir müd buday veriri'

demitir .

5

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Süfyân: “Sadaka ile

kefaretler Peygamberimizin (saöaiiahu aicvt vesdiem) kulland müd (ölçek) ile veriliri'

demitir.

Vekî'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Her kim de hayrna fidyeyi

artrrsa..."
6 buyruunu açklarken: "Yoksula bir sâ’ tahl (sadaka)

vermesidir" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime: "...Her kim de hayrna fidyeyi

artrrsa ..."7 buyruunu açklarken: "ki yoksulu doyurmaktr" demitir.

1

Saîd b. Mansûr (Tcfsîr

,

269). Saîd'in muhakkiki: "Saîd'de lafz (Lü) eklindedir.

Rivayetteki lafz ise bn Abbâs'm kraatindeki lafza muhaliftir" demitir.
J

Bakara Sur. 184
3 Bakara Sur. 184
4 Abdurrezzâk (7581).

3 Dârakutnî (2/208).

6
Bakara Sur. 184

7 Bakara Sur. 184
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Tavus: "...Her kim de hayrna fidyeyi

artrrsa..."’ buyruunu açklarken: “Birden fazla yoksulu doyurmaktr”

demitir.

Vekî' ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Enes yal olduundan dolay

Ramazan orucunu tutamam, tutamad her bir gün için de dört yoksulu

doyurmutur.

Dârakutnî, Sünen*de Mücâhid'den bildiriyor Kays b. es-Sâib'in öyle

dediini iitim: “Kii Ramazan aynn orucunu tutamamasnn fidyesini her bir

gün için bir yoksulu doyurmak suretiyle verir. Siz benim için günde iki yoksulu

doyurun .” 1

bn Cerîriin bildirdiine göre bn ihâb: "...Oruç tutmanz sizin için daha

hayrldr" 3 buyruunu açklarken: “Orucu tutmanz, tutmayp fdye

vermenizden daha hayrldr” demitir .

-4

Mâlik, Ahmed, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî,

bn Mâce, bn Huzeyme ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Ebu Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (seiiaHahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: “nsanolu

yapt her bir iyiliin karln on katndan yediyüz katna kadar alr. Ancak

Yüce Allah orucu bunun dnda tutup öyle buyurur: «Kul orucunu benim

için tutar ve bunun mükâfatn bizzat ben veririm. Kul yemeinden,

içeceinden ve ehvetinden benim için uzak durur.» Oruçlunun, biri iftar vakti,

biri de Rabbinin huzuruna çkt vakit olmak üzere iki sevinci vardr.

Oruçlunun aznn kokusu, Allah katnda misk kokusundan daha güzeldir.'"*

bn Ebî eybe, Müslim ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre ile Ebû Saîd’den

bildirdiine göre Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: “Yüce Allah:

«Oruç benim rzam için tutulur ve mükâfatn da ben vereceim. Oruçlunun,

bin iftar vakti biri de Rabbinin huzuruna çkp mükafatn ald vakit olmak

’ Bakara Sur. 184
1

Dârakutnî (2/208).

* Bakara Sur. 184
4 bn Cerir (3/185).

5 Mâlik (1/310), Ahmed 15/445, 16/145 (9714, 1075), bn Ebî eybe (3/5), Buhârî (5927,

7492), Müslim 1151 (64), Ebû Dâvud (2363), Tirmizî (764), Nesâî (2214), bn Mâce (1638),

bn Huzeyme (1897) ve Beyhakî (3579).
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üzere iki sevinci vardr» buyurur. Oruçlunun aznn kokusu, Allah katnda

misk kokusundan daha güzeldir.

Ahmed ve Beyhakî, Câbir'den bildiriyor: Resûlullah (saWi*hu aleyhi «udimi: "Yüce

Allah öyle buyurur: »Oruç, kulun kendini Cehennem ateinden koruduu bir

kalkan gibidir. Oruç benim için tutulur, mükafatn da bizzat ben veririm»"

buyurmutur. Yine Allah Resulünün: "Oruç, kiiyi Cehennem ateinden

koruyan salam bir kalkandr" buyurduunu iittim .

1

Beyhakî, Eyyûb b. Hassan el-Vâsitî’den bildiriyor: Adamn birinin Süfyân b.

Uyeyne'ye: “Ey Ebû Muhammedi Peygamberimizin (uiiaiiahu aleyhi «seiiem) Yüce

Allah'tan naklen rivayet ettii: «nsanolu tüm amellerini kendisi için yapar.

Sadece orucu benim için tutar. Bundan dolay bunun mükafatn bizzat ben

vereceim» sözü hakknda ne dersin?" diye sorduunu iittim. bn Uyeyne u
karl verdi: “Bu en güzel ve en hikmetli hadislerden biridir. Zira kyamet

gününde Yüce Allah kulunu hesaba çektii zaman yapt tüm kötülükleri

oruç dndaki amellerinden karlar. Oruç dnda baka bir ameli kalmad
zaman da geriye kalan kötülüklerini oruçtan karlar ve yine oruç dolaysyla

onu Cennete sokar.”3

Mâlik, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim ve Nesâî'nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiBiishu aleyh. veseHem) öyle buyurmutur:

Yüce Allah: «nsanolunun, oruç hariç tüm amelleri kendisi içindir. Ancak

orucu benim için tutar. Bunun içindir ki orucunun mükâfatn bizzat ben

vereceim. Oruç kiinin kalkandr» buyurur. Biriniz oruçlu olduu zaman

öfkelenip kötü laflar etmesin. Biri ona kötü bir laf ettii veya onunla kavga

etmek istedii zaman ona: «Ben oruçluyum» desin. Muhammed'in can elinde

olana yemin olsun ki oruçlu kiinin aznn kokusu, Allah katnda misk

kokusundan daha güzeldir. Oruçlu kiinin iki sevinci olur. ftarn yapt
zaman sevinir. Bir de Allah'n huzuruna çkt zaman (alaca mükâfat için)

oruç tuttuuna sevinir.

4

’ bn Ebî eybe (3/5), Müslim 1151 (165), Nesâî (2212, 2213) ve Beyhakî, uab (3581).
2 Ahmed 23/33 (14669) ve Beyhakî, uab (3570, 3582). Müsn£d"m muhakkikleri: "Dier

tüm tarikleri ve ahitleriyle sahih bir hadistir" demilerdir.
J Beyhakî (4/305), uab (3582).

4 Mâlik (1/310), bn Ebî eybe (3/5), Ahmed 13/126, 26/407 (7693, 10692), Buhâri

(1904), Müslim (1151) ve Nesâî (2215, 2216).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Huzeyme ve Beyhalc’nn

Sehl b. Sa'd'dan bildirdiine göre Resûlullah (ullalahu aleyhi nseiiam) öyle

buyurmutur: “Cennetin sekiz kaps vardr. Reyyân adnda bir kaps vardr ki

kyamet gününde bu kapdan çokça oruç tutanlardan baka kimseler giremez.

Orada: «Oruç tutanlar nerede?» diye sorulur ve oruç tutanlar bu kapdan

içeriye girer. Son oruçlu da bu kapdan girdii zaman kapanr ve artk bakalar

bu kapdan giremez
."

bn Huzeyme kendi rivayetinde u ziyadeyi yapar: "Bu kapdan içenye

giren kii, kanana kadar Cennet içeceklerinden içer. Bunlar içen kii de artk bir

daha susuzluk çekmez .

"

1

Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutun "Oruçta riya olmaz. Yüce Allah: «Kul orucunu benim için

tutar, bundan dolay mükâfatn bizzat ben veririm. Zira benim için

yiyeceinden içeceinden uzak durur» buyurur."
3

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve

Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBiiai^u aleyhi

veseiEm):
"man ederek ve karln Allah'tan bekleyerek Razaman orucunu tutan

kiinin geçmi günahlar balanr

"

buyurmutur .

3

Nesâî ve Beyhakî'nin, Amr b. uayb'tan, o babasndan, o da dedesinden

naklen bildirdiine göre Resûlullah (sdiaflah veseiiem): "Oruçlu kiinin iftar

vaktinde edecei dualardan biri kabul görür" buyurmutur.

4

Beyhakî'nin Abdullah b. Ebî Evfâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (sal bUu

ateyf »eseiiem): "Oruçlunun uykusu ibadet, suskunluu tebih gibidir. Oruçluyken

yapt amel kat kat karlk görür, ettii dualar kabul edilir ve günahlar

balanr" buyurmutur .

5

1 bn Ebî eybe (3/5), Ahmed 37/475 (22819), Buhârî (1896), Müslim (1152), Nesâî

(2235), bn Huzeyme (1902) ve Beyhakî, uab (3584).
1
Beyhakî, uab (3593), bn Hacer, Feth'de (4/107): "snâd zayftr" demitir.

3 bn Ebî eybe (3/2), Buhârî (37, 38, 1901), Müslim (730), Ebû Dâvud (1372), Tirmizî

(683), Nesâî (2198), bn Mâce (1641) ve Beyhakî (4/304, 306), uab (3609, 3613, 3616, 3618).
4 Beyhakî, uab (3907).

5 Beyhakî, uab (3937, 3939). Beyhakî der ki: "Ma'rûf b. Hassan zayf bindir,

Süleyman b. Amr en-Nehaî ise ondan da zayftr." Tahric Ahâdîsi’l-hyS’da (667) geçtii

üzere el-râkî de: "Süleymân en-Nehaî uyduruculardan biridir" demitir.
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bn Adiy, el-KâmiTde, Ebû Haan b. Ahmed b. Cumey' el-assânî, Ebû Saîd

b.el-A'râbî ve Beyhakî'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu ateytu

vesellem) öyle buyurmutur: “Bir kul oruçlu bir ekilde sabahlad zaman kendisi

için semaya doru bir (rahmet) kaps açlr. Tüm uzuvlar Yüce Allah' tebih

eder. Bu ameli Allah katma ulaana kadar dünya semasnda olan melekler ona

balanma diler. Oruçlu iken iki rekat namaz kld zaman tüm gökler onun

için ldar ve Cennette eleri olacak huriler: «Allahm ! Onu bizim yanmza al,

zira onu görmeyi çok özledik!» demeye balarlar. Oruçlu iken «Lâ ilahe illallah »

veya «Sübhânallah» veya «Allahu Ekber» demesi halinde Allah katna ulaana

kadar yetmi bin melek bu sözünün sevabn yazp dururlar."'

Beyhakî'nin, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirdiine göre Resûlullah Maihhu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah, srail oullarndan bir peygambere

:

«Kavmine söyle! Benim rzam için bir gün oruç tutan kulunun bedenini

salkl, mükâfatn ise büyük klarm» diye vahyctti."
1

bn Ebî eybe ile Beyhakî, Ebû Mûsa el-E'arHden bildiriyor: Bir gazvede

deniz yolculuunda iken bir sesin: “Ey gemi yolculan! Durun da sizlere bir

eyin haberini verelim!" diye seslendi. Ben: “Rüzgar tam istediimiz gibi

esiyorken, yelkenlerimiz rüzgarla dolu iken ve gemimiz hzla denizde yol

alyorken nasl duralm?" karln verdim. Ses: “Yüce Allah’n kendine takdir

edip sözünü verdii bir eyi sizlere haber vereyim mi?" diye sorunca, ben:

“Tabi ki ver" karln verdim. Bunun üzerine ses: "Yüce Allah, kendisi için

dünyada bir gün susuz kalan kiiyi kyamet gününde asla susuz

brakmayacann garanti ve sözünü verdi" dedi .

3

Ahmed, Nesâî, bn Huzeyme, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, Ebû

Umâme’den bildiriyor: Allah Resûlü’ne (saiiaiiahu eieyh vesellem): “Yâ Resûlullah! Bana,

Yüce Allah’n faydasn gösterecei bir amel söyle" dediimde: "Oruçlu

olmaya çal; zira sevab bakmndan orucun dengi olan baka bir amel daha

yoktur" buyurdu .

4

’ bn Adiy (2/548) ve Beyhakî, uab (3591). Îbnu'l-Cevzî, lelu'l-Mülenâhiye'de (2/56)

der ki: "Sahih saylamayacak bir hadistir ve bunda tenkit edilen kii, ravi Cerir b. Eyyûb

el-Becelî'dir. Zira Cerir hakknda, Ebû Nuaym: "Hadis uydururdu" demitir.
1

Beyhakî, uab (3917). lel'de (2/251) geçtii üzere bn Hatim: "Münker bir hadistir"

demitir.
3 bn Ebî eybe (3/6) ve Beyhakî, uab (3922).

4 Ahmed 46/457 (22141), Nesâî (2219, 2222), bn Huzeyme (1893), bn Hibbân (3425,

3426), Hâkim (4/301, "sahîh") ve Beyhakî (3587, 3893). Baz rivayetlerde: "Muâdili
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Beyhakî, Abdullah b. Rebâh’tan bildiriyor: “Kyamet gününde insanlar

henüz hesapta iken çokça oruç tutanlar, kendileri için kurulan sofralardan

yerler/'
1

Beyhakî, Ka'bu'l-Ahbâr'dan bildiriyor: “Kyamet gününde bir münadi

öyle seslenir: “Ahiret için çalan kiinin bu çalmasnn mükâfat ziyades yle

verilir. Ancak çokça Kur’ân okuyan ile çokça oruç tutanlarn mükâfatlar

hesapszca verilir.”
2

bn Ebî eybe'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ssilailahu leyh

vuseiifim): "Her amel sahibinin Cennette, ameline göre çarlp içeri girecei bir

kaps olur. Çokça oruç tutanlarn ise Reyyân adnda bir kaps varar”

buyurmutur.

3

Mâlik, Muvattâ’da, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Nesâî ve Beyhakî’nin

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uUaUata aleyhi ««fen): "Oruç (kiiyi

günahlardan ve Cehennem azabndan koruyan) bir kalkandr” buyurmutur/

Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiBiahu aleyhi

veseltem) öyle buyururdu:
"
Rabbiniz : «Oruç bir kalkandr. Kulum oruçla kendini

Cehennem ateinden korur» buyurur.”’’

Ahmed ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiuishu

aleyh. meiien): "Oruç kiiyi Cehennem azabndan koruyan bir kalkan, bir kaledir

”

buyurmutur .

6

bn Ebî eybe, Nesâî, bn Mâce, bn Huzeyme ve Beyhakî'nin Osmân b.

Ebi’l-Âs es-Sekafî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaitahu bM'

«

sdiem): "Kalkann

yoktur" lafzyla geçer. Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (1937) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

’ Beyhakî, uab (3927).
1
Beyhakî, uab (2701).

i bn Ebî eybe (3/7, 12/20) ve Ahmed, Müsned 15/496 (9800). Müsned’in

muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
4 Mâlik (1/306), bn Ebî eybe (3/5), Buhâri (1894, 1904), Müslim 1151 (162, 163), Nesâî

(2215, 2216, 2227, 2227) ve Beyhakî, uab (3568, 3571, 3579, 3580, 3639).

5 Beyhakî, uab (3569).
6 Ahmed 15/123 (9225) ve Beyhakî, uab (3571). Müsned’ ir\ muhakkikleri: "Sahih

hadistir" demilerdir.
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savata sizi korumas gibi oruç da kiiyi Cehennem ateinden öyle korur

"

buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, Nesâî, bn Huzeyme ve Beyhakî’nin Ebû Ubeyde’den

bildirdiine göre Resûlullah (uMiahu aleyhi «selimi: "(Gybet ve yalan ile)

parçalamadktan sonra oruç kiiyi (günaha bulamaktan) koruyan bir

kalkandr" buyurmutur.

1

Taberânî, M. el-Evsat
1
ta Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah (saiiallahu aleyhi

veseilem): "Parçalanmadktan sonra oruç kiiyi koruyan bir kalkandr" buyurdu.

Kendisine: "Peki, nasl parçalanr?" diye sorulunca da: "Yalan söyleyerek veya

gybet yaparak" karln verdi .

3

Tirmizî ile Beyhakî, Süleym oullarndan bir adamdan bildiriyor: Resûlullah

(saiiallahu aleyhi veseilem) elimden tuttu ve:
"
Sübhanallah demek. Mizan n yarsn

doldurur. Elhamdülillah demek, de Mizan'n tümünü doldurur. Allahu Ekber

demek, yerle gök arasn doldurur. Abdest, imann yansdr. Oruç da sabnn

yansdr" buyurdu/

bn Ebî eybe, ibn Mâce ve Beyhak^nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiallahu aleyhi veseilem): "Oruç, sabnn yansdr. Her eyin bir zekat vardr,

bedenin zekat da oruçtur

”

buyurmutur.

5

bn Adiy ve Beyhakî’nin Sehl b. Sa’d’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiallahu

aleyhi veseilem): "Her eyin bir zekat vardr, bedenin zekat da oruçtur"

buyurmutur.

6

bn Sa’d, bn Ebî eybe, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Ka'b'n kz

Ümmü Umâre'den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiallahu aleyhi veseilem) yanma girdii

1 bn Ebî eybe (3/4, 5), Nesâî (2229), bn Mâce (1639), bn Huzeyme (1891) ve

Beyhakî, uab (3573). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1328).

* bn Ebî eybe (3/5, 6), Nesâî (2234), bn Huzeyme (1892) ve Beyhakî, uab (3643).

Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen en-Nesu, 131).

3 Taberânî (4536, 7814). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe'dc (1440) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

4 Tirmizî (3519) ve Beyhakî (3575). Elbânî, Da'îfu'l-Câmi'de (3228) hadisin zayf

olduunu söylemitir.
5 bn Ebî eybe (3/7, ilk bölümü hariç), bn Mâce (1745) ve Beyhakî, uab (3577, 3578).

Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 382). Konu için es-Silsiletu'd-Da'îfe’ye (1329)

baknz.
6 bn Adiy (2/657) ve Beyhakî, uab (3578). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’di.* (1329)

hadisin zayf olduunu söylemitir.
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zaman önüne yemek koydum. Yemei yerken bana: "Sen de ye" buyururca:

“Ben oruçluyum” karln verdim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi

veseiiem): "Oruçlunun yannda binleri yemek yedii zaman onlar yemei bitirene

veya brakana kadar melekler oruçlu kiiye hayr dualarda bulunurlar

"

buyurdu .

1

bn Mâce ve Beyhakî, Bureyde’den bildiriyor: Bilâl, Resûlullah'n (saflaflahu leyh

«seiiem) yanna girdiinde öle yemeini yiyordu. Bilâl’i: "Ey Bilal! Gel yemek

ye" diye davet edince, Bilâl: “Yâ Resûlallah! Ben oruçluyum" karln verdi.

Bunun üzerine Resûlullah (saiBiiahu iigyh «satfem): "Biz nzkmz yiyoruz. BilâVin r.zk

ise bizimkinden daha iyi olan Cennet nzk olacaktr. Ey Bilâl! Yannda yemek

yenildii sürece oruçlu kiinin kemiklerinin (uzuvlannn) Yüce Allah' tebih

ettiini, meleklerin de ona balanma dilediini biliyor musun?" buyurdu .

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Abdullah b. Ömer: “Melekler, yannda

yemek yenilen oruçlu kimseye balanma dilerler" demitir.
3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Mücâhid: “Yannda yemek yenilen

oruçlu kiinin tüm mafsallan (uzuvlar) Allah' tebih ederler" demitir.
4

bn Ebî eybe, Yezîd b. Haiti'den bir öncekinin benzerini zikreder.
5

Ebû Ya'lâ, Taberânî ve Beyhakî'nin Seleme b. Kayser'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaHehu aleyhi veseiiem): "Yüce Allah, sadece nzas için bir gün oruç tutan

kiiyi Cehennem ateinden, yavruyken yola çkan bir kargann yalanp ölene

dek uçabilecei bir mesafe kadar uzak tutar" buyurmutur.

6

Ahmed ile Bezzâr, Ebû Hureyre’den naklen bir önceki hadisin aynsn

zikrederler.

7

’ bn Sa'd (8/415, 416), bn Ebî eybe (3/86), Tirmizî (785, "sahih"), Nesâ, el-K.îbrâ

(3267, 3268), bn Mâce (1748) ve Beyhakî, uabu’l-Iman (3585). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf

Siinet bn Mâce, 384). Konu için es-Sikletu'd-Da'îfe'ye (1332) de baknz.
1 bn Mâce (1749) ve Beyhakî, uab (3586). Zayf hadistir (Elbânî, Da’îf Sünen bn Mâce,

385).

} bn Ebî eybe (3/86).

4 bn Ebî eybe (3/86).

5 bn Ebî eybe (3/86).
6
Ebû Ya'lâ (921), Taberârû (6365), M. el-Evsal (3118) ve Beyhakî, uab (3590). Elbânî,

es-Silsiletu’d-Da'îfe’ de (1329) hadisin zayf olduunu söylemitir.
7 Ahmed 16/471 (10808) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1037). Müsned'in muhakkikleri:

"snad zayftr" demilerdir.
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Bezzâr ile Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saUaiiahu

akyfc vMdiem): "Ûç kiinin duasna icabet edilir. Biri oruçlunun duasdr. Dieri

yolcunun duasdr. Bir dieri de mazlumun duasdr" buyurmutur.’

Beyhakî, Enes'ten bildiriyor: Bir defasnda Hz. Peygamber (suilaUahu aleyhi msiM

Mescid'e geldiinde içerde ashabndan genç kiiler vard. Onlara: "çinizden

geçimini salayabilecek olanlar evlensin. mkan olmayanlar ise oruç tutsun ,

zira oruç kiinin ehvetim dindirir ve dizginler" buyurdu .

2

Tirmizî ile bn Mâce'nin Sehl b. Sa'd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu ai^ miRRin): "Cennetin Reyyân denilen bir kaps vardr. Bu kapdan girmek

için sadece çokça oruç tutanlar çarlr. Bunlardan biri olan kii bu kapdan

Cennete girer. Bu kapdan giren kii de artk asla susuzluk çekmez

"

buyurmutur.
3

bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Abdullah b. Amridan bildiriyor Resûlullah’n

(sBBlahu aleyhi vBillem): "Oruçlunun iftarn yapaca zaman reddedilmeyecek bir duas

olur" buyurduunu iittim/

Bezzârin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu ateyh. «kellem):

"Oruçlunun kyamet gününde sadece çokça oruç tutanlarn içinden içebilecei

bir havuzu olacaktr" buyurmutur.

5

bn Ebi'd-Dünya ve Bezzâr, bn Abbâs’tan bildiriyor Hz. Peygamber (ssiiaitahu

aleyhi veseiiem) deniz yoluyla Ebû Musa'y bir gazveye gönderdi. Karanlk bir gecede

yelkenleri açm yol alrlarken üstlerinden bir ses: “Ey gemi yolcular! Durun

da Yüce Allah'n kendine takdir edip sözünü verdii bir eyin haberini

vereyim!” diye seslendi. Ebû Mûsa: “Varsa bu yönde bir haberin söyle!”

karln verince, üstten gelen ses: “Scak bir yaz gününde Yüce Allah için

kendisini susuz brakan kiiyi herkesin susuz kalaca bir günde (kyamet

gününde) susuzluunu gidereceinin garantisi ile sözünü verdi” dedi .

6

'Bezzâr (3139) ve Beyhakî, uab (3594, 7463). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (1797)

hadisin sahih olduunu söylemitir.
2 Beyhakî, uab (3596).

3 Tirmizî (765) ve bn Mâce (1640). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce,

1329).

4 bn Mâce (1753), Hâkim (1/422, daha uzun bir metinle) ve Beyhakî, uab (3904).

Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce. 387).

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (965).

6 bn Ebi'd-Dünya, Hevâtif (13) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1039, lafz kendisinindir).



188 -11 Bakara Sûresi £

bn Sa'd, Tirmizî, Nesâî, ibn Huzeyme, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî’nin,

ed-Da'avât*ta Hâris el-E'arî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallaltahu aleyhi

«sellem) öyle buyurmutun "
Yüce Allah, Yahya b. Zekeriyya’ya be eyi

yapmasn emretti ve srail oullarnn da bu be eyi yapmalarn söylemesini

istedi. Yahya bu konuda biraz ar davranr gibi olunca, sa (aMiraium): «Yüce

Allah be eyi yapman ve srail oullarnn da bunlar yapmasn söylemeni

emretmiti. Ya srail oullarna bunlar yapmalar için emir verirsin ya cL bu

emri onlara ben vereceim!» dedi. Yahya (aiayhisseiam) da: «Bu be konuda beni

geçersen yere batrlmaktan ve azaba maruz kalmaktam korkarm» karln
verdi ve insanlar Beytu’l-Makdis'te toplad. Beytu'l-Makdis’in içi dolunca

duvarlar üzerine oturmaya baladlar.

Herkes toplandktan sonra Yahya öyle dedi: "Yüce Allah be eyi yapmam

emretti. Sizin de bu be eyi yapmanz konusunda bana emir verdi. Birincisi,

sadece Allah'a kulluk edip ona baka hiçbir eyi ortak komamanzdr. Zira

Allah'a ortak koan kii, kendi mal olan altn ve gümüle bir köle satn aldktan

sonra ona: «te evim, bu da iim. Çal ve üzerinde olan hakkm öde» diyen,

ancak kölesi çalp kazandn efendisinden bakasna veren kiinin durumu

gibidir. Hangi biriniz kölesinin bunu yapmasn ister?

kinci olarak Yüce Allah size namaz klmay emretti. Namaz kldnz
zaman da sanza solunuza bakmayn. Zira Yüce Allah, kulu namaznda

yüzünü saa sola çevirmedii müddetçe yüzünü onun yüzünden çevirmez.

Üçüncü olarak oruç tutmanz emretti. Oruç tutan kii de, yannda misk

dolu bir kap ile bir grubun arasnda oturan kiiye benzer. Oradakilerin hepsi de

bu kokuya hayran olur. Oruçlu kiinin kokusu da, Yüce Allah katnda o misk

kokusundan daha hotur.

Dördüncü olarak, sadaka vermenizi emretmitir. Sadaka veren kiinin

durumu, dümanlan tarafndan esir alnan, kollan boynuna balanp boynu

vurulmak üzere hazrlanan kiinin: «Ben az veya çok fidyeyi verip canm
elinizden kurtaracam» demesine ve bedeli verip cann kurtarmasna benzer.

Beinci olarak Yüce Allah, kendisini zikretmenizi emrediyor. Yüce Allah'

zikreden kiinin durumu da, düman tarafndan hzlca takip edilen ve gördüü
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bir kaleye snp kendini koruyan kiinin durumuna benzer. Ayn ekilde kul

eytann errinden ancak Yüce Allah' zikredip onu anarak kurtulabilir."'

Taberânî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah («llalahu aleyh-

viMiiem): "Gazalara katln ki ganimet elde edesiniz. Oruç tutunuz ki salk

bulasnz. Yolculuklara çkn ki varlkl olasnz" buyurmutur.

2

Ahmed, bn Ebi'd-Dünya, el-Cû’öe, Taberânî ve Hâkim'in Abdullah b.

Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiicm) öyle buyurmutur:

"Oruç ile Kur ân, kyamet gününde kiiye efaatçi olurlar. Oruç: «Rabbim! Ben

onu yemekten ve ehvetten alkoydum. Beni ona efaatçi kl!» der. Kur'ân da:

«Rabbim! Ben onu gece uykusundan alkoydum. Beni ona efaatçi kl!» der.

Yüce Allah da onlarn bu efaatini kabul eder ve kulu balar."3

Ebû Ya'lâ ile Taberânî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(uMiahu Beyh vEseflem): "Kii bir gün nafile oruç tutsa buna karlk kendisine dünya

dolusu altn verilse bu altn, hesap gününde tuttuu o bir günlük orucun

sevabn karlayamaz” buyurmutur.

4

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildirdiine göre Resûlullah Mahu aleyh, veseiiem): "Yüce Allah kendisi için bir gün

oruç tutan kiinin yüzünü, bu bir güne karlk yetmi yl boyunca ateten uzak

tutar" buyurmutur .

5

Taberânî, M. el-Evsat ve M. es-Sar*de Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre

Resûlullah (sallaliahj aleyhi »esellem): “Yüce Allah, kendisi için bir gün oruç tutan kiiyle

Cehennem atei arasnda iki kenarnn aras yerle gök aras kadar uzak olan bir

hendek açar" buyurmutur.

6

’ Tirmizî (2863, 2864, "sahîh"), Nesâî (8866), bn Huzeyme (483, 930, 1895), bn
Hibbân (6233), Hâkim (1/117, 118, 421, "sahîh") ve Beyhakî (12). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2298).
‘

Taberânî (8312).

3 Ahmed 11/199 (6626), Taberânî (88) ve Hâkim (1/554, "sahîh"). Müsned’ in

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
4 Ebû Ya'lâ (6130) ve Taberânî, M. el-Evsat (4869). Ebû Ya'lâ'run muhakkiki: "snâd

zayftr" demitir.
5 Buhârî (2841), Müslim (1153), Tirmizî (1623), Nesâî (2247) ve Beyhakî, (3876).
6
Taberânî, M. el-Emat (3574), M. es-Saîr (1/160, 161). Heysemî, Mecmuu z-Zevâtd'de

(3/194): "snad hasendir" demitir. Elbânî de es-Silsiletu’s-Sahîha'da (563) hadisin sahih

uldu&unu söylemitir.
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Taberânî'nin Amr b. Abese’den bildirdiine göre Resulullah (uiiBtiahu «leytu

vejefcm):
11
Yüce Allah için bir gün oruç tutan kii ile Cehennemin aras yüz yllk

bir yolculuk mesafesi kadar açlr" buyurmutur.

1

Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saKaiiahu aleyhi vesdiem}: “Yüce Allah, kendisi için bir gün oruç tutan ki:nin

yüzünü bu bir güne karlk yetmi yl boyunca Cehennem ateinden uzak

tutar" buyurmutur.

2

Tirmizî’nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (sallllehu aleyhi «sillem):

“Yüce Allah kendisi için bir gün oruç tutan kiiyle Cehennem atei arasnda iki

kenarnn aras yerle gök aras kadar uzak olan bir hendek açar" buyurmutur .

3

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Huzeyme ve bn Hibbân'n Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sai»iahu aleyh* ^eseliefn) öyle buyurmutur:

"ftarn yapana kadar oruçlu olan kiinin, adaletli olan yöneticinin ve

mazlumun olmak üzere üç kiinin duas geri çevrilmez. Yüce Allah mazlumun

duasn bulutlarn üzerine çkarp göün kaplarn açar ve: «zzetime andolsun

ki bir zaman sonra da olsa sana yardm edeceim!» buyurur."4

ibn Ebi'd-Dünya, eZ-Cu'de Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiah aleyhi

veffiib) öyle buyurmutur: "Oruçlu kiilerin azlarndan misk kokusu yaylr.

Kyamet gününde de Ar'n altnda kendilerine özel bir sofra hazrlanr ve dier

insanlar hesapta sknt içindeyken kendileri bu sofradan yerler.

Taberânî, M. el-Evsafta Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (seiaiiahu

vesBiiem): "Yüce Allah öyle bir sofra kurar ki içinde hiçbir gözün göremedii,

hiçbir kulan iitmedii ve hiç kimsenin aklna gelmeyen çeit ve güzellikte

yemekler bulunur. Bu sofraya da sadece oruç tutanlar oturur" buyurmutur 6

'Taberânî, M. el-Evsat (3249). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâd'de (3/194): "Ravileri sika

görülmülerdir" demitir.
1
Tirmizî (1622), Nesâî (2243, 2245) ve bn Mâce (1718). Sahih hadistir (bak: Eltânî,

Sahih Sünen bn Mâce, 1395).

} Tirmizî (1624). Elbânî de es-SilsiJetu's-Sahîha'da (563) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

* Ahmed 15/463 (9743), Tirmizî (3598, "hasen"), bn Mâce (1752), bn Huzeyme (1901)

ve bn Hibbân (3428). Zayf hadistir (Elbânî, Da’îf Sünen bn Mâce, 386). Konu için F.lbânî,

es-Silsiletu'd-Da'î/e'yc (138) baknz.
4 bn Ebi'd-Dünya (139).

6
Taberânî (9443).
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Ebu'eyh ve bn Hibbân, es-Sevâb’da Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah(s8i3i»hu aleyh, «seiiem) öyle buyurmutur "Kyamet günü geldiinde oruç

tutanlar mezarlarndan çkarlar. Oruç tutmalarndan dolay kendilerinden

gelen güzel kokudan tannrlar. Zira azlar miskten daha ho bir ekilde kokar.

Miskle mühürlenmi sofralar ve içeceklerle dolu ibriklerle karlanrlar.

Kendilerine: «Yiyin, zira aç kaldnz! çin, zira susuz kaldnz! nsanlar brakp

rahatnza bakn, zira insanlar rahatken siz sknt çekiyordunuz» denilir.

nsanlar susuz bir ekilde skntlar içindeyken onlar yer, içer ve dinlenirler."

bn Ebi’d-Dünyâ, Ehvâl’de Muîs b. Sumey’den bildiriyor "Kyamet

gününde güne insanlann bann üzerinde birkaç arnlk bir mesafeye kadar

yaklar. Cehennemin de kaplar açlr. O yakc alevleri ve scayla insanlarn

üzerine doru eser. O zaman insanlar öyle bir terler ki terleri yerde le

kokusundan daha ar bir koku saçarak akar. nsanlar bu skntlar içinde iken

oruç tutanlar Ar'n gölgesinde olurlar."
1

Isbehânî, et-Terîb’de Ahmed b. Ebi'l-Havârî kanalyla Ebû Süleyman'dan

bildiriyor: "Ebû Ali el-Asam yanma geldiinde dünyada duyduum en güzel

sözü bana aktard ki öyle dedi: "Kyamet gününde insanlar hesapta iken

oruçlular, kendilerine özel kurulan sofrada yemek yerler. Dier insanlar:

"Rabbim! Bizler hesap verirken onlar yemek yiyor" dediklerinde, Yüce Allah:

"Ama onlar oruç tutarken siz yemek yiyordunuz! Onlar gece ibadet yaparken

sizler uyuyordunuz!" karln verir.

Beyhakî, uabu'l-îman’da Ebû Mâlik el-E'arî'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, resellem) öyle buyurmutur: "Cennette, içerden dars,

dardan da içerisi görünen bir ev vardr. Yüce Allah bu evi yumuak dilli olan,

bakalarna yemek yediren, oruçlarn devaml tutan ve insanlar uykudayken

gece kyamna duran kiiler için hazrlamtr."2

Beyhakî, Nâfi’den bildiriyor bn Ömer öyle derdi: "Denilirdi ki, her oruçlu

kiinin iftarn yapaca zaman kabul gören bir duas vardr. Arttk ya

dünyadayken duasnn karl kendisine verilir ya da âhirette verilmek üzere

geciktirilir." Bundan dolaydr ki bn Ömer iftarn yapaca zaman: "Ey

mafireti geni olan Allahm! Beni bala!” diye dua ederdi. 3

’ bn Ebi'd-Dünya (190).
1

Beyhakî (3892).

J Beyhakî (3903).
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Ahmed, Enes’ten bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) bir gün ashabna:
"Bugün kim bir cenazeye katld

?"
diye sordu. Ömer: "Ben katldm" dedi.

Allah Resulü (saiiaHahuaiBYtumeiiem): "Peki, bugün kim bir hastay ziyaret etti?" diye

sorunca, Ömer "Ben ziyaret ettim" dedi. Allah Resulü (ullhhu aleyhi «»tan): "Peki,

bugün kim bir sadaka verdi?" diye sorunca, Ömer: "Ben verdim" dedi. Allah

Resulü (sailaiiahu aleyhi vesellem): "Bugün kim oruçlu sabahlad?" diye sorunca yine

Ömer: "Ben oruçluyum" dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü (sBiiaiieh aleyhi vesilem):

"(Cennet) vacip oldu! Vacip oldu!" buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Abdulah b. Rebâh'tan bildiriyor Muâvjye'nin yanna

giderken yolda bir zahidle karlatk. Bize: "Kyamet gününde bir sofra

kurulur ve bu sofradan ilk önce oruç tutanlar yemek yer" dedi.
J

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Huzevme,

Dârakutnî ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vesellem): "Ramazan aynda bir ruhsat veya hastalk durumu

olmad halde orucunu bozan kii, tüm yln oruçlu geçirse o günün hakkn

ödemi olmaz" buyurmutur .

3

Dârakutnî'nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiafu aleyhi

vesellem): "Herhangi bir mazereti olmakszn Ramazan'da orucunu bozan kii

bozduu her bir gün için bir ay oruç tutar" buyurmutur .

4

Dârakutnî, Recâ b. CemîFden bildiriyor: Rabîa b. Ebî Abdirrahman:

"Ramazan aynda bir gün orucunu bozan kii bu günün yerine on iki gün oruç

tutar. Zira Yüce Allah oruç için on iki ay içinden bir ayn tutulmasn istemitir"

derdi .

5

bn Ebî eybe, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildiriyor: Adamn biri

Peygamberimize (sbIIbIIbIhj aleyhi vesHM geldi ve: "Ramazan aynda bir gün orucumu

' Ahmed 19/219 (12181). Müsted' in muhakkikleri öyle demilerdir: "Ravi Seleme b.

Verdân'n zayf olmas dolaysyla isnad zayftr. Dorusu Müslim'in (1028), Ebû

Hureyre'den zikrettii rivayettir ki bu rivayette söz konusu cevaplan veren kii Ömer

deil Ebû Bekr'dir."
2
îbn Ebî eybe (3/6).

3 bn Ebî eybe (3/105), Ebû Dâvud (2396), Tirmizî (723), Nesâî, el-Kübrâ (2278, 2281),

bn Mâce (1672), bn Huzeyme (1987), Dârakutnî (2/211) ve Beyhakî (3653). Zayf hadistir

(Elbânî, Dalf Sünen bn Mâce, 368).

4 Dârakutnî (2/191, 211).

5 Dârakutnî (2/211).
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bozdum" dedi. Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseiJem):
"
Sadaka ver ve Allah'tan

balanma dile. Bozduun günün yerine de bir gün oruç tut

"

buyurdu .

1

bn Ebî eybe, bn Mes’ûd’dan bildiriyor: "Kii Ramazan aynda mazereti

olmadan kastl bir ekilde bir günün orucunu bozduu zaman yln tamamn

oruçlu geçirse dahi o günün hakkn ödemi olmaz." 3

bn Ebî eybe, Hz.Ali'den bildiriyor: "Kii Ramazan aynda mazereti

olmadan kastl bir ekilde bir günün orucunu bozduu zaman yln tamamn

oruçlu geçirse dahi o günün hakkn ödemi olmaz." 3

^ oliij Ü_)JI ^JJl ÖLJ
yLi tâ j\ tâ Jij U-jtâ -jih\ j&u +S, tâ jlijîilj
0 ' '

}

'
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o
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"Ramazan ay , insanlara yol gösterici, dorunun ve doruyu
eriden ayrmann açk delilleri olarak Kuran n indirildii

aydr. Öyle ise sizden Ramazan ayn idrak edenler onda
oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa

(tutamad günler saysnca) baka günlerde kaza etsin.

Allah sizin için kolaylk ister, zorluk istemez. Bütün bunlar,

sayy tamamlamanz ve size doru yolu göstermesine

karlk, Allah' tazim etmeniz, ükretmeniz içindir/'

(Bakara Sur. 185)

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Adiy, Beyhakî, Sünen*de ve Deylemî'nin

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiatu aleyhi vesaiiam): "Ramazan

demeyin bunu yerine Ramazan ay deyin. Çünkü Ramazan, Yüce Allah’n

isimlerinden biridir" buyurmutur .

4

1 bn Ebî eybe (3/105). Konu için Elbânî, el-rvâ"ya (4/92) baknz.
1 bn Ebî eybe (1/108)

3 bn Ebî eybe (1/106).

4 bn Ebî Hâtim 1/310 (1648). bn Adiy (7/2517) ve Deylemî (7518). Bcyhkakî der ki:

"Ebû Ma'er'in ad Necîh es-Sündî'dir. Yahya b. Muin kendisini zayf bulmutur. Bunu

Ebû Ma'er'den Muhammed b. Ka'b'n sözü olarak rivayet edenler de vardr ki onun
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Vekî' ve bn Cerîr, MCicâhid’den bildiriyor: "Ramazan deme, zira

Ramazan'n ne olduunu bilemezsin. Belki de Yüce Allah'n isimlerinden bir

isimdir. Bunu yerine Yüce Allah’n da dedii gibi «Ramazan ay» de.” 1

bn Asâkir, Târih'te, bn Ömer'den bildiriyor: "Ramazan ayna Ramazan

denilmesin sebebi, içinde günahlann yanp kül olmas (=Ramd) dolaysy'adr.

evval ayna evvâl denilmesinin sebebi de devenin kuyruunu kaldrmas

gibi bu ayda günahlann sallanmas, dökülüp gitmesi dolaysyladr."
2

bn Merdûye ve Isbehânî, et-Terîb’de Enes’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiailahu aleyhi vpsellem): "çinde günahlar yanp kül olduu içindir ki

Ramazan ayna Ramazan ismi konulmutur" buyurmutur.

3

bn Merdûye ve Isbehânî, Hz. Âie’den bildiriyor: Allah Resulüne (sbIIbIImu aleyhi

yeselBm): "Yâ Resûlallah! Ramazan nedir?" diye sorulunca: "Yüce Allah hu ayda

müminlerin günahlarn yakp kül etmi ve onlar balamtr" karln
verdi. "Peki, evvâl nedir?" diye sorulunca: "Bu ayda müminlerin günahlar

sallanm, dökülüp gitmitir. Bu ayda müminin balanmadk tek bir günah

dahi kalmaz " karln verdi .

4

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Mâce’nin Ebû Bekre’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUaiiahu atytu veseiM: "ki bayram ay vardr ki

bunlar eksilmezler.'’ Biri Ramazan, dieri de Zilhicce aydr" buyurmutur .

6

Bezzâr, Taberânî, M. el-Evsafta ve Beyhakî, uabuT-îman’da Enes’ten

bildiriyor Recep ay girdii zaman Hz. Peygamber tsiMjtu&fa'KtBimV/'Allahm!

sözüne benzemektedir." bnu'l-Cevzî de öyle der: "Uydurma bir hadistir ve asl yoktur.

Zira Yüce Allah'n isimleri arasnda Ramazan ismi zikredilmemitir ve Yüce Allah'

böylesi bir isimle anmann caiz olamayaca konusunda neredeyse icma vardr. Buhâri

ile Müslim'de Ebû Hureyre'den bildirdildiine göre Peygamberimiz (sav):
"Ramazan

(ay) girdili zaman Cennet kaplan açlr" buyurmutur." Konu için el-Mevdûât (2/tb7) ile

Fethii'l-Bâr?ye (4/112) baknz.
’ bn Cerîr (3/187).

1 bn Asâkir (47/334).

3 Elbânî, es-Slsiletu'd-Da'îfe’de (3223) uydurma hadis olduunu söylemitir.
4 Yazar el-Leâlu'l-Masnûa eserinde (2/98) bu hadisi uydurma hadisler içinde

zikretmitir.

5 mam Nevev, Sahih Müslim'i erhinde (7/199) bu ifadeyi öyle açklar: "Bu iki ayn

gün saylan otuzdan az olsa dahi bunlardan dolay gelen ecir ve sevaplar eksik olm.z."
6 Buhâri (1912), Müslim (1089), Ebû Dâvud (2323), Tirmizî (692) ve bn Mâce (1659).
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Recep ay ile aban aylarn bize bereketli kl! Bizi en güzel ekilde Ramazan

ayna kavutur" diye dua ederdi .

1

Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Divud ve Nesiî, Talha b. Ubeydillah’tan

bildiriyor: Saç ba dank bir bedevi Resûlullah'a <saiiaiiahj aleyhi veseiiem) geldi ve:

"Yâ Resûlallah! Yüce Allah bana ne kadar namaz farz kld?" diye sordu. Allah

Resulü (ssUaiiafn aleyh veseiiem): "Be vakit namaz farz kld, ama istersen bunun

yannda nafile namaz da klabilirsin" karln verdi. Bedevi: "Yüce Allah'n

bana farz kld oruç ne kadardr?" diye sorunca, Allah Resulü (niiaiiahu aleyhi

mailem): "Ramazan ayn oruçlu geçirmendir, ancak bunun yannda nafile oruç da

tutabilirsin" karln verdi. Bedevi: “Yüce Allah’n bana farz kld zekât ne

kadardr?" diye sorunca, Allah Resulü zekâtla birlikte slam'n dier emirlerini

ona anlatt. Sonunda bedevi: "Sana peygamberlii ihsan edene yemin olsun

ki nafile olarak bir ey yapmam, ancak bana farz klnanlar eksiltmem!"

deyince, Allah Resulü Miaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Dediini yaparsa kurtulua erer!"

veya: "Dediini yaparsa Cennete girer" buyurdu .

2

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhârî, Nesâî ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (»yiahu aleyh, meiiem): "Ramazan ay girdii zaman

Cennet kaplan açlr, Cehennem kaplar kapatlr ve eytanlar zincirlere

vurulur" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Nesâî ve Beyhakî, Arfece'den bildiriyor: Utbe b.

Ferkad'n yannda oturuyorduk. Utbe bize Ramazan hakknda bir eyler

anlatyordu. Peygamberimizin (saiiailahu aieytn »eseiiem) ashabndan biri içeri girince de

sustu. Sonra gelene: "Ey Ebû Abdillah! Ramazan hakknda Resûlullah'n (saUeiiahu

aleyh, meltem) ne buyurduundan bahset" deyince, sahabi öyle dedi:

"Resûlullah’n (seliellahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu iittim: "Ramazan ay

mübarek bir aydr. Bu ayda Cennetin kaplan açlr, Cehennemin kaplan

kapanr ve azgn eytanlar zincire vurulur. Her gece de bir ses: «Ey hayr olan

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (616), Taberânî (3939) ve Beyhakî (3815, hadisi zayf

bulmutur). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/165) der ki: "Senedinde Zaide b. Ebi'r-

Rukâd vadr. Buhâri onun için: «Hadisleri münkerdir ve bir topluluk tarafndan mechûl

biri olarak görülmütür» demitir."

* Mâlik (1/175), Buhârî (46, 1891, 2678, 2956), Müslim (11), Ebû Dâvud (391, 392, 3252)

ve Nesâî (457, 2089, 5043).

J Mâlik (1/310), bn Ebî eybe (3/2), Buhârî (1899, 3277), Nesâî (2096, 2101, 2103, 2104)

ve Beyhakî (4/303).
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arayan kii! Hadi hayra ko! Ey kötülüün peinden koan kii! Bundan uzak

dur!» diye seslenir.

Ahmed, Taberânî ve Beyhakî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Yüce Allah her iftar vaktinde bazlarn Cehennem

azabndan azat eder" buyurmutur .

2

Müslim ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resul jllah

(sallailahu aleyhi veseiiem): "Büyük günahlardan uzak durulduu sürece kiinin kld be

vakit namazdan her biri bir dierine kadar, kld Cuma namaz bir dier

Cuma namazna kadar, orucunu tuttuu Ramazan ay bir dier Ramazan cyna

kadar arada iledikleri günahlarna kefaret olur" buyurmutur .

3

bn Hibbân ve Beyhakî’nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah (sallailahu aleyhi veseiiem): "Kii Ramazan orucu tutup da günaha bulamaz ve

üzerine düen dier görevleri de hakkyla ifa ederse tuttuu bu oruç, gtçmi

günahlarnn kefareti olur" buyurmutur .

4

bn Mâce’nin, Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (sallailahu aleyhi vueiiem):

"Yüce Allah'n Ramazan aynda her gün iftar vaktinde Cehennem ateinden

azat ettii kullan olur" buyurmutur .

5

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Huzeyme, Hâkim ve Beyhakî'nin Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur:

"Ramazan aynn ilk gecesinde azgn eytanlar ile cinler zincirlere vurulur.

Cehennemin kaplar kapatlr ve bu kaplardan hiçbiri açlmaz. Cennet kaplar

da açlr ve bu kaplardan hiçbiri kapanmaz. Her gece de bir ses: «Ey hayr olan

arayan kii! Hadi hayra ko! Ey kötülüün peinden koan kii! Bundan uzak

dur!» diye seslenir. Yine Ramazan aynn her bir gecesinde Yüce Allah'n

Cehennem ateinden azat ettii kullan olur
."6

’ bn Ebî eybe (3/1), Ahmed 38/476 (23491), Nesâî (2106, 2107) ve Beyhakî, uab

(3601). Elbânî de es-Silsiletu's-Sahîha’da (1868) hadisin sahih olduunu söylemitir.
J Ahmed 36/538 (22202) ve Taberânî (3605, 8088, 8089). Müsned'in muhakk kleri:

"Sahih liayrihi" demilerdir.

3 Müslim (233) ve Beyhakî, uab (3619).

4 bn Hibbân (3433) ve Beyhakî (4/304). bn Hibbân'n muhakkiki: "snad zayftr"

demitir.
3 bn Mâce (1643). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1332).

6 Tirmizî (682), bn Mâce (1642), bn Huzeyme (1883), Hâkim (1/421, "sahîh") ve

Beyhakî, uab (3598). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1331). Nesâî'nin

lafz farkldr.
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bn Ebî eybe, Nesâî ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildiriyor. Resûlullah

(taiiaiiahii sieyhi vtseHem), ashabna Ramazan aynn müjdesini verirken: “Yüce Allah'n

size oruçlu geçirmenizi farz kld mübarek Ramazan ay geldi. Bu ayda

göklerin kaplan açlr, Cehennem kaplan da kapanp azgn eytanlar zincire

vurulur. Bu ayda bir gece de vardr ki bin aydan daha hayrldr ve bu gecenin

haynndan mahrum kalan kii, bin ayn haynndan mahrum kalm gibidir"

buyurdu .

1

Ahmed, Bezzâr, Ebu'-eyh, es-Sevâb’da, Beyhakî ve Isbehânî, et-

Terb’de Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah Maiiehu aleyhi «seiiem) öyle

buyurdu: "Ramazan aynda ümmetime be haslet verildi ki daha önceki

ümmetlerin hiçbirine bunlar verilmi deildir. Oruçlunun az kokusu, Allah

katnda misk kokusundan daha hotur. ftar edene kadar melekler oruçlu kii

için balanma diler. Yüce Allah her gün Cenneti süsler ve: «Kullarmn

skntlarnn ve çektikleri eziyetlerin bitip sana gelmesi pek yakndr» der. Yine

Ramazan aynda eytanlar zincirlere vurulur. Bu ay içinde elde ettikleri

dereceleri de baka hiçbir ayda elde edemezler ve son gecesinde de günahlar

balanr." Ashab: "Yâ Resûlallah! Bu gece Kadir gecesi midir?” diye

sorduklarnda, Allah Resûlü (aeilsflahu aleyhi vesellem): "Hayr! Ancak içi iini

bitirmesiyle birlikte bunun karln da alr" karln verdi .

2

Beyhakî, Isbehânî, et-Terîb'öe Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor Resûlullah

(saiiaiiaiu aleyhi vueiiem) öyle buyurdu: "Ramazan aynda ümmetime be haslet verildi

ki daha önceki hiçbir peygamberin ümmetine verilmi deildir. Birincisi,

Ramazan aynn ilk gününde Yüce Allah oruçlu olan kullarna nazar eder ki

Allah nazar ettii kimselere azab tattrmaz. kincisi, oruç tutanlarn oruçlu

iken az kokulan Allah katnda misk kokusundan daha hotur. Üçüncüsü,

Ramazan boyunca her bir gün ve gecede melekler onlar için mafiret diler.

Dördüncüsü, Yüce Allah, Cennete: «Kullanm için hazrln yapp süslen!

Dünyadaki yorgunluklardan kurtulup benim kerem dolu katma gelmeleri pek

yakndr» buyurur. Beincisi de son gecede hepsinin birden günahlar

balanr." Oradakilerden bir adam: "Yâ Resûlallah! Bu gece Kadir gecesi

midir?” diye sorunca, Allah Resûlü (aiiaiiahu aleyhi «sefan): "Hayr 1

.f Çalan kiilerin

' bn Ebî eybe (3/1), Nesâî (2105) ve Beyhakî, uab (3600). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahîh Sünen bn Mâce, 1992).
1 Ahmed 13/295 (7917), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (963) ve Beyhakî, uab (3602). Müsned'm

muhakkikleri: "Çok zayf hadistir" demilerdir.
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ilerini bitirmeleriyle ücretlerini de aldklarn görmez misin
?" karln

verdi .

1

Beyhakî, uab'da ve Isbehânî, et-Tertb’de Hasan(- Basrî)’den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aieyti veseiiem): "Yüce Allah, Ramazan aynn her bir

gecesinde altyüz bin kiiyi Cehennem ateinden azat eder. Ramazan aynn son

gecesinde ise ay boyunca azat ettii kii saysnca kiiyi Cehennem ateinden

azat eder" buyurmutur.

2

Beyhakî'nin Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlulah (sallallahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurmutur: "Ramazan aynn ilk gecesinde Cennet kaplan açlr

ve ay bitene kadar bu kaplardan hiçbiri kapanmaz. Yine bu ayn ilk gecesinde

Cehennem kaplan kapanr ve ay bitene kadar bu kaplardan hiçbiri açlmaz.

Azgn cinler de ay boyunca zincire vurulur. Ramazan aynn her bir gecesinde

semadan bir münadi afak sökene kadar: «Ey haynn peinden giden kii

!

Devam et ve buna sevin ! Ey errin peinden giden kii! Bundan uzak dur ve

sonunu düün! Balanma dileyen var m, kendisini balayalm? Tövbe eden

var m, tövbesini kabul edelim? Dua eden var m, duasna karlk verelim? Bir

dilei olan var m, isteini ona verelim?» diye seslenir. Yüce Allah, Ramazan

ay boyunca her gün iftar sonras bir gecede altm bin kiiyi Cehennem

ateinden azat eder. Ramazan aynn bitmesi ile de ay boyunca azat ettii kii

saysnn otuz kat kadar kiiyi Cehennem ateinden azat eder."
1

bn Ebî eybe, bn Huzeyme, Beyhakî ve Isbehânî, et-Terîb’de Ebû

Hureyre'den bildiriyor: “(Allah Resûlünün yemin ettii gibi ben de) yemin

ederim ki Resûllulah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) öyle buyurmutun
"
Ramazan aynn

gölgesi üzerinize dütü, geldi çatt. Müslümanlar için bu aydan daha hayrl bir

ay gelmi deildir. Münafklar için de bu aydan daha kötü bir ay gelmi

deildir. Yüce Allah henüz Ramazan ay gelmeden bu ayda elde edilecek seap

ve ecirleri yazar. Yine Ramazan ay henüz gelmeden bu ayda yaplacak

kötülükler ile skntlar yazar. Zira mümin kii bu ayda kendini ibadete vermek

için önceden azn hazrlar. Münafk olan kii de müminlerin gybetini

'

Beyhakî (3603). Müsned’ in muhakkikleri (13/296): "snad zayftr'' demilerdir.
3 Beyhakî (3604).

i Beyhakî (3606). snadnda ravi Nâib b. Amr bulunmaktadr. Dârakutnî onun i<;in:

"Zayftr" demitir. Buhâri de: "Hadisleri münkerdir" demitir, fbn Hacer, Lisâtu'l-

Mîzan 'da (6/143) bu hadis için: "Hadiste münker olan ziyadeler vardr" demitir.
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yapmak ve kusurlarm aratrmak üzere hazrlm yapar. Bundan dolaydr ki

bu ay müminler için ganimet aydr. Facirler için ise zarar ve hüsran aydr.
,n

Ukaylî, bn Huzeyme, Beyhakî, Hatîb ve Isbehânî, et-Terîb’de Selmân el-

Fârisî’den bildiriyor: ResûlullahiaiiitBhu aleyhi «cseüem) aban aynn son gününde bize

bir hutbe verdi ve öyle buyurdu: “Ey insanlar! Pek deerli pek mübarek ve

içinde bin aydan daha hayrl bir gece olan Ramazan aynn gölgesi üzerinize

dütü, gelip çatt. Yüce Allah, bu ayda oruç tutmay farz, gecelerinde ibadet

etmeyi nafile klmtr. Kim bu ayda Allah'a yaklamak üzere nafile bir ey

yaparsa bu ay dnda farz olan bir görevi ifa etmi gibi sevap alr. Kim de farz

olan bir görevi ifa ederse baka bir ayda yetmi tane farz ifa etmi gibi sevap

alr. Bu ay sabr aydr ki, sabrn karl Cennettir. Bu ay paylama aydr,

müminlerin nzklannn artt bir aydr. Oruçlu birine iftar veren kiinin

günahlar balanr ve Cehennem ateinden azat edilir. ftar verdii oruçlu

kiinin alaca sevabn da aynsn alr ve onun sevabnda da herhangi bir

eksilme olmaz."

Biz: "Yâ Resûlallah! Herkesin bir oruçluya iftar verecek imkan yok!"

dediimiz de ise öyle buyurdu: "Yüce Allah, oruçlu birinin bir yudum süt, bir

hurma tanesi veya bir içimlik su ile iftarn yaptran kiiye de sevabn verir.

Oruçlu birini iftarda doyuran kiiye de Yüce Allah kyamet gününde benim

havuzumdan içirir ki Cennete girene dek artk susuzluk çekmez. Bu ayn ba
rahmet, ortas mafiret, sonu ise Cehennem ateinden azat olmaktr. Bu ay

içinde kölesinin yükünü azaltan kiiyi Yüce Allah Cehennem ateinden azat

eder. Bu ay içinde dört eyi çokça yapmaya özen gösterin. Bunlardan ikisiyle

Rabbinizi raz edersiniz, dier ikisine de zaten sizin ihtiyacnz vardr.

Rabbinizi raz edeceiniz iki ey ehâdet getirmek ve Allah'tan balanma
dilemektir. htiyacnz olan iki ey ise Yüce Allah'tan Cenneti istemeniz ve

Cehennem ateinden yine ona snmanzdr." 1

bn Ebî eybe, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Abdurrahman b. Avf'tan

bildiriyor: Resûlullah {saliallahu aleyhi veseiiem) Ramazan ayndan bahsetti ve: "Yüce

Allah Ramazan'n orucunu size farz kld, ben de gecelerini ihya etmenizi

tavsiye ediyorum. Zira iman ederek ve karln Allah'tan bekleyerek Ramazan

1 bn Ebî eybe (3/32), bn Huzeyme (1884, "sahîh") ve Beyhakî (3607). bn
Huzeyme'nin muhakkiki: "snad zayftr" demitir

1

Ukaylî (1/35, hadisi zayf bulmutur), bn Huzeyme (1887, "sahih"), Beyhakî, uab

(3608) ve Hatîb (4/333). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (871) hadisin münker olduunu

söylemitir.
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orucunu tutan ve gecelerini ihya eden kii annesinden doduu gün gibi

günahlarndan arnr" buyurdu.’

Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah UadaiiahaiiYtivtuiiem): "Klman

farz bir namaz bir sonraki namaza kadar, orucu tutulan Ramazan ay bir

sonraki Ramazan ayna kadar kiinin Allah'a irk koma, sünneti terk etme ve

verilen söze ihanet etme olmak üzere üç ey dnda iledii günahlara kefaret

olur" buyurdu. “Yâ Resûlallahî Allah'a irk komann ne olduunu biliyoruz

da söze ihanet etme ile sünneti terk etme nedir?" diye sorduumda öyle

buyurdu: "Söze ihanet etme, elini skp biat ettiin kiiye kar klç çekip

savamandr. Sünneti terk etmen de cemaatten aynlmandr."2

bn Huzeyme, Beyhakî ve Isbehânî, Enes b. Mâlik’ten bildiriyor Ramazan

ay yaklanca Resûlullah (sai^Jehü aeyh. vessiiem): "Sübhanallah! Neyi karlamak üzere

olduunuzu, sizlcre kimin geldiini biliyor musunuz!" buyurdu. Ömer b. el-

Hattâb: "Anam babam sana feda olsun yâ Resûlallahî Vahiy mi indi? Yo<sa

üzerimize düman m geliyor?" diye sorunca, Allah Resulü («naflato aleyhi «se lem):

"Hayr! Ramazan ay geliyor. Yüce Allah, Ramazan aynn ilk gününde bu

kbleye yönelen herkesi balar" buyurdu. Dinleyenler arasnda ban
sallayarak: “Ne güzel! Ne güzel!" diyen bir adam vard. Allah Resulü, adama:

"Sanki bu duyduundan dolay için darald gibi!" buyurunca, adam: “Vallahi

deil yâ Resûlallahî Ama münafn durumunu düündüm" dedi. Bunun

üzerine Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi «esaiien): "Münafk nankör biridir. Nankör kiinin

de bu mafiretten bir nasibi yoktur" buyurdu. 3

Beyhakî, Câbir b. Abdillah’tan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem) minberi

ina ettii zaman onu üç basamakl yapt. Hutbe vermek üzere çkarken de ilk

basama çkt ve: "Amin" dedi. kinci basama çkt ve: "Amin" dedi.

Üçüncü basama da çktktan sonra: "Amin" dedi. Müslümanlar: “Yâ

Resûlallahî "Amin, Amin, Amin" dediini iittik. Oysa yannda kimseleri

göremedik" dediklerinde Allah Resûlü (sBiaiiahu aleyhi veseiiem) u karl verdi:

"Cebrail benden önce ilk basama çkt ve: «Ey Muhammedi» diye seslendi.

' bn Ebî eybe (3/2), Nesaî (2207, 2209), bn Mace (1328) ve Beyhakî (3615). Zayf

hadistir (Elbânî, Da’îf Sünen bn Mâce, 278).

2 Beyhakî (3620) ve Ahmed 12/30 (7129). Müsned’in muhakkikleri öyle demitir:

"...Allah'a irk koma, sünneti terk etme ve verilen söze ihanet etme olmak üzere üç ey

dnda. .

.

"

ksm hariç sahih hadistir.

3 bn Huzeyme (1885) ve Beyhakî (3621). Elbânî, es-Silsiletu'd-Dalfe'de (298) münker

bir hadis olduunu söylemitir.
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«Buyur, emrindeyim» karlm verdiimde: «Anne-babasna veya ikisinden

birine yetiip de mafirete nail olamam kii Allah'n rahmetinden uzak olsun!

Amin, de!» dedi. Ben de: «Amin» dedim. kinci basamaa çktnda: «Ey

Muhammed/» diye seslendi. «Buyur, emrindeyim » karln verdiimde:

«Ramazan ayna ulap gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçiren kii

öldüünde balanmaya nail olamam ve Cehenneme gitmise Allah'n

rahmetinden uzak olsun! Amin, de!» dedi. Ben de: «Amin» dedim. Üçüncü

basamaa çktnda: «Ey Muhammed!» diye seslendi. «Buyur, emrindeyim»

karln verdiimde: «Yannda zikredildiin zaman sana salavât getirmeyen

kii, öldüünde balanmaya nail olamam ve Cehenneme gitmise Allah’n

rahmetinden uzak olsun! Amin, de!» dedi. Ben de: «Amin» dedim."'

Hâkim, Sa’d b. shâk b. Ka'b b. Ucre'den, o da babasndan, o da

babasndan bildiriyor: Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem): "Minberin yannda

toplann!" buyurunca orada toplandk. Allah Resulü ilk basama çkt ve:

"Amin" dedi. kinci basama çkt ve: "Amin" dedi. Üçüncü basama da

çktktan sonra: "Amin" dedi. Geri indii zaman ona: “Yâ Resûlallah! Bu gün

senden daha önce hiç duymadmz bir ey duyduk" dedik. Allah Resûlü

[seiiaflahu aleyhi wsdiem) u karl verdi: "lk basama çktmda Cebrail karma
çkt ve: «Ramazan ayn idrak edip de yine balanmaya nail olamayan kii

Allah'n rahmetinden uzak olsun!» dedi. Ben de: «Amin» karln verdim.

kinci basamaa çktmda: «Yannda zikredildiin halde sana salavât

getirmeyen kii Allah'n rahmetinden uzak olsun!» dedi. Ben de: «Amin!»

karln verdim. Üçüncü basamaa çktmda: «Anne babas veya ikisinden

biri yannda yaland halde yine Cenneti elde edemeyen kii Allah’n

rahmetinden uzak olsun!» dedi. Ben de: «Amin!» karln verdim."2

bn Hibbân, Haan b. Mâlik b. el-Huveyris’ten, o da babasndan, o da

babasndan bildiriyor Resûlullah (saiisiiahu aleyh, veseiiem) minbere çkarken ilk

basamakta: "Amin" dedi. kinci basama da çkt ve: "Amin" dedi. Üçüncü

basama da çktktan sonra: "Amin" dedi ve öyle buyurdu: "Cebrâîl yanma

geldi ve: «Ey Muhammed! Ramazan ayn idrak edip de yine balanmaya nail

olamayan kii Allah’n rahmetinden uzak olsun!» dedi. Ben de: «Amin»

karln verdim. Sonra: «Anne babas veya ikisinden biri yannda yaland
halde yine Cehenneme giden kii Allah'n rahmetinden uzak olsun!» dedi. Ben

’ Beyhakî (3622).
2 Hâkim (4/153, "sahih").
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de: «Amin!» karln verdim. Sonra: «Yannda zikredildiin halde sana

salavât getirmeyen kii Allah’n rahmetinden uzak olsun!» dedi. Ben de:

«Amin!» karln verdim."'

bn Huzeyme ve bn Hibbân, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Hz. Peygamber

(sulBiiahu aleyhi vESBiem) minbere çkarken: "Amin! Amin! Amin!" dedi. Yâ Resûlallah!

Minbere çkarken neden: "Amin! Amin! Amin!" dedin?” diye sorulunca

öyle buyurdu:
"
Cebrail yanma geldi ve: «Ramazan ayn idrak edip de y:ne

balanmaya nail olamayan ve Cehenneme giren kii Allah’n rahmetinden

uzak olsun! Amin, de!» deyince ben de: «Amin!» karln verdim."
2

Beyhakî, Hz. Âie'den bildiriyor "Ramazan ay girdii zaman Resûlullah

(sBiiaiiehu aleyhi mellem) kendini ibadete verir ve ay bitinceye kadar hammlanyla

ilikiye girmezdi.”3

Beyhakî ve Isbehânî, Hz. Âie'den bildiriyor: "Ramazan ay girdii zaman

Resûlullah'ntsJallahu aleyhi vuseilam) rengi deiir, namaz çoalr, kendini duaya verir

ve çokça Allah’a yakanrd .” 4

Bezzâr ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Ramazan ay girdii zaman

Resûlullah Maiiahu aleyh, veseiiem) bütün esirleri salverir ve kendisinden bir ey
isteyen herkese isteini verirdi.”

5

Beyhakrnin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah Misiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur: "Ramazan aynda her gecenin ilk veya son üçtebirinde bir

münadi öyle seslenir: "Bir ey isteyen yok mu, istei kendisine verilsin?

Balanma dileyen yok mu, balansn? Tövbe eden yok mu, tövbesi kabul

edilsin?"
6

' bn Hibbân (409). bn Hibbân'n muhakkiki: "Sahih liayrihi hadistir, isnad da

zayftr" demitir.
1 bn Huzeyme (1888) ve bn Hibbân (907). bn Hibbân'n muhakkiki: "snad

hasendir" demitir.
1 Beyhakî, uab (3624). Zayf hadistir (Elbânî, Dalfii'l-Cârni', 4398).

4 Beyhakî, uab (3625). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi '
, 4397).

5 Bezzâr, Kcfu’l-Estâr (968) ve Beyhakî, uab (3629). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da'îfe'de

(3015) hadisin zayf olduunu söylemitir.
6
Beyhakî, uab (3628).
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Beyhakî ve Isbehânî, Enes’ten bildiriyor: Allah Resûlü’ne MJiahu aleyhi mailem):

“Yâ Resûlallah! En deerli sadaka hangisidir?" diye sorulunca: “Ramazan'da

verilen sadakadr" karln verdi.'

Beyhakî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seilem)

öyle buyurmutur: "Cennet her yl Ramazan ay girdiinde süslenir. Cennet

hurileri de her yl Ramazan aynn girmesiyle süslenirler. Ramazan ay geldii

zaman Cennet: «Allahm! Bu ayda kullarndan bazlarn benim nasibim kl!»

der. Cennet hurileri de: «Allahm ! Bu ayda kullarndan bazlarn bize e kl!»

derler. Bu ay içinde müslümana iftirada bulunmayan ve sarho edici bir ey

içmeyen kiinin orucunu Yüce Allah günahlarnn kefareti klar. Ancak bir

müslümana iftirada bulunan veya sarho edici bir ey içen kiinin o yl içinde

yapt tüm amellerini Yüce Allah boa çkarr. Onun içindir ki Ramazan

aynda takvaya sanln. Bu ay Allah'n aydr. Yüce Allah onbir ay yemeniz

,

içmeniz ve türlü lezzetleri almanz için klm, bu ay da kendine ayrmtr.

Ramazan aynda takvaya sanln. Bu ay Allah'n aydr."1

Dârakutnî, el-Efrâd’da, Taberânî, Ebû Nuaym, Hilye’de, Beyhakî ve bn

Asâkiriin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurmutur: "Cennet her yl Ramazan ay için süslenip hazrlanr.

Ramazan'n ilk gününde Ar'n altndan Cennet yapraklanna doru bir rüzgar

eser. Bu rüzgan hisseden huriler: «Rabbim ! Kullanndan bizlere huzur ve

mutluluk getirecek, bizim de kendilerine huzur ve mutluluk vereceimiz eler

ihsan et» derler."5

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl'de, bn Huzeyme, Ebu'-eyh, es-

Sevâb’da, bn Merdûye, Beyhakî ve Isbehânî, et-Terîb’de Ebû Mes’ûd el-

ifârî'den bildiriyor: Razaman ay yaklarken bir gün Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi

vaeiiem): "Kullar Ramazan aynn önemini bilseydi ümmetim tüm ylnn

Ramazan olmasn temenni ederdi" buyurduunu iittim. Adamn biri: “Ey

Allah'n Peygamberi! Bize bundan bahset" deyince, Resûlullah (s^iaHahu aleyhi vesedem)

öyle buyurdu: "Cennet her yl Ramazan ay için süslenip hazrlanr.

Ramazann ilk gününde Ar'n altndan esen bir rüzgarla Cennetteki aaçlarn

' Beyhakî, uab (3631, 3819). Elbânî, el-rvâ'da (889) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
1

Beyhakî, uab (3632). Beyhakî bunun isnadm zayf bulmutur.
3 Mecma'de (3/142) geçtii üzere Taberânî, M. el-Kebîr, M. el-Evsat (6800), Beyhakî,

uab (3633) ve bn Asâkir (8/107, 108, 9/16). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1325) hadisin

zayf olduunu söylemitir.
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yapraklan ses çkarmaya balar. Bunu gören huriler: «Rabbim! Bu ayda

kullanndan bizlere huzur ve mutluluk getirecek, bizim de kendilerine huzur ve

mutluluk vereceimiz eler ihsan et» derler. Ramazan aynda bir gün oruç

tutan her bir kii inciden çadrlar içindeki hurilerden biriyle evlendirilir ki Yüce

Allah onlar: "Çadrlar içerisinde gözlerini yalnz kocalarna çevirmi hûriler

vardr"' eklinde nitelemitir. Her bir hurinin üzerinde her biri deiik renkte

yetmi tane elbise bulunur. Her birinden deiik renk ve kokuda yetmi tür

koku çkar. Her bir hurinin de hizmetini gören yetmi bin kadn hizmetçi ile

yetmi bin erkek hizmetçi bulunur. Her bir hizmetçinin elinde altndan bir sofra

olur. Sofralardaki yemeklerin her bir lokmas kiiye farkl bir tat verir. Her bir

hurinin krmz yakuttan yetmi tane yata olur. Her bir yatan üzerinde

astar ipekten yetmi kat yatak bulunur. Her bir yatakta da yetmi tane yastk

olur. Hurinin kocasna da ayn eyler verilir. Onun da incilerle süslenmi,

altndan iki eriti olan krmz yakuttan bir yata olur. Bütün bunlar da

kiinin yapt dier iyilikler hariç sadece Ramazan aynda tuttuu bir günlük

orucun karldr. "2

Beyhakîile Isbehânî’nin Ebû Saîd el-Hdrî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseilem) öyle buyurmutun "Ramazan aynn ilk gününde semann

kaplan açlr ve Ramazan aynn son günü de bitene kadar bu kaplardan

hiçbiri kapanmaz. Kul bu gecelerden birinde namaz kld zaman Yüce Allah

her bir secdesine karlk be yüz iyilik sevab yazar ve Cennette onun için

krmz yakuttan bir bina ina eder. Bu binann altm bin kaps vardr. Ayn
bina içinde krmz yakutla döenmi bir saray da bulunur. Kii Ramazan

aynn ilk günü oruç tuttuu zaman bir önceki yln Ramazan aynn ilk

gününe kadar ilemi olduu tüm günahlar balanr. Yine Ramazan aynda

her gün yetmi bin melek sabah namazndan ameli Allah katna ulaana kadar

ona balanma dilerler. Kii Ramazan aynda gündüz veya gece vakti kld
namazn her bir secdesi için kendisine Cennette öyle büyük bir aaç dikilir ki bir

yolcu bu aacn gölgesinde be yüz yl boyunca yol alabilir."
3

' Rahman Sur. 72
2 bn Huzeyme (1886) ve Beyhakî, uab (3634). bnu'l-Cevzî, el-Meodû'ât'ta (2/189) der

ki: "Uydurma bir hadistir. Burada yalanla itham edilen kii de ravi Cerîr b. Eyyûb'tür

Yahyâ onun için: "Herhangi bir deeri yoktur" demitir. Fadl b. Dukeyn: "Hadis

uyduran birisiydi" demitir. Nesâî ile Dârakutnî de: "Metruk biridir" demilerdir."
J Beyhakî (3635). Elbânî, Da'îfu’t-Tcrîb ve'l-Terhîb'de (588): "Mevzu hadistir"

demitir.
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Bezzâr ile Beyhakî’nin Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah

(salisilatn aleyhi vesellem): "Aylarn efendisi Ramazan, hürmeti en fazla olan da Zilhicce

aydr" buyurmutur.

1

bn Ebî eybe ve Beyhakfnin bildirdiine göre Ebû Mes'ûd: “Aylarn

efendisi Ramazan ay, günlerin efendisi de Cuma günüdür” demitir.

2

Humeyd b. Zencûyeh ve Beyhakî, Ka'b’dan bildiriyor: “Yüce Allah gece ile

gündüzden belirli vakitleri seçip bunlarda farz namazlar kld. Günler içinden

de bir gün seçip bunu Cuma kld. Aylardan bir ay seçip bunu Ramazan ay

kld. Geceler içinden bir gece seçip bunu Kadir gecesi kld. Araziler içinden

de belirli yerleri seçip bunlar mescit eyledi.” 5

Ebu'-eyh, es-Sevâb’d a, Beyhakî ve Isbehânî, bn Abbâs'tan bildiriyor:

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «seiiem) öyle buyurduunu iittim: "Cennet her yl

Ramazan aynn girmesiyle birlikte süslenip hazrlanr. Ramazan aynn ilk

günü olduu zaman Ar'n altndan adna Musire denilen bir rüzgar eser. Bu

rüzgarlar Cennetteki aaçlarn yapraklan ile kaplann halkalan oynamaya

balar. Daha güzeli asla iitilmemi bir ses çkarrlar. Bunu duyan Cennet

hurileri Cennetteki burçlann üzerine çkar ve: «Evlenmek üzere bizi Allah'tan

isteyen yok mudur?» diye seslenirler. Ardndan Cennetteki bekçilerin ba olan

Rdvan'a

:

«Ey Rdvan! Bu günün özellii nedir?» diye sorarlar. Rdvan da

karlanna çkp: «Bu gün Ramazan aynn ilk günü. Muhammed'in

ümmetinden oruç tutanlar için Cennetin kaplan açld» karln verir. Yüce

Allah da: «Ey Rdvân! Muhammed'in ümmetinden oruç tutanlar için Cennet

bahçelerinin kaplann aç! Ey Mâlik! Sen de Muhammed'in ümmetinden oruç

tutanlar için Cehennemin kaplarn kapat! Ey Cebrail! Yeryüzüne in ve azgn

eytanlan zincirlere vur ve sevdiim Muhammed'in ümmetinin oruçlarn

bozmasnlar diye onlar denizlere at» buyurur. Yine Yüce Allah Ramazan

aynn her bir gecesinde bir münadinin üç defa: «Var m benden bir ey isteyen,

istediini vereyim? Var m tövbe eden tövbesini kabul edeyim? Var m benden

balanma dileyen, kendisini balayaym! htiyac olmayana ve ödemesini en

güzel yapana kim borç verir?» eklinde seslenmesini emreder.

’ Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (960) ve Beyhakî (3637). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu’l-Câmi',

3321).
1 bn Ebî eybe (2/149) ve Beyhakî (3638).

3 Beyhakî (3636).
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Vallahi Ramazan aynn her bir gününde iftar vakti Cehennemi hakeden bir

milyon kii Cehennem ateinden azat edilir. Ramazan aynn son gününde de

Yüce Allah, ilk gününden itibaren azat ettii kii says kadar kiiyi Cehennem

ateinden azat eder. Kadir gecesi olduu zaman da Yüce Allah'n emr ;yle

Cebrail meleklerden bir toplulukla birlikte yeryüzüne iner. Yanlarnda

getirdikleri yeil bir sanca Kabe’nin üzerine dikerler. Cebrail'in altyüz

kanad vardr ki bunlardan ikisini sadece Kadir gecesinde açp kullanr. O gece

bu iki kanadn açt zaman da batdan douya kadar uzanrlar. Cebrail'in

yönlendirmesiyle bu gecede melekler ayakta duran, oturan, namaz klan, Allah'

zikreden her bir kiiye selam verir, sarlr ve afak sökene kadar ettikleri dualara

amin derler. afak söktüü zaman da Cebrail: «Ey melekler! Gitme zaman

geldi!» diye seslenir. Melekler: «Ey Cebrail! Yüce Allah, Muhammed'in

ümmetinin ihtiyaçlar ve talepleri konusunda ne yapt?» diye sorduklarnda,

Cebrail: «Yüce Allah bu gecede dört kii hariç onlara nazar edip hatalarn

affetti, günahlarm da balad» karln verir."

Biz: “Yâ Resûlullahî Bu dört kii kimdir?" diye sorduumuzda Allah Resulü

(niiaiishu aleyhi veseiiem): "Alkolik olan kii, anne babasna asi olan kii, akrabalaryla

ban koparan kii ile müâhin olan kiidir" karln verdi. Biz: “Müâhin

nedir?" diye sorduumuzda: "Dümanlk ve hasmlkta an giden kiidir"

buyurdu ve öyle devam etti: "Ramazan aynn son gecesi, bayramn arefvsi

olan geceye de Caize gecesi denilmitir. Bu gecenin sabahnda da Yüce Allah

melekleri yeryüzüne gönderir. Melekler yeryüzünün dört bir tarafna dalrlar.

Her bir yolun banda durur, cinler ve insanlar dnda tüm mahlûkatm

duyaca bir ekilde: «Ey Muhammed ümmeti! Cömert olan, bolca veren ve

büyük günahtan affeden Rabbinize doru çkn!» diye seslenirler. Müslümanlar

bayram namazn klmak üzere namazgahlara geldiklerinde Yüce Allah

meleklere: «Çalan kiinin iini bitirmesinin karl nedir?» diye sorar.

Melekler: "lahmz! Efendimiz! Çalmasnn karl ücretini vermendir"

derler. Bunun üzerine Yüce Allah: «Meleklerim! Sizi de ahit tutarak, Ramazan

ay boyunca tuttuktan oruç ve yaptktan ibadetlere karlk nzam ile

mafiretimi veriyorum» buyurur.

Yine Yüce Allah öyle buyurur: «Kullanm! Dua edip benden isteyin!

zzetim ve celalim adna bugün bu toplanmanzla âhiretinize yönelik ne

isterseniz size vereceim! Dünyanza yönelik bütün isteklerinizle de bizzat

ilgileneceim! zzetime andolsun ki nzam gözettiiniz sürece kusurlannz

gizli tutacam! zzetime andolsun ki sizde hakk olanlann önünde
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kusurlarnz ifa edip sizleri rezil etmeyeceim! Gidin! Sizleri baladm. Siz

beni raz ettiniz ben de sizden raz oldum!» Melekler bunu duyunca sevinir,

birbirlerine Ramazan ayn bitirip bayrama çkan Muhammed ümmetine

yapt bu ihsanlarn müjdesini verirler.

Beyhakî, uab’da, Ka'bu'l-Ahbâridan bildiriyor: Yüce Allah, Mûsa'ya

(aleyhuseiam) öyle vahyettti: "Kullarma orucu farz kldm ki o da Ramazan

ayndaki oruçtur. Ey Musa! Kyamet gününde amel defterinde on Ramazan

ay orucu tutmu olarak gelen kii abdallardan biri olur. Kyamet gününde

amel defterinde yirmi Ramazan ay orucu tutmu olarak gelen kii alçak

gönüllülerden biri olur. Kyamet gününde amel defterinde otuz Ramazan ay

orucu tutmu olarak gelen kii benim yanmda ehitler içinde en fazla sevab

alan kiilerden biri olur. Ey Musa! Ar tayan meleklere, Ramazan aynda

bana ibadete ara vermelerini, bu ayda oruç tutan birinin ettii dualara amin

demelerini emrediyorum. Ey Musa! Ramazan aynda göklere, yere, dalara,

hayvan ve böceklere, bu ayda oruç tutanlar için balanma dilemelerini

ilham ediyorum. Ey Musa! Ramazan aynda oruç tutan kiilerden üç kiiyi bul

ve onlarla birlikte namaz kl, yiyip iç. Zira üzerinde Ramazan orucunu tutan üç

kiinin bulunduu bir bölgeye cezam ve intikamm dokunmaz. Ey Musa!

ayet yolcu isen geri dön. Hasta olup dönemiyorsan söyle seni tayp geri

götürsünler. Kadnlara, hayzl olanlara ve küçük çocuklara söyle, Ramazan

ay bitimi bu ayda oruç tutanlann çktklar yere onlar da çksn. ayet sema ile

yere izin verilse idi bu oruç tutanlarla selâmlar, konuurlar ve onlar nasl

baladmn müjdesini kendilerine verirlerdi. Zira bu kullarma öyle derim:

"Ey Ramazan orucunu tutan kullarm! Çadrlannza geri dönün ki beni raz

ettiniz. Oruç tutmanzn mükâfat olarak sizleri Cehennem ateinden azat

ediyorum. Hesabnz kolay klyorum. Kusurlarnz affediyorum. Bu ayda

yaptnz harcamalar sizlere telafi edeceim ve kimselerin önünde küçük

düürmeyeceim. zzetime andolsun ki Ramazan orucunu tuttuktan ve

huzurumda bu ekilde durduktan sonra âhiretiniz konusunda benden

istediiniz eyleri vereceim. Dünyanz konusunda istediiniz eylerle de

ilgileneceim ." 2

1

Beyhakî, uab (3695). bnu'l-Cevzî, lelu'I-Mütenâhyc'de (2/46): "Sahih saylabilecek

bir hadis deildir" demitir.
1 Beyhakî (3718, 3719).
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Taberânî, M. el-Evsafta, Beyhakî ve Isbehânî, Ömer b. el-Hattâb'tan

bildiriyor: Resûlullah'n (saiiatiahu aleyhi »estiiem): "Ramazan aynda Allah' zikreden kii

balanr. Yine bu ayda Allah'tan bir ey isteyen kii bo çevrilmez

"

buyurduunu iittim .

1

Buhârî, Müslim, Tirmizî, emâil’de, Nesâî ve Beyhakî, bn Abbâs'tan

bildiriyor "Resûlullah (sdiaiiahu aleyhi »esellem) insanlarn en cömerdiydi. Ancak

Ramazan aynda Cebrâil ile bulutuunda her zamankinden daha fazla

cömert olurdu. Cebrâil, Ramazan ay boyunca her gece Allah Resulü le

buluup Kur'ân' okur mütalaa ederlerdi. Cebrâil ile görütüü zamanlarda

Allah Resulü (sBlaRahu aleyhi »esellem) esen rüzgârlardan bile daha fazla cömert

olurdu ."1

bn Mâce, Enes'ten bildiriyor: Ramazan ay girince Resûlullah{saiiBiiahu aleyhi

»esellem) öyle buyurdu: "Ramazan ayna girmi bulunuyorsunuz. Bu ayn içinde

bin aydan daha hayrl olan bir gece vardr ki bu geceden mahrum olan kii (bin

aylk) hayrn tümünden mahrum kalm olur. Bu gecenin hayrndan da ancak

ahiretten nasibi olmayanlar mahrum kalr."3

Bezzârin Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu steyiH veseiiem} öyle

buyurmutur: "Ramazan aynn her bir gün ve gecesinde Yüce Allah'n

Cehennem ateinden azat ettii kullan olur. Her bir müslümann da bu ayn

her bir gündüz ve gecesinde kabul gören bir duas olur.
"4

Isbehânî, et-Terîb *de Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sayla)

u

Beyhi »esellem) öyle buyurmutur: "Ramazan aynn ilk gününde Yüce Allah

kullanna nazar eder. Allah da bir kuluna nazar ettii zaman onu artk azaba

maruz brakmaz. Ramazan aynn bir gününde Yüce Allah bir milyon kulunu

Cehennem ateinden azat eder. Ramazan aynn yirmidokuzuncu gününde de

birinci günden itibaren azat ettii kii saysnca müslüman Cehennem

azabndan azat eder. Bayram günü olduu zaman da melekler sarslr. Her ne

kadar vasfedilemese de Yüce Allah nuruyla tecelli eder ve bayram kutlayan

meleklere: «Ey melekler! Çalan kiinin iini bitirmesinin karl nedir?» diye

’ Taberânî (7341) ve Beyhakî (3627). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi', 3038)
2
Buhâri (6, 1902, 3220, 3554, 4997), Müslim (2308), Tirmizî, emâil (338), Nesâî (2094),

el-Kübrâ (7993) ve Beyhakî (4/305), uab (3631), Delâil (1/326).

3 bn Mâce (1644). Hasen sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1333).

* Bezzâr, Kefu'l-Estâr (962). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/143): "snadnda zayf

biri olan Abân b. Ebî Ayyâ bulunmaktadr" demitir.
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sorar. Melekler: «Ücretini vermektir» derler. Bunun üzerine Yüce Allah: «Siz

de ahit olun ki onlar baladm» buyurur

Taberânî, Ubâde b. es-Sâmit’ten bildiriyor: Ramazan ay geldiinde

Re5Ûlullah{sB0iiBhu«iBTti»«rfem) öyle buyurdu: "Bereket ay gelmi bulunmakta. Bu

ayda Yüce Allah rahmetiyle sizi kuatr, hatalarnz siler ve dualarnza icabet

eder. Yüce Allah bu ayda hayrla birbirinizle yarmanza bakp bu yönde

meleklerine kar övünür. Bunun için hayrlarda yararak Allah'a kendinizi

gösterin. Bedbaht olan kii bu ayda Allah'n rahmetinden mahrum kalan

kiidir."
2

Ibn Ebî eybe ve Taberânî, M. el-Evsat’ta Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Ramazan ay geldi. Bu ayda

Cennet kaplan açlr, Cehennem kaplan kapatlr ve eytanlar zincire vurulur.

Ramazan ayn idrak edip de balanmaya nail olamadan ölen kii, Allah'n

rahmetinden uzak olsun!"*

Ebu'-eyh, es-Sevâb’da, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saÜBiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutun "Ramazan ay ümmetimin aydr.

çlerinden biri hastaland zaman onu ziyaret ederler. Bir Müslüman oruçlu

olduu zaman yalan söylemez, gybet yapmaz. Sadece temiz ve helal olan

eylerden yer. Farzlann ifa edebilecei kuytu, sakin yerlere çekilir. Ay sonunda

da ylann derisinden çkmas gibi günahlarndan syrlp arnr."4

bn Merdûye ve Isbehânî, et-Terîb’öe, Ebû Hureyre'den bildiriyor:

Resûlullah (saiiaBahu aleyhi vesaiiem): orucunu tutup da üç eyden selim olan

kii Cenneti garanti eder" buyurdu. Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh: “Yâ Resûlullah!

Bu üç ey dnda kalanlar salam olmasa bile mi?” diye sorunca, Allah Resûlü

(saHafiahu aleyhi reseiien): "Bu üç ey dnda kalanlar salam olmasa bile" karln
verdi ve öyle devam etti: "Bu üç ey de kiinin dili, midesi ve cinsel

organdr."

’ Miinzirrnin et-Terîb ve’t-Terhîb’inde (2/98) geçtii üzere Isbehânî. Elbârû, es-

Silsiletu’d-Da'îfe'de (299) hadisin uydurma olduunu söylemitir
1 Mecma'de (3/142) geçtii üzere Taberânî. Uydurma hadistir (Elbânî, Da'îfu't-Terîb

ve't-Terhîb. 592).

* bn Ebî eybe (3/2) ve Taberânî (7627). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (3/142, 143):

"snadnda zayf biri olan FadI b. sa er-Rekkâî bulunmaktadr" demitir.

* et-Terîb ve't-Terhîb'de (2/102) geçtii üzere Ebu'-eyh. Çok zayf hadistir (Elbârû,

Da'îfu't-Terîb ve't-Terhîb, 595)
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Isbehânî’nin bildirdiine göre Zührî: "Ramazan aynda yaplan bir tesbîhat,

baka ayda yaplan bin tesbîhattan deerlidir” demitir.

Isbehânî, Mualla b. el-Fadl'dan bildiriyor: "Öncekiler, alt ay boyunca

Ramazan ayn idrak etmeleri için, alt ay da yaptklar amellerin kabulü için

Yüce Allah'a dua ederlerdi."

Isbehânî'nn, Berâ b. Âzib’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiie-n):

"Ramazan aynda Cuma gününün dier günlere olan üstünlüü, Ramazan

aynn dier aylara olan üstünlüü gibidir" buyurmutur.

Isbehânî, brahim en-Nehaî'den bildiriyor: "Ramazanda tutulan bir günlük

oruç, baka aylarda tutulan bin günlük oruçtan; Ramazan aynda yaplan bir

tesbîhat, baka ayda yaplan bin tesbîhattan; Ramazan aynda klnan bir

rekat namaz, baka aylarda klnan bin rekattan daha deerlidir.”

Isbehânî’nn, Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah UaiiaUahu aleyhi veseiletr):

"Kii Ramazan ayn (günahlardan uzak) sa salim geçirdii zaman bütün yl

sa salim geçirir. Cuma gününü sa salim geçirdii zaman da haftann dier

günleri sa salim geçer" buyurmutur.

Isbehânî, Evzaî kanalyla Mekhûl, Kâsm b. Muhaymire ve Abde b. Ebî

Lubâbe'den bildiriyor: Ebû Umâme el-Bâhilî, Vasile b. el-Eska’ ve Abdullah b.

Busriun bize bildirdiklerine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Cennet her yl

Ramazan için yeni batan süslenip hazrlanr" buyurmutur. Yine: "Ramazan

aynda nefsini ve dinini koruyup temiz tutan kiiyi Yüce Allah, Cenne

hurileriyle evlendirir ve ona Cennet köklerinden bir kök verir. Her kim dt

Ramazan aynda bir kötülük yapar veya birine iftirada bulunursa veya sarho

edici bir ey içerse, Yüce Allah o kiinin bir yllk amelini boa çkanr"

buyurmutur. Yine: "Ramazan aynda takval olun! Zira bu ay Allah'n aydr.

Bu ayda kendinizi (günahlardan) koruyun!" buyurmutur.

Isbehânî, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu «leyh «seHem): "Ramazan

ayn ihya edip ayakta tuttuklar sürece ümmetim hüsrana uramaz" buyurdu.

Adamn biri: "Ramazan ayn heba etmeleri halinde hüsranlan nasl olur ki?"

diye sorunca, Allah Resûlü u karl verdi: "Mahremiyet ve kutsallarn

çinenmesiyle olur. Bir kötülükte bulunan veya zina eden veya hrszlk yapan

kiinin Ramazan aynda yapt ibadetler kabul görmez ve dier Ramazan ayna

kadar Allah'n ve meleklerin laneti üzerinde olur. Dier Ramazan ay gelmeden



211Âyet: 185 • Ramazan Orucu

önce ölürse de Cehennem ateine gireceini bilsin. Ramazan aynda takvaya

sarln! Zira bu ayda yaplan iyilikler de, kötülükler de katyla karlk görür.

"

Isbehânî, Hz. Ali'den bildiriyor: Ramazan ay girdii zaman ilk gününde

Resûlullah(sBi33iurfeTtuffis*«fi>) kalkp Yüce Allah'a hamdu senada bulunur ve öyle

buyururdu:
"
nsanlar! Yüce Allah cinlerden olan dümanlarnz bertarafetmi

ve: "...Bana dua edin, size icabet edeyim ...
1,1

buyurarak yaptnz dualara

icabet edecei sözünü vermitir. Bilin ki Yüce Allah, her azgn eytana kar

yedi melek görevlendirmitir. Ramazan ay bitene kadar bu melekler onu

brakmazlar. Bilin ki Ramazan aynn ilk gününden son gününe kadar semann

kaplan açk kalr. Bilin ki bu ayda yaplan dualar kabul görür." Ramazan

aynn son on gününe girdiimiz zaman da izarn kapal tutar, evden çkp bu

on günü itikafta geçirir, gecelerini ibadetle ihya ederdi."

Ravi der ki: Hz. Ali'ye: "zan kapal tutmak ne demektir?" diye sorulunca,

Hz. Ali: "Bu son on günde hanmlarndan uzak durur, onlarla ilikiye

girmezdi" dedi.

Beyhakî, uabu'l-îman’da shâk b. Ebî shâk’tan bildiriyor: Ebû Hureyre,

Ka'b'a: "Ramazan nasl buluyorsunuz?" diye sorunca, Ka'b: "Ramazan'la

günahlarmz döküp rahatlyoruz" karln vermitir.
2

Ahmed, Bezzâr, bn Huzeyme, bn Hibbân, bn Merdûye ve Beyhakî, Amr

b. Murra el-Cühenî'den bildiriyor: Kudâa kabilesinden bir adam Allah

Resûlü'ne (sa»aHahu riBY+t reseiiem) geldi ve: "Allah'tan baka ilah olmadna, senin de

Allah Resûlü olduuna ehadet etsem, be vakit namaz klsam, Ramazan

orucunu tutsam ve zekatm da versem kimlerden olurum?" dedi. Resûlullah

(salialiahu aleyhi mellem): "Bunlan yaparak ölen kii anne babasna asi olmadktan sonra

kyamet gününde peygamberler, sddîkler ve ehitlerle beraber u ekilde olur"

buyurdu ve parmaklarn birbirine geçirdi.3

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Ali, Ramazan ay girdii zaman bir hutbe

verir, hutbesinde de öyle derdi: "Yüce Allah bu mübarek ayda oruç tutmay

farz klm, ancak gecelerini ibadetle geçirmeyi farz klmamtr. Kii sakn:

"Filan kii oruç tutarsa ben de tutarm! Filan kii tutmazsa ben de tutmam!”

1 Mü'min Sur. 60
1
Beyhakî (3616).

i Ahmed (Atrâfu’l-Müsned, 5/154), Bezzâr, Kefu'l-Estar (25), bn Huzeyme (2212), bn
Hibbân (3438) ve Beyhakî (3617). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih et-Terîb ve't-Terhîb,

749, 2515).
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demesin! Bilmelisiniz ki asl oruç yemekten ve içmekten kesilmek, uzak

durmak deildir. Asl oruç yalandan, batl ve bo eylerden uzak durmaktr.

Sakn Ramazan ayn karlama babnda birkaç gün öncesinden oruç

tutmayn! Ramazan ay hilalini gördüünüzde oruca balayn, bir daha

gördüünüzde de orucu brakn. ayet hava kapal olur da hilali

göremezseniz ay otuza tamamlayn."
1

Ahmed, bn Cerîr, Muhammed b. Nasr, bn Ebî Hatim, Taberânî, Beyhakî,

uabu'l-îman'da ve Isbehânî, et-Terîb*de Vâsile b. el-Eska'dan bildirdiine

göre Resûlullah (saiiallahu aleyhi »eseiiem) öyle buyurmutur: "brahim'e sahifele-i

Ramazan aynn ilk gününde nazil oldu. Tevrat, Ramazan aynn altnc

gününde nazil oldu. ncil, Ramazan aynn onüçüncü gününde nazil oldu.

Zebur, Ramazan aynn onsekizinci gününde nazil oldu. Kur'ân da Ramazan

aynn yirmidördüncü gününde nazil oldu." 2

Ebu Ya’lâ ile bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor: "Yüce Allah,

brâhim'e(BieytisseBn)sahifeleri Ramazan aynn ilk gününde indirmitir. Mûsa'ya

(aieyhsseiam) Tevrat' Ramazann aynn altnc gününde indirmitir. Davud'a

(aByhissBiam) Zebûr'u, Ramazan aynn onikinci gününde indirmitir. ncil'i sa'ya

(aieyhsseian) Ramazan aynn onsekizinci gününde indirmitir. Muhammed'eisaiiaiiaui

aleyhi vBsellem) Furkân' da Ramazan aynn yirmidördüncü gününde indirmitir."3

bnu'd-Durays, Ebu’l-Celd'den bildiriyor: brahim’e (aiey+asseiam) sahifeleri

Ramazan aynn ilk gününde nazil oldu. Tevrat, Ramazan aynn altnc

gününde nazil oldu. Zebur, Ramazan aynn onikinci gününde nazil oldu. ncil,

Ramazan aynn onsekizinci gününde nazil oldu. Kur'ân da Ramazan aynn

yirmidördüncü gününde nazil oldu. Bize bildirilene göre de Hz. Peygamber

(saiiallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Tevrat'n yerine bana yedi uzun süte

verildi. ncil'in yerine Miûn sûreler
4
verildi. Zebur'un yerine Fatiha Sûremi

verildi. Bunlara ek olarak da ksa (mufassal) sûreler verildi."
5

1

Beyhakî (3645).
1 Ahmed 28/191 (16984), bn Cerir (3/187), bn Ebî Hatim 1/310 (1649), Taberânî 22/75

(185), M. el-Evsat (3740) ve Beyhakî (2248). Müsned'in muhakkikleri: "mrân el-Kattân

bunu rivayette tek kalmtr" demilerdir.

J Ebû Ya'lâ (2190) ve bn Kesîr, Tefsîr’de (1/309) geçtii üzere bn Merdûye.
* Âyet says yüzden fazla olan sûrelerdir.

s bnu'd-Durays (127).
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Muhammed b. Nasr, Hz. Âie'den bildiriyor: "lk sahifeler Razaman aynn

ilk gününde indirildi. Tevrat, Ramazan aynn altnc gününde indirildi. ncil,

Ramazan aynn onikinci gününde indirildi. Zebûr, Ramazan aynn onsekizinci

gününde indirildi. Kur'ân da Ramazan aynn yirmidördüncü gününde

indirlidi."

bn Cerîr, Muhammed b. Nasr, es-Salât*da, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn

Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifâfda, Miksem’den bildiriyor: Atiyye b.

el-Esved, bn Abbâs'a: "çime bir üphe dütü. Yüce Allah: "Ramazan ay,

insanlara yol gösterici, dorunun ve doruyu eriden ayrmann açk

delilleri olarak Kur'arîn indirildii aydr..."' buyurur. Yine: "Biz onu

(Kur'an’) Kadir gecesinde indirdik
"

1

buyurur. Yine: "Biz onu mübarek bir

gecede indirdik..."3 buyurur. Oysa Kur'ân âyetleri evvâl aynda da, Zilka'de

aynda da, Zilhicce aynda da Muharrem aynda da, Rebîulevvel aynda da

nazil olmutur" deyince, bn Abbâs öyle karlk verdi: "Toptan olarak

Ramazan aynn mübarek bir gecesi olan Kadir Gecesi'inde indirilmitir. Daha

sonralan ise deiik aylar ve günlerde parça parça dünya semasna

indirilmitir."
4

Firyâbî, bn Cerîr, Muhammed b. Nasr, Taberânî, bn Merdûye, Hâkim,

Beyhakî ve Diyâ, el-Muhtâre ’de bn Abbâs'tan bildiriyor: "Kur'ân, Zikirden

(Levh-i Mahfuz'dan) Ramazan aynn yirmidördünde ayrlp dünya

semasndaki Beytu'l-zze'ye konuldu. Sonrasnda Cebrâil parçalar halinde

azar azar onu Resûlullah'aMiaiiahu aleyhi veseiiem) indirip okumaya balad .”5

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Ramazan ay, mübarek gece Kadir

gecesi konusuna gelince, mübarek gece denilen Kadir gecesidir. Kadir gecesi

de Ramazan ayndadr. Kur'ân, Zikirîden (Levhi Mahfuz'dan) toptan bir

ekilde dünya semasnda olan Beytü’l-Ma'mûr'a yani yldzlarn mevkii'ne

(Mevkiu’n-Nucûm) indirilmitir. Bundan sonrasnda ise emir ve yasaklar ile

1

Bakara Sur. 185
1 Kadir Sur. 1

3 Duhân Sur. 3
4 bn Cerîr (3/182), bn Ebî Hâtim 1/310 (1650), Taberânî (12095), bn Kesîr, Tefsîr'de

(1/310) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (501).

s bn Cerîr (3/188, 189), Taberânî (12381), Hâkim (2/223, "sahih") ve Beyhakî, el-Esmâu

ve's-Sfât (496).
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savalar konusunda Muhammed'e (ssiiatiahu aleyhi veseiiem) parça parça nazil

olmutur."
1

bnu'd-Durays, Nesâî, Muhammed b. Nasr, bn Cerîr, Taberânî, Hâkim, Ibn

Merdûye ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Kur'ân, toptan olarak

Ramazan ayndaki Kadir gecesinde dünya semasna indirildi. Sonrasnda Yüce

Allah dünyada bir konuda düzenleme yapmak istedii zamanlarda parça

parça onu indirmeye balad ki bu ekilde de tamamland."2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kur'ân, Kadir gecesinde toptan

olarak Cebrâîl’e indirildi. Sonrasnda kendisine verilen emirlere binaen onu

parça parça Peygamberimize (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ulatrd" demitir.3

bnu'd-Durays, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: "Kur'ân, Ramazan aynn

Kadir gecesinde toptan olarak indirilip Beytu'l-zze'ye konuldu. Sonrasnda

insanlarn soru ve sorunlanna binaen yirmi üç senelik bir süre zarfnda

tamam parça parça indirildi."
4

Ebû Ya'lâ ile bn Asâkir'in bildirdiine göre Hz. Ali öldürüldüü zaman

Haan b. Ali kalkp bir hutbe verip öyle dedi: "Vallahi Kurian'n da indirildii

gece olan bir gecede birini öldürdünüz! Bu gecede îsâ b. Meryem göe
çekildi. Bu gecede Yûa b. Nûh öldürüldü. Bu gecede srâil oullarnn tövbesi

kabul edildi."
3

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hatim, bn Cüreyc'den bildiriyor: "Bana bildirilene

göre her Kadir gecesinde Kur'ân'dan o yl içinde indirilecek âyetler nazil

olurdu. Vahiy kesilene ve Muhammed(saiiaiWuaieyvvçsEitem)vefat edene dek de bu

böyle devam etmitir. Bu ekilde bir yllk vahiy yedinci kat semadan Cebrâîl'e

inerdi. Cebrâîl de Yüce Allah'n emirleri dorultusunda Peygamberimize

(sBldBhu eleyhi vesellem) aktanrdl."
6

Abd b. Humeyd ile bnu'd-Durays, Dâvud b. Ebî Hind’den bildiriyor: Âmir

e-a'bî'ye: "Yüce Allah: «Ramazan ay, insanlara yol gösterici, dorunun ve

doruyu eriden ayrmann açk delilleri olarak Kur’an’n indirildii

’ bn Cerîr (3/190).

1 bnu'd-Durays (117), Nesâî, el-Kübrâ (11689), bn Cerîr (3/190), Taberânî (12382),

Hâkim (2/222, "sahîh") ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Stfât (498).

3 bn Cerîr (3/191).

4 bnu'd-Durays (119,120).

4 Ebû Ya'lâ (6757) ve bn Asâkir (42/582).

6 bn Ebî Hâlim 1/311 (1653).

214
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aydr...»
1

buyurur. Peygamberimize (»iaiiahu aleyhi veMiiem) Ramazan ay dndaki

dier aylarda da vahiy nazil olur muydu?" diye sorduumda u karl verdi:

"Tabi ki inerdi. Ancak Cebrâîl yl içinde nazil olan âyetleri Ramazan aynda

Peygamberimizle (saiBiiahLaieytveseiiBin) okur, mütalaa ederdi. Bu mütalaa esnasnda

da Yüce Allah nazil olan âyetler konusunda diledii hükmü verir, diledii

hükümleri nesheder, dilediini brakr, dilediini de unuttururdu."
2

bn Ebi'd-Dünya'nn bildirdiine göre Dahhâk: ^ jö3 jihlj S*-1
" 3

buyruunu açklarken: “Kur'ân'da oruç tutulmasnn farz klnd aydr"'

demitir.

4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: ^-LU

buyruunu açklarken: "nsanlarn kendisiyle doru yolu ve hidayeti
*

bulaca, helal, haram ve hadlerin açklanp belirtildii kitaptr" demitir.

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: jâii & oilii"
6 buyruunu

açklarken: "Helal ile haramlann açklanmasdr" demitir. 7

bn Ebî eybe, Buhâri ile Müslim, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: "Ramazan ay

orucu farz klnmadan önce Aure gününde oruç tutulurdu. Ramazan aynn

orucu farz klnnca Aura gününün orucu brakld."
8

bn Ebî eybe ile Müslim, Câbir b. Semure'den bildiriyor: "Resûlullah (saiaiiahu

aleyhi vesdiem) Aura gününde oruç tutmay söyler, bu yönce Müslümanlara

teviklerde bulunur ve bu günde bizleri denetlerdi. Ramazan ay orucunun

farz klnmasyla Aure gününde oruç tutulmas veya tutulmamas konusunda

bize herhangi bir ey demedi. Tutup tutmayanlar da denetlemeyi brakt."9

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...öyle ise

sizden ramazan ayn idrak edenler onda oruç tutsun ..."
10 buyruunu

açklarken: "Kiinin evinde (mukîm iken) bu ay idrak etmesidir" demitir.
1

1

Bakara Sur. 185
1 bnu'd-Durays (128).

J Bakara Sur. 185
4 bn Ebî Hatim 1/311 (1651).

5 Bakara Sur. 185
6 Bakara Sur. 185
7 bn Cerîr (3/192).

8 bn Ebî eybe (3/56), Buhâri (4503) ve Müslim 1127 (124).

9 bn Ebî eybe (3/55, 56) ve Müslim (1128).

10
Bakara Sur. 185
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...öyle ise sizden ramazan

ayn idrak edenler onda oruç tutsun ..."
2 buyruunu açklarken: “Kii yolcu

iken ayet bulunduu yerde ikamet ediyorsa oruç tutsun” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...öyle ise sizden

ramazan ayn idrak edenler onda oruç tutsun ..." 3 buyruunu açklarken:

“Kii ayet mukîm ise oruç tutmaldr" demitir.

Vekî', Abd b. Humeyd, bn Cerîr ile bn Ebî Hatim, Hz. Ali'den bildiriyor:

“Mukîm iken Ramazan ayn iJrak eden kii sonradan yolculua çkt zaman

orucu tutmas gerekir. Zira Yüce Allah: «...öyle ise sizden ramazan ayn

idrak edenler onda oruç tutsun. ..»
4 buyurmutur.”5

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre bn Ömer: "...öyle ise sizden

ramazan ayn idrak edenler onda oruç tutsun ..."
6 buyruunu açklarken:

“Kii ailesinin yannda, mukîm iken Ramazan ayn idrak ettiinde sonradan

yolculua çkmay istersede orucu tutsun” demitir .

7

Dârakutnî zayf bir senedle Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiailehu aievh veseiiem) öyle buyurmutun "Herkim mukîm olduu halde

Ramazan aynda bir günün orucunu bozarsa bir kurban kessin. mkan yokt a

yoksullara otuz sâ' hurma datsn."8

bn Cerîr'in bildirdiine göre Haan ile brâhim en-Nehaî: “Kii ayakta

durarak namaz klamyorsa oruç da tutmaz” demilerdir .

9

bn Ebî eybe, Atâ'dan bildiriyor “Yolculukta orucun hükmü namazn

hükmü gibidir. Namaz ksaltarak kldn zaman oruç tutmazsn. Namaz tam

olarak kldn zaman da oruç tutarsn."
10

’ bn Cerîr (3/193).

1

Bakara Sur. 185

3 Bakara Sur. 185
4 Bakara Sur. 185
s bn Cerîr (3/194). Elbânî, es-Silsletu'd-Da’îfe’de (623) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.
5 Bakara Sur. 185
1
Saîd b. Mansûr ( Tefsîr

,

273).
8
Dârakutnî (2/191). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (623) hadisin uydurma olduunu

söylemitir.

9 bn Cerîr (3/202).
10 bn Ebî eybe (3/20).
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Süfyân b. Uyeyne, bn Sa'd, Abd b. Hmeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî,

bn Mâce, bn Cerîr ve Beyhakî, Sünen'de Enes b. Mâlik el-Kueyrî'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aieyb veseliem ): "Yüce Allah yolcudan orucu

ve namazn yansm kaldrmtr. Ayn ekilde hamile ve emziren kadndan da

orucu kaldrmtr" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre bn

Abbâs'a yolculukta oruç tutmann hükmü sorulunca: “Yolculukta oruç

zorluktur, ancak Allah kolaylk göstermitir. Sen kolay olan (ruhsat) seç"

demitir.

2

Mâlik, âfiî, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve

bn Mâce, Hz. Âie'den bildiriyor: “Hamza el-Eslemî, Allah Resûlü’ne (saüaiiaHu

aleyhi vBseiiem) yolculukta oruç tutmann hükmünü sorunca: "Dilersen tutar

,

dilersen de tutmazsn" karln verdi ." 3

Dârakutnî, Hamza b. Amr el-Eslemî’den bildiriyor: Allah Resûlü’ne (ssiiaiiahu

aleyhi veseliem): “Yâ Resûlullah! Yolculuk esnasnda kendimde oruç tutma gücünü

buluyorum. Tutmamn bir sakncas olur mu?" diye sorduumda: "Yolculukta

oruç tutmama Yüce Allah'n verdii bir ruhsattr. Bu ruhsat kullanan kii

güzel olan yapm olur. Ancak tutmak isteyen kii için de herhangi bir saknca

yoktur

"

karln verdi .

4

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve Hâkim, Hamza b.

Amr el-Eslemî'den bildiriyor: Hz. Peygamber1

e (ssiiaiiahu aleyhi «niien) yolculukta oruç

tutmann hükmünü sorduumda: "Oruç tutmak istiyorsan tut, istemezsen de

tutmayabilirsin

"

karln verdi .

5

1 bn Sa'd (7/45), Ebû Dâvud (2408), Tirmizî (715), Nesâî (2273, 2275, 2314), bn Mâce

(1667), bn Cerir (3/179) ve Beyhakî (3/154, 4/231). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 2107).

1 bn Ebî eybe (3/14) ve bn Cerîr (3/218).

} Mâlik, Muvattâ (794, Ebû Musab'n rivayeti olarak), âfiî, ifâu'l-Ayy 1/465 (709),

Buhârî (1943), Müslim 1121 (103, 106). Ebû Dâvud (2403), Tirmizî (711), Nesâî (2304,

2307) ve bn Mâce (1662).

4 Dârakutnî (2/189, 190, "sahîh").

5 Ahmed 25/423 (16037), Müslim 1121 (107), Ebû Dâvud (2402), Nesâî (2293, 2302) ve

Hâkim (1/433).
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Abd b. Humeyd ve Dârakutnî, Hz. Âie’den bildiriyor: “Hz. Peygamber

(sHBiiatu aleyhi meiiem) yolculukta bazen oruç tutmu, bazen tutmamtr. Yine

yolculukta bazen namaz ksaltm, bazen de tam klmtr."

1

Hatîb, Tâli't-Talhîs’de, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: “Hz. Peygamber

(sBii3iiBhu8ieytiyBS8iien) yolculukta oruç tutmamaya ruhsat veren âyet nazil olduktan

sonra da yolcu iken oruç tutmutur."
1

Abd b. Humeyd, Ebû yâd'dan bildiriyor: Hz. Peygamber (ssiisiiahu s(eytw vereiier-)

Ramazan aynda yolculua çktnda yolculara: “Dileyen oruç tutsun, dileyen

de tutmasn” diye seslenildi.

Ravi der ki: Ebû yâd'a: “Peki, Resûlullah (saiiaiiahu a(e^< vesdiem) ne yapt?" diye

sorulunca: “Allah Resûlü oruç tuttu ki tutmaya herkesten daha layktr" dedi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Yolculukta oruç tutanlan

knamadm gibi tutmayanlan da knamam" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb ile Âmir,

Resûlullah’n (saiiBiiahu Bieyhveseiiem) ashabnn Ramazan aynda yolculua çktklan

zaman dileyenin oruç tuttuu, dileyenin de tutmad, ne oruç tutann

tutmayan, ne de oruç tutmayann tutan knamad konusunda ortak görü

bildirmilerdir.

Mâlik, afiî, Abd b. Humeyd, Buhârî ile Ebû Dâvud, Enes b. Mâlik'ten

bildiriyor: “Ramazan aynda Peygamberimizle (mMuhu aleyhi vemIIhti) bir yolculua

çkmtk. Yolculua çkanlardan bazlan oruç tutarken bazlar da tutmad.

Ancak ne tutanlar tutmayanlan, ne de tutmayanlar tutanlan böyle

yaptndan dolay knamazd."3

Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildiriyor: “Resûlullah'la

(sByi0huHcyh.resEW Ramazan aynda yolculua çktmzda kimimiz oruç tutar,

kimimiz de tutmazd. Ancak ne tutanlar tutmayanlan, ne de tutmayanlar

tutanlan böyle yaptndan dolay knamazd. Kendisini tutabilecek güçte

bulup oruç tutanlarn iyisini yaptn, kendini zayf görüp tutmayann da

iyisini yaptn düünürlerdi.’"'

1

Dârakutnî (2/189).
1

Hatîb (238).

3 Mâlik (1/295), afiî, $ifâu'l-Ayy 1/465, 466 (710, 711), Buhâri (1947) vc Ebû Dâvud

(2405).

“ Müslim (1120), Tirmizî (713) ve Nesâî (2308, 2309).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî'nin

Cabir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiMehu aleyhi meiM: "Yolculukta

oruç tutmak, istenen ibadetlerden deildir" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Mâce ve Hâkim'in Ka’b b.

Âsm'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (»Uiahu aleyhi meltem): "Yolculukta oruç

tutmak, istenen ibadetlerden deildir" buyurmutur.

2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Ömer: “Ramazan aynda yolculuk

srasnda oruç tutmamak benim için tutmaktan daha iyidir" demitir.

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Ömer:

"Yolculukta oruç tutmama ruhsat Yüce Allah'n, kullanna ihsan ettii bir

sadakadr" demitir .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ömer'e yolculukta oruç tutmann

hükmü sorulunca: “Oruç tutmama gökten size gelen bir ruhsattr, dilerseniz

bunu reddedin!" karln vermitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ömer'e yolculukta oruç tutmann

hükmü sorulunca: “ayet birine bir sadaka versen ve verdiin kii bunu kabul

etmese kzmaz miydin? Yolculukta oruç tutmama ruhsat da Yüce Allah'n

size ihsan ettii bir sadakadr" karln vermitir.

Nesâî, bn Mâce ve bn Cerîr'in Abdurrahman b. Avf'tan bildirdiine göre

Resûlullah (»ieiiahu aleyhi vesefiem): "Yolcuyken oruç tutan kii, mukîm iken oruç

tutmayan kii gibidir" buyurmutur/

bn Ebî eybe ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“Yolculukta oruç tutmamak, kiinin kullanabilecei bir haktr" demitir .

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muharrer b. Ebî Hureyre, Ramazan

aynda çkt bir yolculukta oruçlarn tutmu, geri döndüünde de Ebû

Hureyre tuttuu oruçlar kaza etmesini söylemitir.

1 bn Ebî eybe (3/14), Buhârî (1946), Müslim (1115), Ebû Dâvud (2407) ve Nesâî

(2256, 2262).

' bn Ebî eybe (3/14), Ahmed 39/84 (23679), Nesâî (2254), bn Mâce (1664) ve Hâkim

(1/433, "sahîh"). Müstted'in muhakkikleri: "snâd sahihtir" demilerdir.
3 bn Ebî eybe (3/14, 15).

*
Nesâî (2283, 2285, mevkuf (sahabi sözü olarak)olarak), bn Mâce (1666) ve bn Cerîr

(3/207, 208). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfSünen bn Mâce, 365).

5 bn Ebî eybe (3/14).
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Abd b. Humeyd, Abdullah b. Âmir b. Rabîa'dan bildiriyor “Hz.Ömer,

Ramazan aynda çkt bir yolculukta oruç tutan bir adamn dönüte tuttuu

oruçlar yeniden tutmasn söyledi.”

Vekî' ile Abd Humeyd’in bildirdiine göre Ömer b. Abdilazîz'e (Ramazan

aynda) yolculuk srasnda oruç tutmann hükmü sorulunca öyle demitir:

“ayet tutmak sana güç gelmiyorsa orucunu tutarsn .

1

Ancak tutmak size güç

gelecekse tutmazsnz. Zira Yüce Allah: «...Allah sizin için kolaylk ister,

zorluk istemez ...»
2
buyurur.”

Abd b. Humeyd, Nesâî ve bn Cerîr, Hayseme’den bildiriyor: Enes b.

Mâlik’e yolculuk srasnda oruç tutmann hükmünü sorduumda: “Kii

yolculukta oruç tutar” dedi. “O zaman: “...Kim de hasta veya yolcu olursa,

tutamad günler saysnca baka günlerde tutsun ..." 3 âyeti ne ifade

ediyor?” diye sorduumda da u karl verdi: “Bu âyet nazil olduunda

yolculuklarmz aç yapyor ve konakladmzda da tam olarak

doyamyorduk. Ancak imdi tok kama yolculuk yapyor ve konakladmzda

da istediimiz kadar yemek yiebiliyoruz.”
4

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Enes’in: “Yolculuk srasnda oruç

tutmayan kii bu yöndeki ruhsat kullanmtr. Oruç tutan kii ise en iyisini

yapmtr” demitir.

5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre yolculuk srasnda oruç tutma

konusunda brâhim, Saîd b. Cübeyr ve Mücâhid'in: “Dilersen oruç tutar

dilersen de tutmazsn. Ancak tutman daha iyidir" demilerdir.

Abd b. Humeyd’in, Avvâm b. Haveb’den bildirdiine göre Mücâhid öyle

demitir: “Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Ramazan aynda çkt
yolculuklarda bazen oruç tutar bazen de tutmazd. Ashab da bu ayda

yolculuk ettii zaman genelde oruç tuttuunu ve kendilerine: «Siz yiyin!

Zira Rabbim beni yedirip içirmektedir» buyurduunu söylemilerdir.”

Avvâm der ki: Mücâhid'e: “Peki sen yolculuk durumunda oruç tutma

hakknda ne düünüyorsun?” diye sorduumda: “Ramazan aynda yaplan

1 Baka bir lafzda: "ayet tutmak size kolay geliyorsa tutabilirsiniz" eklinde geçer.

3
Bakara Sur. 185

3 Bakara Sur. 185

* Nesâî, el-Kübrâ (11020) ve bn Ccrir (3/210).

3 bn Ebî eybe (3/15).
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yolculukta oruç tutmak, Ramazan ay dnda yaplan bir yolculukta oruç

tutmaktan daha iyidir" karln verdi.

Abd b. Humeyd, Ebu’l-Bahterî'den bildiriyor: Abîde: "Kii Ramazan aynda

oruca baladktan sonra yolculua çkt zaman kalan günlerini oruçlu

geçirsin" dedi ve: "...Öyle ise sizden ramazan ayn idrak edenler onda oruç

tutsun..."’ âyetini okudu. bn Abbâs da bu konuda öyle derdi: "Ramazan

aynda yolculuk srasnda kii dilerse oruç tutar, isterse de tutmaz."

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Sîrîn'den bildiriyor: Abîde'ye: "Ramazan

aynda yolculua çkaym m?" diye sorduumda: "Hayr, çkma" karln
verdi.

Abd b. Humeyd, brâhim'den bildiriyor: "Kii mukîm iken Ramazan ayn

idrak ettii zaman ay bitene kadar yolculua çkmasn. Bu ayda oruca

baladktan sonra çkacaksa da yolculukta oruç tutsun. Zira Ramazan ay

içinde bu orucu tutmak, benim için baka bir ay içinde kaza etmekten daha

iyidir."

Abd b. Humeyd, Ebû Miclez'den bildiriyor: "Kii mukîm iken Ramazan

ayn idrak ettii zaman ay bitene kadar yolculua çkmasn. lla çkacaksa da

yolculukta oruç tutsun."

Abd b. Humeyd, Abdurrahman b. el-Kâsm’dan bildiriyor: brahim b.

Muhammed, Ramazan aynda Hz. Âie'ye gelip ona selam vermek istedi. Hz.

Âie: "Nereye gidiyorsun?" diye sorunca, brahim: "Umreye gidiyorum”

karln verdi. Hz. Âie: "Ramazan ay girene kadar oturdun, yola çkmadn.

imdi de çkma!" deyince, brahim: "Ama arkadalarm ve hazrladm eya

ile yüküm artk yola çkt" karln verdi. Bunun üzerine Hz. Âie: "Olsun!

Yük ile eyalann geri getirt ve Ramazan ay bitene kadar yerinde kal!" dedi.

Abd b. Humeyd, Ümmü Zerre'den bildiriyor: Bir Ramazan aynda Hz.

Âie'nin yanndayken erkek kardeimin elçisi oraya geldi. Hz. Âie: "Bu kim?

Ne istiyor" diye sorunca: "Kardeimin elçisi! Kardeim yolculua çkmak

istiyor" karln verdim. Bunun üzerine Hz. Âie: "Ramazan ay bitene

kadar yolculua çkmasn! ayet ben yolculuktayken Ramazan ayn idrak

etsem hemen bulunduum yerde ikamet ederdim" dedi.

’ Bakara Sur. 185
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Kiinin Ramazan

aynda yolculua çkmasnda ve yolculuu srasnda oruç tutmamasnda bir

saknca yoktur” demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Yüce Allah, Ramazan

ayn insanlara (yerlerinde kalmalan için) bir ba klm deildir” demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Atâ: “Ramazan ayn idrak eden kiinin

yolculua çkmasnda ve yolculuu srasnda oruç tutmamasnda bir saknca

yoktur” demitir.

Abd b. Humeyd ile Ebû Dâvud, Sinân b. Seleme b. Muhabbik e'-

Hüzelî'den, o da babasndan naklen bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aieyni

« seliem): "Kendisini doyabilecei yere kadar götürebilecek bir binee sahip olan kii

Ramazan ayn idrak ettii yerde orucunu tutsun" buyurmutur.

1

bn Sa'd'n Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (sduiahu aleyh* reseflem): "Yüce

Allah, ümmetime bir ihsan olarak Ramazan aynda hasta veya misafir olann

oruç tutmamas ruhsatn vermitir" buyurmutur.

2

Taberânî, Ka'b oullanndan biri olan Enes b. Mâlik'ten bildiriyor:

Resûlullah'nisaiiaiiaiuj aleyhi reseiiem) bir süvari birlii kabilemize baskn yapmt. Allah

Resûlü'nün (salialiahu aleyhi resellem) yanna gittiimde yemek yiyordu. "Otur, sen de

yemeimizden ye" diyerek beni davet edince: “Yâ Resûlullah! Ben

oruçluyum” dedim. Bunun üzerine:
"
Gel de sana namaz ve oruç hakknda bilgi

vereyim. Yüce Allah yolcudan namazn yansn kaldrd. Yolcu, hamile ve

emziren kadnlardan da orucu kaldrd " buyurdu .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre krime: "...Tutamad günler

saysnca baka günlerde tutsun ..."4 buyruunu açklarken: “Dileyen bu

günleri aralksz, dileyen de ayn ayn tutar” demitir.

5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Sünen’de bildirdiine göre bn

Abbâs, Ramazan aynda tutulmayan günlerin kaza edilmesi konusunda öyle

demitir: “Dileyen bu günleri aralksz, dileyen de ayn ayn tutar. Zira Yüce

’ Ebû Dâvud (2410). Zayf hadistir (Elbânî, Da'tfSünen Ebî Dâvud, 520).

} bn Sa'd (7/122, 123). Elbânî, es-Silsletu'd-Da'îfe'de (2196) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

J Taberânî (765).

* Bakara Sur. 185

5 bn Ebî eybe (3/33).
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Allah: "...Tutamad günler saysnca baka günlerde tutsun..."
1

buyurur."
1

bn Ebî eybe ve Dârakutnî'nin bildirdiine göre bn Abbâs, Ramazan

aynda tutulmayan günlerin kaza edilmesi konusunda: “Dilediin gibi (ister

aralksz ister ayn ayr) tut" demitir. bn Ömer de: “Bozduun gibi (ard arda

bozmusan aralksz, ayn ayn bozmusan da ayr ayr) tutarsn” demitir.
3

Mâlik ile bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Ramazan aynda

hastalk veya yolculuk dolaysyla oruç tutmayan kii bunlan kaza ederken ard

arda tutar" demitir.

4

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Enes’e, Ramazan aynda

tutulamayan oruçlann kaza edilmesi konusu sorulunca öyle demitir: “Yüce

Allah: "...Tutamad günler saysnca baka günlerde tutsun ..."3 buyurur.

Sayy tamamladktan sonra ayr ayr tutmasnda bir saknca olmaz."6

bn Ebî eybe, Dârakutnî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebû Ubeyde b.

el-Cerrâh'a, Ramazan aynda tutulamayan oruçlarn ayn ayn kaza edilmesi

konusu sorulunca öyle demitir: “Yüce Allah, gerekli hallerde tutmama

ruhsat ve kolayln tutulmayan günleri kaza ederken zorluk çkarmak için

tanmamtr. Onun için sayy tamamladktan sonra kii kaza edecei günleri

diledii gibi tutabilir."
7

Dârakutnî'nin bildirdiine göre Râfi’ b. Hadîc: “Sayy tamamladktan

sonra (kazay) dilediin gibi tutabilirsin" demitir .

8

bn Ebî eybe ile Dârakutnî’nin bildirdiine göre Muâz b. Cebele'e,

Ramazan aynda tutulamayan oruçlarn kaza edilmesi konusu sorulunca:

“Sayy tamamladktan sonra (kazay) dilediin gibi tutabilirsin" demitir.

9

’ Bakara Sur. 185
1 bn Ebî Hatim, Tefsir 1/306 (1633) vc Bcyhakî (4/258).

3 bn Ebî eybe (3/33) ve Dârakutnî (2/192).

« Mâlik (1/304) ve bn Ebî eybe (3/34).

5 Bakara Sur. 185
6
Beyhakî (4/258).

7 bn Ebî eybe (3/34), Dârakutnî (2/192) ve Beyhakî (4/258).

8
Dârakutnî (2/193).

9 bn Ebî eybe (3/132) ve Dârakutnî (2/193).
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Dârakutnî, Amr b. el-Âs'tan bildiriyor: “Ramazan aynn kazasn tutacan

zaman ayn ayr tut. Zira Yüce Allah: .Tutamad günler saysnca baka

günlerde tutsun

.

. buyurmutur.”
2

Vekî' ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre kadnn biri Ebû Hureyre'ye,

Ramazan orucunun kazasn nasl tutacan sorunca, Ebû Hureyre: “Sayay

tamamladktan sonra dilediin gibi tut. Zira Yüce Allah sizin için zorluk deil

kolaylk ister” demitir.3

bnu’l-Münzir, Dârakutnî ve Beyhakî, Sünen’de, Hz. Âie'den bildiriyor:

"B ayet: "ol » iItt/» ^>1 çLl (Tutamad günler saysnca baka

günlerde ard arda tutsun) eklinde nazil oldu. Ancak daha sonra “oUjUÜ"

(ard arda) ifadesi neshedildi.”
4

Dârakutnî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saliaüahu aleyi

vEseiiem):
"Üzerinde Ramazan kazas olan kii, bu günleri ayn ayn deil ard arda

tutsun" buyurmutur. 5

Dârakutnî, Abdullah b. Amridan bildiriyor: Peygamberimize (saUaiiahu aleyh

«miiEiTt) Ramazan aynda tutulamayan oruçlarn kazasnn nasl tutulaca

sorulunca:
"
Ard arda tutar, ancak ayn ayn tutmas halinde de kaza borcunu

ödemi saylr" buyurmutur.6

Dârakutnî'nin ibn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh

vBsellem) Ramazan orucunun kazas konusunda: "Kii dilerse ayn ayn, dilerse de

ard arda tutar" buyurmutur.7

Dârakutnî, bn Abbâs’tan bir öncekinin benzerini zikreder.
6

bn Ebî eybe ile Dârakutnî, Muhammed b. el-Münkediriden bildiriyor:

Bana ulatna göre Resûlullah'a (mIIbMu *yfo wmIM Ramazan orucu kazasnn

ayn ayn tutulmas sorulunca: "Bu ekilde tutulabilirsin. Birinizin bir borcu

'

Bakara Sur. 185
1
Dârakutnî (2/194).

3 bn Ebî Hatim, Tefsir 1/313, 314 (1664).

4 Dârakutnî (2/192, "sahih") ve Beyhakî (4/258).

s Dârakutnî (2/192, hadisi zayf bulmutur). Dârakutnî: "Ravi Abdurrahman b.

brahim zayf birisidir" demitir. Konu için bn Hacer, Talhîsu'l-Habîr'e (2/206) baknz.
6
Dârakutnî (2/192, hadisi zayf bulmutur). Vâkidî: "Zayf hadistir" demitir.

7 Dârakutnî (2/193). Dârakutnî: "Süfyân b. Bür dnda bunu musned olarak rivayet

eden olmamtr" demitir. Konu için bn Hacer, Talhîsu'l-Habîr'e (2/206) baklabilir.

8
Dârakutnî (2/193, bn Abbâs'tan mevkuf (sahabi sözü olarak)olarak).
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olsa ve bu borcu ikier üçer dirhem vererek ödese, sonunda borcunu ödemi

saylmaz m? Yüce Allah da kulunu affetme ve balamaya herkesten daha

layktr" karln vermitir.

Dârakutnî: "snad hasendir, ancak mürsel hadistir" demi, baka bir

yerde bu hadisi deiik bir kanalla Câbir'den mevsûl ve merfû olarak rivayet

etmitir.'

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifât’ta bildirdiine

göre bn Abbâs: "...Allah sizin için kolaylk ister, zorluk istemez ..."
2

buyruunu açklarken: "Burada kolaylk yolculuk esnasnda oruç

tutmamaktr, zorluk ise yolculukta oruç tutmaktr" demitir .

3

bn Merdûye, Mihcen b. el-Edra'dan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseliEm)

namaz klan bir adam görünce bir süre uzaktan onu izledi. Sonra bana:

"Sence bu adam namaznda samimi midir?" diye sordu. Ben: "Yâ Resûlullah!

Medine ahalisi içinde en fazla namaz klan kiidir!" dediimde, Allah Resulü

(sdiaiiahu aleyf veseiiem):
"Bu sözü ona duyurma ki onu helak edersin!" buyurdu ve

öyle devam etti:
"
Yüce Allah bu ümmeti için zorluu deil kolayl

istemitir.
"4

Ahmed, bizzat iiten bir bedeviden bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

rtseiiem): "Dininizde en hayrls en kolay olandr! Dininizde en hayrls en kolay

olandr!" buyurmutur.

5

bn Sa'd, Ahmed, Ebû Ya’lâ, Taberânî ve bn Merdûye, Urve el-

Fukeymî'den bildiriyor: Müslümanlar Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiM: "unu

yapmamzn herhangi bir sakncas var m?" diye sorduklannda üç defa:

"nsanlar! Yüce Allah'n dini kolaylk dinidir!" buyurdu .

6

Bezzâr'n Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiahhu aleyhi veseiiem):

"Kolaylatrn zorlatrmayn! Rahatlatn ürkütmeyin!" buyurmutur .

7

’ Dârakutnî (2/194).

1 Bakara Sur. 185

J bn Cerîr (3/218), bn Ebî Hatim 1/313 (1660, 1663) ve Beyhakî (377).

4 bn Kesîr, Tefsir’ de (1/312) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Ahmed 25/284 (15936). Müsned'in muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
6 bn Sa'd (7/68), Ahmed 34/269 (20669), Ebû Ya'lâ (6863) ve Taberânî 17/146, 147

(372). Müsned’n muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.

7 Bezzir, Kefu'l-Estâr (75). Heysemî, Mccmau'z-Zevâid'de (1/61): "Ravileri

güvenilirdir" demitir.
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Ahmed'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (uMahu aiyfo mailem): "Bu din

(kolay olmasnn yannda) ar bir dindir, onun için (ibadetlerde) ar.ya

kaçmadan ve kendinizefazla yüklenmeden ilerleyin

"

buyurmutur.’

Bezzâr'n Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (suiieiiahu aleyhi »eseiiam): “Bu din

(kolay olmasnn yannda) ar bir dindir, onun için (ibadetlerde) arya

kaçmadan ve kendinize fazla yüklenmeden ilerleyin. Zira yolda kalan kii, artk

ne yol katedebilir, ne de buna bir mecali kalr" buyurmutur .

2

Ahmed'in Ebû Zeriden bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallaHaNu aleyhi meiien):

"slam uysal bir binektir ve kendisine ancak efkatle, yumuak bir ekilde

binilmelidir" buyurmutur .

3

Buhârî, Nesâî ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Ebû Hureyre'den bildiriyor

Resûlullah’n (»immiu aleyhi veseiiem): "slam dini kolaylk dinidir. Dinle yana giren

(anya kaçan) kii elbetteki yenik düecektir. Mutedil olun, iyi olan yapmaya

çaln ve bundan dolay sevinin. Bu konuda günün balangcndan, sonundan

ve biraz da geceden faydalann" buyurduunu iittim .
4

Tayâlisî, Ahmed ve Beyhakî, Büreyde'den bildiriyor:Bir defasnda

Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi ««Hem) kolumdan tuttu ve beraber yürümeye baladk.

Yürürken namaz klan bir adamla karlatk. Bu adam rükû ve secdelerini çok

uzun tutuyordu. Allah Resûlü (ulMahu aleyhi «senem): "Sence bu adam gösteri m
yapyor?" diye sorunca: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir" dedim. Bunun üzerine

kolumu brakt ve: "Sizi hedefe ulatracak mutedil bir yol izleyin, zira bu dinle

yana girecek kii yenilir!" buyurdu .

5

Beyhakfnin Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi meiiem):

“Bu din (kolay olmasnn yannda) ar bir dindir, onun için (ibadetlerde)

anya kaçmadan ve kendinize fazla yüklenmeden ilerleyin. Allah'n kullann

’ Ahmed 20/346 (13052). Müsned'm muhakkikleri: "ahitleri ile birlikte hasendir"

demilerdir.
1
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (74). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/62): "snadnda yalana

biri olan Yahyâ b. el-Mütevekil vardr" demitir. Konu için Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'ye

(2480) baknz.
3 Ahmed 35/219 (21292). Müsned'm muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.

Konu için Elbânî, es-Silsiletu'd-Dalfe'ye (2469) de baknz.
4 Buhârî (39), Nesâî (5049) ve Beyhakî (3881).

5 Tayâlisî (847), Ahmed 38/61 (22963) ve Beyhakî (3883). Müsned'in muhakkikleri:

"snad sahihtir" demilerdir. Konu için Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'ya (1635) baknz.
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Allah'a ibadetten soutmayn! Zira yolda kalan kii, artk ne yol katedebilir, ne

de buna bir mecali kalr" buyurmutur .

1

Beyhakî'rin Amr b. el-Âs’tan bildirdiine göre Resûlullah (sBi^iahu aiev>>i vessilem)

öyle buyurmutun “Bu din (kolay olmasnn yannda) ar bir dindir, onun

için (ibadetlerde) arya kaçmadan ve kendinize fazla yüklenmeden ilerleyin.

Kendini Rabbinin ibadetinden soutma! Zira yolda kalan kii artk ne yol

katedebilir, ne de buna bir mecali kalr. Hiç ölmeyecekmi gibi ibadet et, yarn

ölecekmi gibi de günahlardan sakn." 2

Taberânî ve Beyhakî, Sehl b. Ebî Umâme b. Sehl b. Huneyften, o da

babasndan, o da babasndan naklen bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi

»esetfem) öyle buyurmutur: "badetler konusunda arya kaçmayn! Zira sizden

öncekiler bu yönde arya kaçmaktan dolay helak olmulardr. Onlardan arta

kalanlar da u an rahip olarak özel oda ve hücrelerde bulabilirsiniz."3

Beyhakî, Ma’bed el-Cühenî'den, o da sahabenin birinden bildirdiine göre

Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi vuseiiem) öyle buyurmutur: "lim amelden daha üstündür.

En hayrl amel de mutedil olandr. Yüce Allah'n dini arlk (ifrat) ile

geveklik (tefrit) arasnda bir dindir. yilik dc iki kötülük (iki uç) arasnda bir

yerdedir ki kii, onu ancak Allah'n inayetiyle elde edebilir. En kötü yolculuk da

binei nefes nefese koturarak yaplan yolculuktur."4

Ebû Ubeyd ve Beyhakî, shâk b. Süveyd'den bildiriyor: Abdullah b.

Mutarrif dünyadan el etek çekip kendini ibadete verince Mutarrif ona: "Ey

Abdullah! lim, amelden daha üstündür. yilik de iki kötülük arasnda bir

yerdedir. lerin en hayrls mutedil olandr. En kötü yolculuk da binei nefes

nefese koturarak yaplan yolculuktur” dedi .

5

'Beyhakî (3/18, 19), uab (3885). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'î/e’öa (2480) hadisin zayf

olduunu söylemitir.

‘Beyhakî (3/18, 19), uab (3886). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da'îfe'da (2480) hadisin zayf

olduunu söylemitir.

J Taberânî (5551) ve Beyhakî, uab (3884). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (1/62) der ki:

"snadnda Leys'in katibi olan Abdullah b. Salih vardr. Bir grup tarafndan güvenilir

görülmütür."
4 Beyhakî, uab (3887). Elbânî, Da'îfu’l-Câni'de (3869) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

5 Ebû Ubeyd, Canbu'l-Hadîs (4/388) ve Beyhakî, uab (3888).
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Ebû Ubeyd ve Beyhakî, Temîm ed-Dârî'den bildiriyor "Ne dinden eksilt,

ne de nefsine an yüklen. badetlerde tahammül edebilecein ve devaml

olarak yapabilecein bir yolu tut."
1

Beyhakî'nin bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi me »em):

"Yüce Allah azimetinin (emirlerinin) yerine getirilmesini sevdii gibi verdii

ruhsatnn kullammas da sever" buyurmutur .

2

Bezzâr, Taberânî ve bn Hibbân'n bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Yüce Allad azimetinin (emirlerinin) yerme

getirilmesini sevdii gibi verdii ruhsatnn kullanlmasn da sevtr"

buyurmutur .

3

Ahmed, Bezzâr, bn Huzeyme, bn Hibbân, Taberânî, M. el-Evsat*ta ve

Beyhakî’nin bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah (nHaflahuah^imeM: "Yüce

Allah nasl günah ilenmesinden holanmaz ise karlnda verdii ruhsatnn

kullanlmasn da sever" buyurmutur/

Buhârî, el-Edebu'l-Mufred’öe bn Abbâs'tan bildiriyor: Peygamberimize

(seiiaHahu aleyhi vesellem): "Hangi dinler Allah'a daha sevimlidir?" diye sorulunca:

"Tevhîdden ayrlmayan (hanîf) müsamahakâr dinler" karln vermitir .

5

Ahmed ile Taberânî'nin bildirdiine göre adamn biri bn Ömer’e:

"Yolculuk srasnda oruç tutmaya gücüm yetiyor, tutaym m?" diye sorunca,

bn Ömer u karl vermitir: "Bu konuda Resûlullah’n (sallallahu aleyhi vesellem,:

«Her kim Yüce Allah'n tand ruhsat kabul edip kullanmazsa Arafat dalar

kadar günah olur» buyurduunu iittim ." 6

Taberânî, Abdullah b. Yezîd b. Âdem’den bildiriyor: Ebu'd-Derdâ, Vâsile b

el-Eska', Ebû Umâme ve Enes b. Mâlik'in bana bildirdiine göre Resûlullah

’ Ebû Ubeyd (4/307) ve Beyhakî (3888).

' Beyhakî, uab (3889).

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (990), Taberânî (11880) ve bn Hibbân (354). bn Hibbân'n

muhakkiki: "snâd sahihtir" demitir. Konu için el-rvâ"ya (3/10, 11) baknz.
4 Ahmed 10/112 (5873), Bezzâr, Kefu'l-Eslar (988, 989), bn Huzeyme (950), bn

Hibbân (2742, 3568), Taberânî (5302) ve Beyhakî, uab (3890). Müsned'in muhakkikleri:

"Sahih hadistir" demilerdir
5 Buhârî (287). Hasen liayrihi bir hadistir (Elbânî, Sahih cl-Edebi'l-Mufred, 220). Konu

için es-Silsiletu's-Sahîha'ya (881) baknz.
6 Ahmed 9/290 (5392) ve Mecmeu 'z-Zevâid'de (3/162) geçtii üzere Taberânî, M. cl-

Kebîr'de. Müsned' in muhakkikleri: "Ravi bn Lehîa'r.n zayfl dolaysyla isnad

zayftr" demilerdir
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{ssiBBhu aleyhi ««M: "Kul nasl Rabbinin kendisini balamasn sever ise, Allah da

verdii ruhsatn kabul edilip kullanlmasn sever" buyurmutur .

1

Ahmed, Hz. Âie’den bildiriyor: Resûlullah (»iaiiahu aleyh, veseiiem) Habelilerin

oyunlarn izlemem için çenemi omzuna koydu. Usanp aynlana kadar da

omzunun ardndan oyunlann seyrettim. O gün öyle buyurmutu:

" Yahudiler dinimizin kolaylk ve hogörü dini olduunu görsün! Ben tevhîd ve

hogörüye dayal bir dinle gönderildim."2

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"Yüce Allah'n dini, gevekliin üstü ile arln alt olan bir yerde klnmtr"

demitir .

3

Abdurrezzâk, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Yolculukta oruç tutan knama!

Ayn ekilde oruç tutmayan da knama. Kii hangisi kendisine kolay geliyorsa

onu yapar. Zira Yüce Allah: "...Allah sizin için kolaylk ister, zorluk

istemez ..."

4

buyurur."3

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Mücâhid: "Yolculuk esnasnda oruç

konusunda sana nasl kolay geliyorsa öyle yap. Zira Yüce Allah kuluna

kolaylktan baka bir eyi istemez" demitir .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî': "...Bu da sayy

tamamlamanz...'' 7 buyruunu açklarken: "Ramazan aynn günlerini

tamamlamanz, anlamndadr" demitir.

8

Ebû Dâvud, Nesâî, bnu'l-Münzir ve Dârakutnî, Sünen 1

de Huzeyfe'den

bildirdiine göre Resûlullah Maitetm aleyhi «seiiem) öyle buyurmutur:
"Ramazan

hilalini görmeden veya (hava kapal ise) aban ayn otuza tamamlamadan

1

Taberânî (7661). Elbânî, es-Silsiletu'd Da’ife'de (508): "Rivayet bu lafzla batldr"

demitir.
2 Ahmed 41/349 (24855). Müsned'in muhakkikleri: "Kav hadistir" demilerdir. Konu

için Elbânî, es-Silsiletu s-Sahîha'ya (1829) baknz.
3 Hakîm et-Tirmizî (1/167).

* Bakara Sur. 185
5 Abdurrezzâk (4492, 4498).
6 Abdurrezzâk (4499).

7 Bakara Sur. 185
8 bn Ebî Hâtûn 1/314(1665).
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oruca önceden balamayn. Oruca baladnz zaman da bir daha hilali görene

kadar veya orucunuz otuz güne tamamlanana kadar orucu bitirmeyin

Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî'nin ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah

(ssiiaiBhu Bieyhi meiiem) öyle buyurmutur: “Hiç kimse Ramazan ayn birkaç gün

önceden oruca balayarak karlamasn. Ancak bu günler kiinin mutad olarak

tuttuu oruca denk geliyorsa bir sakncas olmaz. Hilâli görmeden de oruca

balamayn! Ayn ekilde bir daha görmeden de orucu bitirmeyin. ayet hava

kapal olur da hilali göremezseniz Ramazan ayn otuza tamamlayn, sonra

orucu brakn."
2

Buhârî, Müslim ve Nesâî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahj deyt- veseiiem): “Ramazan hilalini gördüünüzde oruca balayn, bir daha

gördüünüzde de orucu bitirin. Hava kapal olur da hilali göremezseniz

Ramazan ayn (otuza) tamamlayn " buyurmutur. Baka bir lafzda: "...Ay

otuz gün üzerinden hesaplayn" eklinde geçer. 3

Dârakutnî, Rafi' b. Hadîc'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiWHi*yhive«iM:“fl7j«

ayn otuza tamamlayn ve Ramazan'a öncesinden oruca balamayn. Ramazan

hilalini gördüünüzde de oruca balayn. Bir daha gördüünüzde orucu

brakn. ayet hava kapal olur da hilali göremezseniz Ramazan ayn otuza

tamamlayn, sonra orucu brakn " buyurdu. Sonra iki elini açp parmaklann

göstererek: "Bir ay u u ve u kadar (yirmidokuz) gündür" buyurdu ve

üçüncü deyiinde de baparman kapal tuttu.
4

Dârakutnî, Abdurrahman b. Zeyd b. el-Hattâb'tan bildiriyor:

Peygamberimizin (ssiiaUu aleyhi veseitem) ashabyla birlikte bulunduk. Bize

bildirdiklerine göre Allah Resulü öyle buyurmutur “Ramazan hilalini

gördüünüz zaman oruca balayn. Bir daha gördüünüzde de orucu bitirin.

ayet Ramazan aynn son gününde hava bulutlu olup da hilali göremezseniz

orucunuzu otuz güne tamamlayn. Adalet sahibi iki kiinin hilali gördüklerine

1

Ebû Dâvud (2326), Ncsâî (2125) ve Dârakutnî (2/161). Sahih hadistir (bak: Elbârî,

Sahih Sünen F.hî Dâvud, 2040).
1 Ebû Dâvud (2327), Tirmizî (688) ve Nesâî (2129, 2173). Sahih hadistir (bak: Elbâr.î,

Sahih Sünen F.hî Dâvud, 2041).

3 Buhârî (1909), Müslim (1081) ve Nesâî (21 16).

* Dârakutnî (2/163). Elbânî, es-Silsiletu ’s-Sahîha'da (2/88): "snadnda Vâkulî

bulunmaktadr ki metriik birisidir ve hüccet alnmaya elverili deildir. Uyarma

amacyla buraya aldm" demitir.
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dair ahitlik etmeleriyle de oruca balayp orucu bitirebilir ve bu yönde dier

ibadetlerinizi yapabilirsiniz.

Dârakutnî, Ebû Mes'ûd el-Ensârî’den bildiriyor: "Hz. Peygamber (saUaiiahu aleyhi

vesBiem) Ramazan aynda otuzuncu güne (hilali göremedikleri için) oruçlu olarak

balad. Ancak iki bedevi gelip de Allah'tan baka ilah olmadna ve önceki

gece evvâl aynn hilalini gördüklerine dair ehadet edince Allah Resulü

Müslümanlarn oruçlann bozmalann emretti.”2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Bu da sayy tamamlamanz ..."3

buyruunu açklarken: ‘‘Hasta veya yolcu olan kiinin tutamad günleri

tutup (Ramazan orucunu) tamamlamas için, manasndadr” demitir .

4

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve el-Mervezî, el-îdeyn’de bildirdiine göre

Zeyd b. Elem: "...Size doru yolu gösterdiinden dolay Allah' tekbîr

etmeniz içindir..."
5 buyruunu açklarken: "Burada tekbîr, Ramazan

bayram günü tekbîr getirmektir"' demitir.

6

bn Cerîr, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Müslümanlarn evvâl hilalini

gördükleri zaman bayram vakti bitene kadar tekbir getirmeleri gerekir. Zira

Yüce Allah: "...Bu da sayy tamamlamanz ve size doru yolu

gösterdiinden dolay Allah' tekbîr etmeniz içindir ..."7 buyurur.”8

Taberânî, el-Mu'cemu's-SazVde Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaBahu aleyhi veseiiera}:
"Bayramlarnz tekbirlerle süsleyin" buyurmutur.

9

Mervezî, Dârakutnî ve Beyhakî, Sünen’de Ebû Abdirrahman es-Sülemî'den

bildiriyor: “Müslümanlar Ramazan bayramnda Kurban bayramndan daha

fazla tekbir getirirlerdi.”
10

bn Ebî eybe, Musannefte
,
Zühri'den bildiriyor: "Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi

veteiiem) Ramazan bayramnda evden çkar, namazgaha ulancaya ve bayram

’ Dârakutnî (2/167, 168).

* Dârakutnî (2/171).

J Bakara Sur. 185
4 bn Cerir (3/220).

5 Bakara Sur. 185
6 bn Ebî Hatim 1/314 (1666).

7 Bakara Sur. 185
8 bn Cerir (3/216).

9 Taberânî (1/215). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi', 3182).
’a Dârakutnî (2/44) ve Beyhakî (3/279).
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namazn klncaya kadar tekbir getirirdi. Namaz bitirdikten sonra da tekbiri

keserdi ."
1

Beyhakî bu hadisi baka bir kanalla mevsûl olarak Zührî'den, o Sâlim'den,

o da bn Ömer'den nakleder ve zayf olduunu bildirir.

2

Beyhakî, uabu'l-îman'öa Nâfi' kanalyla Abdullah'tan bildirdiine göre

ResûlullahtsaiiaiiBiu aleyhi »esBiiem) her iki bayramda namazgâha çkarken yükse sesle

tekbîr getirir ve tehlîl (Lâ ilahe illallah) ederdi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ: "Bayram günü tekbîr getirmek

sünnettendir” demitir. 4

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve Mervezî'nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd (bayramlarda) öyle tekbîr getirirdi: "Allahu Ekber! Allahu Ekber: Lâ

ilahe illallahu vallahu Ekber! Allahu Ekberu ve lillâhil-hamd (Allah büyükler

büyüüdür! Allah büyükler büyüüdür! Allah'tan baka ilah yoktur! Allah

büyükler büyüüdür! Allah büyükler büyüüdür ve hamd ancak onadr)."5

bn Ebî eybe, Mervezî ve Beyhakî, Sünen 'de bildirdiine göre bn Abbâs

(haramlarda) öyle tekbîr getirirdi: "Allahu Ekberu kebîra! Allahu Ekberu

kebîra! Allahu Ekberu ve lillâhil-hamd! Allahu Ekberu ve Ecellu! Allahu Ekberu

alâ mâ hedânâ! (=Allah büyüktür, büyükler büyüüdür! Allah büyüktür,

büyükler büyüüdür! Allah büyüktür ve hamd ancak onadr! Allah büyükler

büyüü yüceler yücesidir! Bize verdii hidayetle Allah, büyükler

büyüüdür)."
6

Beyhakî, Ebû Osmân en-Nehdî’den bildiriyor: Selmân bize tekbîr

getirmeyi u ekilde öretirdi: "Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekberu

kebîra! Allahumme ente a'lâ ve ecellu min en yekûne leke sâhibetun ev

yekûne leke veledun ev en yekûne leke erîkun fil-mülki ev yekûne leke

veliyyun minez-zülli! Vekebbirhu tekbîra! Allahume ifir lenâ! Allahumme

irhamnâ (=Allah büyüktür! Allah büyüktür! Allah büyüktür, büyükler

büyüüdür! Allahm! Sen, dostun, çocuun, hükümranlnda ortan ve

’ bn Ebî eybe (2/164).

' Bayhakî (3/279).

* Beyhakî (3714).

4 bn Ebî eybe (2/165).

s bn Ebî eybe (2/168).
b bn Ebî eybe (2/167, 168) ve benzerini Beyhakî (3/315).
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yardmcn olamayacak kadar ulu ve yücesin! Allah' tazim et ve yücelt!

Allahm! Bizi bala! Bize merhamet et)."
1

ous li rtil 4^1 c,) ji> al lîu
^ V» " , m s + m *

üjiiji
j

4k) ^ i>-M) ^
"Kullann beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben
pek yaknm. Bana dua edenin duasna icabet ederim.

Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve bana hakkyla inanp
tasdik etsinler ki doru yolda yürüyerek selâmete ersinler."

(Bakara Sur. 18 fi)

bn Cerîr, Baavî, Mucem’de, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh ve bn Merdûye,

Sulb b. Hakîm kanalyla Ensâr'dan bir adamdan, o da babasndan, o da

babasndan bildiriyor: Adamn biri Resulullah’a {seiiaiiahu aleyhi veseiiem) geldi ve: "Yâ

Resûlullah! Rabimiz bize yakn m? Onunla fsldaarak m konualm? Yoksa

bize uzak m? Yüsek sesle mi ona seslenelim?” diye sorunca Hz. Peygamber

(saiBiahü aleyhi veseiiem) sustu ve herhangi bir cevap vermedi. Bunun üzerine:

"Kullarm beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yaknm. Bana

dua edenin duasna icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve

bana hakkyla inanp tasdik etsinler ki doru yolda yürüyerek selâmete

ersinler
"2

âyeti nazil oldu. Bu âyetle Yüce Allah, dua etme emredildii zaman

dua eden kiiye icabet edeceini bildirmitir.
3

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Hasan'dan bildiriyor: Ashab, Peygamberimize

(saiiaiiahu aleyhi vesEiem): "Rabbimiz nerede?" diye sorunca: "Kullarm beni senden

soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yaknm. Bana dua edenin duasna

icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve bana hakkyla inanp

tasdik etsinler ki doru yolda yürüyerek selâmete ersinler
"4

âyeti nazil

oldu .

5

1 Beyhakî (3/316).

2 Bakara Sur. 186

3 bn Cerîr (3/223), bn Ebî Hatim 1/314 (1667), Ebu'-eyh (190) ve bn Kesîr, Tefsir*de

(1/313) geçtii üzere bn Merdûye.
4 Bakara Sur. 186

5 Abdurrezzâk (1/73) ve bn Cerîr (3/223).
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bn Merdûye, Enes’ten bildiriyor: Bedevinin biri Peygamberimize (sallaiiahu aleyh

vesElem): "Rabbimiz nerede?" diye sorunca, Allah Resûlü (iiaiiahu aleyhi vese'em):

"Semada, Ar'nn üzerinde" karln verdi ve: “Rahman, Ar'a

kurulmutur" âyetini okudu. Sonrasnda Yüce Allah: “Kullarm beni senden

soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yaknm. Bana dua edenin duasna

icabet ederim, öyleyse onlar da davetime icabet ve bana hakkyla inanp

tasdik etsinler ki doru yolda yürüyerek selâmete ersinler
"2

âyetini indirdi.

bn Asâkir, Târih’te, Hz. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah(«Mafu aleyhi »stilim)

öyle buyurmutur:
"Dua etmekten geri durmayn! Zira Yüce Allah bana:

«Kullarm beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yaknm. Bana

dua edenin duasna icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve

bana hakkyla inanp tasdik etsinler ki doru yolda yürüyerek selâmete

ersinler» 3 âyetim' indirdi."

4

Vekî’, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Atâ b. Ebî

Rebâh’tan bildiriyor: "Rabbiniz öyle dedi: “Bana dua edin, duânza cevap

vereyim..." 5 âyeti nazil olduu zaman, Müslümanlar: "Keke hangi

zamanlarda dua edeceimizi de bilsek" demeye baladlar. Bunun üzerine:

“Kullarm beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yaknm. Bana

dua edenin duasna icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve

bana hakkyla inanp tasdik etsinler ki doru yolda yürüyerek selâmete

ersinler
"6

âyeti nazil oldu .

7

Süfyân b. Uyeyne, Tefsirde, Abdullah b. Ahmed, ez-Zühd'e zevâid olarak

Süfyân kanalyla Ubey’den bildiriyor: "Müslümanlar "Yâ Resûlallah!

Rabbimiz bize yakn m? Onunla fsldaarak m konualm? Yoksa bize uzak

m? Yüsek sesle mi ona seslenelim?" diye sorunca: "Kullarm beni senden

soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yaknm. Bana dua edenin duasna

icabet ederim, öyleyse onlar da davetime icabet ve bana hakkyla inanp

1

Tâhâ Sur. 5
1 Bakara Sur 186

3 Bakara Sur. 186
4 bn Asâkir (2/329).

5 Mü'min Sur. 60
6
Bakara Sur. 186

7 bn Cerîr (3/223, 224).
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tasdik etsinler ki doru yolda yürüyerek selâmete ersinler
7” âyeti nazil

oldu/7

bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: Bize ulatna göre: "Rabbiniz öyle

dedi: "Bana dua edin, duanza cevap vereyim ..."
2
âyeti nazil olduu zaman,

bazlan: “Yâ Nebiyyallah! Nasl dua edelim?
77

diye sordular. Bunun üzerine:

"Kullarm beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yaknm. Bana

dua edenin duasna icabet ederim, öyleyse onlar da dâvetime icabet ve

bana hakkyla inanp tasdik etsinler ki doru yolda yürüyerek selâmete

ersinler
"3 âyeti nazil oldu .

4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Abdullah b. Ubeyd'den bildiriyor:

"Rabbiniz öyle dedi: "Bana dua edin, duânza cevap vereyim ..."5 âyeti

nazil olduu zaman, bazlan: “Onunla nasl buluabiliriz ki dua edelim?
77

diye

sordular. Bunun üzehne: "Kullarm beni senden soracak olurlarsa, bilsinler

ki ben pek yaknm. Bana dua edenin duasna icabet ederim, öyleyse onlar

da dâvetime icabet ve bana hakkyla inanp tasdik etsinler ki doru yolda

yürüyerek selâmete ersinler
"

6

âyeti nazil oldu. Bu âyetin inmesiyle de:

“Rabbimiz doru söylemi, zira o her yerdedir77
dediler.

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildiriyor: Müslümanlar: “Rabbimiz bize

yakn m? Onunla fsldaarak m konualm? Yoksa bize uzak m? Yüsek sesle

mi ona seslenelim ?
77

diye sorunca: "...Dâvetime icabet ve bana hakkyla

inanp tasdik etsinler..."
7
âyeti nazil oldu. Burada Yüce Allah, bana itaat

etsinler ve bilsinler ki ben onlara pek yaknm. Bana dua eden kiinin duasna

ben de icabet ederim, buyurmutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Denizlerin anahtan

gemiler, karann anahtar yollar, semann anahtan da duadr77
demitir.

bn Ebî eybe, Musannefte ve Ahmed, Zühd’de, Ka'b'dan bildiriyor: Hz.

Musa: “Rabbim! Yakn msn, seninle fsldaarak m konuaym? Yoksa uzak

msn, yüksek sesle mi sana sesleneyim ?
77
diye sorunca, Yüce Allah ona: “Ey

1

Bakara Sur. 186
1 Mü'min Sur. 60
3 Bakara Sur. 186
4 bn Cerîr (3/225)

s Mü'min Sur. 60
6 Bakara Sur. 186
7 Bakara Sur. 186



236 -3 Bakara Sûresi if-

Mûsa! Ben, beni zikreden kiinin hemen yanndaymdr" karln verdi. Hz.

Mûsa: "Rabbim! Ancak baz durumlarda oluyoruz ki öylesi durumlarda seni

anmaktan tenzih ederiz" deyince, Yüce Allah: "Hangi durumlar?" diye sordu.

Hz. Mûsa: "Helada bulunduumuz veya cünub olduumuz zamanlarda"

deyince, Yüce Allah: "Beni herhalükârda zikredin!" buyurdu .

1

Ibn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifât*ta, Ebû Mûsa el-E'arî'den

bildiriyor: Resûlullah’la (suMuhu aleyhi vesellem) birlikte bir gazveye çkmtk.

Çktmz her tepe ve indiimiz her vadide yüksek sesle tekbirler

getirdiimizi gören Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem) yanmza yaklat ve:

"
nsanlar ! Kendinize gelin! Ne bir sara, ne de burada bulunmayan birine

seslenmektesiniz! Aksine her eyi iiten
,
gören, size bineklerinizin boynundan

daha yakn olan Zat'a seslenmektesiniz" buyurdu .

2

Ahmed'in Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saüaiiahu veaeiien) öyle

buyurmutur: "Yüce Allah: «Ben kuluma bana kar olan zannna göre

muamele ederim. Bana dua ettii zaman da yannda olurum» buyurur."3

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâu ve s-

Sifât’ta Selmân el-Fârisî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (nM**yhi«seiitm):

"Rabbiniz haya sahibi ve pek cömerttir. Kulu kendisine dua edip el açt zaman

o elleri bo çevirmeye haya eder" buyurmutur. Baka bir lafzda: "Kulu

kendisine dua edip hayrl bir ey diledii zaman, o elleri hüsrana uram bir

ekilde geri çevirmeye haya eder" eklinde geçer.

4

Beyhakî, Selmân'dan bildiriyor: "Tevrat'ta öyle yazl olduunu gördüm:

"Allah hayâ sahibi ve cömerttir. Kulu tarafndan kendisine açlan ve hayr

isteyen elleri hüsrana uram bir ekilde geri çevirmeye hayâ eder.”5

1 bn Ebî eybe (13/212) ve Ahmed (sh. 68).

J bn Ebî eybe (10/376), Ahmed 32/285 (19520), Buhâri (2992, 4205, 6409), Müslim

2704 (46), Ebû Dâvud (1526, 1528), Tirmizî (3374, 3461), Nesâî (10188), bn Mâce (3824) ve

Beyhakî (70, 382, 389, 928).

3 Ahmed 20/418, 21/377 (13192, 13939). Müsned'in muhakkikleri: "Müslim in

artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.
4 Ahmed 39/119 (23714), Ebû Dâvud (1488), Tirmizî (3556, "hasen"), bn Mâce (3865),

Hâkim (1/497, "sahih") ve Beyhakî (155, 1014). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen

bn Mâce, 3117).

5 Beyhakî (3/211), el-Esmâu ve's-Sifât (156, 1013).
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Abdurrezzâk ve Hâkim'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saliaHahu aleyhi

veseilem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah hayâ sahibi ve cömerttir. Kulu

tarafndan kendisine açlan elleri hüsrana uram bir ekilde ve hayrlarla

doldurmadan geri çevirmeye hayâ eder.

Ebû Nuaym, Hilye’de Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseilem):

"Yüce Allah cömert ve kerem sahibidir. Müslüman kulu kendisine el açp dua

ettii zaman onlar bo olarak geri çevirmekten hayâ eder" buyurmutur.

2

Taberânî'nin M.el-Kebîr’de bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiialiahu aleyhi vfiSRiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah hayâ sahibi ve cömerttir. Kulu

tarafndan kendisine açlan elleri hayrlarla doldurmadan bo olarak geri

çevirmekten hayâ eder. Biriniz el açp dua edecei zaman üç defa: «Ey Hayy ve

Kayyûm olan Allahm! Senden baka ilah yoktur. Ey merhamet edenlerin en

merhametlisi!» diyerek dua etsin. Duasn bitirince de ellerine inen hayrlar

yüzüne silsin ."
3

Taberânî'nin Selmân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseilem):
u
Bir

topluluk ellerini açp Yüce Allah'tan bir ey diledikleri zaman Allah mutlaka

onlara istedikleri eyleri verir" buyurmutur .

4

Taberânî'nin M. el-Evsat’ta Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiialiahu

aleyhi veseilem): “Yüce Allah hayâ sahibi ve cömerttir. Kulu tarafndan kendisine

açlan elleri (hayrlarla) doldurmadan bo olarak geri çevirmekten hayâ eder"

buyurmutur.

5

Taberânî, Kitâbu d-Dua*da Velîd b. Abdillah b. Ebî Muîs'ten bildirdiine

göre Resûlullah (saiialiahu aieyni veseilem) öyle buyurmutur: "Biriniz ellerini açp dua

ettii zaman Yüce Allah açlan ellerine rahmet ve bereket indirir. Onun için

dua eden kii duasn bitirdikten sonra yüzüne de silmeden indirmesin."6

’ Abdurrezzâk (3250) ve Hâkim (1/498). Zehebî: "Ravi Âmir'in münker rivayetleri

vardr" demitir.
J Ebû Nuaym (3/263).

3 Taberânî (13557). Heysem!, Mecmau'z-Zevâd'de (10/169) der ki: "snadnda metruk

biri olan Cârud b. Yezîd vardr."
4 Taberânî (6142). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (10/169) der ki: "Ravileri Sahîh'

m

ravileridir"

5 Taberânî (4591) ve Ebû Ya'lâ (1867). Ebû Ya'lâ'nm muhakkiki: "snâd zayftr"

demitir.
6
Benzerini Taberânî (214). Mu'dal hadistir.
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Bezzâr ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Enes’ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (seiiaiintu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Ey insanolu! Amellerin biri

benim içi,n biri de kendin içindir; biri ikimizin arasnda biri de seninle dier

kullar arasndadr. Benim için olan ey, yalnzca bana ibadet edip hiçbir eyi

ortak komamandr. Kendin için olan ey de, herhangi bir amelde bulunman ve

bunun karln sana vermemdir. kimizin arasnda olan ey de senden dua,

benden de buna icabettir. Seninle dier kullarm arasnda olan ey ise, ancak

kendin için raz olacan bir eye onlar için raz olmandr.
,n

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Edeb’de ve Hâkim, Ebû Saîd'den bildiriyor:

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Kii günah barndrmayan veya akrabalk

ilikilerinin kesilmesine sebep olmayan bir duada bulunduu zaman Yüce Allah

bu duasna üç ekilde karlk verir. Ya duasnn karl dünyadayken verilir.

Ya duas kabul edilir, ancak karl âhirette verilmek üzere bekletilir. Ya da bu

duaya icabet babndan kendisinden bir kötülük defedilir

"

buyurdu. Ashâb: ‘O

zaman biz de dualanmzda daha fazla eyler isteriz" dediklerinde Allah

Resulü (saiiriahu Bieyhi meltem): "Yüce Allah isteyebileceklerinizden daha fazlasn

vermeye kadirdir" karln verdi .

2

Buhârî ve Müslim’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiahu

aleyhi veseiiem}: "«Dua ettim ama kabul görmedi» deyip acele davranmadnz sürece

dualarnza icabet edilir

"

buyurmutur.

3

Hâkim’in Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meltem) öyle

buyurmutur: "Takdir edilen bir eyin karsnda önlem almann hiçbirfaydas

olmaz. Dua da kiinin bana gelen ve gelecek olan her türlü belaya kar faydal

olur. Zira bela inerken edilen dua onu karlar ve kyamet gününe dek mr

birbirlerini bertarafetmek için urarlar."*

1

Bezzâr, Kefu’I-Estâr (19) vc Beyhakî (11186). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (1/fîl)

der ki: "snadnda zayf biri olan Sâlih el-Murî ile ledlîs yapan Haan bulunmaktadr."
2 bn Ebî eybe (10/201 (9219), Ahmed 17/213 (11133), Buhârî (710) ve Hâkim (1/493).

Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebi'l-Mufred, 547).

3 Buhârî (6340) ve Müslim 2735 (91).

4 Hâkim (1/492, "sahîh"). Zehebî: "Ravi Zekeriya'mn zayfl konusunda icma

vardr" demitir. Konu için bnu'l-Cevzî, flelu'l-Mütenâhiye'ye (2/359, 360) baknz.
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bn Ebî eybe, Nesâî, bn Mâce ve Hâkim'in Sevbân'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaUahu aieyti vEsellem): "Kaderi ancak dua deitirir. Ömrü de ancak iyilik

uzatr" buyurmutur .

1

Tirmizî ve Hâkim'in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vasellem): “Dua, kiinin bana gelen ve gelecek olan her türlü belaya kar faydal

olur. Onun için ey Allah'n kullan, duaya sanln!" buyurmutur .

1

Tirmizî, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (safiaflahu afeyhi ^\m): “Kabul göreceine inanarak dua edin! Bilinki Yüce

Allah (yapt duadan) gafil ve megul olan bir kalbin duasna icabet etmez!"

buyurmutur.

3

Hâkim'in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah {sBlallahu aleyhi vesellem): "Dua

etmekten geri durmayn! Zira duayla birlikte hiç kimse helak olmaz!"

buyurmutur .

4

Hâkim'in Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah Meiiahu aleyhi vesellem) öyle

buyurmutur: "Kyamet gününde Yüce Allah mümin kulu çanp huzurunda

durdurur. Sonra ona: «Kulum! Bana dua etmeni emretmi, ettiin dualara da

icabet edeceime dair söz vermitim. Dünyadayken bana dua ediyor muydun?»

diye sorar. Kul: «Evet, ediyordum ey Rabbim!» karln verir. Yüce Allah:

«Ben de ettiin her duana icabet ettim. u u günde bir skntndan dolay,

skntn gidermem için bana dua etmitin de bu skntn giderip seni

rahatlatmadm m?» buyurunca, kul: «Evet, ettin ey Rabbim!» karln verir.

Yüce Allah: «te ettiin o duann karln dünyadayken verdim. Yine u u
günde bir skntndan dolay, skntn gidermem için bana dua etmitin ancak

skntn gitmemiti, deil mi?» buyurunca, kul: «Evet, ey Rabbim!» karln
verir. Bunun üzerine Yüce Allah: «O duann karln Cennette u u ekilde

vermek üzere âhirete brakmtm» buyurur ve öyle devam eder: «Yine bir

ihtiyacm gidermek üzere bana dua etmitin de...»"

’ bn Ebî eybe (10/441, 442), Tuhfc'de (2093) geçtii üzere Nesâi, el-Kübrâ, bn Mâce

(90, 4022) ve Hâkim (1/493). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 73). es-

Silsiletu 's-5ahiha’ya (154) baknz.
1

Tirmizî (3548) ve Hâkim (1/493). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen el-Tirmizi, 708).
3 Tirmizî (3479) ve Hâkim (1/493). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî,

2766). es-Silsiletu's-Sahîha’ya (594) baknz.
4 Hâkim (1/493, 494). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da‘îfe'de (843) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
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Bu ekilde Yüce Allah, kulun ettii bütün dualara nasl karlk verdiini l
ek

tek açklar. Duasnn karln artk ya dünyadayken venr ya da bu karl
âhirettte vermek üzere saklar. Kul da bu ekilde huzurda durduu zamun:

«Keke ettiim hiçbir duann karl dünyadayken verilmeseydi» demeye

balar."'

Buhârî, Edebu'l-Mufred’de ve Hâkim, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah baiMUn aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Kul yüzünü Yüce Allah'a

çevirip de dua ederek bir ey istedii zaman Allah kiinin o dileine mutlaka

karlk verir. Duasnn karln artk ya dünyadayken verir ya da bu karl
ahirette vermek üzere saklar."

2

Buhârî, Edebu'l-Mufred’de Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vessllem) öyle buyurmutur: "Kii günah barndran veya

akrabalk ilikilerinin kesilmesine sebep olan duada bulunmadkça veya acele

davranp: «Dua ettim ama duama karlk verilmedi» diyerek duay brakmad
müddetçe ettii dualara icabet edilir."

3

Ahmed, Enes’ten bildiriyor: Resûlullah (oyu» aleyhi vesdiem): "Kul acele

davranmad müddetçe hayr üzeredir" buyurdu. Ashab: “Nasl acele

davranr?" diye sorunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi *sefem): "Dua ettim, ama

Rabbim duama karlk vermedi, diyerek" buyurdu .

4

Ahmed, Zühd’öe, Mâlik b. Dînâridan bildiriyor: “Yüce Allah, srâil

oullanndan bir Peygamberin diliyle öyle buyurun “srâil oullarna söyle!

Dilinizle bana dua ediyorsunuz ancak kalpleriniz benden uzak. Benden

korktuunuz yalan! Elleriniz kana (günahlara) bulanm iken mi bana dua

ediyorsunuz! Önce ellerinize bulam kan ykayn sonra da gelip bana dua

edin!"

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim ve Nesâî'nin Enes'ten bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiE(n):“Bznniz dua edecei zaman istedii eyi kesin

1 Hâkim (1/494). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’ de (886) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

3

Buhârî (711) ve Hâkim (1/497). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebi'l-Mufred, 548).

3 Buhârî (655) ve Müslim 2735 (92).

4 Ahmed 20/31 1 (13008). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
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ve net bir ekilde ifade etsin. «Allahm! Dilersen bana bunu ver" demesin. Zira

bu konuda Yüce Allah' zorlayacak bir ey yoktur» buyurmutur.
1

bn Ebî eybe ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah(sBiiBiiBhuni«yfivBS8iiem): “Binsiz; «Allahm ! Dilersen beni bala» eklinde

dua etmesin. Ne istiyorsa onu kesin ve net bir ekilde istesin. Zira bu konuda

Yüce Allah' zorlayacak bir ey yoktur" buyurmutur.
2

Abdullah b. Ahmed, ez-Zühd'e zevâid olarak Ubâde b. es-Sâmit'ten

bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu aleyhi veseilem): "Yüce Allah, günah barndran

veya akrabalk ilikilerinin kesilmesine sebep olan duada bulunmadkça

yeryüzünde Müslüman kulunun ettii duaya ya hemen karlk verir veya bu

duayla ondan bir kötülüü defeder" buyurmutur. 3

Ahmed, Câbir’den bildiriyor: Resûlullah'n (saiiaiiahu Beyt veseilem): "Yüce Allah,

günah barndran veya akrabalk ilikilerinin kesilmesine sebep olan duada

bulunmadkça kulunun ettii duaya ya hemen karlk verir veya bu duayla

ondan bir kötülüü defeder" buyurduunu iittim. 4

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu aleyhi

veseilem): "Yüce Allah, kulunun duasna icabet etmek isterse dua etmesine izin

verir” buyurmutur.

Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifât’ta Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (sailallahu aleyhi veseilem) öyle buyurmutur: "Biriniz dua edip de bu duasna

karlk verildiini gördüü zaman: «Tüm iyi eylerin izzet ve celâli ile

tamamland Allah'a hamdolsun!» desin. Duasnn karlnn geciktiini

gören kii de: «Her hâlimiz için Allah'a hamdederiz» desin."5

’ bn Ebî eybe (10/198. 199), Ahmed 19/42 (11980), Buhârî (6338), Müslim (2678) ve

Nesâî, el-Kübrâ (10420).
1 bn Ebî eybe (10/199) ve bn Mâce (3854). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Saîh Sünen bn

Mâce, 3108).

i Abdullah b. Ahmed 37/448 (22785). Müsned’in muhakkikleri: "Sahih liayrihi"

demilerdir.
4 Ahmed 23/162 (14879). Müsned’ in muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
s Beyhakî (274). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe’de (1340) hadisin zayf olduunu

söylemitir
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Hakîm et-Tirmizî'nin Muâz b. Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah (sanal ahu

aleyhi reseiM: "ayet Yüce Allah' hakkyla tanm olsaydnz dualarnzla dalar

yerinden oynard!" buyurmutur .

1

Ibn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd’de, Ebû Zer’den bildiriyor: “yilik

yapmann yannda duann yeri, yemekte tuzun yeri gibidir. Yemee ne

kadarlk tuz yetiyorsa iyiliin yannda da o kadarlk dua etmek yeterlidir.”
1

bn Ebî eybe, Abdullah b. ebîb'den bildiriyor: Saîd b. el-Müseyyeb in

yannda akam namazn kldm. Dua ederken sesimi yükseltince: “Allah n

sana yakn olmadn m zannediyorsun?” diyerek beni azarlad .

3

bn Ebî eybe ve Tirmizî’nin bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Kime dua kaplar açlmsa ona bu dualara icabet kaplan Ja

açlmtr" buyurmutur.

Tirmizî’nin ise lafz öyledir: "Kime dua kaplan açlmsa ona rahmet

kaplan da açlm demektir. Yüce Allah'tan, afiyetten daha deerli bir ey

istenmi deildir."*

bn Ebî eybe, brâhim et-Teymî'den bildiriyor “Denilirdi ki, kii duasna

Yüce Allah'a hamdu sena ile balarsa o duas kabul edilir. Ancak önce dua

edip sonra Yüce Allah'a hamdu sena da bulunursa o duasnn kabul görmesi

umulur.”5

bn Ebî eybe, Hilâl b. Yesâf'tan bildiriyor: “Bana ulaana göre Müslüman

dua edip de bu duas kabul görmezse duasna karlk kendisine bir iyilik

sevab yazlr.”
6

bn Ebî eybe, Selmân'dan bildiriyor “Yüce Allah, Âdem'i (ieyhsseivn)

yaratt zaman ona öyle demitir “Ey insanolu! Amellerden biri benim it, in

biri kendin içindir, biri de ikimizin arasndadr. Benim için olan ey yalnzca

bana ibadet edip hiçbir eyi ortak komamandr. Kendin için olan ey ise

1 Hakîm et-Tirmizî (1/236). râki, Tahric Ahâdisi'l-hyâ'da (5/2149): "snad zayft r"

demitir.

* bn Ebî eybe (10/237).

1 bn Ebî eybe (10/277).

4 bn Ebî eybe (10/200) ve Tirmizî (3548). Zayf hadistir (Elbânî, Datf Sünen et-

Tirmizî, 708).

5 bn Ebî eybe (10/201).
6 bn Ebî eybe (10/201).
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herhangi bir amelde bulunman ve bunun karln sana vermemdir. kimizin

arasnda olan ey de senden dua, benden de buna icabettir.”
1

bn Merdûye, Nâfi’ b. Ma'dikerib'den bildiriyor: Hz. Âie'nin yanndayken

bana öyle dedi: Resûlullah'a (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem): "...Bana dua edenin duasna

icabet ederim ..."
1 buyruunun ne anlama geldiini sordum. Allah Resûlü

(sBiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Rabbim! Âie'nin sorusuna cevap ver!" dedi. Bunun üzerine

Cebrâîl (aieyhtseiam) indi ve öyle dedi: "Yüce Allah, sana selam ediyor ve bu

soruya öyle cevap veriyor: “Kulum, salih ve halis bir niyetle, takval bir

kalple: «Rabbim!» dedii zaman: «Buyur!» karln verir ve istediini ona

veriririm.”3

bn Ebi’d-Dünya, Kitâbu'd-Duâ’da, bn Merdûye, Beyhakî, el-Esmâu ve's-

Sifat’ta, Isbehânî, et-Terîb’öe ve Deylemî, Ebû Salih vastasyla bn Abbâs'n

öyle dediini bildiriyor: “Câbir b. Abdillah'n bana bildirdiine göre

Resûlullahissiiaiiahu aleyhi vereiiem):"Kullanm beni senden soracak olurlarsa, bilsinler

ki ben pek yaknm. Bana dua edenin duasna icabet ederim, öyleyse onlar

da dâvetime icabet ve bana hakkyla inanp tasdik etsinler ki doru yolda

yürüyerek selâmete ersinler
"4

âyetini okudu ve öyle dua etti: "Allahm! Sen

dua etmemizi emrettin ve bu dualara icabet etmeyi üzerine aldn. Allahm

!

Sana itaate hazrm! Sana itaate hazrm! Sana itaate hazrm! Hiçbir ortan

yoktur
;
sana itaate hazrm! Hamd enindir, nimet senin, mülk senin! Senin

ortan yoktur. Allahm! ehadet ederim ki teksin, birsin ve her ey sana

muhtaçtr. Dourmadn, dorulmadn ve hiçbir ey sana denk deildir. ehadet

ederim ki vadin hak, huzuruna çkmak hak. Cennet hak ve Cehennem haktr.

üphesiz kyamet kopacak ve kabirde olanlar dirilteceksin /"
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Enes: “j ^ buyruunu:

“Bana dua etsinler ve bu dualarna icabet edeceime de inansnlar” eklinde

açklamtr .

7

’ bn Ebî eybe (13/330).
1

Bakara Sur. 186

3 bn Kesîr, Tefsîr'de (1/315) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr: "Hadis bu vecihle

garîb bir hadistir" demitir.
4 Bakara Sur. 186
5 bn Ebi'd-Dünya, ükr (155), bn Kesîr, Tefsîr'de (1/315) geçtii üzere bn Merdûye

ve Beyhakî (160). iikfiln muhakkiki: "snad çok zayftr" demitir.
6
Bakara Sur. 186

7 bn Ebî Hatim 1/315 (1669, 1671).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "J buyruunu: "Bara

itaat etsinler" eklinde açklamtr .

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebû Recâ Atâ el-Horasânî: "
i

J

j
" 3 buyruunu: "Bana dua etsinler ve bu dualanna icabet edeceime ce

inansnlar" eklinde açklamtr .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Rab:':

UtJ" 3 buyruunu açklarken: "Doru yolu bulabilsinler,

anlamndadr" demitir .

6

^ JiU ^j ji^ Jl îijll 41(^>
ö’Srv* üij öJbL

; psr ii\ jOp

&JlJ »Jfc (^JSblÇijU >2lj ^J>U

Vj jjiî J P
UJ| U: fî

î- »>jSm JiîJi * JyS
•AJS’ IajjJ: SU 4»l vill; ^ Oi^Ip j ^j>iL

(4^ 5?^ ^ Ori

"Oruç tuttuunuz günlerin gecesi kadnlarnza
yaklamanz size helal klnd, onlar sizin örtünüz, siz de

onlarn örtülerisiniz. Allah, nefsinize güvenemiyeceinizi

biliyordu, bu sebeple tövbenizi kabul edip sizi affetti; artk

onlara yaklaabilirsiniz. Allah n sizin için takdir ettiini

dileyin. Tan yerinde, beyaz iplik siyah iplikten sizce

ayrdedilinceye kadar, yiyin için, sonra orucu geceye kadar

tamamlayn. Mesridlerde itikafa çekildiinizde

kadnlarnza yaklamayn. Allah insanlara yasaklardan

'

Bakara Sur. 186
1 bn Cerîr (3/226).

* Bakara Sur. 186

4 bn Cerir (3/226, 227).

4 Bakara Sur. 186
6 bn Cerîr (3/227).
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saknsnlar diye âyetlerini böylece apaçk bildirir/'

(Bakara Sur. 187 )

Vekî', bn Humeyd, Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî, en-Nehhâs, ej-Nâsih’de,

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen’de Berâ b. Âzib’den bildiriyor:

Peygamberimizin (sBiBiahuBEyhiyBSBiem) ashabndan biri oruçlu olduu zaman, iftar

vakti gelip de uyuyakaldnda, ikinci günün akamna kadar bir ey yemezdi.

Onlardan biri olan Kays b. Sirma et-Ensârî oruçluydu. Gün boyu tarlasnda

çaltktan sonra iftar vakti hanmnn yanna gelip: “Yannda yiyecek bir

eyler var m?" diye sordu. Hanm: "Yok ama gidip bir yerden alr gelirim"

dedi. Hanm gidince de yorgunluktan gözleri kapand ve uyuyakald. Hanm
gelip de onun uyuduunu görünce: “Sana yazk oldu! Uyudun mu!" dedi.

kinci gün, gün ortasnda Kays bayld. Bu durum Pey gamberimizeMaiiahu aleyhi

veseiiem) aktarlnca: "Oruç tuttuunuz günlerin gecesi kadnlarnza

yaklamanz size helal klnd, onlar sizin örtünüz, siz de onlarn

örtülerisiniz. Allah, nefsinize güvenemiyeceinizi biliyordu, bu sebeple

tövbenizi kabul edip sizi affetti; artk onlara yaklaabilirsiniz. Allah'n sizin

için takdir ettiini dileyin. Tan yerinde, beyaz iplik siyah iplikten sizce

ayrdedilinceye kadar, yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayn.

âyeti nazil oldu. Müslümanlar bundan dolay çok sevindiler.

2

Buhârî, Berâ’dan bildiriyor: "Ramazan aynn orucunu farz klan âyet nazil

olduktan sonra Müslümanlar Ramazan ay boyunca hanmlanyla ilikiye

girmezlerdi. Ancak bazlar dayanamayp ilikiye giriyordu. Sonunda:

"...Allah, nefsinize güvenemiyeceinizi biliyordu, bu sebeple tövbenizi

kabul edip sizi affetti; artk onlara yaklaabilirsiniz ..."3 âyeti nazil oldu ."4

Ahmed, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ka'b b. Mâlik'ten

bildiriyor: Önceleri Ramazan aynda biri oruç tuttuu zaman, iftardan sonra

uyumas halinde artk dier günün akamna kadar yemek, içmek ve

hanmyla ilikiye girmek kendisine haram olurdu. Bir gece Ömer b. el-Hattâb,

Peygamberimizin (saiaiiahu aleyhi veseHem) yanndan evine dönünce hanmnn uyumu
olduunu gördü. Onu uyandrp birlikte olmak istedi. Hanm: "Ama

’ Bakara Sur. 187
J Buhârî (1915), Ebû Dâvud (2314), Tirmizî (2968), en-Nehhâs (sh. 100, 101), bn Cerîr

(3/235) ve Beyhakî (4/201).

5 Bakara Sur. 187

* Buhârî (4508).
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uyudum!” dedi, ancak Ömer: “Hayr! Henüz uyumadn!” karln verdi ve

onunla ilikiye girdi. Ben de hanmmla ayn eyi yapmtm. Sabah olunca

Ömer, Peygamberimize Csallsllahu aleyhi veseiiem) gidip durumu anlatt. Bunun üzerire:

"...Allah, nefsinize güvenemiyeceinizi biliyordu, bu sebeple tövbenizi

kabul edip sizi affetti; artk onlara yaklaabilirsiniz. Allah'n sizin için takdir

ettiini dileyin. Tan yerinde, beyaz iplik siyah iplikten sizce ayrdedilinceye

kadar, yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayn ..."
1

âyeti nazil

oldu .

2

bn Cerîr, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Bu âyet nazil olmadan önce

“Müslümanlann yats namazn kldktan sonra dier günün akamna kadar

bir ey yiyip içmeleri ve hanmlaryla ilikiye girmeleri haram saylrd. Ancak

Ömer b. el-Hattâb yats namazn kldktan sonra hanmyla ilikiye girdi.

Sirma b. Kays da akam namazn kldktan sonra henüz tam olarak

doyamamken uyuyakalm Allah Resulü yats namazn kldrana kadar da

uyanmamt. Yats namazndan sonra uyannca da yemek yedi ve bir eyler

içti. Sabah olunca Resûlullah'a (saiiaUsKj devt<i veseiiem) gelip durumunu anlatt. Bunun

üzerine: "Oruç tuttuunuz günlerin gecesi kadnlarnza yaklamanz size

helal klnd, onlar sizin örtünüz, siz de onlarn örtülerisiniz. Allah, nefsinize

güvenemiyeceinizi biliyordu, bu sebeple tövbenizi kabul edip sizi affetti;

artk onlara yaklaabilirsiniz. Allah'n sizin için takdir ettiini dileyin. Tan

yerinde, beyaz iplik siyah iplikten sizce ayrdedilinceye kadar, yiyin için,

sonra orucu geceye kadar tamamlayn ..." 3 âyeti nazil oldu. Burada kadnlara

yaklamaktan kast onlarla cinsel ilikiye girmektir. Nefse güvenmemekten

kast, kiinin sabredemeyip yatsdan sonra hanmyla ilikiye girmesi, yemek

yiyip bir eyler içmesidir. Kadnlara yaklaabilirsiniz, buyruuyla yatsdan

sonra da kiinin hanmyla birlikte olabilecei bildirilmi, bu birliktelikten de

çocuk bekleme âyette Yüce Allah'n takdir ettiini dileme olarak olarak ifade

edilmitir. Yüce Allah kulanna merhameti ve mafireti dolaysyla da yatsdan

sonra da yiyip içmelerine müsaade etmitir .

4

’ Bakara Sur. 187
1 Ahmed 25/86 (15795), bn Cerîr (3/236) vc bn Ebî Hâtm 1/316 (1677, hasen oir

senedle). Müsned'in muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.

3 Bakara Sur. 187
4 Rivayet bn Cerîr'in eserinde bulunanamtr. Ancak eserde, rivayetin yerinde bir

boluk bulunmaktadr. Muhtemeldir ki bu rivayet söz konusu bolukta yer almtr.



Âyet: 187 • Oruç ve tikaf 247

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, bn Abbâs'tan bildiriyor: Önceleri Ramazan

aynda Müslümanlarn yats namazn kldktan sonra dier günün akamna

kadar bir ey yiyip içmeleri ve hanmlaryla ilikiye girmeleri haram saylrd.

Ancak içlerinde Ömer b. el-Hattâb'n da bulunduu baz Müslümanlar yats

namazndan sonra yiyip içtiler ve hanmlaryla ilikiye girdiler. Durumdan

Resûlullah'a Maiiahu aleyh, «senen-) yaknnca: "Oruç tuttuunuz günlerin gecesi

kadnlarnza yaklamanz size helal klnd, onlar sizin örtünüz, siz de

onlarn örtülerisiniz. Allah, nefsinize güvenemiyeceinizi biliyordu, bu

sebeple tövbenizi kabul edip sizi affetti; artk onlara yaklaabilirsiniz ..."
1

âyeti nazil oldu. Burada kadnlara yaklamaktan kast, onlarla ilikiye

girmektir.
2

bn Cerir ile bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: slamiyetin ilk

dönemlerinde Müslümanlardan biri oruç tutaca zaman akama kadar tutar,

akam olunca da yats namazna kadar dilediince yer içerdi. Ancak yats

namaz klndktan sonra artk dier günün akamna kadar yiyip içemez,

hanmyla da ilikiye giremezdi. Bir defasnda Ömer b. el-Hattâb yats

namazn klp uyuduktan sonra dayanamad ve hanmyla birlikte oldu.

Sonrasnda Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gelip: "Günahkâr olan bu nefsimin

yaptndan dolay Yüce Allah'tan ve senden özür diliyorum. Zira bana ho
gösterdi ve olmamas gereken bir vakitte hanmmla birlikte oldum. Bu

konuda benim için bir ruhsat olabilir mi?" dedi. Allah Resulü (saiiallahu aleyhi mellem):

"Ey Ömer! Bunu yapmaya hakkn yoktu!" karln verdi. Ömer evine

dönünce Allah Resûlü onu geri çartt ve bu konuda âyetle inen ruhsat

kendisine bildirdi. Yüce Allah indirdii bu âyeti de Bakara Sûresi'nin orta

yerine koymasn emretti.

Nazil olan bu âyet öyleydi: "Oruç tuttuunuz günlerin gecesi

kadnlarnza yaklamanz size helal klnd, onlar sizin örtünüz, siz de

onlarn örtülerisiniz. Allah, nefsinize güvenemiyeceinizi biliyordu, bu

sebeple tövbenizi kabul edip sizi affetti; artk onlara yaklaabilirsiniz.

Allah'n sizin için takdir ettiini dileyin. Tan yerinde, beyaz iplik siyah

iplikten sizce ayrdedilinceye kadar, yiyin için, sonra orucu geceye kadar

tamamlayn ..." 3 Âyette nefsine güvenmeme olarak ifade edilen durum,

’ Bakara Sur. 187
1 bn Cerîr (3/236)

i Bakara Sur. 187
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Ömer’in yapt itir. Ancak Yüce Allah bunu yapanlar hemen akabinde

affettiini de bildirmi ve sabah vakti girinceye kadar yeme, içme, cinsel

ilikiye girmeyi helal klmtr .

1

bn Cerîr, Sâbit’ten bildiriyor: "Ömer b. el-Hattâb, Ramazan günü akam

yatsdan sonra hanmyla birlikte oldu ve bundan dolay da çok üzüldü. Bunun

üzerine: "Oruç tuttuunuz günlerin gecesi kadnlarnza yaklamanz size

helal klnd ..."
3

âyeti nazil oldu .”3

Ebû Dâvud ve Beyhakî, Süneride bn Abbâs'tan bildiriyor: "Ey iman

edenler! Oruç sizden önce gelip geçmi ümmetlere farz klnd gibi size

de farz klnd ..."4 âyeti nazil olduktan sonra Müslümanlar yats namazn

klnca öbür günün akamna kadar yeme, içme ve hanmlanyla ilikiye girme

kendilerine haram olurdu. Ancak adamn biri dayanamad ve yats namazn

kldktan sonra kansyla ilikiye girdi. Bir ey yiyip içmeden de orucuna devam

etti. Yüce Allah dierleri için bir kolaylk salamak, bu yönde ruhsat verip

faydalandrmak için: "Oruç tuttuunuz günlerin gecesi kadnlarnza

yaklamanz size helal klnd, onlar sizin örtünüz, siz de onlarn

örtülerisiniz. Allah, nefsinize güvenemiyeceinizi biliyordu, bu sebeple

tövbenizi kabul edip sizi affetti; artk onlara yaklaabilirsiniz. Allah'n sizin

için takdir ettiini dileyin. Tan yerinde, beyaz iplik siyah iplikten sizce

ayrd edilinceye kadar, yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayn.

Mescidlerde itikafa çekildiinizde kadnlarnza yaklamayn. Allah

insanlara yasaklardan saknsnlar diye âyetlerini böylece apaçk bildirir
"3

âyetini indirdi. Bu ekilde de Yüce Allah bu yönde insanlara ruhsat verip

kolaylk salamtr .

6

bn Ebî Hatim, bn Cüreyc’den bildiriyor: "Tan yerinde, beyaz iplik siyah

iplikten sizce ayrdedilinceye kadar, yiyin için ..."7 âyeti, Hazrec oullarndan

biri olan Ebû Kays b. Sirma hakknda nazil olmutur.”8

’ îbn Cerîr (3/237) ve bn Ebî Hatim 1/316-318 (1680, 1684).

!
Bakara Sur. 187

3 bn Cerir (3/236, 237).

4 Bakara Sur. 183

5 Bakara Sur. 187
6
Ebû Dâvud (2313) ve Beyhakî (4/201). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Saftîh Sünen F.bî

Dâvud, 2028).

7 Bakara 5u r. 187
8 bn Ebî Hâtim 1/318(1685).
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Vekî' ve Abd b. Humeyd, Abdurrahman b. Ebî Leylâ'dan bildiriyor:

Önceleri Müslümanlar oruç tuttuklarnda akam henüz iftann açmadan

uyuduklar zaman artk dier günün akamna kadar bir ey yiyip içemezdi.

ftardan sonra da hanmyla ilikiye girmeden uyuduu zaman artk dier

günün akamna kadar ilikiye giremezdi. Bir defasnda Ensar’dan Sirma b.

Mâlik adnda biri akam vakti ailesinin yanna gitti. Oruçlu olduu için

evdekilere: "Bana yemek koyun" dedi. Evdekiler de: "Az bir bekle de yemei

stalm, scak yemek ye" karln verdiler. Onlar yemei strlarken Sirma

ban yasta koyup uzand, ancak gözleri kapand ve uyudu. Ailesi yemei

getirip ona: “Ye!" dediler. Ancak Sirma: "Ama uyudum, yiyemem" karln
verdi ve yemei yemedi. O gecesi açlktan saa sola dönüp kvranarak sabah

etti. Sabah Peygamberimize (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gelip durumu anlatt. Orada

bulunan Ömer b. el-Hattâb da kalkp: "Yâ Resûlullah! Ben de dün gece vakti

eimle birlikte olmak istedim. Hanmm uyuduunu söyledi, ancak ben

bahane bulmak istiyor diye düündüm ve onunla ilikiye girdim. Daha sonra

gerçekten uyumu olduunu bana söyledi" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah,

Sirma b. Mâlik hakknda: "...Tan yerinde, beyaz iplik siyah iplikten sizce

ayrdedilinceye kadar, yiyin için ..."
1

buyurdu. Ömer b. el-Hattâb hakknda

da: "Oruç tuttuunuz günlerin gecesi kadnlarnza yaklamanz size helal

klnd, onlar sizin örtünüz, siz de onlarn örtülerisiniz. Allah, nefsinize

güvenemiyeceinizi biliyordu, bu sebeple tövbenizi kabul edip sizi affetti;

artk onlara yaklaabilirsiniz..."
2
buyurdu.

Abd b. Humeyd ile bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "...Allah,

nefsinize güvenemiyeceinizi biliyordu..." 3 âyetini açklarken öyle

demitir: Ramazan ay orucunun farz klnmasndan önceki dönemi kast eden

bir ifadedir. Zira o zamanlar Müslümanlar her aydan üç gün oruç tutarlar,

namaz olarak da sabah iki, akam da iki rekat klarlard. Bu ekilde ve

Ramazan ay orucunun farz klnmasndan sonra oruç tutanlar da iftar

vaktinden sonra uyuduklar zaman artk dier günün akamna kadar bir ey
yiyip içemezler ve kadnlarla ilikiye giremezlerdi. Ancak bazlan iftar

vaktinden sonra uyumalarna ramen yine de bir eyler yer, içer ve kadnlarla

birlikte olurlard. Bu onlarn kendilerini tutamamalar ve sabredememeleri

'

Bakara Sur. 187
1 Bakara Sur. 187

* Bakara Sur. 187
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dolaysyla idi. Bunun üzerine: "...Allah, nefsinize güvenemiyeceimzi

biliyordu, bu sebeple tövbenizi kabul edip sizi affetti; artk onlara

yaklaabilirsiniz. Allah'n sizin için takdir ettiini dileyin. Tan yerinde,

beyaz iplik siyah iplikten sizce ayrdedilinceye kadar, yiyin için, sonra

orucu geceye kadar tamamlayn ..."
1

âyeti nazil oldu .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: Önceleri

Muhammed'in(saiBiahuBBytresEiiem) ashab Ramazan orucunu tuttuklar zaman, kii

iftardan sonra dilediini yer, içer ve kadnlarla birlikte olabilirdi. Ancak iftar

sonra uyumas halinde artk dier günün iftar vaktine kadar yeme, içme ve

cinsel iliki kendisine haram olurdu. Ancak buna dayanamayp uyuduktan

sonra da bir eyler yiyip içen veya cinsel ilikiye giren kiiler de oluyordu.

Sonrasnda Yüce Allah bu âyetle onlann hatalarn affetti ve uyuma öncesi ve

sonrasnda gece boyunca bunlan yapmay kendilerine helal kld .

5

Abd b. Humeyd, brâhim et-Teymî'den bildiriyor: “Önceleri Müslümanlar

oruç konusunda ehli kitabn yaptklar gibi yaparlard. ftar vaktinden sonra

biri uyuduu zaman artk dier günün iftar vaktine kadar bir eyler ivip

içemezdi. Sonrasnda: "Oruç tuttuunuz günlerin gecesi kadnlarnza

yaklamanz size helal klnd, onlar sizin örtünüz, siz de onlarn

örtülerisiniz. Allah, nefsinize güvenemiyeceinizi biliyordu, bu sebeple

tövbenizi kabul edip sizi affetti; artk onlara yaklaabilirsiniz. Allah'n sizin

için takdir ettiini dileyin. Tan yerinde, beyaz iplik siyah iplikten sizce

ayrdedilinceye kadar, yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayn.

Mescidlerde itikafa çekildiinizde kadnlarnza yaklamayn. Allah

insanlara yasaklardan saknsnlar diye âyetlerini böylece apaçk bildirir
"4

âyeti nazil oldu.”

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî'nin Amr b. el-Âs’tan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu eleyin veseiinr): "Bizim orucu ehli kitabn

orucundan ayran ey, sahur yemeidir” buyurmutur .

5

’ Bakara Sur. 187

' bn Cerîr (3/239).

3 bn Cerîr (3/238).

4 Bakara Sur. 187
s ibn Eb eybe (3/8), Müslim (1096), Ebî Dâvud (2343), Tirmizî (709) ve Nesâî (2163).
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Vekî\ bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in deiik

kanallardan bildirdiklerine göre bn Abbâs: ifadesi, cinsel iliki

anlamna geliri' demitir."

bnu'l-Münzir, bn Ömer'den bildiriyor: ifadesi, cinsel iliki

anlamna gelir."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen ’de bn

Abbâs'tan bildiriyor: "j-ii . J~*UI . . o^ui . iuiy .

ifadelerinin hepsi cinsel iliki anlamlarna gelir. Yüce Allah da haya sahibidir

ve cömerttir. Diledii eyi diledii kinaye île ifade eder.” 4

Abdurrezzâk, Tâvus'tan bildiriyor:
. J-uUJi . ifadeleri cinsel

iliki anlamlanna gelir. Oruç konusunda cinsel ilikiyi ifade ederken,

hac konusunda "ilikli" ise cinsel ilikiye tevik eden, sebep olan eyler

anlamnda kullanlr."5

Firyâbî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

J-LJ J-ü ^"6 buyruunu öyle açklamtr: "Libâs’tan kinaye,

huzur ve sükûnettir. Siz kadnlarda huzuru ve sükûneti bulursunuz, kadnlar

da sizde huzur ve sükûneti bulurlar."
7

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Yüce Allah'n:

"jiiJ J-U j^>"
8 buyruu ne anlama gelmektedir?" diye sorunca, bn Abbâs:

"Kadnlar sîzler için, gece gündüz huzur ve sükûnet bulacanz snaklardr,

anlamndadr" karln verdi. Nâfi': "Peki, Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi

ki?" diye sorunca, bn Abbâs öyle dedi: "Tabi ki, bilirler. Zübyân oullarndan

biri olan air en-Nâbia'nn:

"Yatak duygularm okayp kendine çektiinde kadm

'

Bakara Sur. 187
J bn Ebî eybe (4. Cilt, sh. 158), ibn Cerîr (3/229) ve bn Ebî Hâtim 1/315, 346 (1674,

1824).

3 Bakara Sur. 187
4 Abdurrezzâk, Musanuef (10826) ve Beyhakî (7/162).

5 Abdurrezzâk, MusaHi<’/(10828).
6 Bakara Sur. 187
7 bn Cerîr (3/223), bn Ebî Hâtim 1/316 (1675) ve Hâkim (2/275, "sahih").
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Yanar da senin huzurun ve sükûnetin olur " dediini hiç iitmedin mi ?'’

1

Abdurrezzâk, Musannefte Yahya b. Alâ vastasyla bn En'um'dan, o da

Saîd b. Cübeyriden bildiriyor: Osmân b. Maz’ûn, Resûlullah'a (saliailahualyhivtteliem)

geldi ve: "Yâ Resûlullah! Eimin avret yerimi görmesinden haya ediyorum"

dedi. Hz. Peygamber (saiiBiiebu aleyh, veseiiem): "Ywcf Allah sizi onlara, onlan da tize

birer örtü klmken neden haya ediyorsun?" diye sorunca, Osmân:

"Görmelerinden holanmyorum" dedi. Allah Resûlü (sBiaiiahu aleyhi vesellem): "Ama
elerim benim avret yerimi görüyor, ben de onlarnkini görüyorum"

buyurunca, Osmân: "Sen mi ey Allah'n Resûlü!” dedi. Resûlullah (salland aleyhi

•eseiiem):
"
Evet

!" karln verince, Osmân: "Eer sen bunda bir ey

görmüyorsan dierleri ne yapsn!” dedi. Osmân dönüp gidince de Allah

Resûlü (saiiaiiahu aleyhi YKeHem): "bn Maz'û pek layâ sahibi ve iffetli biri" buyurdu .

1

bn Sa’d, Sa’d b. Mes’ûd ile Umâra b. urâb el-Yahsabî’den bir öncekinin

aynsn zikreder .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "ffc.lail o^ûa"4 buyruunu:

"Kendinize zulmettiinizi” eklinde açklamtr .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: buyruunu:

"hanet edip günaha bulatnz" eklinde açklamtr.

7

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs: j'yiâ
" 8 buyruunu

açklarken: "Kadnlarnzla ilikiye girebilirsiniz, anlamndadr" demitir.
9

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî deiik kanallardan

bildirdiklerine göre bn Abbâs öyle demitir: "Âyette geçen ifadesi

cinsel iliki anlamndadr. Ancak Yüce Allah hayâ sahibi, kerîm olduu için

kinayeli bir ifade kullanmtr."10

1

Mesâilu Nâfi’ b. rl-Ezrak (264).

1 Abdurrezzâk (10471).

3 bn Sa'd (3/394).

4 Bakara Sur. 187

5 bn Ebî Hatim 1/316 (1678).
8
Bakara Sur. 187

7 bn Ebî Hatim 1/316 (1679).
8
Bakara Sur. 187

9 bn Cerîr (3/243).
10 bn Cerîr (3/242), bn Ebî Hatim 1/317 (1681) ve Beyhakî (4/321).
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Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: “Allah'n Kitab'nda

geçen “â^iLo" ifadeleri cinsel iliki anlamna gelirler."

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah’n sizin

için takdir ettiini dileyin ..."
1 buyruunu açklarken: “Burada takdir

edilenden kast çocuktur" demitir.

5

Abd b. Humeyd de Mücâhid, Katâde ve Dahhak'tan bir önceki yorumun

benzerini zikreder.

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

"...Allah'n sizin için takdir ettiini dileyin ...” 4 buyruunu açklarken:

“Burada takdir edilenden kast Kadir gecesidir" demitir.
5

Buhârî, Târih'de bildirdiine göre Enes: "...Allah'n sizin için takdir

ettiini dileyin ..."
6 buyruunu açklarken: “Burada takdir edilenden kast

Kadir gecesidir" demitir.

7

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Katâde: "...Allah'n sizin için takdir

ettiini dileyin ..."
8 buyruunu açklarken: “Yüce Allah'n bu yönde size

tand ruhsat kullann, anlamndadr" demitir .

9

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim,

Atâ'dan bildiriyor: bn Abbâs’a: «i u i**^"10
âyeti nasl okunur?

“^îiîlj" lafzyla m yoksa lafzyla m?” diye sorduumda: “stediin

lafzla okuyabilirsin. Ama sen ilk lafzla oku!" karln verdi .

11

1 bn Cerîr (3/244).

‘

Bakara Sur. 187

ibn Cerîr (3/245) ve bn Ebî Hâtim 1/317 (1682).
4 Bakara Sr. 187

5 bn Cerîr (3/246) ve bn Ebî Hâtim 1/317 (1683).
6
Bakara Sur. 187

7 Buhârî (7/268).
&
Bakara Sur. 187

9 Abdurrczzak, cj>îr (1/71).
10
Bakara Sur.

" Abdurrezzâk, Tefsîr (1/71) ve bn Cerîr (3/247).
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Mâlik, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Nesâî, Hz. Âie'den bildiriyor

"Resûlullah (saiiaiishu Bevt» vesetiem) Ramazan aynda gece eiyle birlikte olup cünüp

olarak sabahlar, sonra ykanp o günü oruç tutard .” 1

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî’nin

bildirdiine göre Ümmü Seleme'ye, cünüp olarak sabahlayan kiinin o günü

oruç tutup tutamayaca sorulunca, öyle demitin "Ramazan aynda

Resûlullah (»iaiiahu sieyh> veseflem) ihtilamdan dolay deil, ilikiden dolay cünüp

olarak sabahlar ve (ykandktan sonra) o günün orucunu tutard." 2

Mâlik, afiî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Hz. Âie’den bildiriyor Adamn
biri: "Yâ Resûlallah! Bazen cünüp olarak sabahlyorum, ama o günü de oruç

tutmak istiyorum” deyince, Allah Resulü (saiiaiiatu afeyf veseiiem): "Bazen ben de cünüp

olarak sabahlyor ve oruç tutmak istiyorum. Bu durumda ykanp o gün

orucumu tutuyorum
" karln verdi. Adam: "Yâ Resûlallah! Ama sen bizim

gibi deilsin; zira Yüce Allah senin gelmi geçmi tüm günahlarn

balamtr" deyince, Allah Resûlü UbIUUiu aleyh, veseiiem) kzd ve:
"
Vallahi ben,

Allah'tan en çok korkannz ve korktuu eyleri en iyi bileniniz olmay

umarm" karln verdi .

3

Ebû Bekr b. el-Enbârî, el-Vakf ve'l-btidâ’da ve Tastî’nin, Mesâi/
1de

bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: "...Tan yerinde, beyaz iplik

siyah iplikten sizce ayrdedilinceye kadar..." 4 buyruunun ne anlama

geldiini sorunca, bn Abbâs: "plerden kast gündüzün aydnl ile gecenin

karanldr. Yani tan yerinin aarmas vaktidir" demitir. Nâfi': "Peki, Araplar

öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitir:

"Tabi ki, bilirler. air Ümeyye'nin:

“Beyaz ip sabahn söken afann aydnldr

Siyak ip de gecenin o ker eyi ghleyen karanldr’’ dediini hiç iitmedin

m/V'5

1 Mâlik (1/289-291), bn Ebî eybe (3/80, 81), Buhârî (1925, 1930, 1931), Müslim (1109)

ve Nesâî, et-Kübrâ (2933-2938, 2978, 2979).

J Mâlik (1/289-291), bn Ebî eybe (3/80, 81), Buhârî (1926, 1932), Müslim (1109), Ebû

Dâvud (2388), Tirmizî (779) ve Nesâî, el-Kübrâ (2933-2938, 2968, 2976).

3 Mâlik (1/289), afiî, ifâu’l-Ayy 1/453 (691, 692), Müslim (1110), Ebû Dâvud (2389) vc

Nesâî, el-Kiibrâ (3025).

4 Bakara Sur. 187

3 tkân'da (2/92, 93) geçtii üzere Tastî.
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Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve

Beyhakî, Sünen'de Sehl b. Sa'd’dan bildiriyor: "...Beyaz iplik siyah iplikten

sizce ayrdedilinceye kadar, yiyin için ..."
1

âyeti nazil olduu zaman henüz

“jiuüi (Tan yerinde) kayd inmemiti. Bundan dolay bazlan oruç tutmak

istediinde ayana biri beyaz biri siyah olmak üzere iki ip balard. Bu ikisi

ayrtedildii sürece de yiyip içerdi. Sonra Yüce Allah: “>uUl ^" (Tan

yerinde ...)
3 kaydn indirince Müslümanlar siyah ip ile beyaz ipten kastn

gece ile gündüz olduunu örendiler.
3

Süfyân b. Uyeyne, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim,

Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen'de Adiy b.

Hâtim'den bildiriyor: "...Beyaz iplik siyah iplikten sizce ayrdedilinceye

kadar, yiyin için ..."
4
âyeti nazil olduu zaman biri siyah biri de beyaz olmak

üzere iki ip edindim ve bunlan yastmn altna koydum. afak söktümü

onlara baktm, ama siyah beyazndan ayrdedemedim. Sabah Resulullah'n

(saUallahu aleyhi veseliem) yanma gittim ve bu yaptm anlattm. Resûlullahcsallallshu aleyhi

meltem): "Böyle yaptna göre yastn da pek geni olmal. Onlardan kast

gecenin karanl ile gündüzün aydnldr" buyurdu .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Adiy b. Hâtim'den bildiriyor: Resûlullah'n

(saiiaUahuaieyti veseliem) yanna geldiimde bana slâm' anlatt. Namazlan da anlatt ve

her namaz vaktinde nasl klmam gerektiini öretti. Sonra: "Ramazan ay

geldii zaman tan yerinde beyaz iplik siyah iplikten ayrt edilinceye kadar yiyip

iç, sonrasnda o günün akamna kadar oruç tut" buyurdu. pliklerle neyi

kastettiini de tam anlayamadm. Bunun üzerine biri beyaz biri de siyah olan

iki ipi birbirine doladm ve tan yeri aaraca vakitte onlara baktm ancak

ikisini de ayn gördüm. Resûlullah’n (sailailahu aleyhi veseliem) yanna geldim ve: “Yâ

Resûlullah! Bana söylediin her eyi anladm ve aklmda tuttum. Ancak beyaz

ip ile siyah ipi anlayamadm'' dedim. Bana: "Neden anlamadn ey bn Hâtim?"

diye sordu. Sorduktan sonra da yaptm anlam gibi tebessüm etti. “Biri

’ Bakara Sur. 187
1

Bakara Sur. 187

5 Buhârî (1917, 4511), Müslim (1091), Nesâî, el Kübrâ (11022), bn Cerîr (3/251), bn Ebî

Hâtim 1/318 (1687), Taberânî (5791) ve Beyhakî (4/215).
* Bakara Sur. 187
5 Saîd b. Mansûr, Tefsir (277), ibn Ebî eybe (3/28), Ahmed 32/117 (19375), Buhârî

(1916, 4509), Müslim (1090), Ebû Dâvud (2349), Tirmizî (2970, 2971), bn Cerîr (3/250) ve

Beyhakî (4/215).
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beyaz biri de siyah olan iki ipi birbirine doladm ve geceden bakmaya

baladm, ancak ikisini de ayn gördüm ve ayrdedemedim” dedim. Bunun

üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseJiem) az dileri görünecek kadar güldü ve: "Sam

tan yerinde demedim mi ki? pliklerden kast gündüzün aydnl ile gecenin

karanldr" buyurdu.'

Abd b. Humeyd, Buhârî ve bn Cerîr, Adiy b. Hâtim'den bildiriyor: Allah

Resulüne: “Yâ Resûlullah! Beyaz ip ile siyah ipten kast ne? Bildiimiz ipler

mi?” diye sorduumda: "ayet bu iki ipi görebileceksen o zaman ensen baya.

kalndr demektir!" buyurdu ve öyle devam etti: "Hayr! plerden kasu

gecenin karanl ile gündüzün aydnldr." 2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Câbir el-Cu'fî’ye: "...Tan yerinde,

beyaz iplik siyah iplikten sizce ayrdedilinceye kadar ...” 5 buyuruunun ne

anlama geldii sorulunca u karl verdi: “Saîd b. Cübeyr bunun ufuktaki

kzllk olduunu söyledi.”
4

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Tan yerinde, beyaz iplik siyah

iplikten sizce ayrdedilinceye kadar ..." 5 buyruunu açklarken: “Gece

gündüzden ayrdedilinceye kadar” demitir.

6

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib tan

yeri aarmaya balaynca: “te beyaz ipliin siyah iplikten ayrt edilme

zaman bu zamandr" demitir.

7

Vekî', bn Ebî eybe ve Beyhakî, Sünen’de Ebu'd-Duhâ'dan bildiriyor:

Adamn biri bn Abbâs'a: “Sahur yemeini ne zaman brakaym?” diye

sorunca, orada bulunan bir adam: “Vaktin girip girmedii konusunda

üpheye dütüün anda yemei brakrsn” karln verdi. Ancak bn Abbâs:

“Vaktin girdiine tam olarak emin olana kadar, üphede kalsan dahi yemeye

devam et" dedi .

8

’ bn Cerîr (3/250, 251) ve bn Ebî Hatim 1/318 (1686).

1
Buhârî (4510) ve bn Cerîr (3/251).

3 Bakara Sur. 187
4 bn Ebî eybe (1/333).

5 Bakara Sur. 187
6 bn Cerîr (3/249).

7 bn Cerîr (3/257).

a bn Ebî eybe (3/25, 26) ve Beyhakî (4/221).
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Abdurrezzâk ve bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor: "ki tane fecir vardr.

Biri gökte üstü parlak bir ekilde görülür ki böylesi bir fecir herhangi bir eyi

(namaz) helal veya (yeme içmeyi) haram klmaz. Ancak dalarn tepelerine

doru düen fecir, oruçta yeme içmeyi haram klar ."

1

Vekî’, bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Cerîr’in

Semure b. Cündüb’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu alevi» vesciiem): “B/a/'m

ezan okumas ile dikey bir ekilde beliren fecir sahurunuza engel olmasn.

(Sahurunuzu bitirecek) asl fecir ufukta enine yaylm bir ekilde görülen

fecirdir" buyurmutur .

3

Buhârî ile Müslim’in Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUaiiahu

aleyhi vessUem): "Bilal"in okuduu ezan sahurunuza engel olmasn. Zira o henüz gece

iken ezan okumaktadr. bn Üm?ü Mektûm'un ezan sesini duyuncaya kadar

yemeye içmeye devam edin. Zira bn Ümmü Mektûn (asl) fecir dounca ezan

okumaktadr

"

buyurmutur.

5

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud ve Tirmizî'nin Talk b. Ali’den

bildirdiine göre Resûlullah (saüatiahu aleyhi «nenem): "Ufukta krmz bir ekilde beliren

asl fecir çkncaya kadar yiyin için. Yukarya doru dikey bir ekilde beliren

fecir sizi rahatsz etmesin, yemenize içmenize engel olmasn " buyurmutur.

Ahmed'in lafz ise u ekildedir: "Gerçek fecir ufukta dikey olarak görünen

fecir deil, ufukta yatay ve krmz bir ekilde görülen fecirdir.
"4

Vekî’, bn Ebî eybe, bn Cerîr, Dârakutnî ve Beyhakî'nin Muhammed b.

Abdirrahman b. Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseiM öyle

buyurmutur: "ki çeit fecir vardr. Ufukta kurdun kuyruu gibi dikey olarak

görülen fecir herhangi bir eyi helal veya haram klmaz. Ancak ufuu kaplayan

ve yatay olarak görülen fecir namaz helal, yeme içmeyi de haram klar.
" 5

Hâkim de hadisi ayn tarikle mevsûl bir ekilde Câbir'den zikretmitir .

6

1

Abdurrezzâk (4765) ve bn Cerîr (3/252, lafz kendisinindir).
1 bn Ebî eybe (3/9, 27), Müslim (1094), Ebû Dâvud (2346), Tirmizî (706), Nesâî (2170)

ve bn Cerîr (3/253).

3 Buhârî (622, 1919) ve Müslim 380, 1092 (38).

4 bn Ebî eybe (3/26, 27), Ahmed 26/218 (16291), Ebû Dâvud (2348) ve Tirmizî (705,

"hasen"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2058).

5 bn Ebî eybe (3/27), bn Cerîr (3/252, 253), Dârakutnî (1/268, 2/165) ve Beyhakî

(1/377, 4/215). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (2002) hadisin sahih olduunu söylemitir.
6 Hâkim (1/191).
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Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (safiBiahu ateyti veseNem}: "ki çeit fecir vardr. Birinin görünmesiyle yemi

içme haram, namaz klmak ise helal olur. Dierinin görünmesiyle de namaz

klmak helal, yeme içme ise haram olur" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî'nin Enes'ten bildirdiine

göre Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiM: "Sahurunuzu yapnz, zira sahurda bereket

vardr" buyurmutur.

2

bn Ebî eybe'nin Câbir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber {saiialiahu aleyh

vBseiiem): "Oruç tutmak isteyen kii az bir eyle de olsa sahurunu yapsn
"

buyurmutur.
3

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

Hz.Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiirfahu aieyt» veseiiem): " Gece uradan gelip

gündüz uradan gittii ve güne batt zaman kiinin orucunu brakma

zaman gelmitir" buyurdu .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid, kiinin iftann yaptktan

sonra günein hâlâ batmam olduunun görülmesi konusunda öyle

demitir: “Bu kii o günü kaza eder. Zira Yüce Allah: «...Sonra orucu geceye

kadar tamamlayn ...»
5 buyurur." 6

Hâkim'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (uUiahu aleyhi »«eiiem)

öyle buyurmutur: "Uyuyorken iki adam yanma geldi ve kollarmdan tutarak

dik bir dan yanma getirdiler. Bana: "Trman!" dediklerinde: "Buna

trmanamam!" karln verdim. Bana: "Biz trmanman kolaylatracaz"

dediklerinde trmanmaya baladm. Dan tepesine vardmda yüksek sesler

duydum. "Bu sesler de ne?" diye sorduumda: "Cehennem ahalisinin

barlardr" dediler. Oradan beni alp götürdüler. Topuklarndan ters bir

ekilde aslm, parçalanm yanaklarndan kanlar akan bir toplulukla

'

Dârakutnî (2/165, 166), Hâkim (1/191, "sahih") ve Beyhakî (1/377, 4/216). Eibânî,

Silsiletu's-Sahîha’da (693) hadisin sahih olduunu söylemitir.
J bn Ebî eybe (3/8), Buhârî (1923), Müslim (1095), Tirmizî (708) ve Nesâî (2145).

* bn Ebî eybe (3/8) ve Ahmed 23/208 (14950). MUsne# in muhakkikleri: "Hasen

liayrihi" demilerdir.
4 bn Ebî eybe (3/11), Buhârî (1954), Müslim (1100), Ebû Dâvud (2351), Tirmizî (698)

ve Nesâî, el-Kiibrâ (3310).

5 Bakara Sur. 187
6 bn Ebî eybe (3/24).
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karlatm. "Bunlar kim?" diye sorduumda: "Henüz vakit girmemiken

oruçlarn açp iftar yapanlardr" dediler."'

Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve Taberânî, Beîr b. el*

Hasâsiyye'nin hanm olan Leylâ'dan bildiriyor: “ki günü birletirerek oruç

(visal orucu) tutmak istedim, ancak kocam Beîr bana engel oldu ve öyle

dedi: “Bu konuda Resûlullah (saiiaiiahu aleyh» veseiiem) öyle buyurdu: "Bu ekilde orucu

Hristiyanlar tutar. Siz ise Yüce Allah'n size emrettii ekilde oruç tutun.

Sabahtan balayn akama kadar orucu tutun. Akam olunca da iftarnz

yapn."2

Taberânî, M. el-Evsat’ta ve bn Asâkir, Ebû Zer'den bildiriyor: Resûlullah

(sBiBiahu aleyhi vesaiiem) iki gündüz bir gece olmak üzere iki günü birletirerek oruç

tuttu. Ancak Cebrâîl (aieyhrsseism) geldi ve ona öyle dedi: “Yüce Allah iki günü

birletirerek tuttuun orucu kabul etti, ancak senden sonra böylesi bir oruç

ekli hiç kimseye helal deildir. Zira Allah: "...Sonra orucu geceye kadar

tamamlayn ..."

3

buyurur.'*

bn Ebî eybe ile Abd b. Humeyd, Katâde'den bildiriyor: “Hz. Âie

"...Sonra orucu geceye kadar tamamlayn ..."5 âyetini okuyarak iki günü

birletirerek oruç tutmay kerih gördüünü ifade etti ."
6

bn Ebî eybe ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, yannda

iki günü birletirerek tutulan oruç (visâl orucu) zikredilince öyle demitir:

“Yüce Allah gündüz vakti oruç tutmay farz klm ve: "...Sonra orucu geceye

kadar tamamlayn ..."7 buyurmutur. Onun için akam olduu zaman bir ey
yesen de yemesen de, senin orucun bitmi olur."

8

bn Ebî eybe, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî, uabu’l-îman’da Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiMahu iey^n Müslümanlar vakti

1 Hâkim (1/430, 2/209, 210, "sahîh").

1 Ahmed 36/286 (21955), Abd b. Humeyd (Munteluah, 428), bn Ebi Hâlim 1/319 (1689)

ve Taberânî (1231). MüsneJ’ in muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.

3 Bakara Sur. 187

* Taberânî (3138) ve bn Asâkir, Târîhu Dimek (10/56). Heysemî, Mecmau'z-Zcvâid'de

(3/158): "Ravi Abdulmelik'i tanmyorum" demitir.
5 Bakara Sur. 187
6 bn Ebî eybe (3/83).

7 Bakara Sur. 187
8 bn Ebî eybe (3/83, 84).
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gelince iftarlarm geciktirmeyip hemen yaptktan sürece bu din hep ütür

kalacaktr. Yahudiler ve Hristiyanlar iftarlarm geciktirirler

"

buyurmutur .

1

Mâlik, âfiî, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Tirmizî'nin Sehl b. Sa’d’dar

bildirdiine göre Resûlullah Maiiafru a^ ««M: “Müslümanlar vakti gelince

iftarlann geciktirmeyip hemen yaptktan sürece hayr içinde olurlar

buyurmutur.

2

Mâlik, Abdulkerim b. Ebi'l-Muharik'ten bildiriyor. “Peygamberin izinder

gitmenin bir göstergesi de iftar hemen vaktinde, sahuru ise geç yapmaktr.”5

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud, bn Ömer'den

bildiriyor Resûlullah (ssiiaiiahu aleytu veseilem) visâl yaparak (iki günü birletirerek) oruç

tutmay yasaklamak istedi. Ashab: “Ama sen visâl yapyorsun” dediklerinde

Allah Resûlü MaMu aleyhi vesellem):
"
Ben sizler gibi deilim. Bana (Allah katndan)

yedirilir ve içirilir" karln verdi .

4

bn Ebî eybe ve Buhârî, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem):

"Orucu visâl yaparak tutmayn!" buyurdu. Ashab: “Ama sen visâl

yapyorsun” dediklerinde Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Ben sizler gibi

deilim. Bana (Allah katndan) yedirilir ve içirilir" karln verdi .

5

Buhârî ve Ebû Dâvud, Ebû Saîd’den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

retellem): "ki günü birletirmek suretiyle, visâl yaparak oruç tutmayn. Visâl

yapmak isteyen en fazla sehere (sahura) kadar tutsun

"

buyurdu. Ashab: "Yâ

Resûlullah! Ama sen visâl yapyorsun” dediklerinde Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi

««Hem): "Benim durumum sizin durumunuza benzemez. Ben yiyip içmesem dahi

bana yediren ve içiren biri vardr"" karln verdi .

6

Buhârî, Müslim ve Nesâî, Hz. Âie'den bildiriyor Resûlullah (saiuiahu aleyh. «seiM

Müslümanlara efkatinden dolay visâl yaparak oruç tutmalarn yasaklad.

1 bn Ebî eybe (3/12), Nesâî, el-Kübrâ (3313), Hâkim (1/431, "sahih") ve Beyhakî

(3916).
1

Mâlik (1/288), âfiî, ifâu'l-Ayy 1/478 (730), bn Ebî eybe (3/13), Buhârî (1957),

Müslim (1098) ve Tirmizî (699).

3 Mâlik (1/158).

4 Mâlik (1/300), bn Ebî eybe (3/82), Buhârî (1922, 1962), Müslim (1102) ve Ebû

Dâvud (2360).

5 bn Ebî eybe (3/82) ve Buhârî (1961, lafz kendisinindir).
6
Buhârî (1963, 1967) ve Ebû Dâvud (2361).
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Ashâb: "Ama sen visâl yapyorsun" dediklerinde, Allah Resulü (saiieiiahu aleyh,

veseiiem): "Bert sizler gibi deilim. Zira Rabbim beni yedirip içirir" karln
verdi .

1

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhârî ve Nesâî, Ebû Hureyre'den bildiriyor:

Resûlullah (»uiahu aleyhi veseiiem] visâl yaparak oruç tutmay yasaklad.

Müslümanlardan bir adam: "Yâ Resûlallah! Ama sen visâl yapyorsun?”

deyince, Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Sz/er benim gibi misiniz ? Ben yemek

yemesem dahi Rabbim bana yedirir ve içirir" karln verdi .

2

Hâkim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saliaiiahu aleyh, vesellem)

öyle buyurmutur: "Oruç sadece yemeden içmeden kesilme deildir. Asl oruç

kötü sözlerden ve çirkin ilerden uzak durmadr. Biri sana kötü laflar ettii veya

kaba davrand zaman ona: «Ben oruçluyum! Ben oruçluyum» de."}

Buhârî, Nesâî ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallallahu Bleyhi veseiiam): "Yalan, yalanla i yapmay ve cahilce davranlar

brakmayan kiinin (veya oruçlunun), yemeyi ve içmeyi brakmasna Allah'n

ihtiyac yoktur" buyurmutur.

4

Hâkim ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiafuj

aleyh. vesaHam): “Nice gece ibadetine kalkan kiiler vardr ki geceyi uykusuz

geçirmekten baka ellerine bir ey geçmez. Nice oruçlu da vardr ki orucundan

kendisine açlktan baka bir ey kalmaz" buyurmutur.
5

Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor: "Gybet orucu yrtp parçalar. stifar

da orucun yrtk yerlerini yamar. Kyamet gününde huzura yamal bir oruçla

çkma imkan bulan kii bundan geri durmasn ." 6

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Câbir b. Abdillah’tan bildiriyor: "Ortuç tuttuun

zaman kulaklarn, gözlerin ve dilin de yalana, haram olan eylere kar oruçlu

olsun. Hizmetçine de kötü davranma! Oruçlu olduun zaman üzerinde bir

vakar, bir sükûnet olsun. Oruçlu olduun günü oruçlu olmadn gün gibi

klma ."7

1

Buhârî (1964), Müslim (1105) ve Nesâî, el-Kübrâ (3266).
1

Mâlik (1/301), bn Ebî eybe (3/82), Buhârî (1965) ve Nesâî, el-Kübrâ (3265).

5 Hâkim (1/430, "sahîh").
4 Buhârî (1903), Nesâî, el-Kübrâ (3245, 3248) ve Beyhakî, uab (3641).

5 Hâkim (1/431, "sahîh") ve Beyhak (4/270), uab (3642).
6
Beyhakî, uab (3644). Beyhakî: "snâd zayftr" demitir.

7 bn Ebî eybe (3/3) ve Beyhakî, uab (3646).
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bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin Talîk b. Kays'tan bildirdiine göre Ebû Ze~.

"Oruçlu olduun zaman elinden geldii kadaryla (günah olan eylerder)

korun" demitir.

Ravi der ki: "Bundan dolaydr ki Talîk oruç tuttuu günlerde evine kapanr

ve sadece namaz için dar çkard."’

bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Oruçlu kii iki

eyden korunduu zaman orucunu da korumu olur. Bunlardan biri gybet,

biri de yalandr" demitir.
2

bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Oruçlu ki^i

gybete bulamad sürece ibadet halindedir" demitir.3

bn Ebî eybe'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu Beyh< vessikem

:

"nsanlarn etlerini yiyip duran (gybet eden) kii oruçlu deildir
'

buyurmutur.4

bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)’den bildiriyor: "Önceleri, yalann orucu

bozduunu söylerlerdi."5

Beyhakî, Ebû Bekre'den bildiriyor: Resûlullah (salisilata aleyhi «kIM: "çinizden

kimse Ramazan'n tümünü oruçlu geçirdim veya Ramazann her gecesini

ibadetle geçirdim demesin" buyurdu. Ancak bunu demesinin sebebi, kiinin bu

ekilde kendisini temize çkarmamas mdr, yoksa gece mutlaka uyku veya

gaflet annn olabilecei midir, bilmiyorum.
6

Beyhakî, Sünen*de bildirdiine göre bn Abbâs: "...Mescidlerde itikafa

çekildiinizde kadnlarnza yaklamayn..." 7 âyetini açklarken öyle

demitir: "j-it . L**Ul . o^u" ifadelerinin hepsi cinsel iliki anlamlanna gelir.

Ancak Yüce Allah diledii eyi diledii kinaye ile ifade eder.
8

’ bn Ebî eybe (3/3) ve Beyhakî, uab (3647).

J bn Ebî eybe (3/4) ve Beyhakî, uab (3650).

3 bn Ebî eybe (3/4) ve Beyhakî, uab (3651).

4 bn Ebî eybe (3/4). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu’l-Câmi’

,

5083).

3 bn Ebî eybe (3/4).

6
Beyhakî, uab (3655). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi '

, 6367).

7 Bakara Sur. 187
8
Beyhakî (4/321).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Mescidlerde

itikafa çekildiinizde kadnlarnza yaklamayn..."' âyetini açklarken öyle

demitin "Burada söz konusu olan kii, Ramazan ay içinde veya baka bir

ayda mescitte itikafa giren erkektir. Ki itikaf süresince gece veya gündüz

kadnlarla ilikiye girmesini Yüce Allah haram klmtr ."2

Vekî', bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Dahhâk’tan bildiriyor:

"Önceleri Müslüman erkekler, itikafta olduklan zaman eleriyle ilikiye

girerlerdi. Sonradan bu konuda: "...Mescidlerde itikafa çekildiinizde

kadnlarnza yaklamayn ..."3 âyeti nazil oldu."4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Katâde'den bildiriyor:

"Önceleri kii itikafa girdii mescitten dar çkt zaman eiyle ilikiye

girebiliyordu. Sonradan nazil olan: "...Mescidlerde itikafa çekildiinizde

kadnlarnza yaklamayn ..."5 âyeti ile böylesi bir iliki haram klnd ."6

bn Cerîr, Rabî’den bildiriyor: "Bazlar itikafta iken de hammlanyla ilikiye

girerlerdi. Yüce Allah: "...Mescidlerde itikafa çekildiinizde kadnlarnza

yaklamayn ..."7 âyetiyle bu tür bir ilikiyi yasaklad."

8

bn Cerîr, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Önceleri itikafta olan biri, helâ ihtiyac

için itikaf yerinden danya çkt zaman eiyle ilikiye girer, sonra ykanp

geri yerine dönerdi. Sonradan nazil olan: "...Mescidlerde itikafa

çekildiinizde kadnlarnza yaklamayn..." 9 âyetiyle böylesi bir iliki

yasakland ."’0

bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: "...Mescidlerde itikafa

çekildiinizde kadnlarnza yaklamayn..."
1
’ âyetini açklarken: "Daha önce

Ensâr'n yapt gibi mescitte itikafta iken kadnlarla cinsel ilikiye girme

yasakland."

1

Bakara Sur. 187
1

ibn Cerîr (3/268) ve bn Ebî Hatim 1/319 (1691).

3 Bakara Sur. 187
4 bn ebî eybe (3/92) ve bn Cerîr (3/269).

5 Bakara Sur. 187
6
Benzerini bn Cerîr (3/270).

7 Bakara Sur. 187
a bn Cerîr (3/269).

9 Bakara Sur. 187
10 bn Cerîr (3/271).

" Bakara Sur. 187
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn
Abbâs: "tikafta olan kii cinsel ilikiye girdii zaman itikaf batl olur. Itikafa

da batan balar" demitir.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî), itikatta iken eiyle

ilikiye giren kii hakknda: "tikafna batan balar. Bu yaptndan dolay

tövbe eder, balanma diler ve elinden geldii kadanyla Yüce Allah’a

yaklamaya çalr" demitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid, itikafta iken eiyle ilikiye

giren kii hakknda: "ki dinan sadaka olarak verir” demitir .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "tikafta iken eiyle

birlikte olan kii Ramazan aynda oruçlu iken eiyle birlikte olan kii gibidir.

Ramazan'da böylesi bir eyi yapmas halinde kefâret olarak ne gerekiyorsa

itikafta iken de böylesi bir ey yapmas durumunda ayn ey gerekir"

demitir .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Zührî: "tikafta iken hanmyla ilikiye

giren kiinin kefareti, Ramazan aynda oruçlu iken hanmyla ilikiye giren

kiinin kefâreti gibidir" demitir.

4

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "tikafta olan kii

öpüemez ve cinsel ilikiye giremez" demitir .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "tikafta olan kii bir ey

satamaz ve satn alamaz" demitir .

6

Dârakutnî ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Zührî vastasyla Saîd b. el-

Müseyyeb'ten, o Urve'den, o da Hz. Âie’den bildiriyor: "Hz. Peygamber

(saiiBiiahu aleyhi veseiiem) vefat edene dek Ramazan aynn son on gününü itikafta

geçirirdi. Vefatndan sonra eleri de bu ekilde itikafa girmilerdir. Sünnete

göre itikafta olan kii (helâ gibi) zaruri ihtiyaçlar dnda itikafa girdii yerden

çkamaz, cenazenin peinden gidemez, hasta ziyaretinde bulunamaz, bir

’ bn Ebî eybe (3/92).
1 bn Ebî eybe (3/93). bn Ebî eybe'de sadaka olarak verilecek miktarn bir dinar

olduu yönünde de rivayet vardr.
3 bn Ebî eybe (3/92).

4 bn Ebî eybe (3/93).

5 bn Ebî eybe (3/93).
6 bn Ebî eybe (3/93).
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kadna dokunamaz, onunla ilikiye giremez. tikaf da ancak cemaat namaz

klnan bir mescitte yaplr. Yine sünnete göre itikafta olan kii oruç tutar."

Beyhakî der ki: “Buhârî ile Müslim bu hadisi “Sünnete göre" lafzn

kullanmadan zikretmilerdir. Urve’nin sözü olduunu söyleyenler de vardr."

Dârakutnî de: “Rivayet Zührî'nin sözüdür. Zührî'yi ravi olarak zikredenler

de hata etmitir" demitir .

1

bn Mâce ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu sieyti

vesellem) itikafa giren kii hakknda:
"
Mu'tekif kii günahlardan uzak duran

kiidir. Kendisine, bütün iyilikleri yapan kiiye verilen sevabn ayns verilir"

buyurmutur .

2

Taberânî, M. el-Evsat’ta, Hâkim, Beyhakî ve Hatîb, Târih*de bildirdiine

göre bn Abbâs, Mescid-i Nebevî’de itikafta iken bir ihtiyaçtan dolay yanna

adamn biri geldi. bn Abbâs kalkp adamla birlikte gitti ve öyle dedi: “u
kabirde yatan kiinin (Resûlullah'n) öyle buyurduunu iittim: "Kiinin ,

ihtiyac olan bir kardeinin yannda durup elinden gelen yardm yapmas yirmi

yl boyunca itikafta kalmasndan daha hayrldr. Kii, Yüce Allah'n rzasn

umarak bir gün itikafta kald zaman Allah, kendisiyle Cehennem arasnda her

biri bat ile dou aras kadar geni olan uç hendek açar."
3

Beyhakî, Ali b. Hüseyn’den, o da babasndan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiailehu eleyin vssailem): "Ramazan aynda on gün itikafa giren kii iki hac ile iki umre

sevab alr" buyurmutur .

4

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hasan(-t Basrî): “tikafta olan kii, her gün

için bir hac sevab alr" demitir.

Beyhakî der ki: “Haan da bu konuda (dedesinden) bir ey iitmise ancak

böyle bir sözü söyler.”5

Beyhakî, Ziyâd b. es-Seken’den bildiriyor: “Zübeyd el-Yâmî ile bir topluluk

Nevruz veya Mehrecân bayramlarnda namazgâhlannda itikafa girerler ve:

’ Dârakutnî (2/201) ve Beyhakî (3962).

1 bn Mâce (1781) ve Beyhakî, uab (3964, hadisi zayf bulmutur). Zayf hadistir

(Elbânî, Da 'ifSünen bn Mâce, 394).

3 Taberânî (7326), benzerini Hâkim (4/270, "sahih") , Beyhakî, uab (3965, hadisi zayf

bulmutur) ve Hatîb (4/126, 127).

4 Beyhakî, uab (3967, hadisi zayf bulmutur).
5 Beyhakî, uab (3968).
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“Allahm! Onlar (mecûsiler) kendi dinlerine sanlyorlar. Biz de imanmza

sanlp itikafa giriyoruz. Bizi bala!" derlerdi .

1

Beyhakî, Atâ el-Horasânî'den bildiriyor: “tikafa giren kii, ihrama giren kii

gibidir ki Yüce Allah’n huzuruna çkm ve: «Beni balamadan buradan

aynlmayacam!» demitir." 1

bn Ebi'd-Dünya, Kadâu'l-Hevâic’de bildirdiine göre Haan b. Ali:

"Müslüman kardeimin bir ihtiyacn gidermem benim için iki ay boyunca

itikatta durmamdan daha iyidir" demitir.
3

bn Ebi'd-Dünya, Ebû Mihsan'dan bildiriyor Adamn biri Hüseyn b. Ali'ye

geldi ve bir i için kendisiyle birlikte gitmesini istedi. Ancak Hüseyn:

"tikattaym” dedi. Adam Hasan'a gidip bunu bildirince, Haan: “Seninle

birlikte gitseydi bu kendisi için itikafndan daha hayrl olurdu. Vallahi bir

ihtiyacn için seninle birlikte yürümem benim için bir aylk itikattan daha

iyidir" dedi .

4

Neccâd, Cüzu't-Terâcim'de çok zayf bir senedle bn Ömer'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseitem) öyle buyurmutur: "Bir ihtiyacm

gidermek üzere bir kardeimle yürümek benim için bu Mescid’de bir ay boyunca

itikafta durmamdan daha iyidir. Yüce Allah, Müslüman bir kardeinin

ihtiyacn giderene dek yannda duran kiinin ayaklarn, ayaklarn kaydrld
o (kyamet) günde sabit klar.

"

Abdurrezzâk'n Muhammed b. Vâsi' el-Ezdî'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiah aleyhi vesellem): "Kiinin Müslüman bir kardeine bir gün yardm

etmesi, bir ay itikafta geçirmesinden daha hayrldr" buyurmutur.

Dârakutnî, Huzeyfe'den bildiriyor: Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi vesellem}: "mam ve

müezzini bulunan her mescitte itikafyaplabilir" buyurduunu iittim .

5

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bnu'l-Müseyyeb: "Mescitten baka bir

yerde itikafa girmem!" demitir .

6

’ Beyhakî, uab (3969).
2 Beyhakî, uab (3970).

3 bn Ebi'd-Dünya (38).

A bn Ebi'd-Dünya (64).

5 Dârakutnî (2/200). Dârakutnî: "Dahhâk, Huzeyfe'den hadis iitmemidr" demitir.

Konu için el-Kâmil'e (3/1141) baknz.
6
"Mescid-i Nebevî'den baka..." lafzyla bn Ebî eybe (3/91).
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Dârakutnîve Hâkim'in Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu

aleyt vesellem): "Oruçsuz itikafolmaz" buyurmutur .

1

Mâlik, Kâsm b. Muhammed ile bn Ömer'in azatls Nâfi'den bildiriyor:

"Oruçsuz itikaf olmaz. Zira Yüce Allah: "...Tan yerinde, beyaz iplik siyah

iplikten sizce ayrdedilinceye kadar, yiyin için, sonra orucu geceye kadar

tamamlayn. Mescidlerde itikafa çekildiinizde kadnlarnza

yaklamayn ..."
2 buyurmu ve orucu itikafla birlikte zikretmitir." 3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "tikafa giren kiinin oruç

tutmas gerekir" demitir 4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hz. Ali: "Oruçsuz itikaf olmaz"

demitir.

5

bn Ebîeybe, Hz. Âie'den aynsn zikreder.

6

bn Ebî eybe'nin baka bir kanaldan bildirdiine göre Hz. Ali ile bn

Mes'ûd: "Oruç da tutma art komadktan sonra itikafa girecek kiinin oruç

tutmas gerekmez” demilerdir.
7

Dârakutnî ve Hâkim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahü aleyhi veseHem): "Oruç da tutma art komadktan sonra itikafa girecek kiinin

oruç tutmas gerekmez" buyurmutur .

8

bn Ebî eybe ve Dârakutnî’nin bildirdiine göre Hz. Ali: "tikafta olan

birisi hasta ziyaretinde bulunabilir, cenazeye katlabilir, Cuma namazna

gidebilir ve ailesinin yanna girebilir ancak yanlarnda oturamaz” demitir.

9

Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Hz.

Âie'den bildiriyor: "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseBem) Mescid'de itikafta olduu

zamanlarda eve sadece bam sokar, ben de onun saçlarn temizleyip

1

Dârakutnî (2/199) ve Hâkim (1/440). Zayf hadistir (Elbân, Dalfu’l-CSmi'

,

6174).
1 Bakara Sur. 187
3 Mâlik (1/315).

4 bn Ebî eybe (3/87).

5 bn Ebî eybe (3/87).

6 bn Ebî eybe (3/87).

7 bn Ebî eybe (3/87).

a
Dârakutnî (2/199) ve Hâkim (1/439, "sahîh"). Zayf hadistir (Elbanî, Da'îfu'l-Câmi’

,

4896).

9 bn Ebî eybe (3/87, 88) ve Dârakutnî (2/200, lafz kendisinindir).
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düzeltirdim. tikâfta olduu zamanlarda helâ ihtiyac dnda da eve asla

girmezdi."'

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve bn Mâce'nin bildirdiine göre bn Ömer:
M
Resûlullah(sBii3iiahuHBfh»?seiiBrD) Ramazan aynn son on gününde itikafa girerdi"

demitir.
1

Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce, Ebû Hureyre'den bildiriyor: “Hz.

Peygamber (sallallahu slerhi vesdiem) her Ramazan aynda on gün itikafa girerdi. Vefat

ettii yln Ramazan aynda ise yirmi gün itikâfta kald .“ 3

Mâlik’in fazilet sahibi ve dindar olan kiilerden bildirdiine göre kendileri

Ramazan aynn son on gününde itikafa girer, dier Müslümanlarla birlikte

bayram namazna katlncaya kadarda evlerine ve ailelerine dönmezlerdi.4

bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)'den bildiriyor: “Öncekiler, itikafa giren

kiinin Ramazan bayram gecesini itikaf yerinde geçirmesini ve bayram

namazna oradan çkmasn müstehab görürlerdi."5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Midez: “Ramazan bayram

gecesini itikafta olduun mescitte geçir ki bayram namazna çkn da

oradan olsun" demitir.
6

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o

da dedesinden naklen bildirdiine göre Resûl uHa h (sdaiiahu aleyhi maiM: "Kiinin

Müslüman kardeine özlem ve sevgiyle bakmas benim bu mescidimde bir yllk

itikaftan daha hayrldr" buyurmutur. 7

bn Ebî eybe'nin krime'den bildirdiine göre Peygamberimizin (sallallahu aleyhi

meiim) elerinden biri müstehâzal haliyle itikafa girmitir.
8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: “«L âjâi- di"' buyruunu:

“Yüce Allah'a itaat bu ekildedir" eklinde açklamtr.1

' Mâlik (1/312), Buhârî (295, 2046, 5925), Müslim (297), Ebû Dâvud (2467), Tirmizî

(804), Nesâî (275-277, 384, 386, 387) ve bn Mâce (633, 1776).
1

Buhârî (2025), Müslim 1171 (2), Ebû Dâvud (2465) ve bn Mâce (1773).

5 Buhârî (2044), Ebû Dâvud (2466), Nesâî, el-Kübrâ (7992) ve bn Mâce (1769).

4 Mâlik (1/315).

5 bn Ebî eybe (3/92).

6 bn Ebî eybe (3/92).

7 Hakîm et-Tirmizî (2/139). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi', 5959).
8 bn Ebî eybe (3/94).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "<i)t Sjj- elb
" 3 buyruunu

açklarken: "tikafta iken cinsel ilikiye girmek, haddi ap Allah’a kar

gelmektir" demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Bunlar, Allah'n koyduu

snrlardr. Bu snrlara yaklamayn ..." 5 buyruunu açklarken: "Snrdan

kast, itikafta iken cinsel ilikidir" demitir .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "eUI!
-" 7 lafzn: "Bu

ekilde" eklinde açklamtr.

8

"Aranzda birbirinizin mallarn haksz yere yemeyin.

nsanlarn mallarndan bir ksmn bile bile günaha girerek

yemek için onlar hâkimlere vermeyin." (Bakara sur. ss)

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

"Aranzda birbirinizin mallarn haksz yere yemeyin. nsanlarn

mallarndan bir ksmn bile bile günaha girerek yemek için onlar

hâkimlere vermeyin " 9 âyetini açklarken öyle demitir: "Bu âyet, birine

verecei olan, ancak bu konuda herhangi bir kant olmad için bunu inkar

eden, günahkar ve haram mal yiyeceini bile bile alacakllan hakime dava

eden kiiden bahsetmektedir ."10

Saîd b. Mansûr ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Aranzda

birbirinizin mallarn haksz yere yemeyin. nsanlarn mallarndan bir

1

Bakara Sur. 1 87
1 bn Ebî Hatim 1/319(1693).

5 Bakara Sur. 187

4 bn Ebî Hâtim 1/320 (1695).

5 Bakara Sur. 187
6 bn Ebî Hâtim 1/320 (1696).

7 Bakara Sur. 187
8 bn Ebî Hâtim 1/320(1697).

9 Bakara Sur. 188
’° bn Cerîr (3/269, 270) ve bn Ebî Hâtim 1/321 (1704).
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ksmn bile bile günaha girerek yemek için onlar hâkimlere vermeyin " 1

âyetini açklarken: “Zalim ve haksz olduunu bildiin halde alacakllarla

hakim karsnda davalama” demitir .

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Zalim ve haksz olduunu bile bile maln yemek için kardeini

hakime dava etme. Zira hakimin lehine verecei bir karar sana haram olan bir

eyi helal klacak deildir."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Aranzda birbirinizin

mallarn haksz yere yemeyin. nsanlarn mallarndan bir ksmn bile bile

günaha girerek yemek için onlar hâkimlere vermeyin"3 âyetini açklarken

öyle demitir: “Haksz yere yemekten kast zulmederek yemektir. mriul-

Kays b. Abbâs ile Abdân b. Eva' el-Hadrâmî bir arazi konusunda davalatlar.

mriul-Kays haksz olduu halde hakl olduuna dair yemin etmek isteyince

bu âyet nazil oldu. Âyette de haksz ve zulmedecek olduunuzu bildiiniz

halde bililerinin maln yemek için hak iddia edilmemesi gerektii

bildirilmitir."
4

Mâlik, âfiî, bn Ebî eybe ve Buhârî’nin müminlerin annesi Ümmü
Seleme’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu aieyti veseiiem) öyle buyurmutur:

"Ben de sizler gibi bir insanm. ki kii yanmda davalat zaman biri

kantlarn dierinden daha iyi ortaya koyabilir, kendini daha iyi savunabilir.

Ben de onlardan duyduklarma göre onun lehine hüküm vermi olabilirim.

Ancak kardeinin hakk olan bir eyde lehine hüküm verdiim bir kii bunu

almasn. Zira bilmelidir ki ona ateten bir parça veriyorum demektir."5

Ahmed’in Ebû Humeyd es-Sâidî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehudeyh.

reselM : "Kiinin hakk olmad halde bir kardeinin maln almas helal deildir.

Çünkü Yüce Allah miislümann maln dier bir müslümann (haksz yere)

almasn haram klmtr" buyurmutur.

6

’ Bakara Sur. 188
1
Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 282).

3 Bakara Sur. 188
4 bn Ebî Hâtim 1/321, 322 (1702, 1705).

5 Mâlik (2/719), afiî 2/379 (ifâu'l-Ayy, 628), bn Ebî eybe (7/233, 234) Buhâri (2679,

6967, 7169, 7175) ve Müslim 3/1337, 1338 (1713).
6 Ahmed 39/18, 19 (23605). Müsned’in muhakkikleri: "snad sahihtir

7
' demilerdir.
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, kiinin bir mal

satarken alcya: "ayet houna gitmezse yannda bir dinarla birlikte geri

getir, alrm" demesini kerih görürdü. Bunda da: "Aranzda birbirinizin

mallarn haksz yere yemeyin..."’ âyetine dayanrd .

2

bn Ebî eybe, Abdurrahmân b. Abd Rabbilka'be'den bildiriyor: Abdullah

b. Amr'a: "Amcan olu, birbirimizin mallarn haksz yere yememizi söylüyor

ve birbirimizi öldürmemizi istiyor. Oysa Yüce Allah: "Aranzda birbirinizin

mallarn haksz yere yemeyin. nsanlarn mallarndan bir ksmn bile bile

günaha girerek yemek için onlar hâkimlere vermeyin" 3 buyuruyor"

dediimde, elleriyle yüzünü kapatt ve ban öne edi. Sonrasnda: "Yüce

Allah'n da emrettii eylerde ona itaat et. Yüce Allah'a isyan olan konularda

sen de ona isyan et" dedi .

4

•
• 4* j» &i\ ö*

"Sana Ay'n evrelerini soruyorlar. De ki: 0, insanlar ve hac
ibadeti için bir zaman ölçüsüdür..." (B«knra Sur. 180 )

bn Asâkirîin zayf bir senedle bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana Ay'n

evrelerini soruyorlar. De ki O, insanlar ve hac ibadeti için bir zaman

ölçüsüdür..." 5
âyetini açklarken öyle demitir: Bu âyet Ensâr'dan iki kii

olan Muâz b. Cebel ile Sa'lebe b. aneme hakknda nazil olmutur. kisinin:

“Yâ Resûlullah! Bu ayn (hilâlin) durumu nedir? lk çktnda ip gibi ince bir

ekilde görünüyor. Sonra zamanla büyüyüp yuvarlak hale geliyor. Yuvarlak

hale geldikten sonra yine azar azar küçülüp, incelip eski halini alyor. Neden

ayn hâl üzerinde kalmaz ki?" diye sormalar üzerine bu âyet nazil olmutur.

Peygamberimize (saiiailahu aleyh, veseiiem) buna cevap olarak, Ay'n bu durum ve

evrelerinin borç ödeme, oruç tutma, iftar yapma, kadnlarn iddeti ve vâdesi

olan dier eyler için bir ölçü birimi olduunu söylemesi istenmitir."

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: Peygamberimize

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ay'a neden deiik evreler bahedilmitir?" diye sorulunca

1

Bakara Sur. 188
2 bn Cerîr (6/622, 623) ve bn Ebî Hatim 1/321, 3/927 (1703, 5182).

3 Bakara Sur. 188
4 bn Ebî eybe (15/6, 7).

5 Bakara Sur. 189
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Yüce Allah: "Sana Ay'n evrelerini soruyorlar. De ki O, insanlar ve hac

ibadeti için bir zaman ölçüsüdür..."
1

âyetini indirdi. Bu âyetle de

Müslümanlann orucu, iftan, ibadetleri, haclan, kadnlann iddeti, borçlann

vâdesi gibi eylere ölçü olmas için Ay’a deiik evrelerin klnd ifade

edilmitir. Yüce Allah da yarattktan için neyin daha uygun ve faydal

olduunu en iyi bilendir.”
2

bn Ebî Hâtim, Ebu’l-Âliye'den bildiriyor: Peygamberimize (»ibHahu aleyhi w«iem):

“Aya neden deiik evreler klnmtr?” diye sorulunca: "Sana Ay'n

evrelerini soruyorlar. De ki O, insanlar ve hac ibadeti için bir zaman

ölçüsüdür..." 3 âyeti nazil olmutur. Bu âyetle de Yüce Allah’n,

Müslümanlann orucu, iftar, haclan, dier ibadetleri, kadnlann iddeti,

borçlarn vadesi gibi eylere ölçü olmas için Ay’a deiik evreler kld ifade

edilmitir.”4

bn Cerîr de Rabî' b. Enes’ten benzeri yorumu zikreder.

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Müslümanlar Ay'n

evrelerini Resûlullah'a fayiahu aleyhi «neM sorunca: "Sana Ay'n evrelerini

soruyorlar. De ki O, insanlar ve hac ibadeti için bir zaman ölçüsüdür ..."
6

âyeti nazil oldu. Bu âyetle de borçlann vadesi, kadnlan iddeti ve hac

vakitlerini belirleyip örenmek üzere Yüce Allah'n bu evreleri kld ifade

edilmitir.”7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sana Ay'n evrelerini

soruyorlar. De ki O, insanlar ve hac ibadeti için bir zaman ölçüsüdür ..."
6

âyetini açklarken: “Hac, oruç, borçlann vâdesi ve kadnlann iddeti gibi

eylerin zamann belirlemek üzere kullanacanz bir ölçüdür” demitir.

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi’ el-Ezrak, bn Abbâs'a: "...insanlar için bir

zaman ölçüsüdür ..." 9 âyetinin ne anlama geldiini söyler misin?” diye

’ Bakara Sur. 189

* bn Cerîr (3/280).

3 Bakara Sur. 189

< bn Ebî Hâtim 1/322 (1708).

5 bn Cerîr (3/281).
4
Bakara Sur. 189

7 bn Cerîr (3/281) ve bn Ebî Hâtim 1/322 (1707).
8
Bakara Sur. 189

9 Bakara Sur. 189
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sorunca, bn Abbâs: “Kadnlann iddeti, borçlann vâdesi ve dier

muamelelerdeki artlar için kullanlan bir zaman ölçüsüdür” demitir. Nâfî':

"Peki, Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca, bn Abbâs u
karl vermitir: "Tabi ki bilirler. airin:

Güne de yörüngesinde bir 2amana göre sü2ülüp gider

Bir turunu tamamlad m baka bir tura döner" dediini duymadn m?” 1

Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah

lsBiaii8hu aleyhi vesefiem): "Yüce Allah, Ay'n evrelerini insanlar için bir zaman ölçüsü

klmtr. Onun için Ramazan hilâlim gördüünüzde oruca balayn, evval

hilâlini gördüünüzde de orucu brakn. ayet hava kapal olur da hilâli

göremezseniz, Ramazan ayn otuza tamamlayn" buyurmutur. 1

Ahmed, Taberânî, bn Adiy ve Dârakutnî'nin zayf bir senedle Talk b.

Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu ^ «seiM: "Yüce Allah, Ay'n

evrelerini insanlar için bir zaman ölçüsü klmtr. Onun için Ramazan hilâlini

gördüünüzde oruca balayn, evvâl hilâlini gördüünüzde de orucu brakn.

ayet hava kapal olur da hilâli göremezseniz, Ramazan ayn otuza

tamamlayn

"

buyurmutur.3

ijâj Jb & ^ ot i# ît jJ
, * * * s

öjd+li: Ü) i \jMj
\

j

Ifcly) lyA I

“...Evlere arkalarndan girmeniz iyilik deildir; iyi kimse

kötülükten saknan kimsedir. Evlere kaplarndan girin;

Allah tan saknn ki muradnza erersiniz/' (Bakara Sur. i 89 )

Vekî', Buhârî ve bn Cerîr, Berâ'dan bildiriyor: Cahiliye döneminde insanlar

ihrama girdikleri zaman evlerine arkadan girerlerdi. Bu konu hakknda da

Yüce Allah: "...Evlere arkalarndan girmeniz iyilik deildir; iyi kimse

’ Mesâilu Nâfi' b. el-Ezrak, sh. 196 (274).
1 Hâkim (1/423, "sahih") ve Beyhakî (4/204). Hadisin asl Buhâri ile Müslim'de

Abdullah b. Ömer tarafndan rivayet edilmitir. Konu için «/-/rafya (903) baknz.
3 Ahmed 26/221 (1629), Taberânî (8237), bn Adiy (6/2161) ve Dârakutnî (2/163).

Müsned'in muhakkikleri: "Haan liayrihi bir hadistir. snâd zayftr" demilerdir.
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kötülükten saknan kimsedir. Evlere kaplarndan girin; Allah'tan saknn ki

muradnza erersiniz
" 1 buyurmutur.

2

Tayâlisî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim,

Berâ'dan bildiriyor: "Önceleri Ensâr, haccedip geri döndükleri zaman evlerine

önden deil arkadan girerlerdi. Ensâr’dan bir adam hac dönüü evine ön

kapdan girince bundan dolay kendisini knadlar. Bunun üzerine bu âyet

nazil oldu ."3

bn Ebî Hatim ve Hâkim, Câbir’den bildiriyor: Kurey kabilesi Hums4 olarak

isimlendirilirdi. hraml iken evlerine ön kapdan girerlerdi. Ensâr ile dier

Araplar ise ihraml iken evlerine arkadan girerlerdi. Bir defasnda Resûlullah

(saiiallahu aleyhi vbsbIM bir bahçede idi ve çkarken bahçenin ön kapsndan çkt.

Yannda bulunan Ensarl Kutba b. Âmir de onunla birlikte ön kapdan çkt.

Ashab: "Yâ Resûlullah! Kutba b. Âmir günahkar biridir! Seninle birlikte ön

kapdan çkt" dediklerinde, Allah Resulü, Kutba’ya: "Neden öyle bir ey

yaptn?" diye sordu. Kutba: "Senin ön kapdan çktn görünce ben de

çktm" dedi. Allah Resûlü (mUUni aleyh. «jelM: "Ama ben Ahmesli biriyim!"

buyurunca, Kutba: "kimizin de dini ayn" dedi. Bunun üzerine: "...Evlere

arkalarndan girmeniz iyilik deildir; iyi kimse kötülükten saknan

kimsedir. Evlere kaplarndan girin; Allah'tan saknn ki muradnza

erersiniz
"5 âyeti nazil oldu .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildiriyor: Medine ahalisinden

bazlar dümanlarndan yana korkuya kapldktan zaman ihrama girerler ve

bu ekilde güvende olurlard. Kii bu ekilde ihramda olduu zaman da evine

önden giremezdi. Evin arkasndan bir delik açar, oradan girerdi. Resûlullah

{saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Medine'ye hicret ettii zaman bu ekilde ihrama giren bir

1

Bakara Sur. 189
1 Buhârî (4512) ve ibn Cerîr (3/283, 284).

3 Tayâlisî (752), bn Cerîr (3/283), bn Ebî Hatim 1/323 (1709) ve Buhârî (1803).

4 Hums kavram için cn-Nihâye'de (1/4400 öyle denilir: "Ahmes'in çouludur.

Kurey, Kinâne kabileleri ile Cedîletü Kays soyundan gelen kiiler için verilen isimdir.

Dinlerine an ballklanndan ve cesaretlerinden dolay kendilerine bu isim verilmitir.

Cahiliye döneminde haccederken Müzdclife'de durur ancak, Arafat'ta durmazlard.

"Bizler Allah'n ailesindeniz ve Harem bölgesinden çkmayz" derlerdi. hraml iken de

evlerine ön kapdan deil, arka taraftan girerlerdi."

5 Bakara Sur. 189
6 bn Ebî Hatim 1/323 (1710) ve Hâkim (1/483).



Âyet: 189 275

adam vard. Allah Resulü bahçenin birine ön kapsndan girince bu adam da

onunla birlikte ön kapdan girdi. Bunun üzerine adamn biri arkasndan: “Ey

filan! Sen ihramda olmana ramen dier insanlann girdii yerden girdin!"

diye seslenip adam uyard. Adam da Allah Resûlüne: “Yâ Resûlullah! ayet

sen ihramdaysan ben de ihramdaym! Sen Ahmesli ise ben de Ahmesliyim!"

dedi. Bunun üzerine: "...Evlere arkalarndan girmeniz iyilik deildir; iyi

kimse kötülükten saknan kimsedir. Evlere kaplarndan girin; Allah'tan

saknn ki muradnza erersiniz"' âyeti nazil oldu. Bu âyetle de ihramda

olsalar dahi müminlerin evlere kaplarndan girmeleri helal klnd .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Kays b. Habter en-Nehetî'den

bildiriyor Önceleri Müslümanlar ihrama girdikleri zaman bir bahçeye veya

eve kapsndan girmezlerdi. Ahmesli olanlar ise evlere kaplarndan girerlerdi.

Bir defasnda Resûlullah (saiiBiishu aleyhi veseiiem) ashabyla birlikte bir eve girdi.

Ensâridan Rifâ'a b. Tâbut adnda bir adam da geldi ve duvardan atlayarak

Allah Resûlünün yanna girdi. Resûlullah (saiBiahu aleyhi »eseiiemi evin kapsndan

çknca Rifâ'a da kapdan onunla birlikte çkt. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"Neden öyle bir ey yaptn?" diye sorunca, Rifâ'a: “Yâ Resûlullah! Senin

çktn görünce ben de çktm" dedi. Allah ResûlüMaiiahuaieyi* mailemi: "Ama ben

Ahmesliyim

"

buyurunca, adam: “Ahmesli olsan da her ikimizin dini ayn”

dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Evlere arkalarndan girmeniz iyilik

deildir; iyi kimse kötülükten saknan kimsedir. Evlere kaplarndan girin;

Allah'tan saknn ki muradnza erersiniz
"3 âyetini indirdi .”

4

bn Cerîr, Zührî'den bildiriyor: Ensar'dan bazlar umre için ihrama

girdikleri zaman gök ile aralarnda bir eyin olmamasna dikkat eder, üstü

kapal bir mekana girmezlerdi ve böyle bir eyin olmasndan sknt

duyarlard. Kii umre için ihrama girdii zaman, bir ihtiyac olduunda evine

geri döner, ancak kapnn tavanndan dolay altndan girmezdi. Bunun yerine

evin arkasndan duvar delip evin avlusuna girerdi. htiyac olan eyi

evdekilerden ister, evdekiler de o eyi darya çkarrlard. Daha sonra bize

ulaana göre Hudeybiye anlamasnn yapld dönemde umre için ihrama

giren Resûlullah (sslBBhu aleyhi veseiiem) bir eve girdi. Ardndan Ensâr'dan Selime

1

Bakara Sur. 189
3 bn Cerîr (3/287) ve bn Ebî Hatim 1/323 (1711).

3 Bakara Sur. 189
4
Fethu'l-Bâri'de (3/621) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerîr (3/284).
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oullarndan bir adam da içeriye girdi. Hz. Peygamber (saiiaiiahuaierhveseiiem) Dna:

"Ben Ahmesliyim" buyurdu ki Ahmesli olanlar ihramda iken kapal mekanlara

girmekte bir saknca görmezlerdi. Ensârl olan adam da, her ikimizin dini ayn

anlamnda: “Ben de Ahmesliyim!" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Evlere

arkalarndan girmeniz iyilik deildir; iyi kimse kötülükten saknan

kimsedir. Evlere kaplarndan girin; Allah'tan saknn ki muradnza

erersiniz
" 1

âyetini indirdi.*

bn Cerîr, Süddî'den bildiriyor: Araplardan bazlan haccettikleri zaman geri

döndüklerinde evlerine kapdan girmez, arka taraftan açtklar bir delikten

içeriye girerlerdi. Resûlullah MaiUu aleyh «eseiiem) Veda hacc dönüünde bö /lei

Araplardan biri olan Müslüman bir adamla birlikte yürüyordu. Allah Resulü

evin kapsna vardnda adam geri durdu ve girmek istemedi ve: “Yâ

Resûlullah! Ben Ahmesliyim!" dedi. O zamanlar bu ekilde yapanlara Ahmesli

denilirdi. Adam böyle deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ben de

Ahmesliyim! Gir!" buyurdu. Adam da bu ekilde kapdan girdi. Sonras nda

Yüce Allah: "...Evlere arkalarndan girmeniz iyilik deildir; iyi kimse

kötülükten saknan kimsedir. Evlere kaplarndan girin; Allah'tan saknn ki

muradnza erersiniz
''3 âyetini indirdi .

4

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre brâhim en-Nehaî bu âyeti açklarken

öyle demitir: “Cahiliye döneminde biri arkadalarnn veya

amcaoullanndan birinin çadrna geldii zaman arkadan çadrn kenarn

kaldnp içeriye girerdi. Sonradan nazil olan bu âyetle bu ekilde birinin evine

girmeleri yasaklanm ve evin kapsn kullanmalan emredilmitir."5

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildiriyor: “Önceleri kii

itikafta olduu zaman evine ön kapdan girmezdi. Sonunda bu konuda:

"...Evlere arkalarndan girmeniz iyilik deildir; iyi kimse kötülükten

saknan kimsedir. Evlere kaplarndan girin; Allah'tan saknn ki muradnza

erersiniz
"6

âyeti nazil oldu ."7

' Bakara Sur. 189
J bn Ccrir (2/286).

} Bakara Sur. 189
4 bn Cerîr (2/287).

s Saîd b. Mansûr (Tefsîr

,

283).

6
Bakara Sur. 189

7 bn Ebî Hâtim 1/324 (1713).
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bn Ebî Hatim, Atâ'dan bildiriyor: "Yesrib (Medine) ahalisi bayramlarndan

döndükleri zaman evlerine arkadan girerler ve bu davrann iyi biri olmaya

daha yakn olduunu düünürlerdi. Sonrasnda Yüce Allah bu âyeti indirdi."
1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hasan(- Basr?) bu âyeti açklarken

öyle demitir: "Cahiliye döneminde birisi bir ii yapmaya kalkp da

yapamad zaman balad bu ii yapana kadar evine kapdan girmezdi."

'Sizinle savaanlara Kar Allah yolunda siz de savan.
Ancakan gitmeyin. Çünkü Allah an gidenleri sevmez."

(Bakara Sur. 1ÖO)

Âdem b. Ebî yâs, Tefsir*de ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-

Âliye: "Sizinle savaanlara kar Allah yolunda siz de savan. Ancak ar
gitmeyin. Çünkü Allah ar gidenleri sevmez" 2

âyetini açklarken öyle

demitir: "Bu âyet, Medine döneminde sava konusunda inen ilk âyettir.

Tevbe Sûresi nazil olana kadar bu âyet dorultusunda Resûlullah (saiiaiiBhu «leyhi

veseiiem) kendisiyle savaanlarla savat, kendisine bulamayanlara da

dokunmad."3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sizinle savaanlara kar

Allah yolunda siz de savan...'"’ âyetini açklarken: "Bu âyetle Muhammed

(saiiBiiahuaiB^rtjeiien) ashabna kafirlerle savama emri verilmitir" demitir.

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

"...Ancakar gitmeyin ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: "Kadnlan,

çocuklar, yallar, silahn brakp savatan çekilenleri öldürmeyin. Bunlar

öldürmeniz halinde ar gitmi olursunuz."
6

bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim, bn Ömer'den bildiriyor: "Resûlullah'n

(uiiaiiahu aleyh, meiiem) katld gazvelerden birinde kar taraftan ölü bir kadn

’bn Ebî Hatim 1/324 (1714).

1 Bakara Sur. 190

3 bn Ebî Hatim 1/325 (1719).

4 Bakara Sur. 190

5 Bakara Sur. 190
6 bn Cerîr (3/291) ve bn Ebî Hatim 1/325 (1721).
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bulununca Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) savata kadn ve çocuklarn

öldürülmesini yasaklad."
1

bn Ebî eybe, Enes’ten bildiriyor: Bir müfrezeye çkacamz zaman

Medine’nin üst tarafnda bir bölgeye çkp Allah Resulünün yanmza

gelmesini beklerdik. Resûlullah isaiiaiiahu aleyhi «»ilen») de bizi uurlamak Ü2ere

yanmza kadar gelir ve: "Allah dümanlaryla savamak üzere Allah'n adyla

yola koyulun! Elden ayaktan dümü ihtiyarlan, küçük çocuktan ve kadnlan

öldürmeyin! Ganimetlerde ihanet etmeyin!" emrini verirdi.
2

Vekî' ve bn Ebî eybe, Yahya b. Yahya el-assânî'den bildiriyor: Ömer b.

Abdilazîz’e bir mektup yazdm ve: "...Ancakar gitmeyin. Çünkü Allah ar
gidenleri sevmez" 3

âyetinin açklamasn sordum. Cevaben bana yazd
mektupta bunun kadnlarn, çoluk çocuun ve müslümanlara kar sava

açmayan kiilerin öldürülmemesi hakknda olduunu söyledi.
4

.Î çSyryi-
1

ja

^ Sfj JiâJl ja

I oyi \&\ * joilS I cJÜJLS' ^jiîli {S

“Onlan bulduunuz yerde öldürün. Sîzi çkardktan yerden

siz de onlan çkann. Fitne, adam öldürmekten daha

kötüdür. Mescid-i Haramin yannda, onlar savamadkça siz

de onlarla savamayn. Sizinle savarlarsa onlan öldürün.

nkar edenlerin cezas böyledir. Vazgeçerlerse onlan

balayn; üphesiz Allah balar ve merhamet eder/’

(Bnkarn Sur. 101, 102)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onlar bulduunuz

yerde öldürün. ,."s buyruunu açklarken: "Yüce Allah’n burada kastettii

kiiler müriklerdir" demitir.
1

1 bn Ebî eybe (12/381), Buhârî (3015) ve Müslim (1744).

1 bn Ebî Eybc (12/383), Ebû Dâvud (614). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Siinen Ebî

Dâvud, 561).

3 Bakara Sur. 190
4 bn Ebî eybe (12/385).

1 Bakara Sur. 190
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Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a:

ifadesinin anlamn sorduunda, bn Abbâs: “Bulduunuz yerde,

anlamndadr" demitir. Nâfi': “Peki, Araplar öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?" diye

sorunca, bn Abbâs u karl vermitir: “Tabi ki bilirler. air Hassân’n:

“Cczîma kabilesinden Luey oullarn bulduun yerde

Onlar öldürmen bilmelisin ki ifann kendisidir" dediini duymadn TT)l?"
J

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Fitne, adam

öldürmekten daha kötüdür..."3 buyruunu açklarken: “Burada fitneden

kast irktir ve adam öldürmekten de daha kötüdür" demitir.4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Fitne, adam

öldürmekten daha kötüdür..." 5 buyruunu açklarken: “Sizin içine

gireceiniz bir fitne, adam öldürmekten daha kötü ve ar olacaktr"

demitir.
6

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: “...Fitne, adam

öldürmekten daha kötüdür..."
7 buyruunu açklarken öyle demitir.

“Müminin irtidat edip tekrar putperestlie dönmesi, öldürülüp yok

edilmesinden daha kötü ve ardr." 8

Abd b. Humeyd’in Ebû Bekr b. Ayyâ’tan bildirdiine göre Âsim öyle

demitir: >pj Sj"
8 âyetinde, tüm

fiillerdeki “0" harfleri (elif) harfi ile okunur. Ancak son fiil olan

fiilindeki “j" harfi “1” harfi olmadan okunur."

Abd b. Humeyd, Ebu'l-Ahvas'tan bildiriyor: “Ebû shâk’n bu âyette geçen

bütün fiillerdeki “3" harflerini (elif) harfi olmadan okuduunu iittim."

’ bn Ebî Hatim 1/326 (1725).

J
el-ltkât 'da (2/88) gpçtii üzere Tast.

3 Bakara Sur. 191

4 bn Ebî Hatim 1/326(1726).

5 Bakara Sur. 191
6 bn Ebî Hatim 1/326 (1727).

7 Bakara Sur. 191
8 bnCerîr (3/294).

9 Bakara Sur. 191
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Abd b. Humeyd, A’me'ten bildiriyor: "Abdullah (b. Mes'ûdVun

örencileri bu âyette geçen bütün fiillerdeki "3” harflerini (elif) harfi

olmadan okurlard."

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, en-Nâsih’öe ve bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor:

"...Mescid-i Haram'n yannda, onlar savamadkça siz de onlarla

savamayn ..."

1

âyetiyle Yüce Allah, sava kar taraf balatmadktan sonra

Müslümanlann bu bölge içinde savamamalar emredilmitir. Arcak

sonradan nazil olan: "Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnz Allah

için oluncaya kadar onlarla savan...'’
1

âyetiyle bu âyetin hükmü

neshedildi.
3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, er-Nâsih ’de ve en-Nehhâs. en-

Nâsih ’de Katâde'den bildiriyor: Önceleri sava konusunda: "...Mescid-i

Haram’n yannda, onlar savamadkça siz de onlarla savamayn ..."

4

âyeti

ile: "Sana haram ayda savamay soruyorlar. De ki: "O ayda sava büyük bir

günahtr. Allah'n yolundan alkoymak, onu inkâr etmek, Mescid-i Haram'n

ziyaretine engel olmak ve halkn oradan çkarmak, Allah katnda daha

büyük günahtr..." 5 âyetlerinin hükmü dikkate alnrd. Ancak Tövbe

Sûresi'ndeki: "Haram aylar çknca bu Allah'a ortak koanlar artk

bulduunuz yerde öldürün..."
6

ve: "...Fakat mürikler sizinle nasl

topyekûn savayorlarsa, siz de onlarla topyekûn savan ..."

7

âyetleriyle bu

konuda daha önceki iki âyetin hükmü neshedildi.
0

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: "Vazgeçerlerse onlar

balayn.. ."s âyetini açklarken: "Vazgeçmekten kast tövbe etmelerdir"

demitir.

1

Bakara Sur. 191
3

Bakara Sur. 193

3 bn Ebî eybe (14/352, 353) ve bn Cerir (3/295). Ancak bn Ebî eybe' de bu âyetin

hükmünü nesheden âyet Tevbe Sûresi'nin 5. âyetidir.

* Bakara Sur. 191

s Bakara Sur. 217
6 Tevbe Sur. 5

7 Tevbe Sur. 36
8 bn Ebî eybe (14/353) ve en-Nehhâs (sh. 111).

9 Bakara Sur. 192
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£

"Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnz Allah için

oluncaya kadar onlarla savan. ayet vazgeçerlerse

zalimlerden bakasna dümanlk ve saldn yoktur."

(Bakara Sur. 193)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Delâil'de deiik kanallardan

bildirdiine göre bn Abbâs: "Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnz

Allah için oluncaya kadar onlarla savan ..."
1

âyetini açklarken: "Fitneden

kast, Allah’a irk komaktr. Dinin de yalnzca Allah için olmas, sadece Allah'

tevhîd eden bir inancn olmasdr" demitir.
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Fitne tamamen

yok edilinceye ve din de yalnz Allah için oluncaya kadar onlarla savan.

ayet vazgeçerlerse zalimlerden bakasna dümanlk ve saldr yoktur
"

3

âyetini açklarken: "Fitneden kast irktir. Son cümlede de Müslümanlarn

sadece kendileriyle sava açanlara kar savaabilecekleri bildirilmitir/"’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, en-Nehhâs, en-Nâsih’de

Katâde’den bildiriyor. Mescid-i Haram'da sava konusunda: "...Mescid-i

Haramn yannda, onlar savamadkça siz de onlarla savamayn ..." 5

âyetinin hükmü geçerli idi. Sonradan: "Fitne tamamen yok edilinceye ve din

de yalnz Allah için oluncaya kadar onlarla savan. ayet vazgeçerlerse

zalimlerden bakasna dümanlk ve saldr yoktur
"6

âyeti nazil oldu ve bu

konuda daha önceki âyetin hükmünü neshetti. Fitneden kast irktir. Yani

insanlar "Lâ ilâhe illallah" diyene kadar onlarla sava, mânâsndadr ki

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesilem) de savalann hep bu uurda yapm, insanlan bu

söze davet etmitir. Bize anlatld üzere Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseIM:

"Yüce Allah, insanlarla, «Lâilâhe illallah» diyene kadar savamam emretti
"

1

Bakara Sur. 193
1 bn Cerîr (3/300), bn Ebî Hatim 1/327, 328 (1734, 1735) ve Beyhakî (2/582).

i Bakara Sur. 193

4 bn Cerîr (3/299, 303).

s Bakara Sur. 191

6 Bakara Sur. 193
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buyurmutur. Âyetin sonunda bahsedilen zalimlerle, "Lâ ilâhe illallah" diyene

kadar savalr."'

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî': "...Din de yalnz Allah için oluncaya

kadar onlarla savan..."' âyetini açklarken: "Allah’tan bakasna kulluk

edilmeyene kadar" demitir.*

bn Cerîr'in bildirdiine göre krime: "...Zalimlerden bakasna dümanlk

ve saldr yoktur
"4

âyetini açklarken: "Zalimlerden kast «Lâ ilâhe illallah»

demeyi kabul etmeyenlerdir” demitir .

5

Buhârî, Ebu’-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyr

fitnesi zamannda iki adam bn Ömer'e geldiler ve: "nsanlann neler

yaptklarn görüyorsun. Sen de Ömer'in olu ve Peygamberimizin (sallaUah. aleyhi

vESEiferr) ashabndan birisin! Neden sen de ba kaldrmyorsun?" dediler. bn

Ömen "Çünkü Yüce Allah Müslüman kan aktmay bana haram kld!"

karln verdi. Adamlar: "Ama Yüce Allah: «Fitne tamamen yok edilinceye

ve din de yalnz Allah için oluncaya kadar onlarla savan ...»
6 buyuruyor!"

dediklerinde de bn Ömer: "Bunu yaptk ve din yalnz Allah'n oluncaya kadar

onlarla savatk. Ancak sizler fitne çksn ve din Allah'tan bakasna ait olsun

diye savamak istiyorsunuz!" karln verdi .

7

Buhârî, Nâfi'den bildiriyor Adamn biri bn Ömer'e geldi ve: "Allah

yolunda cihad brakp neden bir yl hacca bir yl da umreye gidiyorsun? Oysa

Allah'n cihad konusundaki teviklerini de biliyorsun" dedi. bn Ömer:

"Yeenim! slam, Allah’a ve Resûlüne iman, be vakit namaz, Ramazan

aynda oruç, zekat ve hac olmak üzere be temel üzerine kurulmutur"

karln verdi. Adam: "Yüce Allah'n Kitab'nda zikrettii: «Eer

inananlardan iki grup birbirleriyle savarlarsa aralarn düzeltin. Eer biri

ötekine kar haddi aarsa, Allah'n buyruuna dönünceye kadar haddi

1 bn Cerir (3/296), bn Ebî Hatim 1/327 (muallak olarak 1734. hadisin hemen

akabinde) ve en-Nehhâs (sh. 111). bn Cerir'de Bakara Sûresi'nin 191. âyetini neshoden

âyetin Tevbe Sûresi'nin 5. âyeti olduu zikredilir.

1 Bakara Sur. 193

3 bn Cerîr (3/301).

* Bakara Sur. 193

5 bn Cerir (3/303).

6 Bakara Sur. 193

7 Buhârî (4513).
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aan tarafa kar savan...»
1

âyeti ile «Fitne tamamen yok edilinceye ve din

de yalnz Allah için oluncaya kadar onlarla savan...»2
âyetini iitmedin

mi?" diye sorunca, bn Ömer u karl verdi:
'4
Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

zamannda, Müslümanlann says az iken bunu yaptk. O zaman müriklerden

biri Müslüman olunca onu ya öldürürler ya da ikenceye tabi tutarlard.

Ancak Müslümanlarn says artt ve ortada bir fitne (irk) kalmad.”3

bn Ebî Hâtim, Ebû Zabyân'dan bildiriyor: Adamn biri Sa'd'a geldi ve:

"Fitne ortadan kalkana dek dier insanlarla birlikte çkp savamaya ne

dersin?" deyince, Sa'd u karl verdi: "Fitnenin tamamen ortadan kalkmas

için Resûluliah'la isaiiaiiahu aleyhi vesBiiem) birlikte savatm. Ancak sen ve dier

göbekliler fitne olsun diye savamam istiyorsunuz!”

î p
l>Jl jh* fl>Jl *tt

"Haram ay haram aya karlktr. Hürmetler karlkldr..."
(Bakara Sur. 1Ö4)

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Hicretin altnc ylnda Resûlullah (saiiaiishu

Bieyh. vesellem) umre yapmak üzere Mekke'ye doru yola çkt. Ancak mürikler

Mekke'ye girmesine ve Kâbe’ye ulamasna izin vermediler. Müriklerin Allah

Resûlü ile beraberindekileri geri çevirmesi Zilka'de aynda oldu ki bu ay

haram aylardan birisidir. Resûlullah (sbIIbIIbIui Bleyhi vesellem) dier yl ayn zamanda geri

gelmek üzere müriklerle anlat. Dier yl ayn ayda Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem) ashabyla birlikte gelip Mekke'ye girdi. Bu ekilde Yüce Allah, bir önceki

yln ksasn Peygamberimize (saiiaiishu aleyhi vesellem) aldrm oldu. Bu konu hakknda

da: "Haram ay haram aya karlktr. Hürmetler karlkldr..."4
âyeti nazil

oldu."5

Vâhidî, el-Kelbî vastasyla Ebû Sâlih’ten, o da bn Abbâs’tan bildiriyor: "Bu

âyet, Hudeybiye ban hakknda nazil oldu. Resûlullah’n (sMMu aleyhi vesellem)

Mekke'ye giriine engel olununca, müriklerle bir yl sonrasnda geri dönme

üzerine anlama yapld. Bir yl sonra Resûlullah (sbIIbIIbIhj aleyhi vesellem) ashabyla

1

Hucurât Sur. 9
3

Bakara Sur. 193

5 Buhârî (4514).

4 Bakara Sur. 194

* bn Cerîr (3/299)
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birlikte kaza umresi için hazrla balad ve silahlann da kuandlar. Zira

Kureylilerin anlamaya sadk kalmamas daha önce olduu gibi Mekke'ye

girilerine engel olup sava çkarmas konusunda bir endie tayorlard.

Ancak ashabn haram aylardan olan bir ayda müriklerle savatan holanmas

üzerine bu âyet nazil oldu."’

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye'den bildiriyor: "Resûlullah (saiBiaht aleyhi

vesellem) ashabyla birlikte Zilka’de aynda umre için ihrama girdi, kurbanlklar da

yanna alarak Mekke'ye doru yola koyuldu. Ancak Hudeybiye'de mürikler

Mekke'ye girmelerine izin vermedi. Sonrasnda Resûlullah {sbIIbIIbIui aleyhi ** ailem)

dier yl geri gelmek, Mekke'de üç gün kalmak ve giderken de yannda

Mekkelilerden kimseyi almamak üzere müriklerle bir anlama yapt.

Anlama sonras Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi m*im) ashabyla birlikte getirdikleri

kurbanlan Hudeybiye'de kestiler ve tralann da oldular. Dier yl Zilka'de

aynda tekrar gelip Mekke'ye girdiler. Mekke'de üç gün boyunca kalp

umrelerini yaptlar. Mürikler bir önceki yl Hudeybiye’den onu geri

çevirdikleri için pek de gururlanmalard. Bu ekilde Yüce Allah, bir önceki yln

ksasn Peygamberimize (saflaiiatu aleyh- ««im) aldrm oldu. Yüce Allah onlan, bir

yl öncesinde geri çevrildikleri ayda Mekke'ye soktu ve bu konuda: "Haram

ay haram aya karlktr. Hürmetler karlkldr ..."
2
buyurdu." 3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid: "Haram ay

haram aya karlktr. Hürmetler karlkldr..."4 âyetini açklarken öyle

demitir: "Mürikler, Zilka’de aynda Resûlullah' Maiiahu aleyhi «selim)

Hudeybiye'de Harem bölgesinden geri çevirmeleri dolaysyla oek

gururlanmalard. Ancak Yüce Allah bir yl sonrasnda onu Mekke'ye soktu ve

kaza umresini gerçekletirdi. Bir yl öncesinde yapamad eyin ksasn

gerçekletirmi oldu ." 5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: "Resûlullah (saUaitahu aleyhi

««Dm) ashabyla birlikte Zilka’de aynda kurbanlklan da yanna alarak umre

için Mekke'ye doru yola koyuldu. Ancak Hudeybiye'ye ulatklannda

mürikler Mekke'ye girmelerine izin vermedi. Sonrasnda Resûlullah (sal aiiahu

1

Vahidî (sh. 37).
1

Bakara Sur. 194

i bn Cerîr (3/307) ve bn Ebî Hatim (1/328). bn Cerîr'de Rab'in sözü olarak geçer
4 Bakara Sur. 194
5 bn Cerîr (3/305).
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aleyhi vesellem) dier yl geri gelmek, Mekke’de üç gün kalmak, yanlarnda bir

yolcunun tad silah dnda silah getirmemek ve giderken de yannda

Mekke’lilerden kimseyi götürmemek üzere müriklerle bir anlama yapt.

Anlama sonras Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem) ashabyla birlikte getirdikleri

kurbanlar Hudeybiye’de kestiler ve tralarn da oldular. Dier yl Zilka'de

aynda tekrar gelip Mekke'ye girdiler. Mekke'de üç gün boyunca kalp

umrelerini yaptlar. Mürikler bir önceki yl Hudeybiye'den onu geri

çevirdikleri için pek de gururlanmalard. Bu ekilde Yüce Allah, bir önceki yln

ksasn Peygamberimize (sailallahu aleyhi vesellem) aldrm oldu. Yüce Allah onlar, bir

yl öncesinde geri çevrildikleri ayda Mekke'ye soktu ve bu konuda: "Haram

ay haram aya karlktr. Hürmetler karlkldr ..."

1

buyurdu .”3

bn Cerîr ve en-Nehhâs, en-Nâsih’de bn Cüreyc’den bildiriyor: Atâ'ya:

"Yüce Allah'n: «Haram ay haram aya karlktr. Hürmetler karlkldr ...»
3

buyruu ne anlama geliyor?” diye sorduumda u karl verdi: "Mürikler,

umre için gelen Resûlullah'n (saiiailahu aleyhi vesellem) Mescid-i Haram'a girmesine izin

vermediler ve Hudeybiye’den geri çevirdiler. Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem) bir

sonraki yl umre yapmak üzere Mekke'ye girdi. Bu ekilde haram bir ayda

yaplmak istenen ancak yaplamayan bir umre, dier yl yine haram bir ayda

kaza edildi .”
4

Beyhakî, Delâil*de Urve ile bn ihâb’dan bildiriyor: "Resûlullah (sailallahu aleyhi

vesellem) Hudeybiye anlamasndan bir yl sonra hicretin yedinci ylnda Zilka'de

aynda umre yapmak üzere yola çkt. Zilka'de ay bir yl öncesinde

müriklerin Mescid i Haram'a giriine izin vermedikleri ayd. O umre hakknda

Yüce Allah: "Haram ay haram aya karlktr. Hürmetler karlkldr ..."5

âyetini indirmiti. Bu gidiinde Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem) bir yl öncesinden

geri çevrildii haram aylardan biri olan Zilka'de aynda umresini

gerçekletirdi .” 6

1 Bakara Sur. 194
2 bn Cerîr (3/306).

3 Bakara Sur. 194
4 bn Cerîr (3/309) ve en-Nchhâs (sh. 114).

5 Bakara Sur. 194
6
Beyhakî (4/314).
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“...O halde kim size saldrrsa siz de aynsyla karlk verin.

Allah'a kar gelmekten saknn ve bilin ki Allah bu
saknanlarla beraberdir." (Baka™ Sur. 194)

Ebû Dâvud, en-Nâsih’öe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Beyhakî, Sünen'âe bn Abbâs'tan bildiriyor: “...O halde kim size saldrrsa siz

de aynsyla karlk verin..."’ "Bir kötülüün karl, onun gibi bir

kötülüktür..."
2 "Kim zulme uradktan sonra hakkn alrsa, bunlara hiçbir

sorumluluk yoktur ." 3 "Eer ceza vermek isterseniz size yaplann aynyla

mukabele edin ..."
4
ve benzeri âyetler, Mekke döneminde Müslümanlarn

says az iken ve mürikleri yenecek güçleri yok iken nazil olan âyetlerdir. Bu

dönemde mürikler Müslümanlar aalar ve onlara ikence ederlerdi.

Böylesi bir durumda Yüce Allah Müslümanlara, müriklerin yaptklanna

aynyla karlk vermeyi veya yaptklanna sabretmeyi veya bu yaptklarndan

dolay onlan affetmeyi emretmitir. Ancak Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi vseiiem)

Medine'ye hicret ettikten sonra Yüce Allah kendisine bir güç bahedince,

Müslümanlann zulüm ve hakszlk görmeleri halinde bu güç sahibine

bavurmalan, cahiliyye insanlar gibi olas davalarda birbirlerine kar kin ve

dümanlk gütmemeleri emredilmitir. Bu konuda da: "...Kim, haksz yere

öldürülürse, onun velisine sultan kldk ..."5 âyeti nazil olmutur. Âyetle de

böylesi durumlarda kiilerin bu sultana bavurmalar, sultann da kendilerine

hakszlk edenlerden haklann almalannda yardmc olaca belirtilm tir.

Ancak bu sultana bavurmadan kendi gücüne dayanarak hakkn alan kii, asi

olmu ve an gitmi demektir. Cahiliye insanlanmn yaptklarn yapm ve

Allah'n bu yöndeki hükmüne raz olmam demektir." 6

1

Bakara Sur. 194
J ûra Sur. 40
3 ûra Sur. 41
4 Nah! Sur. 126

1 srâ Sur. 33
6 bn Cerîr (3/310), bn Ebî Hatim 1/329 (1740) ve Beyhakî (8/61).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kim size saldrrsa siz de

aynsyla karlk verin..."
1

âyetini açklarken: "Bu aylarda sizinle savatklar,

size saldrdklar kadaryla onlarla savan "demitir.

2

Ahmed, bn Cerîr ve en-Nehhâs, en-Nâsih’öe Câbir b. Abdillah'tan

bildiriyor: "Resûlullah (saUiahu aleyhi vEseiMmüslümanlara kar bir saldr olmad
müddetçe haram aylarda asla savaa çkmazd. Savaa çktktan sonra haram

aylardan biri girdii zaman da ayn bitimine kadar bulunduu yerde ikamet

ederdi."3

i» Jl ijîiî V> il JîT

"Mallarnz Allah yolunda harcayn. Kendi kendinizi

tehlikeye atmayn. yilik edin. üphesiz Allah iyilik edenleri

sever/' (Bakara Sur. 195)

Abd b. Humeyd, Buhârî ve Beyhakî, Sünen *de bildirdiine göre Huzeyfe:

"Mallarnz Allah yolunda harcayn. Kendi kendinizi tehlikeye atmayn..."4

âyetini açklarken: "nfak hakknda nazil olmutur" demitir.

5

Vekî', Süfyân b. Uyeyne, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Huzeyfe: "...Kendi kendinizi

tehlikeye atmayn..."
6
âyetini açklarken: "Fakir düme korkusuyla Allah

yolunda infak etmeyi terketmektir” demitir.

7

Vekî’, Abd b. Humeyd ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Kendi kendinizi tehlikeye atmayn..."
8
âyetini açklarken: "Allah yolunda

1

Bakara Sur. 194
2 bn Cerîr (3/310).

} Ahmed 22/438, 23/60 (14583, 14713), bn Cerir (3/648, 649) ve en-Nehhâs (sh. 121,

122). Müsned' in muhakkikleri: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.
4 Bakara Sur. 195
5 Buhârî (4516) ve Beyhakî (9/45).

6
Bakara Sur. 195

7 Saîd b. Mansûr (2404), bn Cerîr (3/313) ve bn Ebî Hatim 1/133 (1744).
8
Bakara Sur. 195
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infak etmeyi terk etmektir. Bir ok ucu olsa dahi bu yolda intakta

bulunulmaldr" demitir.

1

Firyâbî, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Tehlike,

kiinin Allah yolunda öldürülmesi deil, Allah yolunda intaktan uzak

durmasdr."1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre krime: "...Kendi

kendinizi tehlikeye atmayn ..."3 âyetini açklarken: "Allah yolunda yaplacak

intaklar konusunda nazil olmutur"’ demitir .

4

Vekî’ ve Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildiriyor; "...Kendi kendinizi

tehlikeye atmayn ..."5 âyeti, Allah yolunda intakta bulunma konusunda nazil

olmutur."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildiriyor:

"Müslümanlar Allah yolunda cihada çktklar zaman her biri yannda azk da

götürürdü. Az iyi ve bol olan kiiler azk bakmndan durumu kötü olan

arkadayla kendi azn bitene kadar paylard. te bu konuda Yüce Allah:

"Mallarnz Allah yolunda harcayn. Kendi kendinizi tehlikeye atmayn ..."
6

âyetini indirmitir." 7

bn Cerîrîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken öyle

demitir: "Önceleri Müslümanlar yolculua veya savaa çkar, ancak

mallanndan intakta bulunmazlard. Bu âyetle Yüce Allah, Allah yolunda

çktktan savalarda mallanndan intakta bulunmalann emretmitir." 8

Abd b. Humeyd ve Beyhakî, uab ’da bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Kendi kendinizi tehlikeye atmayn ..." 9 âyetini açklarken: "Burada

kastedilen tehlike cimriliktir" demitir.

10

’ Beyhakî (9/45).

' bn Cerîr (3/314).

3 Bakara Sur. 195
4 bn Cerîr (3/314).

5 Bakara Sur. 195
6 Bakara Sur. 195
7 bn Cerîr (3/314) ve bn Ebî Hatim 1/331, 332 (1746).
8 bn Cerîr (3/315,316).

9 Bakara Sur. 195
10
Beyhakî (10902).



Âyet: 195 289

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Bazlar Resûlullah'n (saiUtau aleyh «seiiem) gönderdii

müfrezelere katlr, ancak giderken yannda kendisine lazm olan nafakay

götürmezdi. Bu durumda ya yolda kalr veya dierlerine yük olurdu. Bu âyetle

Yüce Allah bu kiilerin kendilerine verdii rzktan bu yolda harcama

yapmalarn ve kendi kendilerini tehlikeye atmamalann emretmitir.

Buradaki tehlike de sefer esnasnda kiinin açlktan, susuzluktan veya

yürümekten dolay telef olmasdr. Yannda fazladan mal olanlara da:

"...yilik edin. üphesiz Allah iyilik edenleri sever”’ buyurmutur." 2

Abd b. Humeyd, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, Baavî, Mu'cem’de, bnu’l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, bn Kani' ve Taberânî, Dahhâk b. Ebî Cebîre'den

bildiriyor: "Ensâr, Allah yolunda infakta bulunup sadaka verirlerdi. Ancak bir

yl ktlk olunca yoksul kalma yönünde endieye kapldlar ve infak ile

sadakalann kestiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Mallarnz Allah yolunda

harcayn. Kendi kendinizi tehlikeye atmayn ..." 3 âyetini indirdi .”
4

Süfyân b. Uyeyne ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Mallarnz Allah yolunda harcayn. Kendi kendinizi tehlikeye atmayn ..."5

âyetini açklarken: "Yoksul düme korkusu ve endiesi, infak etmekten sîzleri

alkoymasn" demitir.

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bnu'I-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Hâkim, Taberânî, bn Merdûye ve

Beyhakî, Sünen ’de Elem b. Ebî mrân’dan bildiriyor: Kostantiniyye’de

(stanbul'da) idik. Komutan olarak Msrllarn banda Ukbe b. Âmir,

amllarn banda ise Fadâle b. Ubeyd vard. Karmza Rumlardan büyük bir

ordu çknca karlarnda saf aldk. Bu esnada Müslümanlardan biri Rumlarn

saflanna doru hücum ederek aralarna girdi. Bunun üzerine Müslümanlar:

"Sübhanallah! Kendini tehlikeye atyor!” diye barmaya baladlar. Bunu

duyan ashâbdan Ebû Eyyûb el-Ensârî kalkp öyle dedi: "nsanlar! Siz bu âyeti

’ Bakara Sur. 195
1 bn Cerîr (3/318, 319) ve bn Ebî Hâtim 1/331 (1745).

> Bakara Sur. 195

* Metâlibu'l-Âliye’de (5274) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, bn Cerîr (3/315), bn Ebî Hâtim

1/332 (1750), bn Hibbân (5709), bn Kani' (2/32) ve Taberânî 22/390 (970), M. el-Evsat

(5671). bn Cerîr bunu a'bî'nin sözü olarak zikreder. Dierleri ise a'bî vastasyla

Dahhâk b. Ebî Cebîre'den zikrederler.

5 Bakara Sur. 195
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bu ekilde mi yorumluyorsunuz? Oysa bu âyet, biz Ensarl olanlar hakknda

nazil oldu. Yüce Allah slam dinini güçlü, yardmclarn da kalabalk klnca

kendi aramzda, Resûlullah'a {saiiallahu aleyhi vesefcm) duyurmadan: “Mallarmz

bakmszlktan telef oldu. Yüce Allah dinini güçlü, yardmclann da kalabalk

kld. Artk mallarmzn banda dursak, bakmn yapp slah etsek!” diye

konumaya baladk. Bunun üzerine Yüce Allah bize cevap niteliinde

Peygamberimize (sauiahu aleyhi reseiem): “Mallarnz Allah yolunda harcayn. Kendi

kendinizi tehlikeye atmayn...'” âyetini indirdi. Kendi ellerimizle kendimizi

tehlikeye atmak demek, cihad brakmamz, mallarmzn banda durup

ilerimizle ilgilenmemizdi.”
2

Vekî\ Süfyân b. Uyeyne, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Berâ b. Âzib'e:

"...Kendi kendinizi tehlikeye atmayn ..." 3 âyetinde bahsedilen tehlike,

kiinin dümana saldnp öldürülene kadar savamas m?” diye sorulunca u
karl vermitir: “Hayr! Tehlikeden kast, günah ileyen kiinin kendi

kendine: «Yüce Allah beni asla affetmez!» demesidir!”4

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Merdûye, Taberânî ve Beyhakî,

uab’da, NuTnân b. Beîriden bildiriyor: Önceleri kii bir günah iledii

zaman: “Bundan dolay artk balanmam" derdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"...Kendi kendinizi tehlikeye atmayn ..."5 âyetini indirdi.
6

Vekî', Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Abîde es-Selmânî:

"...Kendi kendinizi tehlikeye atmayn ..." 7 âyetini açklarken: “Tehlike,

Allah'n rahmetinden ümit kesmektir" demitir.
8

’ Bakara Sur. 195
1 Ebû Dâvud (2512). Tirmizî (2972, "sahih"), Nesâî, el-Kübrâ (11028, 11029), bn Cerîr

(3/323), bn Ebî Hâtim (1/330), bn Hibbân (4711), Hâkim (2/275, "sahîh") ve Taberânî

(4060). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 2193).

J Bakara Sur. 195

4 bn Cerîr (3/320), bn Ebî Hâtim 1/332 (1748), Hâkim (2/275, "sahîh") ve Beyhakî

(9/45), uab (7093).

5 Bakara Sur. 195
6 bn Kesîr, Tefsîfde (1/332) geçtii üzere bn Merdûye, Taberânî, M. el-Evsat (5672)

ve Beyhakî (7092).

7 Bakara Sur. 195
8 bn Cerîr (3/321).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

“Âyette bahsedilen tehlike, Yüce Allah’n azabdr” demitir .

1

bn Ebî Hâtim, Abdurrahman b. el*Esved b. Abdiyeûs'den bildiriyor:

Dmak’ kuattmz zaman Müslümanlardan biri, tek bana aceleyle

düman kuvvetlerine hücuma geçti. Dier Müslümanlar bu yaptndan

dolay adam knadlar ve durumunu Amr b. el-Âs’a bildirdiler. Amr da haber

gönderip adam geri çekti ve öyle dedi: “Yüce Allah: "...Kendi kendinizi

tehlikeye atmayn.. ." 2
buyurur.”3

bn Cerîriin bildirdiine göre sahabeden bir adam: ifadesini:

“Üzerinizdeki farzlar ifa edin” eklinde açklamtr .

5

Abd b. Humeyd, Ebû shâk'tan bu yorumun benzerini zikreder.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre krime: “

jg^MJI” 6
âyetini açklarken: “Yüce Allah hakknda hüsnü zanda bulunun,

anlamndadr” demitir.

7

• fk jJj

"Haca da, umreyi de Allah için tamamlayn.,/'
(Bakara Sur. lOfi)

bn Ebî Hâtim, Ebû Nuaym, DelâiVde, bn Abdilber, Temhîd ’de Ya'lâ b.

Umeyye'den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh, veseiiem) Ci'râne’de iken yanna

bir adam geldi. Adamn üzerinde cübbesi, üzerinde de koku izleri vard. “Yâ

Resûlullah! Umremi nasl yapmam emredersin?” diye sordu. Yüce Allah:

"Hacc da, umreyi de Allah için tamamlayn ..."
8
âyetini indirince Resûlullah

(sBiaiiehu aleyhi vesellem): "Umre konusunda soru soran adam nerede?" buyurdu. Adam:

“Buradaym” deyince, Allah Resûlü (sBiiaiiahu aieytu vesellem) adama: "Cübbeni çkar,

' bn Cerîr (3/325) ve bn Ebî Hâtim 1/332 (1749).
1

Bakara Sur. 195

* bn Ebî Hâtim 1/332 (1747).

4 Bakara Sur. 195

s bn Cerir (3/317).

6 Bakara Sur. 195
7 bn Cerîr (3/327).

8
Bakara Sur. 196
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üzerindeki koku izlerim de ykayp temizle. Sonra haccederken ne yapyorsan

umrede de aynsn yap " buyurdu .

1

âfiî, Ahmed, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî,

Ya’lâ b. Umeyye'den bildiriyor: Hz. Peygamber (sByiahuBieyhi «senem) Ci’râne'de iken

yanna bir adam geldi. Adamn üzerinde cübbesi, cübbesinin üzerinde de

koku izleri vard. "Yâ Resûlullah! Umremi nasl yapmam emredersin?" diye

sordu. Bunun üzerine Peygamberimize (saiiaiiahu aleyhi tedimi) bu konuda vahiy

inmeye balad. Vahiy inerken de Resûlullah (aMbhu aleyhi vesellem) bir örtüyle üzerini

örttü. Ben de vahiy indii srada Peygamberimizi (saiMiahu aleyhi vesallem) görmey: çok

ister, bunu dile getirirdim. Ömer bana: "Peygamberimizi (saiialbhu aleyhi vuiitr)

kendisine vahiy inerken görmek ister misin?" diye sordu ve Allah Resulünün

üzerine çekmi olduu örtüyü kenarndan kaldrd. Örtünün altndan deve

yavrusunun hnltsn andran bir ses geliyordu. Vahyin nazil olmas bitince

Allah Resulü örtüyü üzerinden kaldrd ve: "Umre konusunda soru soran adam

nerede?" diye sordu. Sonra ona: "Üzerindeki koku izlerini de ykayp temizle

ve cübbeni de çkar. Sonra haccederken ne yapyorsan umrede de aynsn yap"

buyurdu .

2

Vekî', bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, en-Nehhâs, en-Nâsih’âe, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de bildirdiine

göre Hz. Ali: "Hacc da, umreyi de Allah için tamamlayn ..." 3 âyetini

açklarken: "Ailenin evinden ihrama girmendir" demitir.

4

bn Adiy ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah Mafeht aleyhi

meiiemi: "Hacc da, umreyi de Allah için tamamlayn ..."5 âyetini açklarken:

"Hacc tamamlayan eylerden biri de ailenin evinden ihrama girmendir
"

buyurmutur .

6

1 bn Ebî Hatim 1/334 (1761), Ebû Nuaym 1/225 (176) ve bn Abdilber (2/249-252).

1
afiî, ifâu'l-Ayy 1/521 (812), Ahmed 29/468, 480. 482 (17948, 17964, 17965, 16967),

Buhârî (1536, 1789, 1847, 4329, 4985), Müslim (1180), Ebû Dâvud (1819-1822), Tirmizî

(835, 836) ve Nesâî (2667, 2708, 2709).

J Bakara Sur. 196
4 bn Ebî eybe (4. Cildin ilk ksm, sh. 81), bn Cerîr (3/329), bn Ebî Hatim 1/333

(1755), en-Nehhâs (sh. 126), Hâkim (2/276, "sahîh") ve Beyhakî (5/30).

5 Bakara Sur. 196
6 bn Ady (2/544) ve Beyhakî (5/30), uab (4025). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (210):

"Münker hadistir" demitir.
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Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer: "Hacc da,

umreyi de Allah için tamamlayn..."' âyetini açklarken: "Hac ile umreyi

birbirinden ayrmak ve umreyi hac aylan dnda bir ayda yapmak hac ile

umreyi tamamlayan hususlardandr" demitir.
2

bn Cerir ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Hac veya umre için ihrama giren kii bunlarn

gereklerini tamamlamadan ihramdan çkamaz. Hac farizesi, Kurban günü

Akabe cemresini atp ziyaret tavaf da yapldktan sonra tamamlanr ve kii

ihramdan çkar. Umre ise, Kâbe tavaf edilip Safâ ile Merve arasnda sa'y

yapldktan sonra tamamlanr ve kii ihramdan çkar."3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hac ile umrenin

tamamlanmas, Yüce Allah'n bu konuda emrettiklerini tamamyla yerine

getirmekle olur" demitir.

Ebû Ubeyd, Fedâil’öe, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim ve bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre Alkame ile

brâhim öyle demilerdir: "Bu âyet, bn Mes'ûd'un kraatinde " o>Ü)i3 i3I3

çjji Ji" (Hacc ve Kâbe'ye kadar umrenizi tamamlayn) eklindedir. Buna

göre umreye giden kii Kabe'den daha ileriye gidemez. Hacda, kii bu

ibadetin gerektirdii tüm eyleri yerine getirirken, umrede sadece Kâbe'yi

tavaf edip Safâ ile Merve arasnda sa'yeder."
4

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Hz. Ali bu âyeti:

"

îyjj\'3
”
(Kâbe'ye olan hac ile umrenizi ikame edin) lafzyla okumu ve:

"Umre de hac gibi farz olan bir ibadettir" demitir. 5

bn Merdûye, Beyhakî, Sünen’de ve Isbehânî, et-Terîb’de, bn

Mes'ûd'dan bildiriyor: "Namaz, zekat, hac ve umre olmak üzere dört eyi

ikame etmeniz emredildi. Hac, büyük hac, umre ise küçük haçtr."
6

bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifde Yezîd b. Muâviye'den bildiriyor: Velîd b.

Ukbe'nin valilii srasnda mescitte, içlerinde Huzeyfe'nin de bulunduu bir

’ Bakara Sur. 196
1 bn Kesîr, Tefsir'de (1/333) geçtii üzere Abdurrezzâk ve bn Ebî Hatim 1/334 (1758).

3 bn Cerir (3/328).

4 Ebû Ubeyd (sh. 163, 164), Saîd b. Mansûr {Tefsir, 287), îbn Cerir (3/3182) ve ibn Ebî

Hatim 1/334 (1759). Bu kaynaklarda rivayet brahim vastasyla Alkame’den zikredilir.

3 bn Cerir (3/334).

6
Beyhakî (4/351).
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halkada oturuyordum. O zamanlar mescitte bekçi veya güvenlik görevlisi

bulunmuyordu. Oturuyorken bir ara birisi: “Kuriân' Ebû Musa’nn kraatine

göre okuyanlar Kinde kabilesinin kaplarnn olduu yerde toplansn.

Abdullah b. Mes’ûd'un kratine göre okuyanlar ise Abdullah'n evinin yannda

toplansnlar" diye seslendi.

Ebû Musa ile Abdullah b. Mes’ûd, Bakara Sûresi'nin 196. âyetini *arkl

okudular. Abdullah bu âyeti: “ot: 11 i^lj" lafzyla okurken, Ebû

Mûsa: “j l'jliJ13 l$!rV' lafzyla okudu. Osman b. Affân'n hilafeti

dönemindeydi. Huzeyfe bu farklt okuyuu iitince öfkeden gözleri kpkrmz
oldu ve Abdullah’a: “Ya biner gidip bunu müminlerin emirine bildirirsin. Ya da

ben binip ona giderim!" dedi. Sizden öncekiler ite böyle insanlard. Sonra

Huzeyfe gelip oturdu ve öyle dedi: “Yüce Allah, Muhammed’i Maiiatu aleyhi

vesellem) peygamber olarak gönderdi. Hz. Peygamber (sBieliuhu aleyhi melM slam

dinine girenlerle birlikte dini kabul etmeyenlere kar savat. Sonrasnda

Yüce Allah slam dinini muzaffer kld. Peygamberimizin (saiiaMu aleyhi vssellem)

vefatndan sonra insanlar yanl fikirleriyle düman süvarisinin saldrmas gibi

saldrp slam’ yaraladlar. Sonrasnda Ebû Bekr hilafete geldi ve bir süre bu

görevde kald. Onun da vefatndan sonra insanlar düman süvarisinin

saldrmas gibi yanl fikirleriyle saldrp slam’da bir yara daha açtlar. Ondan

sonra Ömer hilafete geçip slam’a hizmet etmeye balad. O da vefat edince

insanlar düman süvarisinin saldrmas gibi yanl düünceleriyle saldrp

slam'a bir yara daha açtlar. imdi de hilafette Osmân bulunuyor. Allah'a

yemin olsun ki bir daha yanl fikirlerinizle böylesi bir saldr yapacak olursanz

slam namna elinizde hiçbir ey kalmayacak!’”

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre a'bî bu âyeti okurken: “ç^Jl îjily' deyip

susmu, ardndan umre lafzn merfû olarak: “di eklinde okumu ve:

“Umre nafile bir ibadettir" demitir.'

Süfyân b. Uyeyne, âfiî ve Beyhakî, Tâvus’tan bildiriyor: bn Abbâs'a:

“Bizden, hacdan önce umre yapmamz m istiyorsun? Oysa Yüce Allah:

’ bn Ebî Dâvud, cl-Mesâhif(sh. 11, 12)
‘

Saîd b. Mansûr (Tefsir, 288), bn Ebî eybe (4. Cildin ilk ksm, sh. 221, 222), br Ebî

Hatim 1/335 (1765) ve Beyhakî (4/349). Bu kraat âz bir kraattir.
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"Hacc da, umreyi de Allah için tamamlayn ..."
1 buyurmu ve hacc daha

önce zikretmitir" dediklerinde, bn Abbâs: "Yüce Allah: "...Bütün bunlar,

ölenin yapt vasiyyeti ve üzerindeki borcu yerine getirildikten

sonradr ..."
2
buyurur. Peki, siz önce hangisinden balyorsunuz? lk önce

vasiyeti mi yerine getiriyorsunuz yoksa önce borcu mu ödüyorsunuz?" diye

sordu. "Önce borçtan balyoruz" karln verdiklerinde: “Hac ve umre

konusu da bunun gibidir" dedi. 3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "Umre de hac gibi imkan olan kiiler için farzdr"

demitir.4

Süfyân b. Uyeyne, afiî, el-Umm *de ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor:

"Vallahi ben bu âyeti Allah’n Kitab’nda: “A> jit*"
5 eklinde

okudum."6

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Ebî eybe, Musannefte ve Abd b.

Humeyd, Mesrûk'tan bildiriyor: "Kur’ân'da namaz, zekat, hac ve umre olmak

üzere dört eyi ikame etmeniz emredildi."7

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Umre,
Q

küçük haçtr" demitir.

Abd b. Humeyd ve ibn Ebî Dâvud, el-Mesâhifte bildirdiine göre bn

Mes’ûd bu âyeti: 3 g»J >Lil3" lafzyla okumu ve öyle demitir:

"Güç geleceini bilmesem ve bu konuda ResûluIlah’tantsaiuiahuaieytvESEfem) bir ey

duymam olsam umrenin de hac gibi farz olduunu söylerdim." 9

’ Bakara Sur. 196

’ Nisa Sur. 11

3 afiî, ifâu 'l-Ayy 1/586 (965) ve Beyhakî (6/268).

4 Dârakutnî (2/285), Hâkim (1/471, "sahîh") ve Beyhakî (4/351).

s Bakara Sur. 1%
6
âfiî (2/132) ve Beyhakî (4/351).

7 bn Ebî eybe (4. Cildin ilk ksm, sh. 222): "Hac ile umreyi ikame etmekle

emrolündüm" lafzyla.
8 bn Ebî eybe (4. Cildin ilk ksm, sh. 221) ve bn Ebî Hâtim 1/334 (1762).

9 bn Ebî Dâvud (sh. 55, 56).
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Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve Hâkim’in bildirdiine göre

bn Ömer: “Umre farz bir ibadettir. mkan olan her bir kiinin ömründe bir

defa hac ile umre yapmas üzerine farzdr” demitir.'

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, Tâvus’tan bildiriyor

“Mekke ahalisi dnda umre, tüm Müslümanlann ifa etmesi gereken bir

ibadettir. Mekke ahalisinin ise umre yapmas gerekmez. Ancak

Mekkelilerden birisi çok uzak yerlerden gelmise umre yapabilir.”
2

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Atâ’dan bildiriyor: “Yüce Allah’n

belirttii gibi imkan olan her bir kiinin, Bedevilerimizin bile ömründe bir

defa hac ile umre yapmas üzerine farzdr. Ancak Mekke ahalisinin umre deil

sadece hac yapmas gerekir. Zira onlar zaten her dem Kâbe’dedirler. Umre

de Kabe’yi tavaf için yaplr.”

bn Ebî eybe ve Hâkim’in Atâ b. Ebî Rebâh vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs öyle demitir: “Mekke ahalisi dnda umre, Müslüman olan

herkesin üzerine farz olan bir ibadettir. Mekkelilere ise umre farz deildir.

Onlarn umresi Kâbe’yi tavaf etmeleridir. Evi ile Harem arasnda bir vadi

bulunan kii Mekke'ye ihraml girsin.”
3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ: “Mekke ahalisinin umre yapmalar

gerekmez. Umreye gelen kii Kabe'yi, tavaf için ziyaret eder. Oysa Mekkeliler

istedikleri zaman tavaf ederler” demitir.

4

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Hac

ibadeti farz, umre ise nafiledir" demitir.

5

âfiî, el-Umm'de, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in Ebû

Sâlih Mâhân el-Hanefî'den bildirdiine göre Resûlullah (sailatlahu aleyhi vesellem): "Hac

bir cihad (farz)dr, umre ise nafiledir

"

buyurmutur.

6

bn Mâce’nin Talhâ b. Ubeydillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiahu aleyhi

vesellem): "Hac bir cihad (farz)dtr, umre ise nafiledir" buyurmutur .

1

’ îbn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 221) ve Hâkim (1/471, "sahîh").
1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 221).

3 bn Ebî eybe (4/88) ve Hâkim (1/471).

4 bn Ebî eybe (4/88).

5 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 220).

6
âfiî (2/132) ve bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 220). Elbânî, es-Silsiletu'd-

Da’îfe'de (200) hadisin zayf olduunu söylemitir.
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve Tirmizî, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor:

Adamn biri Resûlullah'a (dUlahu Bieyh vesellem): “Umre farz mdr?" diye sorunca,

Allah Resulü (sallaflahu aleyhi vesellem): "Hayr! Ama umre yapmanz sizin için daha

hayrldr" buyurmutur .

2

Hâkim'in Zeyd b. Sâbit'ten bildirdiine göre Resûlullah (saliallahu aleyhi vesellem):

"Hac ile umre farz olan iki ibadettir. Hangisini önce yapacann bir önemi

yoktur" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe ve Hâkim, bn Sîrîn'den bildiriyor: Zeyd b. Sâbit'e hacdan

önce umre yapma konusu sorulduunda: "Hac ile umre Yüce Allah’n,

kullanndan ifasn istedii iki ibadettir. Hangisini önce yapacann bir önemi

yoktur" karln verdi .

4

âfiî, el-Umm’de, Abdullah b. Ebî Bekriden bildiriyor: “Resûlullah'nMiaiiehu

aleyhi vesdiBm), Amr b. Hazm’a yazd mektupta: "Umre, küçük hacdr" ifadesi

vard."5

Beyhakî, uab’da bn Ömeriden bildiriyor: Adamn biri Peygamberimize

(saliallahu aleyhi vesellam) gelip: "Bana nasihatte bulun" dedi. Allah Resulü (saliallahu aleyh,

vesellem): "Sadece Allah'a kulluk et ve ona hiçbir eyi ortak koma. Namazm kl,

zekatn ver. Ramazan orucunu tut. Haccn ve umreni ifa et. Sana verilen

emirleri dinle ve yerine getir. Ne yapacaksan açktan yap, sakn gizli kapakl

iler çevirme” buyurdu .

6

bn Huzeyme ve bn Hibbân'n Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saliallahu aleyhi vesellem): "Allah katnda en hayrl ameller eksiz bir iman,

ganimetlerinde ihanet barndrmayan bir sava ve tüm artlan yerine getirilmi

bir haçtr" buyurmutur .

7

Mâlik, Muvattâ’da, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce

ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saliatfahu aleyhi vesellem):

"Yaplan bir umre yaplacak bir dier umreye kadar ilenecek günahlara kefaret

1 bn Mâce (2989). Zayf hadistir (Elbân, Da’îf Sünen bn Mâce, 645).
1 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 220) ve Tirmizî (931, "sahîh"). Zayf hadistir

(Elbânî, Da’îf Sünen et-Tirmizî, 161).

3 Hâkim (1/471). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi', 2764).
4 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 221) ve Hâkim (1/471).

* âfiî (2/133).

6
Beyhakî (3975). Elbânî, Zilâlu’l-Cenne'de (1070): "snad ceyyid'tir" demitir.

7 bn Hibbân (153, 4597). bn Hibbân'n muhakkiki: "snâd basendir" demitir.
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olur. Tüm artlan yerine getirilip kabul gören bir haccn karl da Cennetten

bakas deildir" buyurmutur .

1

Ahmed, Âmir b. Rabîa’dan merfû hadis i erif olarak aynsn zikreder.'

Beyhakî, uab'da ve Isbehânî, et-Terîb'de Ebû Hureyre'den bildird ine

göre Resûlullah(saiiaiiahü aleyhi vEseiiem): "Hacnn her bir tesbihatnda her bir tehlUinde

ve her bir tekbirinde kendisi için bir müjde vardr

"

buyurmutur .

3

Müslim ve bn Huzeyme’nin Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "slam dini kendinden önceki günahlan yok eder. Hicret

kendinden önceki günahlan yok eder. Hac da kendinden önce ilenen günahlan

silip yok eder" buyurmutur.

4

Taberânî, Haan b. Ali'den bildiriyor: Adamn biri Peygamberimize (sMn

aleyhi mailem) geldi ve: “Ben korkak, zayf biriyim” dedi. Allah Resûlü de (saUafloK aleyhi

vaseiien): "O zaman bu yönde ikayetçi olamayacan bir cihada, hacca git

"

buyurdu .
5

Abdurrezzâk, Musannefte Haan b. Ali'den bildiriyor: Adamn biri

Peygamberimize (sai)aiiahu aleyhi »eniiem) gelip cihad konusunu sordu. Allah Resûlü

Cssliaiiahu aleyhi vesetiem): "Sana hiç bir yönden ikayetçi olamayacan bir cihad eklini

söyleyeyim mi? Haçtr" buyurdu .

6

Abdurrezzâk, Abdulkerîm el-Cezerî'den bildiriyor: Adamn biri

Peygamberimize (saiiaiiahu aleyh, vasellem) geldi ve: “Ben korkak biriyim, düman
karsna çkp çarpamam” dedi. Allah Resûlü {saiiaiiahu aleyhi veseHemi: "Sana içinde

çarpma olmayan bir cihad ekli söyleyeyim mi?" diye sorunca, adam: “Söyle

yâ Resûlullah!" dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü Maiiahu Bieytu yeseiiem): "Hac ile

umreye gitmekten geri durma" buyurdu .

7

Buhârî, Hz. Âie'den bildiriyor. “Yâ Resûlullah! En hayrl amelin cihad

olduunu söylüyorsun. O zaman biz de neden cihada katlmayalm?” diye

1

Mâlik (1/346), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 74), Buhârî (1773), Müslim

(1349), Tirmizî (933), Nesâ (2621, 2628), bn Mâee (2888) ve Beyhakî (4/343, 5/261).

2 Ahmed 24/469 (15701). Müsned' in muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.

3 Beyhakî (4093). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi', 3894).

* Müslim (121) ve bn Huzeyme (2515).

5 Taberânî (2910), M. el-Evsat (4287). Heysemî, Mecmau'z-Zevâd’de (3/206): "Ravieri

güvenilirdir'' demitir.
6 Abdurrezzâk (9283). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîhu'l-Câmi', 2608).

7 Abdurrezzâk (9273).
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sorduumda: "Sizin için en hayrl cihad, tüm artlaryla ifa edeceiniz hac

ibadetidir" karln verdi.'

Ahmed, bn Ebî eybe, bn Ebî Dâvud, el-Mesâhiföe ve bn Huzeyme, Hz.

Âie'den bildiriyor: "Yâ Resûlullahî Kadnlar için de cihad var mdr?" diye

sorduumda: "Kadnlar için çarpmas olmayan cihad vardr. O da hac ile

umredir" karln verdi .

2

bn Huzeyme'nin bn Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi

vEsellem) öyle buyurmutun "slam, Allah'tan baka ilah olmadna,

Muhammed'it Allah'n resûlü olduuna ehadet etmem namaz klmam

zekatn vermen, hac ile umreni ifa etmen, cenabetten gusletmen, abdestini

gereine göre alman ve Ramazan orucunu tutmandr."3

bn Ebî eybe ile bn Mâce'nin Ümmü Seleme'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseiBm): "Hac, zayf olan (dümanla savaamayan) kiilerin

cihaddr" buyurmutur.

4

Ahmed ve Taberânî'nin Amr b. Abese’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiialiahu aleyhi veseiiem): "En hayrl amel, kabul gören bir hac veya kabul gören bir

umredir" buyurmutur.

5

Taberânî ve Ahmed, Mâiz'den bildiriyor: Peygamberimize (saiialiahu Bieyhiveseiiem):

"En hayrl amel hangisidir?" diye sorulunca: "Sadece Allah'a iman, sonra

cihad sonra da kabul görecek olan bir haccn dier amellere göre üstünlüü,

günein douu ile bat arasndaki mesafe kadardr" karln verdi .

6

Ahmed, bn Huzeyme, Taberânî, M. el-Evsat’ta, Hâkim ve Beyhakî,

Câbiriden bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaMu aleyhi meltem): "Mebrur olan bir haccn

karl Cennetten bakas deildir

"

buyurdu. Ashâb: "Peki, bir hac nasl

’ Buhâri (2784).

1 Ahmed 42/198 (25322), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 76, 77), bn Ebî Dâvud

(sh. 101) ve bn Huzeyme (3074). Müsned ' in muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
3 bn Huzeyme (3065). bn Hacer, Fethu'l-Bârfâe (2/597): "Ayru isnadla Müslim

rivayet etmi ancak ayru lafzlar kullanmamtr" demitir.
4 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 77) ve bn Mâce (2902). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2346).

5 Ahmed 28/251, 252 (17027) ve Mecmau'z-Zevâid 'de (1/59, 3/207) geçtii üzere

Taberânî. Müsned' in muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
6 Ahmed 31/350 (19010) ve Taberânî 20/344 (809). Müsned’in muhakkikleri: "Sahih

hadistir" demilerdir.
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mebrûr olur?" diye sorunca, Allah Resulü Mafahu aleyhi «seiM: "Bakalarna yemek

yedirerek ve sadece temiz sözler söyleyerek" karln verdi.

Baka bir lafzda: "...Ve selam yayarak" ifadesi geçer.

1

Taberânî, M. el-Evsafta Abdullah b. Cerâd’dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseiiem):
"
Haccediniz ! Zira hac, suyun kiri ykayp

temizlemesi gibi kiinin günahlarm temizler" buyurmutur.

2

Bezzâr'n Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiWiahu*yhiveuHiem):

"Haccetmi kii, ailesinden dört yüz kiiye efaatçi olur ve hac sonras

anasndan yeni domu gibi günahlarndan temizlenir

"

buyurmutur.’

Beyhakî, uab’da, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Ebu’l-Kâsm'n CsbRbU^l aleyhi

veseiiem) öyle buyurduunu iittim:
41Kii, Beytu'l-Harâm'a (hac veya umre için)

gitmek üzere devesine bindiinde devenin ayan her bir kaldrmas ve yere

koymasnda Yüce Allah ona bir iyilik sevab yazar, bir günahn siler ve katnda

makamn bir derece yükseltir. Kabe'ye varp tavafm yapnca, sonrasnda Safa

ile Merve arasnda say'edip tran da olunca anasndan doduu gün
t
fibi

günahlarndan arnr. Hac sonras da kii artk ilerisi için amel etmelidir.

"

4

Hâkim ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (lalialiahu

aleyhi vBsellem): "Yüce Allah'n ziyaretçileri gazaya çkan, hacca ve umreye giden

olmak üzere üç kiidir" buyurmutur.

5

Bezzârin Cibiriden bildirdiine göre Resûlullah MiaiLahu aiey** «mIM: "Hac, lar

ile umreciler Allah'n misafirleridir. Yüce Allah onlar davet etmi, onlar da bu

davete icabet etmilerdir. Onlar istemi, Allah da dilediklerini vermitir"

buyurdu .

6

bn Mâce ile bn Hibbân'n bildirdiine göre Hz. Peygamber (oiiaiiahu aleyhi

veseiiem): "Allah yolunda gazaya çkan, hacca ve umreye gidenler Allah'n

’ Ahmed 22/367, 438 (14482, 14582), Taberânî (8405), Hâkim (1/483) ve Beyhakî

(5/262). Miisned'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

'Taberânî (4997). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (3/209): "snâdnda yalana biri olan

Va'lâ b. el-Edak bulunmaktadr" demitir.

1 Bczzâr (3196). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'de (3/211): "snadnda ismi zikredilmeyen

ravi vardr" demitir.
* Beyhakî (4115). Zayf hadistir (Elbânî, Datfu't-Terîb, 690).

5 Hâkim (1/441, "sahîh") ve Beyhakî (5/262), uab (4103).
5

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1153). Heysemî, Mecmau ’z-Zeoâid'de (3/211): "Kavileri

güvenilirdir" demitir.
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misafirleridir. Yüce Allah onlar davet etmi, onlar da bu davete icabet

etmilerdir. Onlar istemi, Allah da dilediklerini vermitir" buyurdu .

1

Nesâî, bn Mâce, bn Huzeyme, bn Hibbân ve Beyhakî'nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»iaiianu aleyhi vesdiem): "Hanlar ile

umreciler Allah'n misafirleridir. Allah'a dua ettiklerinde dualarn kabul eder,

balanma dilediklerinde onlar balar

"

buyurmutur .

2

Beyhakî, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Harem bölgesinde ikamet edenler hac

için gelenlerin üzerlerinde olan hakk bilselerdi geldiklerinde yanlarna gider

bineklerini öperlerdi. Çünkü bunlar dier tüm insanlar içinde Allah'n

misafirleridir."
3

Bezzâr, bn Huzeyme, Taberânî, M.es-Saîr, Hâkim ve Beyhakî’nin Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saiMiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur:

"Hac sonras hem hacnn hem de balanmasn istedii kiilerin Zilhicce

aynn kalan ksmnda, Muharrem, Safer aylarnda ve Rabiulevvel aynn ilk on

gününde olan günahlar balanr."

Baka bir lafzda: "Allahm! Hacy ve hacnn balanmasn diledikleri

kiileri bala !"
eklinde geçer .

4

bn Ebî eybe ve Musedded, Müsned’de bn Ömer'den bildiriyor: “Hac

sonras hem hacnn hem de balanmasn istedii kiilerin Zilhicce aynn

kalan ksmnda, Muharrem, Safer aylannda ve Rabiulevvel aynn ilk on

gününde olan günahlan balanr."5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz.Ömer, Kâbe'nin kapsnn yannda

bir hutbe verip öyle demitir: “Kiinin u eve (Kâbe'ye) sadece ibadet için

gelmesi ve Hacer-i Esved'i selamlamas, geçmi günahlannn kefareti olur."
6

1 bn Mâce (2893) ve bn Hibbân (4613). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce,

2339).
1
Nesâî, el-Kübrâ (3604, 4329), bn Mâce (2892), bn Huzeyme (2511), bn Hibbân

(3692) ve Beyhakî (5/262), uab (4106). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfSünen bn Mâce, 629).

3 Beyhakî, uab (4110).

4 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1155), bn Huzeyme (2516), Taberânî (2/114), Hâkim (1/441,

"sahîh") ve Beyhakî (5/261). Heysemî, Mecmau'z-Tevâid’de (3/40): "snâdmda güvenilir

olan ancak hakknda tenkitler bulunan erik b. Abdillah vardr. Dier ravileri Sahih' in

ravileridir " demitir.

5 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 177).
6 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 74).
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bn Ebî eybe, Hz.Ömer'den bildiriyor: “Sadece hac niyeti ile bu eve

(Kâbe'ye) gelen kii, hac sonras anasndan yeni domu gibi günahlarndan

annr." 1

Hâkim, Ümmü Ma'kil’den bildiriyor: Kocam genç bir deveyi sadece Allah

yolunda kullanlmak üzere ayrd. Umreye gitmek istediimde kocamdan bu

deveyi istedim. Ancak kocam vermeyi kabul etmedi. Resûlullah'a (saiiBiiahj aleyhi

meiiem) gelip durumu anlattmda deveyi bana vermesi için kocama emir verdi

ve: "Hac da, umre de Allah yolunda yaplan ibadetlerdir. Ramazan aynda

yaplan bir umre de bir hacca bedeldir veya bir hac kadar sevap alr

"

buyurdu .

2

Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (saHaibhu aleyhi reseiiem) hacca

niyetlendi. Kadnn biri kocasna: “Beni de hacca götür" dedi. Kocas: “Seni

hacca götürecek bineim yok" karln verdi. Kadn: “Su tamada
kullandn deveyi ver" deyince, kocas: “Benle olun onu kullanacaz"

karln verdi. Kadn: “Filan deveyi veri' deyince, kocas: “Onu sadece Allah

yolunda kullanmak üzere ayrmm" karln verdi. Kadn: “O zaman

dolaptaki hurmay satalm" deyince, kocas: “O hurma bizim zahiremiz"

karln verdi. Hz. Peygamber (Mshu aleyhi ycseiiem) haccedip Mekke'den geri

döndüü zaman kadn, kocasn ona gönderdi: “Ona selamm söyle ve

onunla birlikte haccetmeye denk olabilecek amelin ne olduunu sor” dedi.

Kocas, Allah Resûlü’ne gelip olanlar anlatt. Allah Resûlü («iaiiahu aleyhi mttemi:

"Keke Allah yolunda kullanmak üzere ayrdn deveyi binmesi için

verseydin” buyurdu. Kadnn da hac konusundaki duyarllna arp gülerek:

"Benden de ona selam söyle ve Ramazan aynda yaplan umrenin benimle

birlikte yaplan bir hacca denk olduunu söyle" buyurdu .

3

bn Ebî eybe ve Hâkim, Hz. Âie'den bildiriyor: Umre yaptm srada Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aiayhi vesaiiem) bana:
"Yorgunluun ve harcamalarn orannda

sana ecir vardr" buyurdu/

bn Ebî eybe, Habîb’den bildiriyor: Bir topluluk hacca giderken

Rebeze'de bulunan Ebû Zer'e uradklannda onlara: “Hac için ne kadar da

çaba harcamsnz! Hac sonras da artk ilerisi için amel edin" dedi.’

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 74, 75).

2 Hâkim (1/482, "sahîh"). Sahih hadistir (bak: Elbân, Sahthu'l-Câmi', 1595).

J Hâkim (1/484, "sahîh"). Zehebî de bunu zikretmi ve: "Âmir el-Ahvel'i birden çok

kii zayf olarak görmütür. Buhârî de onu hüccet olarak kabul etmemitir" demitir.
4 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 126) ve Hâkim (1/471, "sahîh").
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bn Ebî eybe'nin brahim'den bildirdiine göre bn Mes'ûd da bir

toplulua ayn eyi (Ebû Zer’in dediini) söylemitir .

2

bn Ebî eybe, Habîb b. ez-Zübeyr’den bildiriyor: Atâ’ya: "Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi veseliem): "Hac sonras artk ilerisi için amel edin" buyurduu sana

ulat m?" diye sorduumda: "Hayr! Ama Osman ile Ebû Zer'in böyle dedii

bana ulat" karln verdi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ka’b, haclardan bir topluluk görünce:

"Allah'n mafiretinden baka elde edecekleri eyleri bilselerdi içleri huzurla

dolard" demitir.

4

bn Ebî eybe, Ka'b’dan bildiriyor: "Hac, umreci veya Allah yolunda

gazada olan kii, tekbir getirdii zaman bu tekbir ufukta kaybolup gidene

kadar arkasndaki çöller birbiri ardnca bunu tekrarlayp durur."5

Ahmed ve Hâkim'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûluliah (satBJahu aleyhi

veseliem): "Hacca niyetlenen kii bunu en ksa zamanda ifa etsin. Zira kiinin mal

kaybolabilir, hasta olabilir ve fakir düebilir'' buyurmutur .

6

lsbehânî, et-Terîb’de bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûluliah (saiiaiiahu eieyhî

veseliem): "Hacc en ksa zamanda ifa edin. Zira kii bana neler geleceini

bilemez" buyurmutur.

7

lsbehânî, Ebû Cafer Muhammed b. Ali'den, o da babasndan, o da

babasndan naklen bildirdiine göre Resûluliah (saliaiiahu aleyhi veseliem) öyle

buyurmutur: "Erkek veya kadn kul, Allah'n rzasna uygun olan bir yerde

harcamas gereken bir mal harcamayp elinde tuttuu zaman mutlaka o maln

birkaç katn Allah'n öfkesine sebep olacak bir eyde harcar. Dünyalk

ihtiyaçlardan birini gidermek için hacca gitmeyen kii, o ihtiyacn gidermeden

baka ihtiyaçlarnn da çktn görecektir. Müslüman kardeinin ihtiyac olan

bir konuda -o ihtiyaç giderilsin veya giderilmesin- yannda durmayan kii, bir

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 75).

J bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 75).

J bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 75).

* bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 75).

5 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 76).

6 Ahmed 3/332 (1833, 1834) ve Hâkim (1/448, "sahih"). Müsned'in muhakkikleri:

"Hasen hadistir" demilerdir.
7 Münzirî, el-Terhîb ve't-Terb'de (2/168) geçtii üzere lsbehânî. Elbârû, el-rvâ’da

(990) hadisin sahih olduunu söylemitir.
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bakasna kendisini günaha sokacak ve herhangi bir karlk da alamayacak bir

ite yardm etmeye maruz braklr."'

Taberânî, M. el-Evsat*ta Ebû Zer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sailsliahu aleyf vtsciiem) öyle buyurmutun Dâvud (ievtnnetam): "lâhi! Seni evinde ziyaret

eden kullarna mükâfatn nedir?" diye sorunca, Yüce Allah u karl
vermitir: "Her ziyaretçinin ziyaret edilen kii üzerinde baz haklan olur. Ey

Dâvud! Beni ziyaretlerine karlk olarak dünyada onlara afiyet, huzuruma

çktklannda da mafiret vardr."2

Taberânî, M. el-Evsat*ta, Sehl b. Sa'd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu Bierhi «seiiem): "Yüce Allah yolunda telbiye getirerek veya tehlîl ederek cihada

veya hacca giden Müslümann, güne günahlannt da alp batar ve dier güne

günahsz bir ekilde çkar" buyurmutur.

3

Beyhakî, uab’da, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden

naklen bildirdiine göre Resûlullah (saliaiishu aleyh vseiiem) öyle buyurmutur:

"Haclar ile umreciler Yüce Allah'n misafirleridir. Bir ey istediklerinde

dilekleri verilir, dua ettiklerinde dualanna icabet edilir. Ebu'l-Kâsm'n nefsi

elinde olana yemin olsun ki bunlardan biri yüksek bir yerde veya tepede tekbîr

getirdiinde veya tehlîl ettiinde dünyann dier bir ucuna kadar yerler de

birbiri ardna tekbir ve tehlîl eder."
A

Beyhakî'nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah (seliaiiahu aleyhi veseiiem):

"Haclar ile umreciler Yüce Allah'n misafirleridir. Bir ey istediklerinde

istediklerini verir, dua ettiklerinde dualanna icabet eder. Bu yolda yaptkian

masraflan da bir dirheme bir milyon dirhem olacak ekilde telafi eder"

buyurmutur .
5

Bezzâr, Taberânî, M. el-Evsat*ta ve Beyhakî, Câbir b. Abdillah't.an

bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aieyhr vesaiiem): "Hacceden giden kii asla amer dümez"

1

Münzirî, et-Terhîb ve't-Terîb’de (2/169) geçtii üzere Isbehânî. Münzirî: "Rivayetin

münker taraflar vardr" demitir.

* Taberânî (6037). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (3/208): "snâdnda zayf biri olan

Muhammed b. Hamza vardr" demitir.

3 Taberânî (6165). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/209): "snâdnda tanmadm bir

ravi vardr" demitir.
4 Beyhakî (4104). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câtu', 2765).

5 Beyhakî (4105). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi', 2766).
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buyurdu. Ravi der ki: "Câbir'e: "A'mer dümemek de nedir?" diye sorulunca:

"Fakir dümemek, demektir" karln verdi .

1

bn Ebî eybe, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bn Huzeyme ve bn Hibbân’n bn

Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiaim aJer^. y^seHem) öyle buyurmutur:

"Hac ile umreyi ard arda yapnz. Zira bu ikisi körüün, demir, altn ve

gümüün pasn gidermesi gibi fakirlii ve günahlar yok eder. Gereince

yaplm ve kabul görmü bir haccn karl da Cennetten bakas deildir.

Kii gün boyunca ihramda kald zaman güne batarken onun günahlarn da

alp gider."
2

bn Ebî eybe, bn Mâce, bn Cerîr ve Beyhakî’nin Hz.Ömer'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiHiiuhu aleyhi vesellem): "Hac ile umreyi ard arda

yapnz. Zira bu ikisini ard arda yapmak, körüün, demirin pasn temizlemesi

gibi kiinden fakirlii ve günahlarn yok eder" buyurmutur .

3

Bezzâr, Câbir'den merfû hadis-i erif olarak aynsn zikreder.

4

Hâris b. Ebî Usâme, Müsned’âe bn Ömerîden merfû hadis-i erif olarak

benzerini zikreder .

5

bn Ebî eybe ve Ahmed, Âmir b. Rabîa'dan merfû hadis-i erif olarak

benzerini zikreder.

6

Taberânî, M. el-Evsat’ta Ebû Hureyre'den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiisiiaSu

aleyhi vesellem): "Lâ ilahe ilalllah ve Allahu Ekber diyen her bir kii müjdelenir
"

buyurdu. Ashab: "Yâ Resûlullah! Cennetle mi?" diye sorunca, Allah Resûlü

(sallallahu Beyh vesellem): "Evet" karlm verdi .

7

1

Bezzâr, Kefu’l-Estâr (1080), Taberânî (5213) ve Beyhakî (4134). Zayf hadistir (Elbânî,

Da'îfu'l-Câmi', 5020).
1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 74), Tirmizî (810, "sahîh"), Nesâî (2630), bn

Cerîr (3/566), bn Huzeyme (2512) ve bn Hibbân (3693). Elbânî, es-Silsilelu's-Sahîha'da

(1200) hadisin sahih olduunu söylemitir.

3 bn Mâce (2887), bn Cerîr (3/566) ve Beyhakî, uab (4094, 4095). Elbânî, es-Silsiletu's-

Sahîha’da (1200) hadisin sahih olduunu söylemitir.
4 Bezzâr, Kefu’l-Estâr (1147).

5 Hâris b. Ebî Usâme
(
Buye, 365).

6 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 77) ve Ahmed 24/460 (15694). Müsrted’in

muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir. Konu için Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'ya

(1200) baknz.
7 Taberânî (7779). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahiha’da (1621) hadisin sahih olduunu

söylemitir.
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Beyhakî, uab’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiatiahu aleyhi

neseliem): “Kii Lâilahe ilalllah dedii zaman güne batarken onun günahlarn; da

alp götürür" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: “u Kabe'ye bir bor»; veya

dünyalk için gelen her bir kiinin bu ihtiyac mutlaka karlanr."2

Ebû Ya'lâ, Taberânî, Dârakutnî ve Beyhakî, Hz. Âie'den bildiri) or:

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Mekke'ye doru hac veya umre niyetiyle yola çkp
da ölen kii kyamet gününde durdurulup hesaba çekilmez

"

buyurdu. Yine:

"Yüce Allah tavafedenlerle övünür

"

buyurmutur .

3

Hâris b. Ebî Usâme, Müsned’de ve Isbehânî, et-Terîb’de Câbir b.

Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (sdaüahu aleyhi resdiem): "Mekke'ye (hac için)

giderken veya oradan dönerken ölen kii kyamet gününde durdurulup hesaba

çekilmez" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe ve Beyhakî, uab'da, Ümmü Seleme'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaMu bM mBiiBit): "Yüce Allah, Mescid~i Aksa dan Mescid-i Haram'

a

hac ve umre için ihrama giren kiinin gelmi geçmi tüm günahlarn balar

ve Cenneti garanti eder" buyurmutur.

5

Beyhakî’nin Ebû Zer'den bildirdiine göre Resûlullah (saHaflBhu aleyhi nseimn) öyle

buyurmutur: "Hacca niyetlenen kii ailesinden ayrlp da üç gün veya üç gece

yol ald zaman anasndan yeni domu gibi günahlarndan arnr. Kaln

günlerinde de Allah katnda dereceleri artar. Bir ölüyü kefenleyen kiiye Yüce

Allah Cennet giysilerinden giydirir. Ölüyü ykayan kii günahlarndan arnr.

Ölünün üzerine toprak atan kiinin bu topraktan çkan her bir toz hesapta

terazisinde da kadar çeker. "

1

Beyhakî (4029). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (1621) hadisin sahih olduunu

söylemitir.

* bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 77, 78).

3 Ebû Ya'lâ (4608, 4609), Taberânî, M. el-Evsat (5388), Dârakutnî (2/297, 298) ve

Beyhakî (40%, 4097). Ebû Ya'lâ'run Müsned'inin muhakkikleri: "snad zayftr" demitir.

4 Hâris b. Ebî Usâme (Buye, 350) ve Münzirî'nin, et-Terhîb ve't-Terîb'inde (2/163)

geçtii üzere Esbchânl. bnu-Cevzî, el-Mevdûâtfla (2/217): "Sahih bir hadis olama;:"

demitir.
5 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 81) ve Beyhakî (4026). Elbânî, es-Silsiletu'J-

Da'îfe'de (221) hadisin zayf olduunu söylemitir.
6
Beyhakî, uab (4114). Beyhakî: "Bu isnadda ravi Abdurrahîm tek kalmtr ve kav

deildir" demitir.
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Beyhakî, bn Ömer’den bildiriyor: Peygamberimizin (saiiaiiahu aleyhi vesBiiem):

"Hacca giden kiinin bineinin her bir admnda Yüce Allah kendisine bir iyilik

sevab yazar veya bir günahn siler veya katnda makamn bir derece

yükseltir" buyurduunu iittim.'

Beyhakî, Habîb b. ez-Zübeyr’den bildiriyor: Atâ'ya: "Resûlullah'ntseiyiahu aleyhi

vesBiiem): "Kii hac sonras artk ilerisi için amel eder" buyurduu sana ulat m?"

diye sorduumda: "Hayr! Ama Osmân b. Affân ile Ebû Zer el-ifârî’nin:

«Haclar hac sonras (geçmi günahlar balanaca için) artk ilerisi için

ameller ederler» dedikleri bana ulat” karln verdi .

3

Beyhakî, Zührî vastasyla Ebû Hureyre’den bildiriyor: Adamn biri hacc

gerei gibi ifa ettikten sonra Ömer b. el-Hattâb’a urad. Ömer ona: "Haccn

tamamladn m?" diye sorunca, adam: "Evet!" dedi. Ömer "Peki, yasak

klnan eylerden uzak durdun deil mi?" diye sorunca, adam: "Yasak olan

hiçbir eye yaklamadm" karln verdi. Bunun üzerine Ömer: "Artk ilerisi

için amel etmeye bak” dedi.*

Beyhakî’nin Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiMu aleyhi «seiM: "Yüce

Allah bir hac ile üç kiiyi Cennete koyar. Biri ölen kii, dieri onun adna hacca

giden kii, bir dieri de ölenin bu vasiyetini yerine getiren kiidir
"

buyurmutur.

4

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Ebî eybe, Müsned’öe, Ebû Ya’lâ ve

Beyhakî’nin Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur: "Yüce Allah buyurur ki: "Bedenini salkl, rzkn geni

kldm kulum be sene geçip de ziyaretime (hacca) gelmemise bu kul mahrum

bir kuldur."'*

Ebû Ya’lâ’nn Habbâb b. el-Eret’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu deyin

vasllm) öyle buyurmutur: "Yüce Allah buyurur ki: "Bedenini salkl, rzkn

' Beyhakî, uab (4116). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîhu'l-Câmi', 5472).
1 Beyhakî, uab (4117).

5 Beyhakî (4118).

4 Beyhakî (4123). bn Adiy, el-Kâmil’de (7/2518) bu konudaki hadisleri zikrettikten

sonra: "Bütün bu hadisler mahfûz deildir" demitir.
5 Abdurrezzâk (8826), Metâlibu'l-Âliye'de (1209) geçtii üzere bn Ebî eybe, Ebû

Ya'lâ (1031) ve Beyhakî (5/262), uab (4133). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (1662) hadisin

sahih olduunu söylemitir.
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geni kldm kulum üzerinden be hac mevsimi geçip de ziyaretime (hacca)

gelmemise bu kul mahrum bir kuldur."'

afiî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Her ayda bir umre vardr" demitir.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Ömer: "Eerlerinizi bineinize

koyduunuz zaman hacca ve umreye doru yola koyulun. Zira bu ikisi iki

cihaddan birisidir" demitir .

2

bn Ebî eybe, Câbir b. Zeyd'den bildiriyor: "Oruç ile namaz bedeni yorar,

ancak mala dokunmazlar. Sadaka ise mala dokunur, ancak bedene herhangi

bir zarar vermez. Hac kadar hem mal, hem de bedeni zorlayan baka bir

ibadet bilmiyorum ."3

Vj & >^ii ui

"...Eer engellenecek olursanz, o durumda kolaynza
gelen bir kurban gönderin. Kurbanlk, yerine vanncaya

kadar banz tra etmeyin../
7
(Kakara Sur. oe)

bn Cerîr ile bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer

engellenecek olursanz, o durumda kolaynza gelen bir kurban

gönderin ..."4 âyetini açklarken öyle demitir: “Hac veya umre için ihrama

girdikten sonra bir hastalktan veya bir dümandan dolay Kabe'ye

ulaamayan kii asgarisi bir koyun olmak üzere imkanna göre ve kolayna

gelecek ekilde bir kurban gönderir. fa edemedii bu hac, ayet ilk hacc ise

bunu daha sonra kaza eder. Ancak daha önce hac görevini ifa etmise bu

durumda bunu kaza etmesi gerekmez. "...Kurbanlk, yerine varncaya kadar

banz tra etmeyin ..."5 buyuruuna göre de bu durumda olan bir kii

ayet hac için ihrama girmise Kurban günü ihramdan çkar. Umre için ihrama

girmise de gönderdii kurban Kâbe'ye ulat zaman ihramdam çkar."6

1

Metâlibu'l-Âliye'de (1212) geçtii üzere Ebu Ya'lâ.

1 Abdurrezzâk (8808).

} bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 151).

4 Bakara Sur. 196

' Bakara Sur. 196
6 bn Cerîr (3/343, 349, 366).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer engellenecek olursanz,

o durumda kolaynza gelen bir kurban gönderin..."' âyetini açklarken

öyle demitir: “Muhammedtsaiialiahu aleyhi veseiM ashabndan biri ihrama girdikten

sonra herhangi bir sebepten dolay Kabe'ye ulamasna engel çkt zaman

Kâbe'de kesilmek üzere bir kurban gönderir ve bu kurban yerine ulaana dek

ihraml bir ekilde kalr. Kurban yerine ulat zaman da ban tra ederdi."
3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in brâhim

vastasyla bildirdiine göre Alkame: "...Eer engellenecek olursanz, o

durumda kolaynza gelen bir kurban gönderin. Kurbanlk, yerine

varncaya kadar banz tra etmeyin. Aranzda hasta, yahut bandan

rahatsz olan varsa, ona fidye olarak; oruç tutmak, sadaka vermek, yahut

kurban kesmek gerekir. Hastalk veya yol emniyeti olmamas gibi

sebeplerle haccnzn engellenmesinden emin olduunuz zaman ise, her

kim hacca kadar umre yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayna

gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlk temin edemeyen kimse, üç

gün hacda yedi gün de döndüünüz zaman memleketinde olmak üzere

tam on gün oruç tutar ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: "Kii hac için

ihrama girip de baz sebeplerden dolay Kâbe'ye ulamasna engel olunduu

zaman imkanna göre ve kolayna gelecek ekilde bir kurban gönderir.

Gönderdii kurban, yerine ulamadan acele davranp ban tra eder veya

koku sürünür veya tedavi olursa fidye olarak ya oruç tutar, ya sadaka verir ya

da kurban keser. Oruç tutacaksa üç gün tutar. Sadaka verecekse alt yoksula

yarmar sâ' olmak üzere üç sâ’ yiyecek verir. Kurban kesecekse de bir koyun

keser. ayet haccna engel olan ey hastalk ise iyiletikten sonra Kâbe'ye

doru yola çkar. Hac için girdii ihram umreye çevirir, gelecek ylda da bu

haccn kaza etmesi gerekir. Ancak önündeki engel kalktktan sonra Kâbe’ye

gitmeyip geri dönmesi halinde daha sonra hem hac hem de umre kazas

etmesi gerekir. Hac aylarnda hacc temettü yapmak isteyen kii de kurban

olarak bir koyun keser. Buna imkan yoksa hacda iken üç, evine geri

döndükten sonra yedi olmak üzere on gün oruç tutar."

’ Bakara Sur. 196
J bn Cerir (3/366).

3 Bakara Sur. 196
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Ravi brahim der ki: Bu hadisi Saîd b. Cübeyr'e zikrettiim zaman: "ibn

Abbâs da bu konuda ayn eyleri söylemitir" dedi .

1

bn Cerîr, Mücâhid’den bildiriyor: ibaresi, kiinin Kabe'ye

ulamasna engel olabilecek her türlü engeli ifade eder.”
J

Mâlik, Saîd b. Cübeyr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Sünen’öe bildirdiine göre Hz. Ali: "...Eer

engellenecek olursanz, o durumda kolaynza gelen bir kurban

gönderin ..." 3 buyruunu açklarken: "Kurban olarak bir koyun gönderilir”

demitir .

4

Vekî', Süfyân b. Uyeyne, Saîd b. Mansür, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd,

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin deiik kanallardan

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer engellenecek olursanz, o durumda

kolaynza gelen bir kurban gönderin ..."3 buyruunu açklarken: "Kurban

olarak bir koyun gönderilir" demitir .

6

âfîî, el-Umm’de, Vekî', Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd,

bn Cerîr ve Beyhakî’nin deiik kanallanndan bildirdiine göre bn Ömer:

"...Eer engellenecek olursanz, o durumda kolaynza gelen bir kurban

gönderin ..." 7 buyruunu açklarken: “Kurban olarak bir sr veya deve

gönderilir" dedi. Kendisine: "Koyun göndermesi kâfi gelmez mi?" diye

sorulunca: "Hayr, gelmez” karln verdi .

8

Vekî', Süfyân b. Uyeyne, Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr ve Abd b.

Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer engellenecek olursanz, o

durumda kolaynza gelen bir kurban gönderin ..."9 buyruunu açklarken:

’ Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 287), bn Cerîr (3/351, 378, 379, 394, 410, 413) ve bn Ebî

Hâtim 1/335, 337, 340, 341 (1766, 1776, 1787, 1788, 1794).

1 bn Cerîr (3/342).

* Bakara Sur. 196
4 Mâlik (1/395), Saîd b. Mansûr ( Tefsîr, 301), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 94)

bn Cerîr (3/352), bn Ebî Hâtim 1/336 (1769) ve Beyhakî (5/24).

5 Bakara Sur. 196
6
Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 298, 311, 316), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 93, 94),

bn Cerîr (3/348-350), ibn Ebî Hâtim, Tefsîr 1/336 (1770) ve Beyhakî (5/24, 228).

7 Bakara Sur. 196
s
Saîd b. Mansûr (299, 313-317), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 94), bn Cerîr

(3/354, 355) ve Beyhakî (5/24).

9 Bakara Sur. 196
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“mkan dahilinde kurban gönderir. Kiinin bir veya iki deve göndermesi de

imkan dahilinde olabilir” demitir.’

Vekî', Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-

eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir:

"Burada kurban, kiinin kolayna gelecek ve imkan dahilinde olacak ekilde

erkek veya dii deve, sr, koyun ve keçi olmak üzere dört snf hayvandan

gönderilir. Kurban olan hayvan ne kadar büyük olursa da daha iyi olur.”
2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer

engellenecek olursanz, o durumda kolaynza gelen bir kurban

gönderin ..." 3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Bu kiinin kurban

göndermesi gerekir. ayet durumu iyi ise kurban deve olarak, durumu

normal ise sr olarak, durumu fazla iyi deilse de koyun olarak gönderir.”4

Vekî', bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim,

Kasm vastasyla bildirdiine göre Hz. Âie ile bn Ömer, kiinin kolayna

gelecek olan kurbann ancak deve ve srdan olabileceini düünürlerdi.

Ancak bn Abbâs kiinin kolayna gelecek olan kurbann koyun olduunu

söylerdi .

5

Süfyân b. Uyeyne, âfiî, el-Ümm'de, Abdunrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b.

Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in deiik kanallardan

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: “Âyette söz

konusu engellemeden kast sadece bir düman tarafndan hasl olan

engellemedir. Kiinin hastalanmas, rahatszlanmas veya bir eyini

kaybetmesi, kaybolmas halinde kurban göndermesi gerekmez. Yüce Allah

bu konuda: "...Güven içinde olursanz ..."
6 buyurmutur ki, güvenlik durumu

ancak bir korkudan dolay olur.”7

1

Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 300).
2
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 311, 312), ibn Cerîr (3/349, 350, 353) ve bn Ebî Hatim 1/336

(1771).

3 Bakara Sur. 196
4 bn Cerîr (1/354).

5 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 94) ve bn Ebî Hâtim 1/336 (1772).
6
Bakara Sur. 196

7 âfiî (2/139), bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 205, 206), bn Cerîr (3/346) ve bn
Ebî Hâtim 1/336 (1768).
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bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Ömer: "Engelleme durumu ancak

bir dümandan gelirse geçerli olur" demitir.’

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Zührî: "Engelleme durumu ancak bir

sava durumunda geçerli olur" demitir.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Atâ: "Engelleme ancak bir hastalk

veya düman veya kiinin Kabe'ye ulamasna mani olan bir sebepten dolay

olur" demitir.

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Urve: “hraml kiiyi Kâbe'ye

gitmekten alkoyan her türlü ey, engelleme kapsam içinde saylr” demitir .
3

Buhârî ve Nesâî, Nâfi'den bildiriyor: Ubeydullah b. Abdillah ile Sâlim b.

Abdillah'n bana bildirdiine göre, am ordusu Mekke’ye doru ycla

koyulduu zaman kendileri bnu’z-Zübeyr'e: "Bu sene hacca gitmemenin bir

sakncas olmaz. Çünkü ordunun Mekke’ye giriine müsaade

etmemelerinden korkuyoruz” demi, bn Zübeyr de u karl vermitir:

“Umre niyetiyle Allah Resûlüyle birlikte yola çktk. Ancak Kurey kafirleri

Mekke'ye giriimize engel olunca Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi vesellem) bulunduu

yerde kurban kesip ban tra etti."
4

Buhârî, bn Abbâs'tan bildiriyor: "(Hudeybiye'de bulunan ve Mekke'ye

girii engellenen) Resûlullah (saMlalu aleyhi vesellem) ban tra etti, hammlanyla

ilikiye girdi. Kurbann da kesti ve bir sonraki yl yeniden umresini yapt ."5

Buhârî, Misver’den bildiriyor: "Resûlullah (saiieflehu aleyhi vesellem) ban tra

etmeden önce kurban kesti ve ashabnn da böyle yapmasn istedi ."
6

Buhârî muallak olarak bn Abbâs'tan bildiriyor: "Kurbanda bedel (yeniden

kesme) ancak cinsel iliki ile lezzet alma suretiyle haccn bozanlar içindir. Bir

özür veya herhangi bir engelden dolay haçtan alkonulan kii, alkonulduu

yerde ihramdan çkar ve bundan dolay da kaza etmesi gerekmez.

Alkonulduu zaman yannda kurban varsa ve eer onu Mekke’ye

’ bn Ebî eybc (4. cildin ilk ksm, sh. 206).

J bn Ebî eybc (4. cildin ilk ksm, sh. 206).

* bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 206).

4 Buhârî (1807, 1812) ve Nesâî (2859).

5 Buhârî (1809).
6 Buhârî (1811).
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gönderemiyorsa bulunduu yerde keser. Ancak Mekke'ye gönderme imkan

varsa onu gönderir ve bu kurbanlk yerine ulaana kadar da ihramdan

çkmaz."’

Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Hudeybiye'de bulunan Müslümanlarn,

Mekke'ye girdikleri bir sonraki ylda yeniden kurban kesmeleri emredildi.

Bunun üzerine Müslümanlar yeniden kurban kestiler. Deve fiyatlar

yükselince de imkan olmayanlarn sr alp kurban etmelerine izin verildi."
2

Hâkim, Ebû Hâdir el-Himyeri'den bildiriyor: bnu’z-Zübeyr’in muhasara

altna alnd yl yanmda kurbanmla birlikte umre için yola çktm. Ancak

Mekke’ye giriimize izin verilmeyince bulunduum yerde kurban kesip

ihramdan çktm. Bir sonraki yl umremi kaza etmek üzere Mekke'ye gittim.

bn Abbâs'a gidip yeniden kurban kesip kesmeyeceimi sorduumda öyle

dedi: "Yeniden kurban kesmen gerekir. Zira Resûlullah (sailaliahu aleyhi vesellem)

ashabna, Hudeybiye'de kestikleri kurbanlarn yerine bir sonraki yl kaza

umresini yaparken yeniden kurban kesmelerini emretmitir." 3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî): "Kii kurban

kesmeden önce tran olursa bunun için yeniden kurban kesmesi gerekir"

dedi ve: "...Kurbanlk, yerine varncaya kadar banz tra etmeyin ..."4

âyetini okudu.5

bn Cerîriin bildirdiine göre el-A'rec bu âyeti: çb lafzyla

okumutur. Mâide Sûresi’nin 95. âyetini de: "l^ü £JU lîoi” lafzyla

okumutur. 6

1

Buhârî
(
Muhsar, 1812. hadisin hemen akabinde).

1 Hâkim (1/485).

3 Hâkim (1/486, "sahîh").

4 Bakara Sur. 196

5 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 417).

6 bn Cerir (3/358, 359).
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"...Aranzda hasta, yahut bandan rahatsz olan varsa, ona
fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek, yahut kurban

kesmek gerekir../' (Bnkara Sur. 196)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî ve

Beyhakî, Sünen’de Ka'b b. Ucre'den bildiriyor Hudeybiye'de ihraml bir

ekilde Resûlullah'la (saiiaffahu aleyhi vsseiien) beraberdik. Mürikler bizleri muhasara

altna alm ve Mekke'ye girmemize izin vermemilerdi. Saçlarm uzundu ve

bitlenmitim. Bamdaki bitler de yüzüme dökülüyordu. Yanma urayan Hz.

Peygamber («iaiiihu aleyh. veseflem): "Bandaki bitler seni rahatsz m ediyor
?"

diye

sorunca: "Evet!” karln verdim. Bunun üzerine bam tra etmemi

söyledi. "...Aranzda hasta, yahut bandan rahatsz olan varsa, ona fidye

olarak oruç tutmak, sadaka vermek, yahut kurban kesmek gerekir..."’ âyeti

nazil olunca da bana: "Üç gün oruç tut veya bir farak yiyecei alt yoksul

arasnda dat veya kolayna gelecek ekilde bir kurban kes" buyurdu.
2

Ebû Dâvud, en-Nâsih’öe bn Abbâs'dan bildiriyor: "Yüce Allah önce:

"...Aranzda hasta... varsa ..."3 buyurmu sonra bandan rahatsz olanlar da

hükmün içine alp: "...Aranzda hasta, yahut bandan rahatsz olan varsa,

ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek, yahut kurban kesmek

gerekir ..."
4 buyurmutur.”

Vekî', Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim,

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân ve Beyhakî,

Abdullah b. Ma’kil'den bildiriyor: Ka'b b. Ucre'nin yannda oturdum ve ona:

"...Aranzda hasta, yahut bandan rahatsz olan varsa, ona fidye olarak

oruç tutmak, sadaka vermek, yahut kurban kesmek gerekir ..."5 âyetin

sordum. öyle dedi: "Bu âyet benim hakkmda nazil oldu. Bamdan

’ Bakara Sur. 196
1 Ahmed 30/25, 52 (18101, 18128), Buhârî (1815), Müslim 1201 (80, 82), Tirmizî (2973,

2974), bn Cerîr (3/387), Taberânî 19/107 (215-240) ve Beyhakî (5/242).

3 Bakara Sur. 196
4 Bakara Sur. 196

5 Bakara Sur. 196
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rahatszdm. Peygamberimize MuMu aleyhi «talim) götürüldüümde bamdan

yüzüme bitler dökülüyordu. Allah Resulü beni görünce: "Bu kadar rahatsz

olacan düünmüyordum. Kurban olarak bir koyun bulabilir misin?"

buyurdu. “Hayr!” dediimde: "O zaman üç gün oruç tut veya her birine

yarm sa yiyecek vermek üzere alt yoksulu doyur. Sonra da ban tra et"

buyurdu. Bu âyet benim hakkmda nazil oldu ancak, hepiniz için geçerlidir.”'

Tirmizî ve bn Cerîr, Ka'b b. Ucre'den bildiriyor: "...Aranzda hasta, yahut

bandan rahatsz olan varsa ..."
2
âyeti benim hakkmda nazil oldu ve burada

kastedilen kii benim. Peygamberimizle {ssJiBiiehu aleyhi veseiiem) Hudeybiye'de aacn
yanndayken bana: "Bandaki bitler sana eziyet veriyor mu?" diye sordu.

“Evet, veriyor” dediimde bu âyet nazil oldu .
3

bn Merdûye ve Vâhidî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Hudeybiye'de

konakladmzda Ka’b b. Ucre geldi. Bandaki bitler yüzüne düüyordu. “Yâ

Resûlullah! Bu bitler beni yedi bitirdi!” deyince: "...Aranzda hasta, yahut

bandan rahatsz olan varsa, ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka

vermek, yahut kurban kesmek gerekir..."
4
âyeti nazil oldu. Bunun üzerine

Allah Resûlü ona: "Burada kurban bir koyundur. Oruç üç gündür. Sadaka da

alt yoksul arasnda datlmak üzere birfarak yiyecektir" buyurdu .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Aranzda hasta...

varsa..."
6
buyruunu: “Yani hastal arlaan biri varsa" eklinde

açklamtr .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Aranzda hasta, yahut

bandan rahatsz olan varsa ..."
8 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Burada hastalktan kast, kiinin banda kendisine rahatszlk veren bir an

’ Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 289), bn Ebî eyb* (4. cildin ilk ksm, sh. 236), Buhârî (1816,

4517), Müslim 1201 (85), Tirmizî (2973), Nesâ, cl-Kübrâ (11031), bn Mâce (3079), bn
Cerîr (3/383), bn Ebî Hatim 1/338 (1781), bn Hibbân (3985) ve Beyhak (5/55).

J

Bakara Sur. 196
i Tirmizî (2973) ve bn Cerîr (3/387).
4 Bakara Sur. 196
5 Vahidî (sh. 40).

6
Bakara Sur. 196

7 bn Ebî Hatim 1/338 (1779).
8
Bakara Sur. 196



S Bakara Sûresi g
veya yarann olmasdr. Bataki rahatszlktan kast da kiinin banda bit

olmasdr." 1

Vekî’, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, bn Cüreyc’den bildiriyor: Atâ'ya:

“...Yahut bandan rahatsz olan varsa ../
0
ifadesinin anlam nedir?" d ye

sorduumda: “Bata bulunan bit, ba agns ve kiiye eziyet veren benzeri

eylerdir” dedi.3

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: “Ayete fidye olarak belirtilen

kurbandan kast, kiinin koyun kesmesidir" demitir. 4

bn Cerîr, bn Amr’dan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesilem), Ka’b b.

Ucre'ye:
"
Bandaki bitler sana eziyet veriyor mu?" diye sorunca, Ka'b: “Evet,

veriyor" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (uluttu aleyhi ona: "O zaman ban
tra et ve fidye olarak ya üç gün oruç tut veya alt yoksulu yedir veya kurban

olarak bir koyun kes" buyurdu.5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Hz. Ali'ye bu âyetteki fidye konusu sorulunca:

“Fidye olacak oruç, üç günlük oruçtur. Sadaka ise alt yoksul arasnda

datlmak üzere üç sâ' yiyecektir. Kurban da bir koyundur" demitir.
6

bn Ebî eybe, bn Abbâs’tan benzerini nakleder.
7

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

Ebu'-eyh ve Beyhakî, Sünen’de bn Abbâs’tan bildiriyor: “Kur'ân'da, “3I
.
jî”

(Veya... veya... )
eklinde zikredilen hükümlerde muhatap olan kii muhayyer

demektir ve seçenekler arasndan dilediini seçer, “j^ (Onu

bulamazsa bunu...) eklinde ifade edilen hükümlerde ise muhatap olan kii

sralamay takip eder."
8

bn'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildiriyor: “Kur’ân'da, . jf" (Veya. .

veya...) eklinde zikredilen hükümlerde muhatap olan kii muhayyer

demektir ve seçenekler arasndan dilediini seçer.”

’ bn Ebî Hâtim 1/338 (1778).

‘ Bakara Sur. 196

J bn Cerîr (3/378).

4 bn Cerîr (3/410).

5 bn Cerîr (3/391).
6 bn Cerîr (3/393).

7 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 237).

8 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 45), bn Cerîr (3/398), bn Ebî Hâtim 1/339

(1786) ve Beyhakî (10/60).
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âfiî, el-Umm ’de bn Cüreyc vastasyla Amr b. Dînâr'dan bildiriyor:

"Kur'ân'da,
,( ‘

3\ . 3i" (Veya... veya...) eklinde zikredilen hükümlerde

muhatap olan kii muhayyer demektir ve seçenekler arasndan dilediini

seçer."

bn Cüreyc der ki: "Ancak: "Allah ve Peygamberiyle savaanlarn ve

yeryüzünde bozgunculua uraanlarn cezas öldürülmek veya aslmak

veya çapraz olarak el ve ayaklar kesilmek veya yerlerinden sürülmektir ..."
1

âyeti bu kuraln dndadr. Burada muhatap olan kiinin bu seçeneklerden

birini seçme hakk yoktur."
2

âfiî ve Abd b. Humeyd, Atâ'dan bildiriyor: "Kur'ân'da, "3!
. il" (Veya...

veya...) eklinde zikredilen hükümlerde muhatap olan kii muhayyer

demektir ve seçenekler arasndan dilediini seçer."3

bn Ebîeybe de kirme ile brâhim’den benzerini zikreder.
4

Abd b. Humeyd de Mücâhid ile Dahhâk'tan benzerini zikreder. 5

Ui çJl j\ fisi JS jSsâ isp...

. . ..S iyif. al-
fij-j

lijÎJ gjl Jf ÇÎÎ îî^î (lUü

"...Güven içinde olursanz, hacca kadar umreden
faydalanabiien kimseye kolayna gelen bir kurban kesmek,
bulamayana, hac esnasnda üç gün ve döndüünüzde yedi

gün -ki o tam on gündür- oruç tutmak gerekir..."

(Bakara Sur. löft)

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

"...Hacca kadar umreden faydalanabiien kimse ..."
6
buyruunu: "Hac

aylarnda umre yapmak üzere ihrama giren kiidir" eklinde açklamtr. 7

’ Mâide Sur. 33

' âfiî (2/1 88).

3 âfiî (2/1 H8).

4 bn Ebî evbc (4. cildin ilk ksm, sh. 43).
5 ibn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 43).
s
Bakara Sur. 196

; bn Cerîr (3/417) ve bn E.bî l lâtim 1/340 (1790).
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Abd b. Hmeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: “Burada faydalanmadan

(temettü) kast hac aylarnda umre yapmaktr” demitir.

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bnu’z-Zübeyr

bir hutbe verip öyle demitir: "nsanlar! Vallahi hac zamanna kadar

umreden faydalanma sizin yaptnz gibi deildir. Hac için ihrama giren <ii

düman, hastalk veya bedeninde bir krktan dolay hac zaman geçene kadar

hacdan alkonulmas durumunda haccn umreye çevirir. Gelecek yl hac

yapncaya kadar da ihramdan çkp faydalanr. Dier yl haccn yapp kurban

keser. te hacca kadar umreden faydalanma budur.” 1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Atâ’dan bildiriyor: bnu’z-

Ziibeyr: "Hacca kadar umreden faydalanma, sadece hacdan alkonulan kii er

içindir. Engeli kalkan kiilerin öyle bir haklar yoktur” derdi. bn Abbâs da:

"Hacca kadar umreden faydalanma, hem hacdan alkonulan, hem de

sonradan engeli kalkanlar için geçerlidir” derdi .

2

bn Cerîrîin bildirdiine göre Hz. Ali: "...Güven içinde olursanz, hacca

kadar umreden faydalanabilen kimseye ..."3 buyruunu açklarken: "Umreyi

dier yl hacla ile birlikte yapmak üzere erteleyenin kurban kesmesi gerekir”

demitir.

4

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Atâ’dan bildiriyor: "Bu durumda olanlar

kadnlardan ve giysilerden faydalandklan için buna faydalanma (temettü)

denilmitir .”5

Abd b. Humeyd, Mücâhid’den bildiriyor Cahiliye döneminde haccedenler:

“(Hac için binilen) bineklerin yaras iyiletii, izleri kaybolduu ve Safer ay

bittii zaman artk umre yapmak isteyene umre helal olur” derlerdi. Yüce

Allah umreden faydalanma konusundaki hükmü indirerek cahiliyy e

insanlarnn bu yöndeki uygulamasn deitirmi ve Müslümanlara bu yönde

ruhsat vermitir.”

bnu'l-Münzir, Ebû Cemre’den bildiriyor Adamn biri bn Abbâs’a: "Hacca

kadar umreden faydalandm. Krk dirhemim var, ama bu dirhemlerin içinden

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 134) ve bn Cerîr (3/412).

1 bn Cerîr (3/412) ve bn Ebî Hatim 1/341 (1795).

* Bakara Sur. 196

4 bn Cerîr (3/414).

5 bn Ebî eybe (4/113).
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u kadar vereceim ve u kadar harcamam var, kurban keseyim mi?” diye

sorunca, bn Abbâs: "Oruç tut” dedi.

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib: "...Bulamayana, hac esnasnda

üç gün ve döndüünüzde yedi gün -ki o tam on gündür- oruç tutmak

gerekir...'” buyruunu açklarken öyle demitir: “Hac olan üç günü tevriye

gününden bir önceki gün, tevriye günü ve Arefe gününde tutar. Bu günlerde

tutamad zaman terîk günlerinde tutar.”
2

Vekî\ Abdurrezzâk. bn Ebî eybe. Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’I-

Münzir'in bildirdiine göre bn Ömer: "...Bulamayana, hac esnasnda üç

gün ve döndüünüzde yedi gün -ki o tam on gündür- oruç tutmak

gerekir ..." 3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Hac olan üç günü terviye

gününden bir önceki gün, terviye günü ve Arefe gününde tutar. Bu günlerde

tutamad zaman da hac günlerinden olan terîk (Minâ) günlerinde tutar."
4

bn Ebî eybe, Alkame, Mücâhid ve Saîd b. Cübeyr’den bu fetvann

benzerini zikreder .

5

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: “Hacca kadar umreden

faydalanacak (ve kurban kesemeyecek olan) kii, bu üç günlük orucu hac için

ihrama girdii gün ile Arefe günü arasnda tutar” demitir.

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir:

“Hacca kadar umreden faydalanacak kiinin kurban kesme imkan yoksa

Arefe gününden önce balamak üzere üç gün oruç tutar. Arefe günü de

orucu bitmi olur. Evine geri döndükten sonra da yedi gün oruç tutar.”
7

Mâlik ile afiî, Hz. Âie'den bildiriyor: "Hacca kadar umreden

faydalanacak olan ve kurban kesme imkan olmayan kii, hac için ihrama

girdii gün ile Arefe günü arasnda üç gün oruç tutar. Bu günlerde orucu

tutamazsa Minâ (terîk) günlerinde bunlar tutar.”
8

1

Bakara Sur. 196
1 bn Ebî eybe (4/1), bn Cerîr (3/419), bn F.bî Hatim 1/342 (1800) ve Beyhak (5/25).
3 Bakara Sur. 196
4 bn Ebî eybe (4/3) ve bn Cerîr (3/420).
5 bn Ebî eybe (4/1-3).

6 bn Cerîr (3/420).

7 bn Cerîr (3/423).

* Mâlik (1/426) ve afiî (2/161).
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Mâlik ile âfiî, bn Ömer'den bu hükmün benzerini zikreder.

1

bn Ebî eybe, Buhârî, bn Cerîr, Dârakutnîve Beyhakî'nin bildirdiine göre

bn Ömer ile Hz. Âie: “Terik günlerinde sadece hacca kadar umreden

faydalanan ve kurban kesme imkan olmayan kiilerin oruç tutmasna ruhsat

vardr" demilerdir .

2

bn Cerîr, Dârakutnî ve Buhârî, bn Ömer’den bildiriyor: “Resûlullah (saliiiühu

aJeyhi veseHem), hacca kadar umreden faydalanan, kurban kesme imkan olmayan

ancak Zilhicce aynn ilk on gününde orucunu da tutamayan kiinin terik

günlerinde oruç tutmasna ruhsat verdi.”3

Dârakutnî'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi reseiem):

"Yarmda kurban olmayan (ve hacca kadar umreden faydalanan) kiiler

Kurban gününe kadar üç gün oruç tutsun. Bu süre içinde üç günlük orucu

tutamayanlar da bunlar terik günleri olan Minâ günlerinde tutsun"

buyurmutur.

4

Mâlik ve bn Cerîr, Zührî’den bildiriyor: Resûlullah (seiialiabu aleyhi vaseliem) Abdullah

b. Huzâfe'yi gönderdi ve terik günlerinde:
"
Kurban kesemedii için ot uç

tutanlar dnda bu günler (oruç deil) yeme içme ve Allah' zikretme

günleridir" diye seslenmesini emretti .

5

Dârakutnî, Zührî kanalyla Saîd b. el-Müseyyeb'ten, o da Abdullah b.

Huzâfe'den bildiriyor: Resûlullah (saUeiiahu aleyhi veseiiem) Veda haccnda bir grupla

birlikte Minâ'da dolap: "Bu günler yeme içme ve Allah' zikretme günlerdir.

Kurban kesemedii için oruç tutanlar dnda bu günlerde oruç tutulmaz!" diye

seslenmemizi emretti .

6

Abdurrezzâk, bn Ebîeybe, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre bn Ömer: "Temettüden dolay (ve kurban kesemedii için)

oruç tutacak olan kiinin bunlan ihramda iken tutmas gerekir" demitir.

7

1

Mâlik (1/426) ve âfiî (2/161).

2 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 123), Buhârî (1997, 1998), bn Cerîr (3/425),

Dârakutnî (2/186) ve Beyhakî (5/25).

3 bn Cerîr (3/427), Dârakutnî (2/186) ve Beyhakî (5/25). Dârakutnî ile Beyhakî: "Ravi

Yahyâ b. Selâm kavî biri deildir" demilerdir.
4 Dârakutnî (2/186). Dârakutnî: "Ravi Yahyâ b. Ebî Enîse zayf biridir" demitir.

5 Mâlik (1/376) ve bn Cerîr (3/415).

6 Dârakutnî (2/187).

7 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 121), bn Cerîr (3/430) ve Beyhakî (5/25).
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bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre krime: "Böylesi bir orucu kii Zilhicce

aynn ilk on günü içinde tutmas gerekir" demitir .

1

bn Ebî eybe, Ebû Necîh’ten bildiriyor: Bu konuda Mücâhid: "Bu

durumda olan kii, dilerse bu üç günlük orucun bir gününü evval aynda, bir

gününü de Zilka'de aynda tutabilir" demitir. Tavus ile Atâ ise: "Temettü

yapan kiinin bu üç günlük orucu Zilhicce aynn ilk on günü içinde tutmas

gerekiri' demilerdir.

2

bn Ebî eybe, Leys'ten bildiriyor: Bu konuda Tavus ile Atâ: "Temettü

yapan kiinin bu üç günlük orucu Zilhicce aynn ilk on günü içinde tutmas

gerekir" demilerdir. Mücâhid ise: "Hac aylar içinde tutmasnda herhangi bir

saknca olmaz" demitir.

3

Buhârî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs'a hacda mut'a konusu

sorulunca öyle demitir: Veda haccnda Muhacirler, Ensâr ve

Peygamberimizin (saiiaiiahu aleyhi veseiM eleri hac için ihrama girince biz de girdik.

Mekke yaknlarna geldiimizde Resûlullah (saHatiahu aleyhi «nriM:
"
Kurbanlarm

yannda getirenler hariç herkes hac için olan niyetini umreye çevirsin

"

buyurdu. Sonrasnda tavafmz, Safâ ile Merve arasnda sa’ymz yaptktan

sonra elerimizle ilikiye girdik ve dikili giysiler giydik. Allah Resulü (sBiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Kurbann yannda getirenler, kurbanlar yerinde kesilinceye kadar

ihramdan çkmasn" buyurdu. Sonra terviye gününün akamnda hac için

ihrama girmemizi emretti. Haccn farzlarn ifa edip Kâbe’yi tavaf, Safâ ile

Merve arasnda da sa'ymz yaptktan sonra haccmz tamamlanm ve

kurban kesme üzerimize vacip olmu oldu. Ki Yüce Allah: "...Güven içinde

olursanz, hacca kadar umreden faydalanabilen kimseye kolayna gelen bir

kurban kesmek, bulamayana, hac esnasnda üç gün ve döndüünüzde

yedi gün -ki o tam on gündür- oruç tutmak gerekir..."* buyurmutur.

Burada kalan yedi günlük orucu herkesin kendi memleketinde tutaca ifade

edilmitir. Kurban olarak da koyun geçerli olur.

Bu ekilde bir ylda iki nüsük, yai hac ile umre bir arada yapld. Çünkü Yüce

Allah, Kitab’nda bu ekilde indirmitir, Peygamberinin (saiiaiiahu aleyhi veselM de

sünneti bu yöndedir. Mekke ahalisi dndakilere de bunu mubah klmtr.

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 120).
1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 120, 121).

3 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 121).

4 Bakara Sur. 196
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Yüce Allah: "...Bu, ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar içindir..."
1

buyurur.

Yüce Allah’n, Kitab’nda zikrettii hac aylan da evval, Zilka'de ve

Zilhicce'dir. Bu aylarda temettü yapann kurban kesmesi ya da oruç tutmas
gerekir. Âyette geçen refes, cinsi münasebet anlamna gelir. Fusûk ise

masiyetler anlamndadr. Cidal de kavga manasna gelir."
2

Mâlik, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, bn Ömer'den bildiriyor: "Hac avlar

olan evvâl, Zilka'de veya Zilhicce'de umresini ifa eden kii, temettü yapm
olur ve kurban kesmesi gereklidir. Kurban kesme imkan yoksa da oruç

tutar." 3

bn Ebî eybe, Saîd b. el-Müseyyeb'ten bildiriyon "evvâl veya Zilka'de

aynda umresini yapan ve haccn da ifa edene kadar Harem bölgesinde

ikamet eden kiinin kolayna gelecek ekilde kurban kesmesi gerekli olur.

Kurban imkan olmayan kii, üçü hac esnasnda, yedisi de memleketine geri

döndüünde olmak üzere on gün oruç tutar. Hac aylan içinde umreyi yapp

geri dönen kii temettü yapm saylmaz. Temettü, hac aylan için umresini

yapp hacc da yapmak üzere harem bölgesinde kalan kii içindir."
4

bn Ebî eybe, Saîd b. el-Müseyyeb'ten bildiriyon "Peygamberimizin

(saiBlahu aleyhi veseiiem) ashab hac aylan içinde umre yapp o yl haccetmedikleri

zaman kurban kesmezlerdi
"5

bn Ebî eybe'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz.Ömen "Kii hac

aylar içinde umre yapp harem bölgesinde (hacc da yapmak üzere) ikamet

ederse temettü yapm saylr. Ancak umre sonras memleketine geri

dönerse temettü yapm saylmaz" demitir .

6

bn Ebî eybe, Atâ'dan bildiriyor: "Hac aylar içinde umresini yaptktan

sonra memleketine geri dönen ve ayn yl içinde hac için gelen kii temettü

yapm saylmaz. Umre sonras harem bölgesinde ikamet edip hacc beklerse

temettü yapm saylr." 7

1

Bakara Sur. 196
7 Buhârî (1572) ve Beyhakî (5/23).

3 Mâlik (1/344) ve Beyhakî (5/24).

A bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 124).

s bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 125).

6 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 124).

7 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 125).
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Hâkim'in bildirdiine göre Ubey, bu âyeti: “olijliü çÇ (Üç gün

ard arda oruç tutmak... ) lafzyla okurdu.'

Buhârî, Târih’de, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Sünen’de

bildirdiine göre bn Ömer: "...Döndüünüzde yedi gün...
" J buyruunu:

“Memleketinize, ailenizin yanna döndüünüzde" eklinde açklamtr .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

"...Döndüünüzde yedi gün..."
4 buyruunu: “Memleketinize

döndüünüzde" eklinde açklamtr .

5

Abd b. humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Döndüünüzde yedi

gün..."
6 buyruunu: “Memleketiniz neresi ise oraya döndüünüzde"

eklinde açklamtr.

Vekî’, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Döndüünüzde yedi gün ..." 7 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Bunda muhatap olan kiiye ruhsat vardr. Kii dilerse bu yedi günü

dönerken yolda, dilerse de ailesinin yanna döndükten sonra tutar. Ancak bu

yedi günü ara vermeden pe pee tutmaldr."8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre: "...Döndüünüzde yedi gün ..."9

buyruunu açklarken Atâ: “Kii dilerse bunu dönerken yolda tutar" demitir.

Haan ise: "Memleketine döndükten sonra tutar" demitir.

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. “Kii

umre sonras hacca kadar Mekke’de ikamet ederse bu yedi günü dilerse

orada tutar" demitir.

Vekî'nin bildirdiine göre Atâ: "...Döndüünüzde yedi gün..."
10

buyruunu açklarken öyle demitir: “Benim için bu yedi günün hacc da

bitirdikten ve memlekete geri döndükten sonra tutulmas daha hotur.”

1 Hâkim (2/276).
7

Bakara Sur. 196
3 Buhârî (1/251), ibn Ebî Hatim 1/343 (1805) vc Beyhakî (5/25).

4 Bakara Sur. 196
5 bn Cerîr (3/435).

6 Bakara Sur. 196
7 Bakara Sur. 196
8 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 123) ve bn Cerîr (3/434).

9 Bakara Sur. 196
10
Bakara Sur. 196
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Vekî' ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tavus: "...Döndüünüzde
yedi gün... buyruunu açklarken: “Kii dilerse bu yedi günü ayn ayn

tutabilir" demitir .

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Tam on gün oruç

tutar..." 3 buyruunu açklarken: “Bu günler kesemedii kurbann :am
karl olacak günlerdir1' demitir/

Buhârî ile Müslim, bn Ömer'den bildiriyor: Resûlullah Maflahu aieytn «teiiem)

Vedâ haccnda umre ile hacc birletirerek temettü yapt. Bir kurban alp,

kurban Zu'l-Huleyfe'den itibaren beraberinde getirdi. Resûlullah (»idiahu aleyhi

yEseUem) önce umre için sonra da hac için telbiye getirdi. nsanlar da onrnla

beraber umre ve hacc birletirerek temettü yaptlar. çlerinde kimisi kurban

alp beraberinde getirirken kimisi de almamt. Hz. Peygamber (saiiBiiahu aleyhi

vmilem) Mekke'ye geldii zaman insanlara öyle buyurdu:
"
çinizden kurnan

getirenler haccn bitirinceye kadar kendilerine haram olan eylere

dokunamazlar. çinizden kurban getirmeyenler ise Kabe'yi tavaf etsin. Safa ile

Merve arasnda sa’yetsin. Ondan sonra da tra olup ihramdan çksn. Sonra

ihrama bürünüp hac için telbiye getirsin. Kesmek için kurban bulamayar.lar

hacda iken üç, hacdan ailesine döndükten sonra da yedi gün oruç tutsun."5

bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim, mrân b. Husayn'dan bildiriyor: “Hacda

temettü konusunda Allah'n Kitab’nda âyet nazil olduunda Resûlullah'la

(saBaflsh aiev^ »«eHeni birlikte temettü yaptk. Sonradan hacda temettü konusundaki

âyeti nesheden baka bir âyet nazil olmad. Resûlullah (sallallahu aleyhi veseiiemi de

vefat edene kadar bunu yasaklamad. Ancak sonradan bir adam çkt ve bu

konuda kendi görüüne göre bir eyler söyledi."
6

Müslim, Ebû Nadra'dan bildiriyor: "bn Abbâs hacda temettünün

yaplabileceini söylerdi. bnu'z-Zübeyr ise bunun yaplmamasn isterdi. Bu

durumu Câbir b. Abdillah’a zikrettiimde öyle dedi: “Bu konu hakkndaki

olay, benim önümde geçti. Biz Resûlullah (sallallahu steyhi veseiiem) ile birlikte temettü

yapmtk. Ancak Hz.Ömer halife olunca bu konuda öyle dedi: “Yüce Allah,

’ Bakara Sur. 196
2 bn Ebî eybe {4. didin ilk ksm, sh. 124).

3 Bakara Sur. 196
4 bn Cerîr (3/436).

5 Buhârî (1691) ve Müslim (1227).
6 Buhârî (1571) ve Müslim (1226).
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Resûlüne diledii konuda diledii eyi helal klard. Ama artk Kur’ân’daki her

ey yerli yerine oturmutur. Bundan sonra hac ile umrenizi Yüce Allah’n

emrettii gibi tamamlayn. Haccnz ile umrenizi birbirinden ayrn. Hem

haccnzn, hem de umrenizin tamama ermesi için böylesi daha uygundur.'”

Buhârî, Müslim ve Nesâî, Ebû Mûsa'dan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi

veseiiem) Bathâ'da iken yanna geldim. Bana: "Neye niyetlendin?" diye

sorduunda: "Peygamberimizin (saflaiiahu aleyhi veseiiem) niyetlendii eye (hacca)

niyet ettim” dedim. Bana:
"Yannda kurban getirdin mi?" diye sorunca:

"Hayr, getirmedim” dedim. Bunun üzerine: "O zaman Kabe'yi tavaf et. Safa

ile Meroe arasnda ayet, ardndan ihramdan çk" buyurdu. Ben de Kâbe'yi

tavaf edip, Safâ ile Merve arasnda sa'yettikten sonra akrabalanmdan bir

kadnn yanna geldim. Saçlarm tarayp düzellttikten sonra ykad. Ebû Bekr

ve Ömer’in hilafeti döneminde de bu konuda insanlara bu ekilde fetva

veriyordum.

Yine bir hac mevsiminde adamn biri yanma geldi ve: "Müminlerin

emirinin hac konusundaki yeni emirlerini sannm bilmiyorsun” dedi. Bunun

üzerine insanlara: "nsanlar! Bu konuda her kime fetva verdiysem onu

uygulamaya koymasn! Müminlerin emiri gelecek, bu konuda ona uyun!”

dedim. Halife Ömer, gelince ona: "Ey müminlerin emiri! Hac konusunda

verdiin yeni emirler de ne oluyor?” diye sordum. Ömer u karl verdi:

"ayet bu konuda Allah'n Kitab’na göre davranacaksak Yüce Allah: «Hacc

da, umreyi de Allah için tamamlayn ...»
2
buyurur. Peygamberimizin MuMu

aleyh, vesdlem) sünnetine göre davranacaksak da O da kurban kesene kadar

ihramdan çkmazd.”3

shâk b. Râhuye, Müsned’de ve Ahmed, Hasan'dan bildiriyor: Hz.Ömer,

haçta temettüyü yasaklamak istedi. Ubey b. Ka'b kalkp: “Senin bunu

yasaklama yetkin yok! Zira Yüce Allah bu konuda âyet indirmitir ve

Resûlullah'la (saiMUu aleyh* veseM birlikte bu temettüyü yaptk” deyince, Ömer

bundan vazgeçti .

3

' Müslim (1217).
1

Bakara Sur. 196
5 Buhâri (1559), Müslim 1221 (155) ve Nesâî (2737).
4
Metâlibu'l-Âliye' de (1252) geçtii üzere shâk b. Râhuyeh ve Ahmed 5/142, 143

(21321).
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Müslim, Abdullah b. akîk'ten bildiriyor: Hz.Osmân temettüyü yasaklar,

Hz. Ali ise yaplmasn söylerdi. Osman bu konuda Hz. Ali’ye bir söz söyleyince

Hz. Ali: "Resûlullah (sailalahu aleyhi «selle™) birlikte temettü yaptmz biliyorsun

deil mi?" diye sordu. Osman: "Evet, ama o zaman korkuyorduk" dedi.’

shâk b. Râhuye'in bildirdiine göre Osman b. Affân'a hacda temettü

konusu sorulunca: "Zamannda bizim için vard, ancak u an sizler için yok”

karln verdi .

2

bn Ebî eybe ve Müslim'in bildirdiine göre Ebû Zer: "Hacda temettü,

M uhammed'in(saiiaibhuai*yhM-eseiBm) ashabna has bir eydi" demitir.
3

Müslim'in bildirdiine göre Ebû Zer: "ki mut'a (mut'a nikah ile hacda

temettü) sadece bizlere has bir eydi" demitir .

4

Buhârî ve Müslim, Ebû Cemre'den bildiriyor: bn Abbâs'a temettü yü

sorduumda yapmam söyledi. Kurban sorduumda: "Deve veya inek veya

koyun olabilir yahut da kurbanda ortak olunabilir "dedi. Fakat baz insanlar

bunu ho görmediler gibi oldu. Uyuduumda, rüyamda bir kiinin bana:

"Haccn mebrûr ve temettüün de kabul görmü olsun!" diye sesleniyordu.

bn Abbâs'a gelip bunu anlattmda: "Allahu Ekber! Bu (gördüün) Ebu'l-

Kâsm'n (saiiaiihu aleyhi veseiiem) sünneti gibidir!" dedi .
5

Hâkim, Mücâhid ile Ata vastasyla bildirdiine göre Câbir öyle demitir:

nsanlar arasnda ileri geri konumalann çoald bir zamanda haccetmek

üzere çktk. hramdan çkmamza bir kaç gece kala ihramdan çkmamz emri

verildi. Kendi aramzda: "Uzvumuzdan meni akarken mi Arafat'a gideceiz?"

diye söylenirken bu sözler Resûlullah'n (sbIIbIIbIu aleyhi veseüem) kulana gitti. Bunun

üzerine bir konuma yapmak üzere kalkt ve öyle buyurdu: "insanlar!

Allah'n hükümlerini bana m öreteceksiniz? Vallahi hepimizden (azla Allah'

bilir, hepinizden fazla ondan korkarm. Eer imdi yaptm bu ii yeniden

yapacak olsaydm yanmda kurban getirmez dierleri gibi ihramdan çkardm.

Gelirken yannda kurban getirmeyenler hacda üç gün ,
memleketine geri

döndükten sonra da yedi gün oruç tutsunlar. Kurban kesme imkan olan >ta

kurban kessin." Sonrasnda yedi kii toplanp ortaklaa bir deve kesiyorduk.

' Müslim (1223).

’ Metâlibu'l-ÂIye'de (1245) geçtii üzere shâk b. Râhuyeh.

} bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 229), (4/103) ve Müslim 1224 (160).

4 Müslim 1224 (162).

4 Buhârî (1567, 1688) ve Müslim (1242).
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Atâ der k: bn Abbâs: "O zaman Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi »eseiiem), ashâb

arasnda küçükba hayvan datt. Sa'd b. Ebî Vakkâs'n payna bir teke

düünce kendi adna bunu kurban etti” dedi.
-

Mâlik’in bildirdiine göre bn Ömer: "Hacdan önce umre yapp kurban

kesmem benim için hacdan sonra Zilhicce aynda umre yapmamdan daha

sevimlidir” demitir.

2

üî j-UpIj b\ \j%\j U-Â »Iî...

^ •

JüJLi Üûl

"...Bu, ailesi Mescid-i Haram da oturmayan kimseler içindir.

Allah’tan saknn ve Allah’n cezasnn iddetli olacan
bln." (Bakara Sur. 106)

Vekî’, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "...Bu,

ailesi Mescid-i Haram’da oturmayan kimseler içindir ..."3 âyetini açklarken

öyle demitir: "Mescid-i Haram ahalisi olarak saylan alt köy vardr. Bunlar:

Urfe, Urane, Recî', Nahletân, Merru'z-Zahrân ve Dacnân’dir.” Mücâhid de:

"Mescid-i Haram'da oturanlar, Harem sakinleridir” demitir .

4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bu, ailesi

Mescid-i Haram'da oturmayan kimseler içindir ..." 5 âyetini açklarken:

"Mescid-i Haram’da oturanlardan kast, Harem snrlar içinde ikamet

edenlerdir” demitir.

6

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Harem

bölgesinin tümü, Mescid-i Haram’n kapsam içindedir” demitir.

bnu’l-Münzir, bn Ömer’den bunun aynsn zikreder.

’ Hâkim (1/473, 474).

1 Malik (1/344).

3 Bakara Sur. 1%
4 bn Ebî eybe (4/48).

5 Bakara Sur. 196
6 bn Cerir (3/438).
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ezrakî’nin bildirdiine göre Atâ b. Ebî

Rebâh’a Mescid-i Haram'n kapsam sorulduunda: "Harem bölgesinin

tümüdür" demitir.
1

Ezrakî, Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildiriyor: "brâhim'incaMissaiamjMescid'

i Haram’ üzerine ina etmek üzere belirledii alandr ki Hazvere, Mes'â (sa'y

yeri) ve Ecyad vadisinin çk yeri arasnda olan bir alandr."
2

Ezrakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor: "Yüce Allah'n Kitab'nda yazlanlardan

anladmza göre Mescid-i Haram denilen yer, Hazvere ile Mes’â (sa'y yeri)

aracnda kalan alandr."3

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Zührî'den bildiriyor: "Mescid-i Haram

ahalisinden olan hiç kimsenin âyette bahsedilen engellenme (ihsâr)

durumundan hacc kazaya brakma ruhsat yoktur. Zira kii hastalansa

tanarak Arafat’ta vakfe yapabilir ve yine tanarak tavafn eda edebilir.”

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Urve: "...Bu, ailesi

Mescid-i Haram’da oturmayan kimseler içindir ..."
4 âyetini açklarken öyle

demitir: "Mescid-i Haram'da oturanlardan kast, Mekke ahalisidir. Me'arie

yaknlklarndan dolay Mekke ahalisinin temettü haklan ve ihsâr

durumundan hacc kazaya brakma ruhsatlan yoktur." 5

Ezrakî, bn Cüreyc’den bildiriyor: Atâ’ya: "Kimlerin temettü haklar

yoktur?" diye sorduumda u karl verdi: "Yüce Allah: "...Bu, ailesi

Mescidi Haram'da oturmayan kimseler içindir ..."
6 buyurmutur. Mescid-i

Haram'n alan içinde kalan ve temettü haklan olmayan köyler, Mekke’nin

çevresinde bulunan ve ehri uzaktan gören Nahletân, Merru'z-Zahrân,

Urena, Dacnân ve Recî' köyleridir. Mescid-i Haram bölgesi dnda saylan,

temettü yapmaya ve (Mescid-i Haram ahalisi için) namaz seferi olarak

klmaya ruhsat veren köyler de Usfân, Cidde, Ruhât gibi köyler ile bunlarn

gerisinde olan bölgelerdir."
7

1

Ezrakî (2/62).

1

Ezrakî (2/62).

3 Ezrakî (2/62).

4 Bakara Sur. 196

5 bn Ebî eybe (4/89).

6 Bakara Sur. 196
7 Ezrakî (2/157).



Âyet: 196 • Hacca Dair Hükümler 329

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr*in bildirdiine göre bn Abbâs

öyle demitir: “Hacda temettü, sadece Mekke ahalisi dndaki Müslümanlar

için geçerlidir. Hacda temettü, Harem bölgesi ahalisinden olmayanlar için

vardr. Zira Yüce Allah: "...Bu, ailesi Mescid-i Haram'da oturmayan kimseler

içindir..."
1

buyurur .’’2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs

öyle derdi: “Ey Mekke ahalisi! Sîzler için hacda temettü yoktur. Hacda

temettü Mekke dndan gelen dier bölge Müslümanlar için helal klnmtr
ancak sizler için geçerli deildir. Zira sizden biriniz umre yapaca zaman en

fazla bir vadi uzaktan niyetlenip geliyor. Yüce Allah da: "...Bu, ailesi Mescid-i

Haram'da oturmayan kimseler içindir. .
,"3 buyurur.’’4

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Ömer’e daha önce

hiç haccetmemi bir kadnn hacla birlikte umre de yapp yapamayaca

sorulunca: “Evet, yapabilir. Zira Yüce Allah ailesi Mescid-i Haram'da

oturmayan kiiler için hac ile birlikte umre yapmaya ruhsat vermitir’’

karln verdi .
5

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Mekke ahalisinin temettü

için kurban kesmesi gerekmez” demi ve: "...Bu, ailesi Mescid-i Haram'da

oturmayan kimseler içindir..."
6
âyetini okumutur.

bn Ebî eybe bildirdiine göre Tâvus: “Mekke ahalisinin temettü için

kurban kesmesi gerekmez” demi ve: "...Bu, ailesi Mescid-i Haram'da

oturmayan kimseler içindir..."
7
âyetini okumutur .

8

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Mücâhid: “Mekke ahalisi için temettü

durumu söz konusu deildir” demitir .

9

1

Bakara Sur. 196
3
Abdurrezzâk (1/76) ve bn Cerîr (3/439).

* Bakara Sur. 1%
4 bn Cerîr (3/439).

5 bn Ebî Hatim 1/344 (1810).
6
Bakara Sur. 196

7 Bakara Sur. 196
8 bn Ebî eybe (4/89).

9 bn Ebî eybe (4/88).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân: '‘Mekke ahalisi ve

Mekke'yi görebilen bir bölgede ikamet edenler için temettü durumu söz

konusu deildir" demitir.

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tâvus: "Temettü, Mekke ahalisi dnda
bütün Müslümanlar için geçeriidir" demitir .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Zührî: "Mekke ahalisi için temettü ile

ihsâr durumu söz konusu deildir. Zira ihsâr durumundan yapamadklar

hacc tekrar yapabilmeleri için bir gün geçmesi yeterlidir" demitir.

3

bn Cbî Hâtim'in bildirdiine göre Mutanif: "...Allah’tan saknn ve

Allah’n cezasnn iddetli olacan bilin
"4

âyetini okuyup öyle demitin

"nsanlar Yüce Allah'n cezasnn, gazabnn ve intikamnn ne iddette

olduunu bilselerdi gözyalar asla kesilmez ve bir an olsun rahat yüzü

görmezlerdi ."5

• • . ol*

"Hac malum aylardadr../' (Bakara Sur. 197)

Taberânî, M. el-Evsa?ta ve bn Merdûye, Ebû Umâme’den bildiriyor:

"Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vEseiiem): "Hac mâlum aylardadr../
6
âyeti konusunda:

"Bunlar evval, Zilkade ve Zilhicce aylandr" buyurmutur .

7

Taberânî, M. el-Evsafta bn Ömer'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaRshu Beyhi

vesellem): "Hac mâlum aylardadr../
8
âyetini okudu ve: "Bunlar evval, Zilka de

ve Zilhicce aylandr" buyurdu .
9

1 bn Ebî eybe (4/89).

2 bn Ebî eybe (4/89).

3 bn Ebî cybe (4/89).

4 Bakara Sur. 196

5 bn Ebî Hatim 1/435 (1815).
6
Bakara Sur. 197

7 Taberânî (1584) ve bn Kesîr, Tefsir
1de (1/343) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesir:

"Uydurma hadistir" demitir.
a
Bakara Sur. 197

9 Taberânî (7060) Heysemî, Mecmau 'z-Zeoâd'de (3/218): "snadnda zayf biri olan

Yahya b. es-Seken vardr" demitir.
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Hatîb, bn Abbâs'tan bildiriyor: ‘‘Resûlullah (saiisiiahu aieyK. veseiiem): "Hac mâlum

aylardadr..."
1

âyeti konusunda: "Bunlar evval, Zilkade ve Zilhicce

aylandr

"

buyurdu .”2

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb:

"Hac mâlum aylardadr..." 3 âyeti konusunda: “Bunlar evval, Zilka’de ve

Zilhicce aylandr” demitir.

4

âfiî, el-Umm’öe, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Nâfi'ye: “Abdullah b.

Mes'ûd'un hac aylarnn isimlerini söylediini iittin mi?” diye sorulunca, Nâfi'

u karl vermitir: “Evet! Bu aylann evvâl, Zilka'de ve Zilhicce diye

adlarn verirdi .”
5

bn Ebî eybe de bn Abbâs, Atâ ve Dahhâk'tan bu ifadenin aynsn

zikreder .

6

Vekî', Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, Hâkim ve Beyhakî, Sünen ’de deiik kanallardan bildirdiine göre bn

Ömer: "Hac mâlum aylardadr..."7 buyruunu açklarken: “Bunlar evvâl,

Zilka'de aylan ile Zilhicce aynn ilk on günüdür” demitir .

8

Vekî’, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Hac

mâlum aylardadr..."9 buyruunu açklarken: “Bunlar evvâl, Zilka'de aylar

ile Zilhicce aynn ilk on günüdür” demitir.

10

1

Bakara Sur. 197
1 Hatîb (5/63).

} Bakara Sur. 197

* Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 334).

5 âfiî (2/154), Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 329), îbn Cerîr (3/447) ve bn Ebî Hatim 1/345

(1816).
6 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 218, 219).

7 Bakara Sur. 197
8
Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 331), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 218), bn Cerîr

(3/446), Hâkim (2/276, "sahih") ve Beyhakî (4/342).

9 Bakara Sur. 197
w
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 328), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 218), bn Cerîr

(3/444), bn Ebî Hatim 1/345 (1817) ve Beyhakî (4/342).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî’nin deiik

kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs: 'Hac mâlum aylardadr...'
1

buyruunu açklarken: "Bunlar evvâl, Zilka'de aylar ile Zilhicce aynn ilk on

günüdür. Hac sadece bu aylarda farzdr"' demitir .

2

bnu'l-Münzir, Dârakutnî, Taberânî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

Abdullah b. Mes'ûd: 'Hac mâlum aylardadr ...' 3 buyruunu açklarken:

"Bunlar evvâl, Zilka'de aylan ile Zilhicce aynn ilk on günüdür" demitir.

4

bn Ebî eybe de Haan, Muhammed ve ibrâhim'den bu ifadenin aynsn

zikreder.
5

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

bn Mes’ûd'a hac aylannda umre yapma konusu sorulunca: "Hac mâlum

aylardadr ..."
6
âyetini okudu ve: "Bu aylarda umre zikredilmemitir" dedi .

7

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Muhammed b. Sîrîn'den bildiriyor “Hac aylan

dnda yaplan bir umrenin hac aylan içinde yaplan bir umreden daha üstün

olduu konusunda hiçbir âlimin üphesi yoktur."
8

bn Ebî eybe'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz.Ömer öyle demitir:

"Hac ile umrenizi ayn ayn yapn. Hacc hac aylannda, umreyi de hac aylar

dndaki aylarda yapn. Bu hem haccnzn, hem de umrenizin salam olmas

için daha uygundur."9

bn Ebî eybe, bn Avn'dan bildiriyor: Kâsm'a hac aylannda umre yapma

konusu sorulunca: "Öncekiler böylesi bir umrenin tam olamayacan

düünürlerdi" demitir.

10

1 Bakara Sur. 197
3 bn Cerîr (3/444), Taberânî, M. el-Evsal (5043) ve Beyhakî (4/342).

* Bakara Sur. 197
4 Dârakutnî (2/226) ve Beyhakî (4/342).

5 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 218, 219).

6
Bakara Sur. 197

7 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 129), bn Cerîr (3/450, 451), bn Ebî Hâtim 1/345

(1818) ve Taberânî (9703). bn Ebî eybe'de kendisine sorulan kiinin ismi Abdurrahman

olarak geçer ki yanltr. Dorusu Ebû Abdirrahman olacaktr. O da Abdullah b.

Mes'ûd'dur.
9 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 129) ve bn Cerîr (3/451).

9 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 129).

10 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 129).
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Uj ç=ü j jlip Sfj Vj dij bü £»ji >j»^
. • .âl ^I>- IjJüuü

"...Kim o aylarda hacca niyet ederse, artk ona hacda cinsel

iliki, günaha sapmak, tartmak yoktur. Siz hayr olarak

her ne yaparsanz, Allah mutlaka onu bilir..."

(Hnltarn Sur. 197)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

bn Ömer: "Jii ifadesini açklarken: "Bu aylarda hacca

niyetlenen kii, anlamndadr” demitir .

2

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

Mes’ud: "Ayetteki (*>>) ifadesinden kast ihrama girmektir” demitir.
3

bn Ebî eybe, Dahhâk'tan yorumun benzerini zikreder .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bnu’z-Zübeyr. "^Jl ^
ifadesini açklarken: "Bundan kast, hacca niyetlenmektir” demitir.

bnu'l-Münzir, Dârakutnî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bnu'z-Zübeyr:

"Âyetteki hacc (kendine) farz klma, hac için ihrama girme anlamndadr”

demitir.

6

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ayetteki (£>£) ifadesinden

kast hacca niyetlenmektir” demitir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Zührî: "Bu ifadeden kast, hac farizesini

ifa etmeye niyetlenmektir” demitir .

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "£iil ifadesini

açklarken: "Bu aylarda hac veya umre yapmak üzere ihrama giren kii,

anlamndadr” demitir.

1

1

Bakara Sur. 197
1 bn Cerîr (3/53), bn Ebî Hatim 1/346 (1820) ve Beyhakî (4/342).

3 Beyhakî (4/342, 343).

4 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 219).

5 Bakara Sur. 197
6
Dârakutnî (2/227) ve Beyhakî (4/343).

7 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 220).
8
Bakara Sur. 197
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afiî, cl-Umm’âç
,
bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildiriyor:

“Kii ancak hac aylar içinde hac için ihrama girebilir. Zira Yüce Allah: "Hac

malum aylardadr ..."
2
buyurur."3

bn Ebî eybe, bn Huzeyme, Hâkim ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor:

"Kii ancak hac aylar içinde hac için ihrama girebilir. Haccn sünnetlerinden

biri de, hacca niyetlenen kiinin hac aylan içinde ihrama girmesidir."4

bn Merdûye'nin Câbir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiai^u aleyhi

«senem): "Kii ancak hac aylar içinde hac için ihrama girebilir" buyurmutur.
5

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ata, hac aylan dnda hac için ihrama

giren bir adama öyle demitir: “Bu niyetini umreye çevir; zira bu ayda hac

yapamazsn. Yüce Allah da: "Hac mâlum aylardadr. Kim o aylarda hacca

niyet ederse..."
6
buyurur." 7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kim o aylarda hacca

niyet ederse ..."
8
âyetini açklarken: “Kiinin, hac için telbiye getirdikten

sonra bir yerde ikamet etmesi uygun olmaz" demitir .

9

Taberânî, M el-Evsat ’ta bildirdiine göre bn Ömer: “çii ^" ,0

ifadesini açklarken: “Bundan kast, hac için telbiye getirmek ve ihrama

girmektir" demitir.
1 ’

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: j^î
” 12

ifadesini açklarken: "Bundan kast, hac için telbiye getirmektir" demitir.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “JwJ ,]>*** ^s" 1

ifadesini

açklarken: “Bundan kast hac için telbiye getirmektir2
' demitir .

2

1 bn Cerir (3/455).

2 Bakara Sur. 197

» afiî (2/155), Beyhakî, Ma'rifetus-Sünen (3/494, 495) ve bn Ebî Hatim 1/346 (1821).

* bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 361), bn Huzeyme (2596), Hâkim (1/448,

"sahîh") ve Beyhakî (4/343).

5 bn Kesîr, Tefsîr'de (1/342) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr: “snadnn bir

sakncas yoktur" demitir.
6
Bakara Sur. 197

7 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 361).

8 Bakara Sur. 197
9 bn Ebî Hatim 1/346 (1821).
10
Bakara Sur. 197

” Taberânî (7060).

” Bakara Sur. 197
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tavus: r<^Jl J>j* j
^"3 ifadesini

açklarken: "Bundan kast, hac için telbiye getirmektir" demitir.

bn Ebî eybe, Atâ ile brahim'den bu ifadenin aynsn zikreder .

4

Mâlik, afiî, bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce,

bn Huzeyme ve Hâkim, Hallâd b. es-Sâib'den, o da babasndan bildirdiine

göre Resûlullah (laiiallahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:
"
Cebrail yoruma geldi,

ashabma tehlîl ile telbiyede seslerini yükseltmelerini söylememi istedi. Tehlîl ile

telbiyenin de hacan iarlarndan olduunu söyledi. ”s

bn Ebî eybe, bn Mâce, bn Huzeyme, bn Hibbân ve Hâkim'ln Zeyd b.

Hâlid el-Cühenî'den bildirdiine göre Resûlullah <saiiaiiahu aleyhi «seiiem) öyle

buyurmutur:
"
Cebrail yanma geldi ve: «Ashabna söyle! Telbiyeyi yüksek

sesle getirsinler! Zira telbiye, hacan iarlarndandr» dedi."
6

Tirmizî, bn Mâce, bn Huzeyme ve Hâkim, Ebû Bekr es-Sddîk'ten

bildiriyor: Resûlullah’a (saliaiiahu aleyhi »eseiM: "En üstün amel hangisidir?" diye

sorulunca, Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Hacda yüksek sesle telbiye getirmek

ile bolca kurban kesmektir" karln verdi .

7

Tirmizî, bn Mâce, bn Huzeyme, Hâkim ve Beyhakî'nin Sehl b. Sa'd'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Kii telbiye

getirdii zaman sanda ve solunda dünyann öbür ucuna kadar ne kadar ta,

aaç ve toprak varsa hepsi telbiyesinde ona elik ederler.
"8

Ahmed ve bn Mâce'nin Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah

(seiiBiiahu aleyhi veseiiam): "Allah rzas için gününü güm altnda ve telbiye getirerek

'

Bakara Sur. 197
1 bn Ebî eybe (4. didin ilk lusm, sh. 219).

3 Bakara Sur. 197
4 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 219, sadece Atâ'dan).

5 Mâlik (1/334), afiî (2/156), bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 430), Ahmed 27/89

(16557), Ebû Dâvud (1814), Tirmizî (829, "sahih"), Nesâî (2752), bn Mâce (2922), bn
Huzeyme (2625) ve Hâkim (1/450, "sahih"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 1592).
6 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 431), bn Mâce (2923), bn Huzeyme (2628), bn

Hibbân (2803) ve Hâkim (1/450, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletus-Sahîha'da (830) hadisin

sahih olduunu söylemitir.
7 Tirmizî (827), bn Mâce (2924), bn Huzeyme (2634) ve Hâkim (1/451, "sahîh").

Elbânî, cs-Silsiletu's-Sahha'da (1500) hadisin sahih olduunu söylemitir.

‘ Tirmizî (828), bn Mâce (2921), bn Huzeyme (2634), Hâkim (1/451, "sahîh") ve

3eyhakî (5/43). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2363).
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geçiren her bir ihraml, güne batt zaman günahlarn da alp götürür ve

anasndan yeni domu gibi günahsz olur" buyurmutur.
1

Mâlik, afiî, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, bn

Ömer'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaüahu aleyhi mailem) öyle telbiye getirildi:

"Lebbeyk, Allahumme lebbeyk! Lebbeyke lâ erîke leke lebbeyk! nne'l-hamde

ven-ni'mete leke vel-mülk. lâ erîke lek (=Allahm! Sana itaate hazrm! Sana

itaate hazrm ! Sana itaate hazrm! Hiçbir ortan yoktur, sana itaate hazr n!

Hatnd enindir, nimet senin, mülk senin! Yoktur ortan senin)!"

Ravi der ki: bn Ömer de telbiye getirirken u ziyadeyle getiri rdi:

“Lebbeyk! Lebbeyk ve sa'deyk! Vel-hayru bi-yedeyk lebbeyk! Ver-rabâu

ileyke ve'l-amelu (=Sana itaate haznm! Huzurundaym ve sana itaate

haznm! Hayrlar senin elindedir, sana itaate haznm! Dilekler sanadr, ameller

senin içindir)!"
2

Buhârî ve Müslim, bn Abbâs'tan bildiriyor: “hraml birisi bineinden

düüp boynu knlarak ölünce Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiim): "Su ve sidr ile onu

ykayn. Üzerindeki giysiyle kefenleyin, ancak yüzü ile ban örtmeyin. Zira

kyamet gününde telbiye ederek tekrar diriltilecektir" buyurdu. 3

âfiî, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor. "Resûlullah (uiuiaim akyt* mdim) telbiye

getirirken ne hac, ne de umreyi zikrederdi."

4

âfiî, bn Ebî eybe ve Hâkim, Ebû Hureyre'den bildiriyor “Resûlullah’n

(sayiahu aleyhi «seiiem) telbiyesinde u da vard: "Lebbeyk! lâhe'l-Hakki! Lebbeyk

(=Sana itaate haznm! Ey Hak olan ilah! Sana itaate haznm)!"*

âfiî ile bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Sa'd b. Ebî Vakkâs, erkek

kardeinin oullannn: “Yâ Ze’l-Meâric (Ey yüksek dereceler sahibi)!"

eklinde telbiye ettiklerini iitince öyle demitir: “Yüce Allah yüksek

1 Ahmed 23/253 (15008) ve bn Mâce (2925). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen bn
Mâce, 635).

1

Mâlik (1/331), âfiî (2/155), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 193), Buhârî (1549,

5015), Müslim (1184), Ebû Dâvud (1812) ve Nesâî (2746-2749).

> Buhârî (1850, 1851) ve Müslim (1206).

A âfiî 1/581 (957). Muhakkiki der ki: "Münker hadistir. snadnda Muhammed b Ebî

Yahya vardr. Metruk birisidir ve bu hadisinde, Allah Resûlü'nün telbiyesinde hac veya

umreyi zikrettiine dair sahih olan hadis metinlerine muhalif dümütür."
5 âfiî, ifitul-Ayy 1/511 (791), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 192) ve Hâkim

(1/450, "sahîh").
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dereceler sahibidir; ancak Resûlullah (ssiibMu aleyhi veseiiem) zamannda biz böyle

telbiye etmezdik.”'

afiî, Huzeyme b. Sâbit’ten bildiriyor: "Hz. Peygamber (sgIIbIIbKu aleyhi vesellem)

telbiyesini bitirince Yüce Allah'n nzas ile Cenneti ister, Cehennem ateinden

de Allah'n rahmetine snrd.” 2

afiî, Muhammed b. el-Münkedir'den bildiriyor: “Hz. Peygamber MBiahuaiyh

veseiiem) çokça telbiye getirirdi.”
3

Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (saftaiiahu aleyh. vBseiiem): " y$ Csj Sis

çij j Jijj- 5*13 buyruunu açklarken öyle buyurdu: "Refes, çirkin sözler

ile kadnlarla cinsel ilikidir. Fusûk, her türlü günahtr. Cidal da kiinin

arkadayla çekimesi, tartmasdr. "s

bn Merdûye ve Isbehânî, et-Terîb’de Ebû Umâme'den bildiriyor

Resûlullah MiaMu aleyh, veseiiem): j jiIp- % Sij its, Sis"
6 buyruunu

açklarken:
"
Refes, cinsel ilikidir. Fusûk, masiyetler ile yalandr" buyurdu.

Vekî, Süfyân b. Uyeyne, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b.

Humeyd, Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Sünen’de deiik

kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs âyeti açklarken öyle demitir: “vlij"

cinsel ilikidir. “i*ls” her türlü günahtr. “Jl^” ise tartma ve çekimedir.”

Baka bir lafzda ise “jlL?-” için: “Seni kzdrana veya sen onu kzdrana

kadar arkadanla çekimendir” demitir. 7

bn Cerir ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Ü5” kadnlarla

ilikiye girme, onlar öpme, onlara göz atma ve çirkin laflar etmedir.
"

'afiî, ifâu'l-Ayy 1/512 (793) ve bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 192). afiî'nin

Müsned'inin muhakkiki: "snâd leyyindir" demitir.
3

afiî, i/âu'I-Ayy 1/514 (795). afiî'nin Müsned ' inin muhakkiki: "Senedi mürsel ve

çok zayftr" demitir.

5 afiî, ifâu'l-Ayy 1/514 (795). afiî'nin Musned' inin muhakkiki: "Senedi mürsel ve

çok zayftr" demitir.
4 Bakara Sur. 197
5 Taberânî 11/22 (10914). Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de (1/22) der ki: "Ravileri

Sakîh’in ravileridir."

5 Bakara Sur. 197
1 Saîd b. Mansûr, Sünen ( Tefsir, 339), bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 157), Ebû

Ya'lâ (2709), bn Cerir (3/463, 464, 466, 473. 478, 481), bn Ebî Hâtim 1/346-348 (1824, 1827,

1831) ve Beyhakî (5/67).
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Yüce Allah’a kar olan her türlü masiyettir. "jliy” ise tartma ve

çekimedir.” 1

Süfyân b. Uyeyne, Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humevd,

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Tâvus'tan bildiriyor: "bn Abbâs'a: "dij SÛ
,,a

ifadesinin ne anlama geldiini sorduumda öyle dedi: "Burada bahsedilen

refes, "dip çLkJi ÜJ j&J ” (Oruç tuttuunuz günlerin gecesi kadnlarnza

yaklamanz size helal klnd )
3 âyetindeki "dûj” deildir. Zira buradaki cinsel

iliki anlamndadr. Senin sorduun ise Araplann "irâbe” dedii cinsel içerikli

sözlerdir.”4

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî,

Ebu’l-Âliye’den bildiriyor: bn Abbâs’la birlikte yürüyordum. hramlyd ve

develere öyle bir iir mnldanyordu:

"Sessizce yol alr develer bizimle

Ve eer doru söylüyorsa ku, kavuacaz elbette Lemis 'e.

"

Ona: "hraml olduun halde kadnlara yaklamay (refesi) m diline

doluyorsun?” diye sorduumda: "Hacda yasak olan refes, kadnlarn yannda

bu yönde bir eyler söylemektir” dedi .

5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre bn Ömer bu âyeti açklarken öyle demitir: "dij” cinsel

iliki, her türlü masiyettir, "ji>" ise karlkl sövüme ve

çekimedir.”6

bn Ebî eybe ve Taberânî, M. el-Evsat’ta, bn Ömer’den bildiriyor: " SÛ

Lsj” kadnlarla birlikte olmaktr. bakalarna dil uzatma,

sövümedin %" de çekime ve tartmadr.”7

’ bn Cerîr (3/462, 463, 481).

1 Bakara Sur. 197
i Bakara Sur. 187
4 Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 338), bn Cerîr (3/462) ve bn Ebî Hatim 1/346 (1823).

s Saîd b. Mansûr (Tefsir, 345), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 343), bn Cerîr

(3/460), Hâkim (2/276, "sahih") ve Beyhakî (5/67).
6
Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 344), bn Cerîr (3/467, 468, 473, 482), Hâkim (2/276, "sahih")

ve Beyhakî (5/67).

7 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 159) ve Taberânî (7060).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer bu âyeti

açklarken öyle demitir: "di3” kadnlarla cinsel ilikidir. Ayn ekilde hem

kadn hem de erkekleri müstehcen sözler söylemeleridir, “^
3-Ls” Harem

bölgesinde Yüce Allah'a kar ilenen her türlü masiyettir. “ji>” ise karlkl

sövüme, çekime ve husumetlerdir.”
1

bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: bn Ömer, develeri ark söyleyerek

sürecek olan kiiye: “arklannda kadnlardan sözetme!” derdi .

2

bn Ebî eybe, Tâvus'tan bildiriyor: Abdullah b. ez-Zübeyr: “Sakn kadnlan

dilinize dolamayn! Zira kadnlar hakknda konumalar da refes saylr" dedi.

Tavus der ki: Bunu bn Abbâs'a aktardmda: “bnu'z-Zübeyr doru

söylemi!” dedi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Tavus, ihraml olana îrâb' kerih

görürdü. Kendisine: “îrab ne?” diye sorulunca da: "Kadna, ihramdan çkm
olsaydm seninle ilikiye girerdim, demendir” karln vermitir .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Mes'ûd âyeti açklarken öyle demitir:

“Refes, kadnlarla ilikiye girmektir. Cidal ise kendisini öfkelendirecek ekilde

arkadanla çekiip tartmandr.”5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve irâzî, el-Elkâb ’de bildirdiine göre bn Abbâs

âyeti açklarken öyle demitir: “Refes, cinsel ilikiye girmektir. Fusûk,

binlerine: «Ey zalim! Ey fask!» eklinde lakap takmaktr. Cidal de kendisini

öfkelendirecek ekilde arkadanla çekiip tartmandr.” 6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid ile krime bu âyetin

açklamasnda öyle demilerdir: “Refes, cinsel ilikidir. Fusûk her türlü

günahtr. Cidâl se çekime ve tartmadr .”7

bn Ebî eybe, Dahhâk ile Atâ'dan bu ifadenin benzerini zikreder .

8

’ bn Cerîr (3/459, 473, 482) ve bn Ebî Hatim 1/346-348 (1822, 1826, 1830).
1 bn Cerîr (3/463).

5 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 343).

4 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 343).

5 bn Cerîr (3/465, 478).

6 bn Cerîr (3/466, 474, 479) ve bn Ebî Hâtim 1/346-348 (1824, 1829, 1831).

7 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 159, sadece Mücâhid'den).
8 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 158).
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bn Ebî eybe, brâhîm(-i Nehaî)'den bildiriyor: "Refes, cinsel ilikidir.

Fusûk sövmedir. Cidâl ise hac konusuda tartma ve ihtilaftr/'
1

Taberânî, Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildiriyor: "di} SÛ” cinsel iliki yoktur,

demektir. ">Ls %” bakalarna sövme ve dil uzatma yoktur, demektir. ‘ Slj

jlV' de çekime ve tartma yoktur, demektir.”
2

bn Cerîriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "...Hacda tartma

yoktur..."

3

buyruunu açklarken öyle demitir: Önceleri Kureyliler Minâ'da

toplandklannda binleri dierlerine: "Bizim haccmtz sizinkinden daha iyi

oldu” der, kar taraf da; "Hayr, asl bizim haccmz sizinkinden daha iyi oldu”

karln verir ve bu ekilde tartr, çekiirlerdi/

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd: "...Hacda tartma yoktur ..."5

buyruunu açklarken öyle demitir: "Önceleri hac esnasnda her bir kesim

farkl bir mekanda durur ve her kesim durduu yerin brahim'in (aleyh* elam)

durduu yer olduunu iddia eder, çekiirlerdi. Yüce Allah da hac ibadetler nin

yaplaca yerleri bildirerek bu tür çekime ve tartmalan bitirmitir."
6

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine

göre Mücâhid: u^\ j jl»- SI3"
7 buyruunu açklarken öyle demitir: Hancn

vakti konusunda artk ek ve üphe yoktur; zira ne zaman olaca bildirilmi

ve herkes tarafndan bilinmitir. Önceleri iki yl Zilhicce aynda, iki yl da

Muharrem aynda haccederlerdi. Ebû Sumâme'nin fikriyle nesî yapmalar

sonucu Safer aynda da hac yaptklar olmutur. Bundan dolay Ebû Bekriin,

Peygamberimizin (sBiiaiishij Bieyh veseiiem) haccndan önce yapt hac Zilka’de ayna

denk gelmitir. Sonra Allah Resûlü, Zilhicce aynda haccn ifa etmitir.

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesehem): "Zaman artk, Yüce Allah'n gökleri ve yeri

yaratt o eski zamana geri döndü" sözü de bu meyandadr.
8

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 157).

1 Mecma'de (3/249) geçtii üzere Taberânî. Heyscmî der ki: "snadnda hakknda hem
tenkitler bulunan hem de güvenilir olarak görülen Sad b. el-Merzubân vardr. Ayrca

tanmadm raviler de vardr."
3 Bakara Sur. 197

4 bn Cerîr (3/483).

5 Bakara Sur. 197
6 bn Cerîr (3/484).

7 Bakara Sur. 197
8
Abdurrezzâk, Tefsir (1/77, muhtasar olarak) ve bn Cerîr (3/486, 487).
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Süfyân b. Uyeyne ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Hacda tartma yoktur ..."
1 buyruunu açklarken: “Hac artk Zilhicce

aynda sabitlenmitir ve eskiden olduu gibi bunun ileri geri alnmas (nesî)

söz konusu deildir" demitir .

2

Süfyân b. Uyeyne, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (ssiieiiahu aleyhi veseiiem): "Kim bu evi

(Kabe'yi) hacceder, cinsel ilikiye girmez ve günah ilemez ise anasndan

doduu gün gibi günahlarndan arnr" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Buhârî ve Müslim'in bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Müslümana sövmek /asklk, onunla savamak ise

küfürdür" buyurmutur .

4

bn Ebî eybe, Ebû Hureyre'den bunun aynsn zikreder .

5

Abd b. Humeyd, Müsned'de, Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre

Resûlullah MaMu aleyh, veeiiem): “Haccn gereklerini yerine getirip de

Müslümanlarn, elinden ve dilinden emin kald kiinin geçmi günahlar

balanr" buyurmutur .

6

Ebû Nuaym, Hilye’de bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah MaHahuaiayhi

vesellem): "Yüce Allah katnda onun yolunda cihad ile, içinde cinsel iliki, günah ve

tartma olmayan, gerei gibi yerine getirilip kabul görmü bir haçtan daha

deerli amel yoktur

"

buyurmutur.

7

Isbehânî, et-Terîb'de Saîd b. el-Müseyyeb'ten bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem):
"
Allah yolunda cihaddan sonra göklerde ve yerde,

içinde cinsel iliki, günah ve tartma olmayan, gerei gibi yerine getirilip kabul

görmü bir haçtan daha üstün bir amel yoktur" buyurmutur.

Hâkim, Esmâ binti Ebî Bekriden bildiriyor: Resûlullah’la (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

birlikte hac için yola çktk. Azk ile eyalanmz Ebû Bekriin hizmetçisinin devesine

1

Bakara Sur. 197
3 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 157).

3 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 74), Buhârî (1521, 1819, 1820), Müslim (1350),

Tirmizî (811), Nesâî (2626) ve bn Mâcc (2889).

4 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 159), Buhârî (48, 6044, 7076) ve Müslim (64).

5 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 159).

6 bn Kesîr, Tefsî/de (1/347) geçtii üzere Abd b. Humeyd. Elbânî, es-Silsiletu'd-

Da'îfe de (2281) hadisin zayf olduunu söylemitir.

7 Ebû Nuaym (10/401).



342 -3 Bakara Sûresi h
yüklüydü. Mola verdiimizde oturup kölenin gelmesini bekledik. Bir zaman

sonra hizmetçi göründü, ancak deve yannda deildi. Ebû Bekr: "Deven

nerede?" diye sorduu zaman hizmetçi: "Dün gece onu kaybettim" dedi.

Ebû Bekr kalkp: "Sen insan iken tek bir deve senden kaçabildi öyle mi!" dedi

ve onu dövmeye balad. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiemi bu durumu görünce

sadece tebessüm edip: "u ihramlnn yaptna bakn!" demekle yetindi.’

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Tâvus: "hramda olan kii aynaya

bakmaz (süslenmez) ve kendisine zulmetse bile birine beddua etmez"

demitir .

1

Jj' lî rfiSJl aljll W jSjjîj.. •

"...Azklarm ve bilin ki azn en hayrls takvadr. Öyleyse

Bana kar gelmekten korunun ey akl sahipleri!"

(Bakara Sur. 107)

Abd b. Humeyd, Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn Hibbân ve

Beyhakî, Sünni'de bn Abbâs'tan bildiriyor: Yemenliler hacca gittikleri zaman

yanlarnda azk götürmez ve: "Biz Allah’a tevekkül ettik" derlerdi. Ancak çok

geçmeden dier insanlara el açp dilenmeye balarlard. Bunun üzerine Yüce

Allah: ". .

.

Azklarm ve bilin ki azn en hayrls takvadr. .

."3 âyetini indirdi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs’tan bildiriyor: Baz insanlar hac için

evlerinden çktklarnda: "Allah'n Ev'ini ziyaret ediyoruz! Elbetteki Allah

yiyeceimizi temin edecektir" derler ve yanlanna azk almazlard. Bunun

üzerine bu âyet nazil oldu ve Yüce Allah, insanlara muhtaç kalmayacak kadar

azk alnmasn emretti .

5

bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Ömer'den bildiriyor: Önceleri bazlar

ihrama girdikleri vakit yanlannda bulunan azklar atar, ihramdan sonras için

yeniden azk edinirlerdi. Yüce Allah: "...Azklarm ve bilin ki azn en

’ Hâkim (1/453, 454, "sahih").

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 102).

3 Bakara Sur. 197

4 Buhârî (1523), Ebû Dâvud (1730), Nesâî, el-Kübrâ (8790, 11033), bn Hibbân (2691) ve

Beyhakî (4/332).

s bn Cerîr (3/498) ve bn Ebî Hatim 1/349 (1838).
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hayrls takvadr..."' âyetini indirerek böyle yapmalarn yasaklad. Azk

olarak da çörek, un ve sevîk edinmeleri emredildi .

2

Taberânî, bnu’z-Zübeyr'den bildiriyor: “nsanlar azk konusunda

birbirlerine güvenirlerdi. Ancak Yüce Allah: "...Azklann ve bilin ki azn en

hayrls takvadr..."3 buyurarak herkesin yanna azk almasn emretmitir."4

bn Cerîr, brâhim en-Nehaî'den bildiriyor: Baz bedeviler yanlanna azk

almadan hacca gider ve: "Biz bu konuda Allah’a tevekkül ediyoruz" derlerdi.

Bunun üzerine Yüce Allah: "...Azklann ve bilin ki azn en hayrls

takvadr..."3 âyetini indirdi .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “Yüce Allah: "...Azklann ve

bilin ki azn en hayrls takvadr ..."7
âyetini açklarken öyle demitir

“Yemen ahalisinden bazlar hacca gider ancak, yanlannda azk

götürmezlerdi. Yüce Allah bu âyetle Allah yolunda kendilerine azk

hazrlamalarn emretmi ve en iyi azn da takva olduunu ifade etmitir."

Süfyân b. Uyeyne ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre krime:

"...Azklann ve bilin ki azn en hayrls takvadr..."
8
âyetini açklarken

öyle demitir: “Baz insanlar hac günlerinde Mekke'ye azksz gelirlerdi. Bu

âyetle kendileri için azk almalar emredildi ."9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Azklann ..."
10

emrindeki azk için: “Sevîk, un ve çörek" demitir.

Vekî' ve bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"...Azklann ..."
11

emrindeki azk için: “Çörek ve undur" demitir.

12

’ Bakara Sur. 197
2 bn Cerîr (3/494) ve bn Kesîr, Tefsir

1

de (1/348) geçtii üzere ibn Merdûye.
3 Bakara Sur. 197

4 Mecmeu'z-Zcvâid'de (6/318) geçtii üzere Taberânî. Heysemî: "snadnda zayf biri

olan Ebû Sa'd el -Bakkal vardr" demitir.
5 Bakara Sur. 197
6 bn Cerîr (3/496).

7 Bakara Sur. 197
8
Bakara Sur. 197

9 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 247).

10
Bakara Sur. 197

11

Bakara Sur. 197
11 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 248).
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Süfyân b. Uyeyne’nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Azklann ..."
1

emrindeki azk için: "Çörek ve zeytinyadr"' demitir.

Vekî', Süfyân b. Uyeyne, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine

göre a'bî: "...Azklarm ..."
1
emrindeki azk için: "Hurma ve ezme gibi

yiyeceklerdir" demitir .

3

bn Ebî Hâtim, Mukâtil b. Hayyân'dan bildiriyor: "...Azklann ve bilin ki

azn en hayrls takvadr..." 4
âyeti nazil olduu zaman fakir

Müslümanlardan biri kalkp: "Yâ Resûlullah! Azk olarak hazrlayabileceimiz

bir eyimiz yok" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (*aWUuB*yt>i»Meilem): "Bakalarna

muhtaç kalmayacak kadar azk edinin. Ama bilin ki en hayrl azk takvadr"

buyurdu .
5

bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifte, Süfyân’dan bildiriyor: Abdullah bu âyeti:

oi>i! lafzyla okumutur.

6

Taberânî'nin Cerîr b. Abdillah’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbi aiiahu

^1 veseliem): "Kii, dünyadayken hazrlad azn faydasn âhirette görür
"

buyurmutur .

7

Isbehânî, et-Terîb’de Zübeyr b. el-Avvâm’dan bildiriyor: Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyti meltem):
"
Bütün insanlar Allah'n kullan, bütün beldeler de Allah’n

beldeleridir. Hayn nerede görürsen orada dur ve Allah'a kar takvaya sanl"

buyurduunu iittim .

8

Ahmed, Baavî, Mu'cem'de, Beyhakî, Sünen’de ve Isbehânî, et-Terîb’de

bedevilerden bir adamdan bildiriyor Resûlullah (saiyiahu aJeyhi veseitem) elimden tuttu

ve Allah'n kendisine örettii eyleri bana da öretmeye balad.

Söylediklerinden aklmda kalan sözlerden biri: "Allah'a kar takvan

’ Bakara Sur. 197
1

Bakara Sur. 197
J bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 247, 248).

4 Bakara Sur. 197
5 bn Ebî Hatim 1/351 (1844).
6 bn Ebî Dâvud (sh. 56). Bu kraat âz bir kraattir.

7 Taberânî (2271). Zayf hadistir (Elbânî, Da’îfu ’l-Câmi', 5887)
8 Adûnî, Kefu'l-Hafâ'da (1/289, 2/55) hadisin zayf olduunu söylemitir.
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dolaysyla bir eyden vazgeçtiin zaman bil ki Yüce Allah o eyden daha

hayrlsn sana verecektir

"

sözüdür.

1

Ahmed, Buhârî, Edeb'de, Tirmizî, bn Mâce, ibn Hibbân, Hâkim, Beyhakî,

uabu'l-îmân’da ve Isbehânî, et-Terîb’de Ebû Hureyre’den bildiriyor:

Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi «aseiiem): "nsanlann Cennete girmelerine daha fazla

vesile olacak ey nedir?" diye sorulunca:
"
Allah'a kar takva ve güzel bir

ahlâktr" karln verdi. "Peki, insanlarn Cehenneme girmelerine daha fazla

vesile olacak ey nedir?" diye sorulunca da:
"
ki boluk, yani az (dil) ve

cinsel organdr" karln verdi .

2

bn Ebi’d-Dünya, Kitâbu’t-Takvâ’öa Salît oullarndan bir adamdan

bildiriyor: Resûlullah'n {seiBiühu aleyhi vesellem) yanna geldiimde: "Müslüman,

müslümann kardeidir. Onu hüsrana uratmaz, ona hakszlk etmez. Takva da

ite buradadr! Burada!" diyor ve eliyle gösüne iaret ediyordu .

3

Isbehânî, Katâde b. Ayyâ'tan bildiriyor: Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesellem) beni

kabilemin bana atad zaman vedalamak üzere yanna vardm. Bana:

"Yüce Allah takvay azn klsn. Günahlarn balasn ve her nerede olursan

seni hayrlara yönlendirsin" diye dua etti .
4

Tirmizî ve Hâkim, Enes'ten bildiriyor: Adamn biri geldi ve: "Yâ Resûlullah!

Yolculua çkacam, azm olacak bana bir eyler ver" dedi. Allah Resulü

(saiiaiiahu aleyh, vesellem): "Yüce Allah azn takva klsn" buyurdu. Adam: "Daha

fazlasn ver" deyince, Allah Resulü (saiiallahu aleyhi vesellem): "Yüce Allah günahlarn

balasn" buyurdu. Adam yine: "Anam babam sana feda olsun! Daha

fazlasn veri’ deyince, Allah Resulü (saiiallahu aleyhi vesellem): "Her nerede olursan ol

Allah hayrlar sana müyesser klsn" buyurdu .

5

Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Hâkim, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Yolculua

niyetlenen bir adam Allah Resülü’ne geldi ve: "Yâ Resûlullah! Bana tavsiyede

’ Ahmed 34/342 (20739) ve Beyhakî (5/335). Müsned 'in muhakkikleri: "snad sahihtir"

demilerdir.
1 Ahmed 15/435 (9696), Buhârî (289, 294), Tirmizî (2004, "sahih"), bn Mâce (4246),

bn Hibbân (476), Hâkim (4/324) ve Beyhakî (4914). Elbânî, es-Silsilelu's-Sahîha’da (977)

hadisin sahih olduunu söylemitir.

1 Ebû Hureyre kanalyla Müslim (2564).

4 Heysemî, Mecmau’z-Zevâidde (10/131) der ki: "Hadisi Taberârû, M. el-Kebîr
1de

zikretmitir. Ravileri de güvenilirdir."

* Tirmizî (3444) ve Hâkim (2/97). Hasen sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî,

2739).
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bulun!" dedi. Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi «selleri):
"
Allah’a kar takval olmam,

çktn her bir yüksek yerde de tekbîr getirmeni tavsiye ediyorum

"

buyurdu.

Adam dönüp giderken de ona: "Allahm! Yolunu ksa, yolculuunu kolay kl"

diye dua etti.'

Isbehânî, et-Terîb’de bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk, bir hutbesinde

öyle demitir: “Doru sözlü olmak eminlik, yalan söylemek ise hyanettir. En

akllca tavr takva, en aptalca davran ise fücurdur."

bn Ebi'd-Dünya'nn Kitâbu't-Takva’da bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb,

olu Abdullah'a öyle bir mektup yazmtn “Sonrasna gelince, Allah'a kar
takval olman tavsiye ediyorum. Zira Yüce Allah takval olan korur, kendisine

ödünç vereni mükâfatlandnr, ükredene de daha fazlasn verir. Takva gören

gözün, kalbinin de cilas olsun. Bilmelisin ki niyeti olmayann ameli, iyilii

olmayann sevab, merhameti olmayann mal ve eskisi olmayann yenisi

olmaz."

bn Ebi'd-Dünya, Mâlik b. Dînâridan bildiriyor Hasan(- Basrî)’ye:

“Kur'ân'n süsü nedir?" diye sorduumda: “Takvadr" dedi. “Alimin

cezalandnlmas nasl olur?" diye sorduumda da u karl verdi: “Kalbinin

ölmesi ve âhiretini kullanarak dünya peinde komasyla olur. Her eyin bir

süsü vardr, Kur'ân’n süsü de takvadr."

bn Ebi'd-Dünya’nn bildirdiine göre Mâlik b. Dînâr “man çplaktr, giysisi

takva, süsü hayâ, sermayesi de fkhtr" demitir.

bn Ebi'd-Dünya, Dâvud b. Hilâl'den bildiriyor “Denilirdi ki, kulun ban
Allah’n huzurunda dik tutan ey takvadr, ardndan da verâ (günaha gi-me

korkusu) gelir."

bn Ebi’d-Dünya, Urve'den bildiriyor: Hz. Âie, Muâviye'ye öyle bir

mektup yazd: “Sonrasna gelince, Allah’tan kork! Zira Allah'tan korkarsan o

da seni insanlara muhtaç etmez. Ancak Allah yerine insanlardan korkacak

olursan bilmelisin ki Allah’n huzurunda onlann sana hiçbir faydas

olmayacaktr."

bn Ebi’d-Dünya, Ebû Hâzm'dan bildiriyor: “On dört düman beni her dem

gözetlemektedir. Bunlardan ilk dördü beni saptrmak isteyen eytan, bana

’ Tinnizî (3445, "hasen"), Nesâî, el-Kübrâ (10339), bn Mâce (2771) ve Hâkim (1/445,

446, "sahih"). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sütten et-Tirmizî, 2740).
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haset eden mümin, benimle savamak isteyen kafir ve bana kin güden

münafktr. Dier onu da açlk, susuzluk, scaklk, souk, çplaklk, ihtiyarlk,

hastalk, fakirlik, ölüm ve Cehennem ateidir. Bunlara kar koymada

takvadan daha salam ve daha üstün bir silah bilmiyorum."

Isbehânî, et-Terîb’öe, bn Ebî Necîh'ten bildiriyor: Süleyman b. Dâvud

(aieytisseium) öyle dedi: "nsanlara verilen ve verilmeyen eyler bize verildi.

nsanlara öretilen ve öretilmeyen eyler de bize öretildi. Gizlimizde ve

açmzda takvadan, hem öfke hem de sevinç annda adaletten, fakirlikte de

zenginlikte de dengeli olmaktan daha üstün bir eyin olduunu görmedik."

Isbehânî, Zeyd b. Eslem'den bildiriyor: "Denilirdi ki, Yüce Allah'a kar

takval olan kiiyi insanlar sevmek istemeseler de severler."

• •
• lir*

üî

"Rabbinizin lütuf ve Keremini istemekte size bir günah
yoktur..." (Bakara Su r. 198)

Süfyân, Saîd b. Mansûr, Buhârî, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî, Sünen’de, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Ukâz, Mecenne ve Zül Mecaz

çarlan, Cahiliye döneminde de ticaretin döndüü ve panayrlarn kurulduu

çarlardand. Hac mevsiminde Müslümanlar bu çarlarda ticaret yapmay

günah olarak düündüler ve bunu Resûlullah'atsBUBiiBhuJeyhveseiiem) sordular. Yüce

Allah da, Allah Resûlüne: "j^Ji i ^ jl çL* 0*J” (=Hac

mevsimlerinde Rabbinizin lütuf ve kereminden istemenizde bir günah

yoktur) diye vahyetti.'”

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud ve bn Cerir,

bn Abbâs'tan bildiriyor: Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmaktan

uzak durur ve: "Bu zamanlar Allah' zikretme zamanlardr" derlerdi. Bunun

1

Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 350), Buhârî (1770, 4519), bn Cerir (3/510), bn Ebî Hâtim

1/351 (1846) ve Beyhakî (4/333). bn Hacer, Fcthu'l-Bârî'de (4/290) der ki: "bn Abbâs'n

bu âyeti bu ekilde "Hac mevsiminde..." ziyadesiyle kraati âz bir kraat saylmtr.

Ancak hadisin isnad sahihtir ve zikredilen âyet deil delil mahiyetindedir."
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üzerine: "Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur ..."
1

âyeti nazil oldu.
2

Ebû Dâvud, Hâkim ve Beyhakî, Ubeyd b. Umeyr vastasyla bn Abbâs’tan

bildiriyor: “Hac mevsiminin balannda Müslümanlar Minâ’da, Arafat’ta ve Zül

Mecâz çarsnda alveri yaparlard. Ancak sonradan ihraml iken alveri

yapmaktan çekinince Yüce Allah: " j ^ )Lai jl <&Js.

çpJi" (=Hac mevsiminde Rabbinizin lütuf ve kereminden istemenizde bir

günah yoktur) diye vahyetti.”

Ravi der ki: “Ubeyd b. Umeyr, mushafta âyeti bu lafzla okuduunu

söylemitir.”3

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

Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî, Ebû

Umâme et-Teymî’den bildiriyor Abdullah b. Ömer’e: “Biz haclara binek

kiralyoruz. Yaptmz hac geçerli midir?” diye sorduumda: “Siz de dierleri

gibi Kâbe’yi tavaf etmiyor musunuz? Dierleri gibi Safâ ile Merve arasnda

sa’yetmiyor musunuz? Dierleri gibi Arafat'ta vakfe yapp, eytan talayp,

banz tra etmiyor musunuz?” dedi. “Evet, yapyoruz” karln
verdiimde de öyle dedi: Adamn biri Peygamberimize (saiiaiiBhu ateyf veseiiem) geldi

ve senin bana sorduun soruyu ona sordu. Allah Resulü önce bir cevap

vermedi. Bu konuda: "Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah

yoktur ..."4 âyeti nazil olunca adam çanp bu âyeti ona okudu. Sonra da:

"Siz de dierlen gibi hansnz" buyurdu. 5

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzr'in

bildirdiine göre bnu'z-Zübeyr bu âyeti: “ j fSlj VLaâ 15^ jl ^Lp- çSA*. ^

1

Bakara Sur. 198
2

Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

351), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 77), Ebû Dâvud

(1731) ve bn Cerîr (3/508).

} Ebû Dâvud (1734), Hâkim (1/449, 481, 482, "sahih") ve Beyhakî (4/33).

4 Bakara Sur. 198
5 Abdurrezzâk (1/78), Saîd b. Mansûr (Tefsir, 352), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm,

sh. 444), Ahmed 10/473, 474 (6434, 6435), Ebû Dâvud (1733), bn Cerîr (3/503, 509), bn
Ebî Hatim 1/351 (1845), Hâkim (1/449, "sahih") ve Beyhakî (4/333). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1525).
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JpJI (=Hac mevsiminde Rabbinizin lütuf ve kereminden istemenizde bir

günah yoktur) lafzyla okumutur. 1

Vekî', Ebû Ubeyd, FadâiVde, bn Ebî eybe, Buhârî, Abd b. Humeyd, bn

Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "^ <£Js. ^
JoJl ^ 'Li ^âilî J" (=Hac mevsiminde Rabbinizin lütuf ve

kereminden istemenizde bir günah yoktur) lafzyla okumutur. 1

bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifte, Atâ'dan bildiriyor: Bu âyet: " ji f&J* bl

£*>jl ^ ijx ^ ^ 'Lââ lykiy" (=Hac mevsiminde Rabbinizin lütuf ve

kereminden istemenizde bir günah yoktur) eklinde nazil oldu/'

Ravi der ki: bn Mes'ûd'un kraatinde ise: " j ^ 'Lâs \y£b jl <*SLl* ^

Atî.» $ulâ (Hac mevsiminde Rabbinizin lütuf ve kereminden

istemenizde bir günah yoktur. Bu zamanda da böylesi bir urata

bulunabilirsiniz)" eklindedir." 3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Rabbinizin

lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur ..."4
âyetini açklarken:

"hram öncesi ve sonrasnda bir eyleri alp satmanzda bir saknca yoktur,

anlamndadr" demitir. 5

bn Ebî eybe ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: “Bazlar hac

günlerinde ticaretten uzak dururlard. Onlar hakknda: "Rabbinizin lütuf ve

keremini istemekte size bir günah yoktur..."
6
âyeti nazil oldu."7

Ebû Dâvud, Mücâhid'den bildiriyor: bn Abbâs: "Rabbinizin lütuf ve

keremini istemekte size bir günah yoktur ..."
8
âyetini okudu ve öyle dedi:

"Önceleri Minâ’da ticari herhangi bir faliyette bulunmazlard. Bu âyetle

Arafat dönüü (Minâ'da) ticaret yapabilecekleri bildirildi.”
9

’ Abdurrezzâk (1/78), bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 177) ve ibn Cerîr (3/506).
5 Ebû Ubeyd (sh. 164), bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 1 77), Buhârî (2050, 2098)

ve bn Cerîr (3/504).

3 bn Ebî Dâvud (sh. 55).

4 Bakara Sur. 198

5 bn Cerîr (3/502) ve bn Ebî Hatim 1/351 (1847).
6
Bakara Sur. 198

7 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 177, 178) ve bn Cerîr (3/503).

8
Bakara Sur. 198

9 Ebû Dâvud (1731).
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Süfyân b. Uyeyne ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Rabbinizin

lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur ..."
1

âyetini açklarken:

“Dünyada ticaret, âhirette ise mükafat istemektir” demitir .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Cahiliye insanlar Nefr (Kurban bayramnn dördüncü) gününe Sadr

(dönü) günü derlerdi. Böylesi bir günde yaralanan develerle ilgilenmez,

kaybolan develerini aramaz ve ahsi herhangi bir ihtiyacn peinden

gitmezlerdi. Ancak Yüce Allah bunlarn tümünü müminlere helal kld ve

ihtiyaçlann gidermeleri, lütuf ve keremini talep etmelerine izin verdi.”

. .

.

pl>j| >liil M ijjSTiÜ ji pi-iii l^i. .

.

“...Arafat'tan indiiniz zaman Me'ar- i Haram yannda
(Müzdelife'de) Allah' zikredin../' (Bakara Sur. 198)

Vekî', bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildiriyor: Cebrail,

Hz.brahim'e: “Buras filan yerdir, uras filan yerdir” deyip yerlerin isimlerini

bildirirken brahim (aieytisseBm) de “Anladm, bildim” anlamnda: “Areftu! Areftu”

karln veriyordu. te bundan dolay buras Arafat olarak

isimlendirilmitir.
3

bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Amridan bildiriyor: “brahim'e (»iaiiahu aleyhi «seiM

hac ibadetleri öretilirken 'anladn m’ anlamnda: “Arefte?” diye sorulduu

içindir buraya Arafat denilmitir.”4

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Hz. Ali'den benzerini zikreder.

5

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen'de Misver b. Mahreme'den

bildiriyor: Resûlullah (saiiaiishu sieytu veseiierr) Arafat'ta bizlere bir hutbe verdi. Önce

Yüce Allah'a hamdu senada bulunduktan sonra:
"
Sonrasna gelince..."

buyurdu ki konuma yapaca veya hutbe verecei zaman bu ifadeyi

kullanrd. Devamen de öyle buyurdu: "Bugün büyük hac günüdür. Bilin ki

mürikler ve putperestler
,
güne batmadan, kiinin bandaki sar andracak

'

Bakara Sur. 198
J bn Cerîr (3/505).

5 bn Cerîr (3/514).

4 bn Ebî Hâtim 1/352 (1851).

5 bn Cerîr (3/513).
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ekilde dalarn tepesinde durduu zaman buradan (Arafat’tan) ayrlrlard.

Biz ise güne battktan sonra ayrlyoruz. Onlar, güne doduktan sonra,

kiinin bandaki sar andracak ekilde dalarn tepesinde durduu zaman

Me'ar-i Haram'dan ayrlrlard. Biz ise kurbanlarmz, müriklerin

kurbanlarna benzemesin diye Me'ar-i Haram'dan henüz güne domadan

ayrlyoruz."'

Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (satiaiiahu aleyhi veselM:

"Gün domadan önce Arafat'tan ayrlan kiinin haca tamamlanm olur. Bu

zaman kaçran kii o yln haccn da kaçrm olur" buyurmutur.

2

Buhârî, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Kii hac aylarnda umre yaptktan sonra

hac için ihrama girinceye kadar Kâbe'yi tavaf edebilir. Hac için ihrama

girdikten sonra bineine binip Arafat'a hareketinden sonra (temettüden

dolay) fidye olarak kolayna gelecek ekilde deve, sr veya koyun kurban

etmelidir. Hiç birini bulamad zaman Arafe gününden önceki günlerde üç

gün oruç tutar. Bu üç günün son gününün Arefe gününde olmasnn da bir

sakncas yoktur. Sonrasnda Arafat'a gidilir ve ikindi namazndan akama

kadar Arafat'ta vakfe yaplr. Ondan sonra toplanp geceyi geçirecekleri yere

(Müzdelife'ye) hareket edilir. Burada Yüce Allah' çokça zikredin. Sabah

edinceye kadar tekbîr ile tehlîli çokça söyleyin. Sonradan oradan (Minâ’ya

doru) harekete geçin ki sizden öncekiler de oradan harekete geçerlerdi.

Yüce Allah bu konuda: "Sonra insanlarn akn ettii yerden siz de akn edin

ve Allah'tan balanma dileyin. üphesiz Allah çok balayandr, çok

merhamet edendir" 3 buyurmutur. Sonunda eytanlar talamay

yaparsnz ."4

Ezrakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Arafat'n her yerinde vakfe yaplabilir.

Minâ’nn her yerinde kurban kesilebilir. Müzdelife'nin her yerinde durulabilir.

Mekke’nin her bir yolu (giri ve çk için) uygundur ve hepsinde de kesim

yaplabilir."5

’ Hâkim (2/277, 3/524, "sahih"), bn Kesir, Tefsir'de (1/352) geçtii üzere bn Merdûye

ve Beyhakî (5/125). Konu için Nasbu'r-Râye'ye (3/66, 67) baknz.
1

Beyhakî (5/174). Konu için Nasbu’r-Râye’ye (3/92) baknz.
} Bakara Sur. 199
4 Buhârî (4521 ).

5 Ebû Dâvud (1937) ve bn Mâce (3012). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 1665).
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Müslim'in Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi yesallem): "Ben

kurban burada kestim, ama Minâ'nn her yerinde kesim olabilir. Konak

yerlerinizde de kesebilirsiniz. Ben burada vakfeye durdum, ama Arafat'n -er

yerinde durulabilir. Ben burada durdum, ama Müzdelife'nin her yerinde

durulabilir" buyurmutur.

1

Ahmed’in Cübeyr b. Mut'im’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (salUBhu

ateyh' ««»em) öyle buyurmutur: "Urena vadisi dnda Arafat'n her yerinde vakfe

yaplabilir. Urena vadisinde vakfe yapmayn. Muhassir vadisi dnda
Müzdelife'nin de her yerinde vakfe yaplabilir. Muhassir vadisinde ise vakfe

yapmayn. Mekke'nin her bir yolunda kurban kesilebilir. Terik günlerinin

tümünde de kesim yaplabilir."
1

Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Mâce, Hz. Ali'den bildiriyor: Resûlullah (saiialiahu leyhi

meltem) Arafat'ta vakfe yapt ve: "Buras vakfe yeri olan Arafat'tr, ama Arafat'n

her yerinde vakfe yaplabilir" buyurdu. Sonra güne battktan sonra oradan

aynlrken Usâme b. Zeyd'i bineinin arkasna bindirdi. Giderken eliyle iaret

ediyor Müslümanlar da saa sola kouuyorlard. Arada bir Allah Resulü

onlara doru: "Ey insanlar! Sakin olun!" diye sesleniyordu. Sonrasnda

Müzdelrfe'ye geldi. ki vakit namazn cemederek kld. Sabah olunca Kuzah

denilen yere gelip vakfe yapt ve: "Buras vakfe yeri olan Kuzah'tr, ama

Müzdelife'nin her yerinde vakfe yaplabilir" buyurdu. Oradan ayrlp

ilerledikten sonra Muhassir vadisine gelince devesini kamçlad ve vadiden

hzlca geçti. Vadiyi geçtikten sonra durup Fadl b. Abbâs' bineinin arkasna

bindirdi. eytan talama yerine gelip Cemreyi talad. Sonra kurban kesme

yerine geldi ve: "Buras kurban kesme yeridir, ancak Minâ'nn her yerinden

kurban kesilebilir" buyurdu .

3

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Hâkim, Yezîc b.

eybân'dan bildiriyor: Arafat’ta vakfede iken bn Mirba' el-Ensârî geldi ve

öyle dedi: "Resûlullah (saiialiahu aleyhi mdlem) beni size gönderdi ve: «badet

1 Müslim 1218 (149).
1 Ahmed 27/316 (16751). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen liayrihi'dir. Bu isnâd. ise

zayftr" demilerdir.
} Ebû Dâvud (1935), Tirmizî (885, lafz kendisinindir) ve îbn Mâce (3010). Elbânî,

Sahîh Sünen Ebî Dâuud'da (1691): "Sahih hadistir. Tirmizî de bunu sahih bulmu:ur"

demitir.
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yerleriniz neresi ise orada bulunun, zira siz brahim'den kalan bir miras

üzerindesiniz» buyuruyor!"
1

Ebû Dâvud, bn Abbâs’tan bildiriyor: ResûlullahMaiiahu aleyhi veseilem) Arafat'tan

indiinde çok sakindi ve bineinin arkasna Usâme b. Zeyd’i bindirmiti.

Müslümanlara: "nsanlar! Sakin ve yava olun! Atlan ve develen bu ekilde

koturmak iyi deildir
!"

buyurdu. Bu sözün ardndan Müzdelife'ye ulaana

kadar da hayvanlarn koturulduunu görmedim. Müzdelife’den sonra

bineinin arkasna Fadl b. Abbâs' bindirdi. Aynlrken: "nsanlar! Atlan ve

develeri bu ekilde koturmak iyi deildir! Sakin ve yava olun!" buyurdu. Bu

sözün ardndan Minâ'ya ulaana kadar hayvanlann koturulduunu

görmedim .

2

Buhârî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Arafat'tan ayrlrken Peygamberimizle

(saiiaiiahu aleyh, veseilem) beraberdim. Allah Resûlü ardndan bir kargaa iitip,

develerin dövülerek koturulduunu iitince kamçsyla onlara doru iaret

edip: "nsanlar! Sakin olun! Hayvanlar bu ekilde kotunnakla iyilik yapm
olmuyorsunuz

!"
buyurdu .

3

Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Develeri dövüp koturma iini ilk

balatan bedevilerdi. Topluluun kenarlarnda dururlar ve bineklerine

sopalar ile tahtadan büyük kaseleri asarlard. Vakfe dönüü harekete

geçildiinde bu sopalar ile kaselerin çkardklar ses ile dier develer ürküp

komaya balard. Bu kargaada Resûlullah'Ksa.iaiiahu aleyh. «seiiem) gördüm. Bineini

durdurmak için dizgini öyle skca çekiyordu ki binein boynu neredeyse

srtna deiyordu ve arada: "nsanlar! Sakin ve yava olun!" diye

sesleniyordu .

4

Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre Arafat dönüü

Resûlullah’n (sdiaiiahu aJeytH meiM bineinin terkine binen Usâme b. Zeyd'e:

"Resûlullah (»yiahu aleyhi veseilem) Arafat'tan aynlrken nasl yol alrd?" diye

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 251), Ebû Dâvud (1919), Tirmizî (883, "hasen"),

Nesâî (3014), bn Mâce (3011) ve Hâkim (1/462, "sahih")- Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1678).
2 Ebû Dâvud (1920). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1689).

J Buhârî (1671).

4 Hâkim (1/465, "sahih").
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sorulunca, Zeyd: "Yava ve sakin bir ekilde giderdi, ancak bo ve düz bir

alana geldii zaman hzlanrd" dedi.
1

bn Huzeyme, bn Ömer’den bildiriyor; "Resûlullah (saiiaüahu Birrhr vesettem)güne

batana dek Arafat'ta vakfe yapt. Sonrasnda Müzdelife’ye varana dek

tekbîrler, tehlîller getirdi. Yüce Allah' yüceltip senâlarda bulundu."
1

Taberânî, M. el-Evsat’ta, bn Ömer’den bildiriyor: “ResûlullahûBiiaiBhuakytri

vtuiitn) Arafat'tan ayrlrken bir yandan da:

"Dini Hristiyanlarn dininden farkl olan bineim

Sana itaat için hzlca ve endie içinde yol almakta" diyordu."5

âfiî, el-Umm'de, Abdurrezzâk, Musannefte ve Saîd b. Mansûr, Urve b.

ez-Zübeyr'den bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb Arafat’tan ayrlrken bir yandan

da:

“Dini Hristiyanlarn dininden farkl olan bineim

Sana itaat için hzlca ve endie içinde yol almakta" diyordu.”4

Abdurrezzâk, Abdulmelik b. Ebî Bekriden bildiriyor: Ebû Bekr b.

Abdirrahman b. el-Hâris b. Hiâm ile Ebû Seleme b. Süfyân'n, Urena vadisinin

kenarnda durduklann gördüümde ben de onlarla birlikte durdum. Hac

imam harekete geçince ikisi:

“Dini Hristiyanlann dininden farkl olan bineim

Sana itaat için hzlca ve endie içinde yol almakta" sözünü tekrar edip

durdular. Ebû Bekr b. Abdirrahman'dan iittiime göre Resûlullah (saiiaiiabi aia>ti

reseiiem) de Arafat'tan ayrlrken bu sözleri söylermi.

Buhârî ve Müslim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Usâme b. Zeyd, Arafat’tan

Müzdelife’ye gidite Resûlullah’n{jaii8iiahiaieY»»eseUem) bineinin arkasna binmiti.

Müzdelife'den Minâ'ya giderken de bineinin arkasna Fadl b. Abbâs' ald.

’ Buhâri (1666, 2999, 4413), Müslim 12H6 (283), Fbû Dâvud (1923), Nesâî (3023) v- bn
Mâce (3017).

3 bn Huzeyme (2846).

3 Taberânî (921), M. el-Kebîr (13210). bnu'l-Cevzî, lelü'l-Mütenâhiye'de (2/81):

"Resûlullah’tan (sallallahu aleyhi vesellem) böylesi bir hadis varid olamaz" der. Ravi

Ebû Rabî' hakknda Heysem: "Yalan söyler" derken, Dârakutn: "Metrûk biridir"

demilir.
4 afiî, el-Umm (2/213).
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Her ikisinin de dediine göre Resûlullah (sbiibIIbJu» aleyhi vesdiem) Akabe cemresini

talayana kadar telbiye edip durmutur.

1

Müslim, Usâme b. Zeyd'den bildiriyor: Resûlullah (sallaliahu aleyhi veseiiem)

Arafat'tan ayrldnda bineinin arkasna binmitim. i'b'e

(Müzdelife'yaknndaki sola doru giden da yoluna) ulanca devesini

çöktürdü ve def-i hacet için gitti. Geri döndüünde kendisine su döktüm ve

abdestini ald. Sonra bineine binip Müzdelife’ye geldi. Burada akam ile

yats namazn cemederek kld .

1

Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî, bn Ömer'den bildiriyor: Resûlullah

Maiiahu aleyhi vesellem) M üzdelife'de akam ile yats namazlann cemederek tek bir

kametle kld. Akam namazn üç, yats namazn ise iki rekat olarak kld .

3

Vekî', Süfyân, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim,

Ezrakî, Târihu Mekke’de ve Beyhakî, Sünen ’de bildirdiine göre Abdullah b.

Amr'a (Arafat'tan aynlrken) Me'ar-i Haram'n neresi olduu sorulunca önce

susup bir cevap vermedi. Binekler Müzdelife'ye vardnda: “Me'ar-i Haram

burasdr" dedi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in

bildirdiine göre bn Ömer: “Me'ar-i Haram denilen yer, Müzdelife'nin

tümüdür" demitir.

5

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Ömer

insanlarn Kuzah'ta durmak için tiip durduklann görünce: “Bunlar ne diye

itiip duruyorlar? Zira burann tümü Me'ar-i Haram’dr" demitir .

6

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

göre bn Ömer: "...Me’ar- I Haram yannda (Müzdelife'de) Allah'

zikredin ..."7 buyruunu açklarken: “Me’ar, u da ile çevresidir" demitir .

8

’ Buhâri (1543, 1544, 1686, 1687), Müslim (1280, 1281) ve Nesâî, el-Kübrâ (4061, 4085-

4088).

’ Müslim 1280 (281).

3 Müslim 1281 (287), Ebû Dâvud (1929-1932), Tirmizî (887, 888) ve Nesâî (3028-3030).

« bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 389), bn Cerîr (3/518), bn Ebî Hâtim 2/353

(1855), Ezrakî (2/191) ve Beyhakî (5/123).

5 bn Cerîr (3/517), bn Ebî Hâtim 2/353 (1856) ve Hâkim (2/277, "sahih").

‘ bn Cerîr (3/516).

7 Bakara Sur. 198
8
Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 353), bn Cerîr (3/516) ve Beyhakî (5/123).
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bn Cerîr, bn Abbâs’tan benzerini zikreder .

1

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

"Müzdelife'de bulunan iki dan arasndaki yer Me’ar'dir" demitir.

2

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyrîden bildiriyor: "Müzdelife'de bulunan iki

dan arasndaki yer Me’ar-i Haram'dr.’’ 3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Abdurrahman b. el-Esved: "Me’ar-i

Haram'n tam olarak neresi olduunu bana bildiren birini bulamadm"

demitir .

4

Mâlik ve bn Cerîr, Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildinyor: “Urena vadisi

hariç Arafat'n her yerinde vakfe yaplabilir. Muhassir vadisi hariç

Müzdelife'nin de her yerinde vakfe yaplabilir.”5

Ezrakî ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: “Vakfelerinizde Urena ile

Muhassir vadilerinden uzak durun, denilirdi ."
6

Hâkim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (uhiiahu aleyhi vasimi:

" Vakfelerinizde Urena ile Muhassir vadilerinden uzak durun
" buyurmutur.

7

Ezrakî, bn Cüreyc'den bildiriyor: Atâ’ya: "Müzdelife neresidir?" diye

sorduumda u karl verdi: "Arafat'tan ayrlrken iki dar geçide vardn
zaman Muhassir vadisine kadar olan yer Müzdelife'dir. Ancak Arafat'n bu iki

geçidi Müzdelife'den deildir. Müzdelife bu iki geçidin bitiminden sonra

balar ki bundan sonrasnda istediin yerde durabilirsin. Ancak ben Kuzah

dann aasnda durmay severim ." 8

Hâkim, Câbir’den bildiriyor: Resûlullah (saiiafehu Bieyhi vesdiem) Arafat'ta durduu

zaman: "Buras vakfe yeridir, ancak Arafat'n her yerinde vakfe yaplabilir"

buyurdu. (Müzdelife'de) Kuzah danda durduu zaman da: “Buras vakfe

yeridir ancak Müzdelife'nin her yerinde vakfe yaplabilir" buyurdu .

9

’ bn Cerîr (3/521).
1 bn Cerîr (3/517).

3 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 389).

4 Mâlik (1/388) ve ibn Cerîr (3/521).

5 Mâlik (1/388) ve bn Cerîr (3/521).
6
Ezrakî (2/192) ve Hâkim (1/462, "sahih").

7 Hâkim (1/462, "sahih").
8
Ezrakî (2/191, 192).

9 Hâkim (1/474, "sahih").
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bn Huzeyme, bn Ömer'den bildiriyor: "ResûlullahtsBiyahuBievtuvesEiMMe’ar-i

Haram’da durur dier Müslümanlar da yannda vakfelerini yaparlard. Bu

ekilde aynlp Mina'ya gidene dek tekbîr, tehlîl ederler, Yüce Allah' tazim

edip yüceltirlerdi."
1

Ezrakî'nin bildirdiine göre Muhammed b. el-Münkedir: “Gören birinin

bana bildirdiine göre Ebû Bekr, Kuzah'ta vakfesini yapmtr" dedi .

2

Ezrakî, Nâfi'den bildiriyor: “bn Ömer haccettii zamanlarda

Müzdelife'deki vakfesini Kuzah'ta yapard. Vakfesini bitirene kadar buradan

ayrlmazd ve hac imamyla birlikte dururdu ." 3

Buhârî ve Müslim’in bildirdiine göre Abdullah b. Ömer, ailesinden zayf

olanlan Müzdelife’ye önden gönderir, onlar da Me’ar-i Harâm'da vakfelerini

yaparlard. Ellerinden geldii kadar Yüce Allah' zikreder, hac imam oraya

gelmeden ve oradan ayrlmadan önce kendileri oradan ayrlrd. Artk Minâ'ya

kimisi sabah namaz vakti, kimisi de daha sonra ulard. Geldiklerinde de

Cemreleri talarlard. bn Ömer bu konuda: “Resûlullah(saiiBiyuaie»iiy«sBM bunlar

için böylesi bir ruhsat vermitir" derdi .
4

Ebû Dâvud et-Tayâlisî, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tlrmizî, Nesâî

ve bn Mâce, Amr b. Meymûn'dan bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb'n,

Müzdelife'de sabah namazn kldktan sonra durup öyle dediini iittim:

“Mürikler güne doana kadar Müzdelife'den ayrlmazlar ve: «Ey Sebir da!
Aydnlan (da Minâ'ya hareket edelim)!» derlerdi. Resûlullah Csaiidiohu aJeyhi veseiiem) bu

konuda onlardan farkl davrand ve güne domadan önce Minâ'ya hareket

etti ."
5

Ezrakî, Küleyb el-Cühenî’den bildiriyor: "Peygamberimizi (saiiBahu üieyhi veseiiem)

haccederken gördüm. Arafat'tan ayrldnda Müzdelife'de (aydnlanmak

için) ate yaklyordu. Yanndaki Müslümanlarn banda hareket edip

Müzdelife'ye geldi ve atee yakn bir yerde durdu ."6

1 bn Hzcymc (2856).

‘Ezrakî (2/190, 191).

3 Ezrakî (1/190).

4 Buhârî (1676) ve Müslim (1295).

5 Tayâiisî (63), Ahmed 1/246, 328, 377, 391, 429, 445 (84, 200, 275, 295, 358, 385), Buhârî

(1684, 3838), Ebû Dâvud (1938), Tirmizî (896), Nesâî (3047) ve bn Mâce (3022). Hadisi

Müslim zikretmemiHr. Konu için Tuhfetu'I-Erâf a 8/94 (10616) baknz.
6 Ezrakî (2/191).
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Ezrakî, bn Ömer'den bildiriyor: "Resûlullah (sayiahu aleyhi veniiem), Ebû Bekr,

Ömer ve Osman zamanlarnda Arafat'tan çkldnda Müzdelife'de ate

yaklrd ." 1

Ezrakî, shâk b. Abdillah b. Hârice'den, o da babasndan bildiri> or:

Süleymân b. Abdilmelik b. Mervân, Arafat’tan aynlp dan iki geçidinin oraya

ulat zaman Kuzah’ta yaklan atei gördü. Hârice b. Zeyd’e: "Ey Ebû Zeyd!

Oradaki ate ilk olarak ne zaman yaklmaya baland?” diye sorunca, Hârice

u karl verdi: "Cahiliye döneminde vard ki Kureyliler ilk olarak yakmt.

Kureliler Harem'den Arafat'a çkmaz ve: "Biz Allah'n ahalisiyiz!" derlerdi.

Kabilemden bazlarnn bana bildirdiklerine göre cahilliyye döneminde

haccederken bu atei görmülerdir. Bunu bana söyleyenlerin arasnda

Hassan b. Sabit de vardr. Bana dediklerine göre Kusay b. Kilâb, Müzdelife'de

vakfeye durduu zaman Arafat'tan çkp gelenlerin görmesi için bu atei

yakmtr."2

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Abdurrahman b. Yezîd'den bildiriyor:

Abdullah (b. Mes'ûd) ile birlikte (Arafat'tan aynlp) Mekke'ye doru yola

çktk. Sonrasnda Müzdelife'ye geldik. Abdullah akam ile yats namazlarn

kld. Her bir namaz ayn bir ezan ve kametle kld. kisi arasnda da akam
yemeini yedi. afak sökünce de sabah namazn kld. Ancak

Müslümanlardan kimisi: "afak sökmütür" derken, kimisi de: "afak henüz

sökmedi" diyordu. Bunun üzerine Abdullah öyle dedi: “Resûlullah (saiidiahu ieyh

veseiiem) buyurdu ki: "Akam ile yats namaz denilen bu iki namaz burada kendi

vakitleri dnda klnrlar. Müslümanlar da yats vakti girmeden Müzdelift'ye

gelmesinler. Sabah namaz da bu saatte klnr."

Abdullah, tan yeri aarncaya kadar Müzdelife'de vakfesini yaptktan

sonra öyle dedi: "Müminlerin emiri (Osman) u an buradan Mina'ya doru

harekete geçse sünnete uygun hareket etmi olur." Abdullah’n bu sözü mü

önce söylendi yoksa Osman m hemen öncesinden Minâ’ya doru harekete

geçti tam olarak bilemiyorum. Abdullah, Kurban bayramnn ilk günü Akabe

cemresini talayana kadar telbiye edip durdu .
3

Taberânî ve Hâkim, bnu'z-Zübeyr’den bildiriyor: "Haccn sünnetlerinden

biri de hac imamnn öle, ikindi, akam, yats ve sabah namazlarn Minâ’da

’ Ezrakî (2/191).

1
Ezrakî (2/191).

3 Buhârî (1675, 1682, 1683), Müslim (1289), Ebû Dâvud (1934) ve Nesâî (3038).
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klmas, sonrasnda Arafat'a gitmesidir. Orada bir süre kalp güne tepe

noktasn atktan sonra insanlara bir hutbe verir. Ardndan öle ile ikindi

namazn cemederek klar. Sonrasnda güne batana kadar Arafat'ta

vakfesini yapar. Oradan ayrldktan sonra Müzdelife'de veya Müzdelife

snrlar içindeki baka bir yerde akam ile yats namazlann klar. Namazlarn

ardndan tan yeri aanncaya kadar Müzdelife'de vakfesini yapar. Güne

domadan önce de Minâ'ya doru harekete geçer. Akabe cemresini

taladktan sonra da, ziyaret tavafn yapana kadar kadn ve koku dnda hac

dolaysyla kendisine haram olan her türlü ey artk helal olur."’

Ibn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Hâkim,

Urve b. Mudarris'ten bildiriyor: Müzdelife'de bulunan ResûluUah’n (saUsiishu aieytî

meltem) yanna geldim ve: “Tay bölgesinin iki da arasndaki mntkadan

geliyorum. Geliimde bineim de yoruldu ben de yorgun dütüm. Buraya

gelene kadar üzerinde durmadm da kalmad. Benim haccm olur mu?"

diye sordum. Allah Resûlü öyle karlk verdi: "Bizimle birlikte bu mekanda

durup klacamz namaz klan, hac imam buradan hareket edinceye kadar

burada vakfeye duran, daha öncesinde gece veya gündüz Arafat'ta vakfe yapm
olan kiinin haca tamamlanm, hac vazifesi de yerine getirilmi olur."

2

âfiî, bn Ömer'den bildiriyor: “Kurban bayram gecesi hac yerinde

bulunup afak sökmeden önce Arafat'ta vakfeyi yapabilmi kii hacc yapm
olur. Ancak Arafat’ta vakfe zamann idrak edemeyen ve afak sökmeden

önce burada duramayan kii o ylki hacc kaçrm olur. Bu kii de gelip

Kâbe'yi yedi avt ile tavaf etsin. Sonra Safâ ile Merve arasnda yedi defa gidip

gelsin ve sa’yini yerine getirsin. Sonrasnda dilerse ban tra eder, dilerse

de saçlarn ksaltr. ayet yannda kurban getirmise tran olmadan önce

bu kurban keser. Tavaf ile sa'yini bitirdikten sonra ban tra etsin veya

saçn ksaltsn. Ardndan ailesinin yanna geri dönsün. Bir sonraki yl hac

mevsimi gelince imkan varsa haccetsin ve bir kurban kessin. Kurban kesme

1 Mecmuu ‘z-Ztvâiddc (3/250) geçtii üzere Taberânî ve Hâkim (1/461, "sahîh").

Heysemî der ki: "snadnda Leys'in katibi olan Abdullah b. Salih vardr. Abdulmelik b.

uayb b. el-Leys onun için: "Güvenilir ve emin birisidir" derken Ahmed gibi dier

imamlar onu zayf bulmulardr."
* bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 224), Ahmed 26/142, 145, 30/233-236 (16208,

16209, 18300-18304), Ebû Dâvud (1950), Tirmizî (891), Nesâî (3041-3043), bn Mâce (3016)

ve Hâkim (1/463, "sahîh").
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imkan yoksa hac srasnda üç, evine geri döndükten sonra da yedi gün olmak

üzere on gün oruç tutsun ."
1

Müslim ile Nesâî, Abdurrahman b. Yezîd'den bildiriyor: Abdullah b.

Mes'ûd, Müzdelife’den Minâ’ya hareket edince telbiye etmeye balad. Onu

duyanlar "Bu adam bedevi mi ki?" diye sorunca, Abdullah u karl ve rdi:

"nsanlar unuttular m, yoksa dalâlete mi dütüler? Kendisine Bakara Sûresi

nazil olan kiinin bu mekanda: «Lebbeyk Allahumme Lebbeyk!» dediini

iittim ." 2

M ji öp fil* uir ijjSrsj. .

.

"...Onu, sîze gösterdii gibi zikredin. Dorusu siz daha önce

yolunu armlardan idiniz." (Bakara Sur. 198)

bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine göre bnu’z-Zübeyr: "...Onu,

size gösterdii gibi zikredin. Dorusu siz daha önce yolunu armlardan
idiniz

" 3 buyruunu açklarken öyle demitir: "Âyet genele deil Mekke

ahalisine hitab eden bir âyettir. Zira insanlar henüz Arafat’tan aynlrken onlar

Müzdelife'den ayrlrlard. Yüce Allah böyle yapmamalarn bildirdi ve bu

konuda: "Sonra insanlarn toplu halde akn ettikleri yerden (Arafat'tan) siz

de topluca akn edin ve Allah'dan balanma dileyin ..." 4 buyurdu .

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Süfyân: "...Dorusu siz daha

önce ..."
6 buyruunu: "Kuriân nazil olmadan önce" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Dorusu siz daha önce

yolunu armlardan idiniz
"7 buyruunu açklarken: "Cahillerden idiniz"

demitir .

8

’ afiî, el-Ümm (27166).
1 Müslim 1283 (270) ve Nesâî (3046).

3 Bakara Sur. 198

1 Bakara Sur. 199

5 bn Ebî Hâtim 2/353 (1858) ve Mecmau 'z-Zevâid'de (3/249) geçtii üzere Taberanî.

Heysemî: "snadnda hakknda hem tenkitler bulunan hem de güvenilir olarak görülen

Saîd b. el-Merzabân vardr. Yine tanmadm raviler de vardr."
6
Bakara Sur. 198

7 Bakara Sur. 198
8 bn Ebî Hâtim 2/353 (1859).
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Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Câbir’den bildiriyor “Resûlullah'n (satlallahu aleyhi

veeliem), Kurban bayramnn birinci günü bineinin üzerinde cemreleri

talarken:
"
Hacla ilgili amellerinizi iyice örenin! Bilemiyorum

,
belki de bu

haccmdam sonra bir daha haccedemeyebilirim" buyurduunu iittim.’'
1

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce, Muhammed b.

Câfer b. Muhammed'den bildiriyor “Câbir b. Abdillah'n yanna girdik. Ona:

“Bana Resûlullah'n (uMahu aiayt* malim) haccndan bahset” dediimde öyle

anlatt: Resûlullah Mallahu aleyhi vesellem) tam dokuz sene haccetmeden bekledi.

Onuncu ylda ise Resûlullah (satlallahu aleyhi vesellem) haccedecek diye insanlara

duyurusunu yapt. Resûlullah'a (sBBiahu aleyhi vesellem) uymak ve onun yaptn
yapmak için Medine'ye birçok insan geldi. Allah Resûlü yola koyulunca biz de

onunla yola çktk. Zu'l-Huleyfe'ye vardmzda Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiemi

mescitte namaz kld.

Sonra Kasvâ denilen devesine bindi. Devesi onunla Beydâ'ya doru

yöneldi. Resûlullah (saiyiahu aleyhi vesellem) aramzda gidiyordu. Kur'ân ona indii için

manasn en iyi kendi biliyordu. O bir ey yapt zaman biz de aynsn

yapardk. Resûlullah (saHaiahu aleyhi meiiem) tevhidi ifade eden kelimelerle öyle

telbiye getirdi: "Lebbeyk Allahumme lebbeyk! Lebbeyk! Lâ erike leke lebbeyk.

nne'l-hamde ve’n-ni'mete leke vel-mülk. Lâ erike lek!" nsanlar da imdi

telbiye getirdiiniz gibi telbiye etmeye balad. Resûlullah (saiiaiiahu aiayN vesellem) bu

söylediklerine hiçbir itirazda bulunmad ve kendi telbiyesine de devam etti.

Onunla birlikte Kâbe’ye geldiimizde Rükn’ü selamlad. Üç defa hzl bir

ekilde dört defa da normal bir hzla Kâbe'yi tavaf etti. Sonra Makam-

Ibrâhim’e gidip "Ibrâhim'in makamnda namazgâh edinin
" 1

âyetini okudu

ve Makâm', Kâbe ile kendi arasna ald. Orada iki rekat namaz kld. Bu iki

rekatta hlâs ile Kâfirûn sûrelerini okudu. Sonra Kabe'ye dönüp Rükn’ü

selamlad. Sonra Safâ kapsndan çkp doruca Safâ'ya gitti. Safâ'ya

vardnda: "Safâ ve Merve, Allah'n iaretlerindendir
" 3 âyetini okudu ve:

"Yüce Allah’n balad yerden balyorum!" diyerek sa'ye Safâ’dan balad.

Kâbe'yi görecek ekilde yukanya çkt ve tekbir getirdi.
"
Allah'tan baka

hiç bir ilâh yoktur. Birdir, orta yoktur. Mülk de, hamd da onundur. Dirilten

ve öldüren odur. O her eye gücü yetendir. Allah'tan baka hiç bir ilâh yoktur

' Müslim (1297), Ebû Dâvud (1970) ve Nesâî (3062).
1

Bakara Sur. 125

* Bakara Sur. 158
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ve Bir'dir. Sözünü yerine getirmi, kuluna yardm etmi ve ordular tek bana

yenmitir" diyerek Allah’ tevhîd etti. Sonra ikisi arasnda dua etti. Bunu üç

defa tekrarlad. Sonra Merve’ye indi. Vadinin içine geldiinde hzl bir ekilde,

vadiden çktnda da normal yürüyüle yürüyordu. Merve'ye gelince Safa da

yaptnn aynsn yapt. Tavafn sonunda Merve'de iken: "Eer imdi

yaptm bu ii yeniden yapacak olsaydm kurban getirmez ve bunu da Çac

yerine) umre yapardm. Yannda kurban olmayan ihramdan çksn ve iac

niyetini umreye çevirsin" buyurdu.

Hz. Peygamber ((seiiaiiahu aleyti veseiiem) ve yannda kurban bulunanlar dndaki

herkes ihramdan çkt ve tra oldu. Terviye günü Minâ'ya yöneldiklerinde

hacca niyet ettiler. Resûlullah (saiidiBhu aMi resdiem) bineine binip Minâ'ya gitti.

Orada öle, ikindi, akam, yats ve sabah namazlann kldrd. Biraz daha

orada kalp günein domasn bekledi. Sonra kendisine kldan bir çadr

kurulmasn istedi. Nemire'de çadn kuruldu. Sonra yola koyuldu. Kurey

onun Müzdelife’de Me’ar-i Haram'da duracan düünüyor ve bundan

üphe etmiyorlard, zira cahiliyye devrinde öyle yapyorlard. Fakat Resûluliah

(saiiBiiBhu aleyhmM Arafat'a kadar geldi. Çadnnn Nemire'de kurulu olduunu

görünce orada konaklad.

Güne tepe noktasn atnda emrederek devesi Kasvâ hazrland. Ona

binip vadinin içine kadar geldi ve orada insanlara öyle hutbe verdi: “Bu

gününüzün, bu aynzn, bu beldenizin haraml gibi kanlarnz ve mallarnz

birbirinize haramdr! Bilin ki cahiliyyeden kalma olan her ey u ayaklarmn

altndadr! Cahiliyeden kalma kan davalar da kalkmttr ve ayaklarmn

altndadr! lk kaldrdm kan davas da Rebîa b. el-Hâris b. Abdilmuttalib'in

kandr. Cahiliyyeden kalma ribâ da kaldrlmtr! lk kaldrdm ribâ da Abbâs

b. Abdilmutlalib'in ribasdr! Bunun hepsi kaldrlmtr! Kadnlar konusunda

Yüce Allah'tan saknn! Onlar Allah'n emaneti olarak aldnz, erçlerini de

Allah'n adyla helal kldnz! Sizin onlarn üzerinde olan haklarnz,

sevmediiniz kimselere yataklarnz çinetmemeleridir ki böyle yaparla rsa

onlara yaralamadan vurun! Onlarn da sizin üzerinde olan haklan, maruf

ölçüler dahilinde kendilerini yedirip içirmek ve güzelce giydirmektir! Size

Allah'n Kitab'n brakyorum ki ona sanldktan sonra asla sapmazsnz ! Size

benden sorulacak, ne diyeceksiniz?" Oradakiler “ehadet ederiz ki tebli

ettin, görevini ifa ettin ve öütler verdin!” dediler.
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Bunun üzerine Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi vaseiiam); "Allahm, ahit ol!" buyurdu.

Sonra Bilâl ezan okuyup kamet getirdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öle

namazn kldrd. Sonra bir daha kamet getirdi, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiierr.)

ikindi namazn kldrd. Öle ile ikindi farz arasnda bir ey klmad. Sonra

Kasvâ'ya binip vakfeye geldi. Devesi Kasvâ’nn kamn kayalara verdi,

yayalarn topland yeri de önüne alp kbleye kar durdu. Bu vakfesi

günein sanl gidip az bir batana dek sürdü. Tam olarak battnda ise

Usâme'yi Kasvâ'nn arkasna bindirip devesini sürdü. Yularn öyle sk bir

ekilde çekiyordu ki Kasvâ’nn ba neredeyse semerinin altndaki deriye

deiyordu. Sa eliyle de:
"
Sakin olun ey insanlar!" diye iaret ediyordu. Kum

tepeciklerinden birine geldikçe düze çkabilmesi için hayvannn dizginini

biraz gevetiyordu.

Bu ekilde Müzdelife'ye geldi. Bir ezan ve iki kametle akam ve yats

namazn cemederek kldrd. Aralarnda nafile namaz klmad. Sonra

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi ««M tan yeri aanneaya kadar uyudu. Sabah

aydnlannca da sabah namazn kld. Sonra Kasvâ’ya binip Me’ar-i Haram'a

geldi ve üzerine çkt. Kâbe'ye doru dönüp Yüce Allah'a hamdetti, tekbir ve

tevhid etti. Ortalk iyice aanneaya kadar vakfede durdu. Güne domadan

önce de yola koyulup Muhassir'e kadar geldi. Devesini biraz daha hzlandrd

ve seni Akabe cemresine çkaracak olan yola girdi. Sonra aacn yanndaki

cemreye vard. Orada yedi tane küçük ta att ve her bir ta atarken tekbir

getirdi. Onlan vadinin içinden att. Sonra kesim yerine giderek kendi eliyle

altm üç tane deve kesti. Geriye kalan develeri Ali'ye kestirerek kurbanlarna

onu ortak etti. Sonra her deveden bir parça et getirilmesini emretti ve bir

tencereye konularak piirildi. kisi de develerin etinden yediler ve suyundan

içtiler.

Sonra Resûlullah (saiiaitahu aleyhi vesellem) devesine binip Kâbe'ye gitti. Öle

namazn Mekke'de kld. Sonra zemzem akilii yapan Abdulmuttalib

oullarnn yanna gitti. Onlara: "Ey Abdulmuttalib oullan! Suyu çekiniz!

Suyu çkarmanz konusunda insanlann sizinle çekimesinden endie etmesem

ben de sizinle beraber çekerdim" buyurdu. Sonra ona getirdikleri kovadan su

içti .

1

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 377), Müslim (1218), Ebû Dâvud (1905), Nesâî

(603, 654, 655, 2711, 2739, 2755, 2939, 2961, 2969-2974, 2981-2985) ve bn Mâce (3074).
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f~r3 âl 5; âl ij^ilj ^ûl îtf- i- iA*î fi

"Sonra insanlarn akn ettii yerden siz de akn edin ve

Allah'tan balanma dileyin. üphesiz Allah çok

balayandr, çok merhamet edendir/' (Baka™ Sur. 199)

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnuTMünzir, bn Ebî

Hatim, Ebû Nuaym, Delâil ’de ve Beyhakî, Sünen'de, Hz. Âie'den bildiriyor:

"Kurey ile Kureylilerle ayn dini paylaanlar Müzdelife'de vakfe yaparlar ve

"Ahmesîler" olarak isimlendilirlerdi. Dier Araplar ise Arafat'ta vakfeye

dururlard. slam dini gelince de Yüce Allah, Peygamberine (seyisini aleyhi mtiBm)

Arafat'a gelip vakfesini yapmasn ve oradan (Müzdelife'ye) gitmesini

emretti. "Sonra insanlarn akn ettii yerden siz de akn edin ..."

1

buyruu

da bunu ifade etmektedir."
1

Buhârî ve Müslim, Hiâm b. Urve’den, o da babasndan bildiriyor:

"Ahmeliler dndaki Araplar Kâbe'yi çplak olarak tavaf ederlerdi. Ahmesl ler

de Kurey ve onlarn soyundan olan kiilerdir. Ahmesliler onlara giyecek

vermedikten sonra dier Araplar tavaflarn çplak olarak yaparlard. Giysi eri

de erkekler erkeklere, kadnlar da kadnlara verirdi. Dier tüm insarlar

Arafat'a kadar giderken kendilerini Ahmesli olarak görenler Müzdelife’cen

ileri gitmezlerdi."

Hiâm der ki: Babamn bana bildirdiine göre Hz. Âie öyle demitir:

"Ahmesliler, haklannda Yüce Allah'n: "Sonra insanlarn akn ettii yerden

siz de akn edin ..."3 buyurduu kimselerdir. Zira tüm insanlar Arafat'tan akn

ettikleri halde Ahmesli olanlar Müzdelife'den akn eder ve: "Biz sadece

Harem'den akn ederiz!” derlerdi. "Sonra insanlarn akn ettii yerden siz de

akn edin ..." 4
âyeti nazil olunca onlar da dierleri gibi Arafat'a dönüp oracan

akn etmeye baladlar."5

bn Mâce ve Beyhakî, Hz. Âie'den bildiriyor: Kureyliler: "Biz Kabe'nin

sakinleriyiz! Onun için Harem dna çkmayz!" deyince, Yüce Allah buna

1

Bakara Sur. 199
1

Buhârî (4520), Müslim 1219 (151), Ebû Dâvud (1910), Tirmizî (884), Nesâî (3012), bn
Cerîr (3/525), bn Ebî Hatim 2/354 (1860), Ebû Nuaym (7/138) ve Beyhakî (5/113).

} Bakara Sur. 199
4 Bakara Sur. 199

5 Buhârî (1665) ve Müslim 1219 (152).
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karlk: "Sonra insanlarn akn ettii yerden siz de akn edin ..."
1

âyetini

indirdi.
2

Buhârî, Müslim, Nesâî ve Taberânî, Cübeyr b. Mut’im'den bildiriyor

‘'Kaybettiim devemi Arefe günü aramaya çktmda, Resûlullah'nMaiiahu aleyhi

«seilem) dier insanlarla birlikte Arafat'ta vakfede olduunu gördüm. Kendi

kendime: "Vallahi bu adam Ahmesli biri! Burada neden duruyor ki?" dedim.

Zira Kureyliler kendilerini Ahmesli sayard."

Taberânî, rivayeti u ziyadeyle zikreder: “eytan da onlar kandrp: «Kendi

Hareminiz dnda bir yere deer verirseniz insanlar sizin hareminizi deersiz

görürler!» demiti. Bundan dolaydr ki Harem dna çkmazlard."3

Taberânî ve Hâkim, Cübeyr b. Mut'im’den bildiriyor: Kureliler

Müzdelife'den akn eder ve: “Biz Ahmesliyiz! Harem dna çkmayz!"

derlerdi. Bundan dolaydr ki Arafat'ta vakfe yapmazlard. Cahiliyede iken

Resûlullah'(s8ii8iiBhu aleyhi veseliem) devesi üzerinde Arafat'ta vakfede iken gördüm.

Sabah da yanndakilerle birlikte Müzdelife'de ediyordu. Onlarla birlikte

vakfesini yapyor, dierleri akn edince onlarla birlikte akn ediyordu. 4

Taberânî ve Hâkim, Cübeyr b. Mut'im'den bildiriyor: “Resûlullah'KsaiiaiiBhu

aleyhi vesBiem) henüz peygamber olmadan önce dier insanlarla birlikte devesi

üzerinde Arafat'ta vakfede iken gördüm. Arafat’tan da dier insanlarla

birlikte akn ediyordu. Bu da Allah'n kendisine inayetinden baka bir ey
deildi.”5

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Önceleri Araplar Arafat'ta, Kureyliler

ise Müzdelife'de vakfe yaparlard. Sonrasnda Yüce Allah bu konuda: "Sonra

insanlarn akn ettii yerden siz de akn edin ..."
6
âyetini indirdi."

7

bnu’l-Münzir, Esmâ binti Ebî Bekr'den bildiriyor: "Önceleri Kureyliler

Müzdelife'de, dier insanlar da Arafat’ta vakfeyi yaparlard. Kureylilerden

1

Bakara Sur. 199
1 bn Mâce (3018) ve Beyhakî (5/113). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn

Mâce, 2444).

* Buhâri (1664), Müslim (1220), Nesâî (3013) ve Taberânî (1556).

A Taberânî (1578) ve Hâkim (1/464, "sahîh").

5 Taberânî (1577) ve Hâkim (1/482, "sahîh").
6
Bakara Sur. 199

7 bn Cerîr (3/526).
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sadece eybe b. Rabîa, Arafat'ta vakfe yapard. Sonrasnda bu konuda:

"Sonra insanlarn akn ettii yerden siz de akn edin ..."
1

âyeti nazil oldu."

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildiriyor: "Kureyliler ile kz karele

tarafndan çocuklan ve müttefikleri dier insanlarla birlikte Arafat'ta vakfeyi

yapmaz, oradan akn etmezlerdi. Muammes'ten akn eder ve: "Bizler

Allah'n ahalisiyiz ve Harem'den çkmayz!" derlerdi. Yüce Allah bu âyeti

indirerek onlarn da dier insanlann akn ettii yerden (Arafat'tan) akn

etmelerini emretti. Arafat'tan akn etme, brâhim ile smail peygamberin bir

sünneti idi."

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sonra insanlarn akn ettii

yerden siz de akn edin ..."
2
âyetini açklarken: "Buradaki insanlardan kast

brâhim peygamberdir" demitir .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Sonra insanlarn akn ettii

yerden siz de akn edin ..."4 âyetini açklarken öyle der: "Akn edilen yerden

kast Arafat'tr. Zira Kureyliler: "Biz Ahmesliyiz ve Harem ahalisiniz!

Müzdelife'den ileri gidip haram dna çkmayz!" derlerdi. Bu âyetle de

Arafat'a kadar ilerlemeleri emredilmitir."

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Zührî'den bildiriyor "Kureyliler ile

onlann müttefikleri dndaki tüm insanlar, Arafat'ta vakfeyi yaparlard.

Kureylilere de "Ahmesli" denirdi. Bunlar kendi kendilerine: "Bakalarnn

haremini yüceltmeyin ki çok geçmez insanlar sizin hareminizi deersiz

görmeye balarlar" diyorlard. Bundan dolaydr ki vakfelerini Müzdelife’de

yaparlar hak olan yerde (Arafat’ta) dier insanlar gibi vakfe yapmazlard. Bu

âyetle Yüce Allah onlarn da dier insanlarn akn edip döndüü yerden

dönmelerini emretti ."5

bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: "Arefe günü geldii vakit Yüce Allah

meleklerle birlikte dünya semasna iner ve: «Kullanm gönderdiime iman

edip, elçilerimi tasdik ettiler. Bunun mükâfat nedir?» diye sorar. Melekler de:

«Bunun mükâfat onlar balamandr» karln verirler. te: "Sonra

’ Bakara Sur. 199
1 Bakara Sur. 199
3 bn Cerîr (3/530). Ancak bn Cerîrîde bu açklamay yapan bn Abbâs depil,

Dahhâk'tr.
* Bakara Sur. 199
s Abdurrezzâk (1/79).
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insanlarn akn ettii yerden siz de akn edin ve Allah'tan balanma
dileyin. üphesiz Allah çok balayandr, çok merhamet edendir

"

1

âyetinde de ifade edilen budur."
J

Müslim, Nesâî, bn Mâce, bn Ebi'd-Dünya, Adâhî1de ve Hâkim'in Hz.

Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (siiaUahu aleyh, »eseiiem) öyle buyurmutun

"Yüce Allah, Arefe gününde Cehennem ateinden azat ettii kul kadarm baka

hiçbir günde azat etmez. Arefe günü kullarna daha fazla yakn olur, meleklere

kar onlarla övünüp: «Bunlar ne istiyorlar?» diye sorar.
"

3

Ahmed, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifât’ta Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) öyle buyurmutur:

"Yüce Allah Arafat'ta duran kullar ile meleklere kar övünür ve: "Kullanma

bakn! Nasl da toz toprak içinde, yorgun bitkin bir ekilde huzuruma

gelmiler" buyurur."*

Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme ve Beyhakî, Câbir'den bildiriyor:

Resûlullah (salialtou Beyh vesaiiam): "Dünyada en deerli günler Zilhicce aynn ilk on

günüdür" buyurdu. Kendisine: "Yüce Allah yolunda cihad edilen günlerden

de mi deerli?" diye sorulunca, Allah Resûlü (uiuun aleyhi «»Hem): "Bu yolda yüzü

gözü toprak içinde kalan kiiler hariç, Allah yolunda cihad edilen günlerden de

deerlidir" karln verdi ve öyle devam etti: "Yüce Allah katnda Arefe

gününden daha deerli bir gün yoktur. Bu günde Allah, dünya semasna iner.

Gök ehline (meleklere) kar kullaryla övünürek: «Kullanma bakn! Toz toprak

içinde, yorgun bir ekilde deiik yerlerden rahmetimi dilemek ve görmedikleri

halde azabmdan kurtulmak için huzuruma gelmiler» buyurur. Arefe gününde

Cehennem ateinden azat edilen kul kadarnn baka hiçbir günde azat edildii

görülemez.
" 5

Ahmed ile Taberânî'nin Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallaNaha aleyh. »Kellem) öyle buyururdu: "Yüce Allah Arefe akam

1

Bakara Sur. 199
J bn Cerîr (3/527).

J Müslim (1346), Nesâî (3003), bn Mâce (3014) ve Hâkim (1/464).

* Ahmed 13/415 (8047), bn Hibbân (3852), Hâkim (1/465, "sahih") ve Beyhakî (452).

Müsned’in muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
s Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1128), Ebû Ya'lâ (2090), bn Huzeyme (2840) ve bn Hibbân

(3853). bn Hibbân'n muhakkiki: "Sahih hadistir" demitir.
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Arafat'ta duran kullaryla meleklerine kar övünür ve: «Kullanma bakn! Nasl

da toz toprak içinde, yorgun bitkin bir ekilde huzuruma gelmiler» buyurur. ”

bn Merdûye'nin Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaitahu a eyhi

meiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah Arafat'ta duran kullanyla meleklente

kar övünür vc: «Kullanma bakn! Toz toprak içinde, yorgun bir ekilde deiik

ve uzak yerlerden nasl da huzuruma gelmiler» buyurur. Âlic'deki kumlar

saysnca günahn olsa dahi Yüce Allah onlan balar."

Beyhakî, uabu'l-fman’da Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu a eyhi

«seiiem) öyle buyurmutur: "Arefe günü olduu zaman Yüce Allah kullanyla

meleklerine kar övünüp: «Kullanma bakn! Toz toprak içinde, yorgun nir

ekilde deiik ve uzak yerlerden nasl da huzuruma gelmiler. Siz de ahit olun

ki onlan balyorum» buyurur. Bundandr Arefe gününde Cehennnn

ateinden azat edilen kul kadan baka hiçbir günde azat edilmez."
1

Mâlik, Beyhakî ve Isbehânî, et-Terîb’de Talha b. Ubeydillah b. Kerîz'den

bildiriyor. Resûlullah (saiiaiiebu aleyhi »esaiiem): “eytan hiçbir günde Arefe gününde

olduu kadar küçük, malup dümü, aalanm ve kskanç görülmez. Bunun

da sebebi müminler üzerine inen rahmeti ve Yüce Allah'n onlann büyük

günahlann balamasn görmesidir. Sadece Bedir savanda gördüklerinden

dolay durumu bundan da daha ar olmutur" buyurdu. “Yâ Resûlallah! Bedir

savanda ne görmütür ki?” diye sorduklarnda: "O gün Cebrail'in, (sava

için) melekleri idare ettiini görmütür" karln verdi .

5

Beyhakî, Fadl b. Abbâs'tan bildiriyor: Arafat'ta Peygamberimizin (saUaiBhuaiayh

veseiien) devesinin arkasna binmitim. O zaman gençler olarak oradaki kadnlan

görebiliyorduk. Benim de onlara baktm gören Allah Resûlü yüzümü baka

yöne çevirdi ve: "Ey kardeimin olu! Bu gün öyle bir gündür ki böylesi bir

günde kii hakk olmayan eylerden gözlerini, kulaklarn ve dilini alkoyup

uzaklatrd zaman balanr" buyurdu .

4

Beyhakrnin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiialahu ateyhî vcseihm)

öyle buyurmutur: "En deerli dua, Arefe günü edilen duadr. Böylesi bir

’ Ahmed 11/660 (7089) ve Taberânî, M. es-Saîr (1/208). Müsned' in muhakkikleri:

"snadnda bir saknca yoktur'' demilerdir.
2
Beyhakî (4068).

3 Mâlik (1/422) ve Beyhakî (4069). bn Kesîr (4/19): "Bu yönüyle mürsel bir hadistir"

demitir.
4 Beyhakî (4071). Tayâlî'nin Müsned'ine (2857) baklabilir.
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günde söylenebilecek en deerli söz benden önceki peygamberlerin de söyledii:

«Allah'tan baka ilah yoktur! Tektir ve ortakszdr. Mülk de, hamd da ancak

onundur. Dirilten ve öldüren sadece odur. Tüm hayrlar elindedir. O her eye

kadirdir» sözüdür."'

bn Ebî eybe'nin bn Ebî Hüseyn'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Benim ve benden önceki peygamberlerin duas

olan u duay çokça edin: "Allah'tan baka ilah yoktur! Tektir ve ortakszdr.

Mülk de hamd da ancak onundur. Dirilten, öldüren odur ve kendisi ölmeyen

hep baki kalandr. Tüm hayrlar elindedir. O her eye kadirdir."
2

Beyhakî, uab’da, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden

bildiriyor: Arafe gününde Hz. Peygamber (sailaliahu aleyhi vesdM daha çok öyle dua

ederdi: "Allah'tan baka ilah yoktur! Tektir ve ortakszdr. Mülk de hamd da

ancak onundur. Tüm hayrlar elindedir. O her eye kadirdir."3

Tirmizî, bn Huzeyme ve Beyhakî, Ali b. Ebî Tâlib'ten bildiriyor: Arefe

akamnda Hz. Peygamber [saiiaiiahu aleyhi metim) daha çok öyle dua ederdi:

"Allahm! Söylediimiz gibi hatta söylediimizden daha fazla bir ekilde sana

hamdler olsun! Allahm! Namazm, ibadetlerim, hayatm ve ölümüm senin

içindir. Dönüüm de sana olacaktr. Sahip olduum her ey en son yine sana

kalacaktr. Allahm! Kabir azabndan, kalbin vesvesesinden ve dirliimin

bozulmasndan sana snrm! Allahm! Rüzgarlarn getirecei eylerin

hayrn senden diler, sebep olaca her türlü kötülükten de sana snnm. ,">

Beyhakî, uab’da Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu

aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Müslüman biri Arefe akamnda vakfede iken

kbleye gönüp yüz defa: "Allah'tan baka ilah yoktur! Tektir ve ortakszdr.

Mülk de hamd da ancak onundur. O her eye kadirdir" dedikten sonra yüz defa

hlâs Sûresini okuduu zaman, ardndan da yüz defa: ",Allahm ! brahim'e ve

ailesine hayrlar ihsan ettiin gibi Muhammed'e de hayrlar ihsan et. Sen ki

' Beyhakî (4072). bn Adiy ile Beyhakî hadisin zayf olduunu söylemilerdir. Konu

için bn Adiy, el-Kâmil’

e

(4/1600), Beyhakî, Sünen'e (5/117) ve Elbânî, es-Silsiletu's-

Sahîha’ya (1503) baknz.
I bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 443, 10/374).

3 Beyhakî (3767) ve Ahmcd 11/548 (5961). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen liayrihi"

demilerdir.
II

Tirmizî (3020), bn Huzeyme (2841, hadisi zayf bulmutur) ve Beyhakî (4073). Zayf

hadistir (Elbânî, Da’îf Sünen et-Tirmizî, 702). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfeye de (2918)

baknz.
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övgüye layk ve pek yücesin. Onlarla birlikte bize de hayrlar ihsan et” diye aua

ettii zaman. Yüce Allah öyle buyurur: "Meleklerim ! Kulumun bu duasnn

karl nedir? Beni her türlü eksiklikten tenzih etti. Benden baka i.ah

olmadm söyledi. Hereyden büyük olduunu dile getirdi. Beni yüceltti,

tand ve senada bulundu. Elçime de salâvatlar etti. Meleklerimi Siz de ahid

olun ki onu baladm ve kendisini kendine efaatçi kldm. ayet dilese/di

kendisini Arafat'ta duranlarn hepsine efaatçi klardm.”

Beyhakî der ki: “Garîb bir metindir. Ancak isnadnda yalanclkla

suçlanacak biri yoktur.”'

Beyhakî, uab’da Bükeyr b. Uteyk'ten bildiriyor: Hacca gittiimde

kendisine tabi olup peinden gideceim birini ararken Arafat'ta vakfe'de

Sâlim b. Abdillah'n öyle dua ettiini iittim: “Allah’tan baka ilah yoktur!

Tektir ve ortakszdr. Mülk de hamd da ancak onundur. O her eye kadirdir.

Allah'tan baka ilah yoktur! Tek ilah kendisidir ki biz de ona teslim olanlarz.

Mürikler istemese de Allah'tan baka ilah yoktur. Allah'tan baka ilah

yoktur! O hem bizim, hem de bizden önceki atalanmzn Rabbidir!” Güne

batana kadar da bu duay tekrar edip durdu. Sonra bana bakp öyle dedi:

“Babam, dedemden, dedem de Ömer b. el-Hattâb’tan naklen bana

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh meltem) öyle buyurmutur: "Yüce

Allah: «Beni zikretmesi, kendisini benden bir eyler istemekten alkoyan kiiye

benden bir eyler isteyenlere verdiklerimden daha iyisini veririm» buyurur.”
2

bn Ebî eybe ve el-Cenedî, Fedâilu Mekke’de Ali b. Ebî Tâlib'den

bildirdiine göre Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Benim ve

benden önceki peygamberlerin ettii u duay çokça edin: "Allah'tan baka ilah

yoktur! Tektir ve ortakszdr. Mülk de, hamd da ancak onundur. Dirilten ve

Öldüren sadece odur. Tüm hayrlar elindedir. O her eye kadirdir. Allahm!

itmemi, görmemi ve kalbimi nurlu kl! Allahn! Gösümü ferahlat ve ilerimi

kolaylatr. Kalplere vesvese veren her türlü eyden, dirliimin bozulmasndan

ve kabir azabndan sana snrm. Allahm ! Gece ve gündüzle beraber gelen her

’ Beyhakî (4074). Zayf hadistir (Elbânî, Da’îfu'l-Terîb ve't-Terhîb, 746). el-Âlâu'l-

Masttûa'ya (2/126) baknz.
’

Beyhakî (4080). Elbânî, es-SilsiIetu'd-Da’tfe'de (1335) hadisin zayf olduunu
söylemitir.
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türlü kötü eyden sana snrm. Esen rüzgarlarla gelecek musibetler ile

zamann bana gösterecei afetlerden sana snrm."'

el-Cenedîf bn Cüreyc’den bildiriyor: “Bana ulatna göre bir müslümann

Arafat'ta vakfede iken çokça: «Allahm! Dünyada da, âhirette de bize iyilikler

ihsan et ve bizi Cehennem azabndan koru» eklinde dua etmesi söylenirdi."

bn Ebi'd-Dünya, AdâhVde, bn Ebî Âsim, Duâ’da, Taberânî, Dua'da ve

Beyhakî, ed-Da'avât*ta, Abdullah b. Mes'ûd'dan bildiriyor: Resûlullah (sailaiiahu

aleyhi vesellem) öyle buyurdu:
"
Erkek veya kadn bir kul, Arefe akam tamam on

tane olan u sözleri bin defa söyleyip dua ettii zaman içinde günah veya akraba

balarn kesmeyi içermeyen ne dilerse Yüce Allah bu dileini verir. Bu sözler

öyledir: "Ar' semada olan Allah’ tebih ederim. Hükümleri yerde olan

Allah’ tebih ederim. Yollan denizde olan Allah’ tebih ederim. Kudretini

atete gösteren Allah’ tebih ederim. Rahmeti Cennette olan Allah’ tebih

ederim. Takdiri kabirde olan Allah’ tebih ederim. Ruhu havada olan Allah'

tebih ederim. Göü yükselten Allah’ tebih ederim. Yerleri yaratan Allah’

tebih ederim. Kendisinden baka bannak ve snak olmayan Allah’ tebih

ederim."

Ravi der ki: bn Mes'ûd'a: “Sen bunlar Allah Resûlünden bizzat iittin mi?”

diye sorulunca: “Evet, iittim” karln verdi .

2

bn Ebî eybe, Sadaka b. Yesâridan bildiriyor: Mücâhid'e: “Kuriân okumak

m yoksa Arafe günü mü yoksa Allah' zikretmek mi daha üstündür?” diye

sorduumda: “Tabi ki Kuriân' okumak dierlerinden üstündür” karln
verdi .

3

bn Ebi’d-Dünya, AdahVde bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib Arafat'ta iken

öyle demitir: “mkanm olduu müddetçe buradaki vakfeden geri durmam.

Zira Arefe gününde Cehennem azabndan azat edilen kul kadar baka hiçbir

günde azat edilmez. Bundan dolay böylesi bir günde u duay çokça edin:

“Allahm! Beni Cehennem azabndan azat et. Helal olanndan bol rzklar

ihsan et. Cinlerden ve insanlardan fask olanlan benden uzak tut. Dualarmn

hepsi budur!”

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 443, 10/373, 374).

2

Taberânî (876). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (3/252) der ki: "snâdnda Azra b.

Kays vardr ki bn Muîn onu zayf bulmutur."
3 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 444).
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Taberânî, Duâ'da bn Abbâs'tan bildiriyor. Arefe akam Resûlullah’n

(saiiBiiahu aleyhi veseiiem) dulanndan biri de öyleydi: "Allahm! Sen ki yerimi gör, ir,

dediklerimi iitirsin. Yaptm ve yapacam hiçbir ey de senden gizli kalmaz.

Yoksun ve yoksul olan, yardmn dileyen, sana snan, korkup efkat dileyen

ve günahlar itiraf eden ben, huzurunda duran bir dilenci gibi sana el açyorum.

Günahlarndan dolay mahçup duran günahkar gibi sana yalvaryorum.

Skntya düüp korkuya kaplan, sana boyun een, senin için ya aktan,

bedenini yoluna adayan ve zelil bir ekilde sana dua eden biri gibi dua

ediyorum. Allahm! Sana kar dualarmda beni mutsuz biri klma. Bana kar

efkatli ve merhametli ol. Ey kendisine el açlanlarn en hayrls! Ey el açanlara

verenlerin en hayrls!
,n

Abdurrezzâk, Musannefte, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve Ebû Zer el-

Herevî, Menâsik'de Ebû Miclez'den bildiriyor: bn Ömer'i Arafat’ta vakfede

iken gördüm. Dua ederken üç defa: “Allah büyükler büyüüdür. Hamd ancak

Allah'adr" dedi. Sonra bir defa: “Allah’tan baka ilah yoktur! Tektir ve

ortakszdr. Mülk de hamd da ancak onundur. O her eye kadirdir" dedi.

Sonra üç defa: “Allahm! Beni doru yola ilet, günahlardan takva ile koru.

Dünyada ve âhirette beni bala" dedi. Sonra: “Allahm! Bu haccm kabul

görmü bir hac kl ve günahlanm da bala” dedikten sonra Fatiha Sûresi’ni

okuyacak kadar sustu. Arafat'tan aynlana dek bunlar ayn ekilde tekrar edip

durdu .

3

Beyhakî, uab’da Ebû Süleyman ed-Dârânî Abdurrahman b. Ahmed b.

Atiyye'den bildiriyor: Ali b. Ebî Tâlib'e vakfenin neden Harem'de (Kâbe'ce)

deil de dada yapld sorulunca: “Çünkü Kâbe, Yüce Allah'n evidir. Da ise

Yüce Allah'n (bu eve açlan) kapsdr. Yüce Allah, kendisine aknlar halinde

gelen insanlar, yalvarp yakarmalar için kapda durdurur." Kendisine: “Ey

müminlerin emiri! Peki, neden Me'ar'da (Müzdelife'de) bir daha

durulmakta?" diye sorduklarnda, öyle dedi: “Yüce Allah onlarn girmelerine

izin verdikten sonra ikinci engel yerinde yani Müzdelife'de bir daha durdurur.

Orada da Yüce Allah'a uzunca bir süre yakarmalar üzerine, Minâ’da kurban

kesmelerine izin verir. Bu ekilde kirlerinden temizlenip kurbanlarn da

1

Taberânî (878). Taberânî'nin muhakkiki: "Ravüeri güvenilir olan mevkûf bir

hadistir" demitir.
1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksrru, sh. 376, daha uzun bir metinle).
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kestikten sonra girmelerine engel tekil eden günahlarndan annm olurlar.

Temiz bir ekilde de kendisini ziyaret etmelerine izin vermi olur.”

Kendisine: “Ey müminlerin emiri! Terik günlerinde oruç neden haram

klnmtr?” diye sorulunca: “Çünkü Müslümanlar Yüce Allah’ ziyarete

gelmilerdir ve Allah'n misafirleridir. Misafirin de kendisini arlayan zatn

yannda onun izni olmadan oruç tutmas uygun deildir” karln verdi.

Kendisine: “Ey müminlerin emiri! nsanlann Kâbe'nin örtüsüne

tutunmalannn anlam nedir?” diye sorulunca da öyle dedi: “Bu olay,

efendisiyle aralannda kan davas bulunan kiinin, iledii cinayeti affedip

balamas için giysilerine tutunup ricada bulunmas ve yakarmas gibidir.”
1

bn Zencûyeh, Ezrakî, el-Cenedî, Müsedded, Müsned'de, Bezzâr,

Müsned’de, bn Merdûye ve Isbehânî, et-Terîb’de Enes b. Mâlik’ten

bildiriyor Hayf mescidinde Resûlullah'la(saiiBHBhnriBytirtttiiem) beraber oturuyorum.

Yanna biri Ensaridan, biri de Sakîften iki adam geldi. Selam verip: “Yâ

Resûlallah! Sana bir eyler sormak için geldik” dediler. ResûluMah (saUaflahu aieyfi

vettllm):"sterseniz bana sormak istediiniz eyi size söyleyeyim. sterseniz de siz

sorun " karln verdi. Onlar “Yâ Resûlallah! Sen bizlere söyle ki imanmz

da, yakinimiz de artsn” dediler. Bunun üzerine Resûtullah (sdiaiiahu deyfn reseiiem)

Ensaridan olana:
"
Sen evinden çkp Beyt-i Harama gitmeni ve bunun

karlnda sevap olarak ne alacan, tavaftan sonra klacan iki rekat ile

bunun karlnda ne alacan. Safa ile Merve arasnda say etmeni ve bunun

karlnda ne alacan, Arefe akam vakfen ile bunun karlnda ne

alacan, cemreleri talaman ile bunun karlnda ne alacan, Kabe'yi tavaf

etmeni ve bunun karlnda ne alacan sormak için geldin" buyurdu.

Ensâril: “Seni hakla gönderene yemin olsun k ben de bunu sormak için

gelmitim” dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (saiisiiatu aleyhi veseiiem) ona öyle buyurdu: "Beyt-i

Haram' ziyaret amacyla evinden çktn zaman devenin her ayan koymas

ile kaldrmasna karlk Yüce Allah sana bir sevap yazar ve bir günahm siler.

Kabe'yi tavaf ettiin zaman da her bir ayan kaldrp geri koymana karlk

Yüce Allah sana bir sevap yazar, bir günahn siler ve katndaki makamn bir

derece yükseltir. Tavaftan sonra klacan iki rekat ise smail oullarndan bir

köle azat etmen gibi karlk görür. Safa ile Merve arasnda say etmen yetmi

köle azat etmen gibi karlk görür. Arefe akam vakfe yapman karlnda ise

1

Beyhakî (4084).
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Yüce Allah dünya semasna tecelli eder, meleklerine kar seninle övünerek

öyle buyurur: "Kullarm rahmetimi ve mafiretimi umarak üst balan perian

bir ekilde uzak diyarlardan bana geldiler. Günahlan kum taneleri veya yamur
damlalan veya denizdeki köpükler veya gökteki yldzlar kadar olsa dahi onlun

affederim." Yine: "Sizler ve efaatçi olduunuz kimseler balanm bir ekilde

haydi akn edin!" buyurur. Cemreleri talamana gelince, attn her ta karl
Cehenneme girmeni gerektirecek büyük günahlanndan bir tanesi balanr.

Kestiin kurban ise Yüce Allah'n katnda senin azn olur. Ban ta
etmende ise Yüce Allah kestiin her bir kl için sana bir iyilik sevab yazar ve bir

günahn da siler .

"

Adam: "Yâ Resûlullah! Peki, günahlarmzn söylendiinden daha az

olmas halinde ne olacak?" diye sorunca, Allah Resûlü (sailailahu aM weliem):

"Sevaplarn Rabbinin katnda senin için saklanr" karln verdi ve öyle

devam etti: “Bütün bunlardan sonra ziyaret tavafn yaptnda artk günahsz

bir ekilde tavaf etmi olursun. Bir melek gelip ellerini senin omuzlarn arasna

koyar ve: «Geçmi günahlarn baland, gelecek için amel etmeye bak» der."'

Bezzâr, Taberânî ve bn Hibbân, bn Ömer'den bildiriyor Mina mescidinde

Peygamberimizle (saiiaiiahuatertMVBseiiem) beraber oturuyorum. Yanna biri Ensaridan

biri de Sakîf’ten iki adam geldi. Selam verip: "Yâ Resûlallah! Sana bir eyler

sormak için geldik" dediler. Resû1ullah(sBiaiiahu aleyhi «nb): "sterseniz bana sormak

istediiniz eyi size söyleyeyim. sterseniz de susar sizin sormanz beklerim"

karln verdi. Onlar: "Yâ Resûlallah! Sen bizlere söyle" dediler. Sakife’li,

Ensarl olana: "Sen sor" dediyse de Ensarl yine: "Yâ Resûlallah! Sen bizlere

söyle” karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vesellem) Ensar'dan

olana öyle buyurdu: "Sen evinden çkp Beyt-i Haram'a gitmeni ve bunun

karlnda sevap olarak ne alacan, tavaftan sonra klacan iki rekat ile

bunun karlnda ne alacan, Safa ile Merve arasnda say etmeni ve bunun

karlnda ne alacan, Arefe akam vakfe yapman ile bunun karlnda ne

alacan, cemreleri talaman ile bunun karlnda ne alacan, kurban

kesmen ile bunun karlnda ne alacan, ban tra etmen ile bunun

karlnda ne alacan, bütün bunlardan sonra da tekrar Kabe'yi tavafetmeni

' Ezrakî (sh. 353), Metâlibu'l-Âliye'de (1200) geçtii üzere Musedded ve Bezzâr,

Kefu'l-Estâr (1083). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'dc (3/276) der ki: "snadnda zayf biri

olan smail b. Râfi’ vardr."
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ve bunun karlnda ne alacan sormak için geldin." Ensârl: "Seni hakla

gönderene yemin olsun ki ben de bunu sormak için gelmitim" dedi.

Resûlullah Uaiiaiirfu aieyt «reseller) öyle devam etti: "Beyt-i Haram' ziyaret

amaayla evinden çktn zaman devenin her ayan koymas ile kaldrmasna

karlk Yüce Allah sana bir iyilik sevab yazar ve bir günahn siler. Tavaftan

sonra klacan iki rekat ise smail oullarndan köle azat etmen gibidir. Safa ile

Merve arasnda sa'y etmen yetmi köle azat etmen gibidir. Arefe akam vakfe

yapman karl ise Yüce Allah dünya semasna tecelli eder, meleklerine kar

seninle övünerek öyle buyurur: «Kullarm rahmetimi umarak üst balan

perian bir ekilde uzak diyarlardan bana geldiler. Günahlannz kum taneleri

kadar, yamur damlalan kadar veya denizdeki köpükler kadar olsalar dahi

onlan affederim. Sîzler ve efaatçi olduunuz kimseler balanm bir ekilde

haydi akn edin!» eytan talamana gelince, attn her bir ta karl büyük

günahlanndan bir tanesi balanr. Kestiin kurban ise Yüce Allah'n katnda

senin azn olur. Ban tra etmende ise, kestiin her bir kl için sana bir

iyilik sevab yazlrken bir günahn da silinir. Bütün bunlardan sonra ziyaret

tavafn yaptnda ise artk günahsz bir ekilde tavafetmi olursun. Bir melek

gelip ellerini senin omuzlarn arasna koyup: «Gelecein için amel etmeye bak,

zira geçmi günahlarn baland» der."'

bn Cerîr ve Ebû Nuaym, Hilye’de bn Ömer’den bildiriyor: Arefe akam
Resûlullah (saiiaii3huaieYt«sEiem) bize bir hutbe verip ve öyle buyurdu:

"
nsanlar

!

Yüce Allah u an bulunduunuz yerde sizlere bir lütufta bulundu. yilerinizin

bu iyiliklerini kabul edip dilediklerini verdi. Kötülükte bulunanlarnz da,

aranzdaki haklar hariç iyi olanlarnza balad. Allah'n adyla buradan

(Müzdelife'ye doru) akn edin!" Müzdelife'deki vakfenin sabahnda da öyle

buyurdu:
"
nsanlar! Yüce Allah u an bulunduunuz yerde sizlere bir lütufta

bulundu. yilerinizin bu iyiliklerini kabul etti. Kötülükte bulunanlarnz da iyi

olanlarnza balad. Aranzdaki haklarn karln da kendi katndan verip

telafi etti. Allah'n adyla buradan (Minâ'ya doru) akn edin!"

Ashab: "Yâ Resûlullah! Dün Arafat'tan buraya üzgün ve karamsar bir

ekilde akn ettin. Ancak bu gün buradan sevinçli ve neeli bir ekilde

(Minâ'ya) akn ediyorsun, sebebi nedir?" diye sorduklannda, Allah Resûlü u
karl verdi: "Dün Yüce Allah'tan bir ey diledim, ancak kabul görmedi.

1

Bezzâr, Ketfu'l-Estâr (1082), Taberânî (13566) ve bn Hibbân (1887). bn Hibbân'u
muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
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Birbirinizin üzerinde olan haklarnz affetmesini istemitim, ama kabul

etmemiti. Bugün ise Cebrâîl yanma gelip öyle dedi: «Rabbin sana selam

ediyor ve: "nsanlarn birbirleri üzerinde olan haklarnn karln tarafmdan

verip telafi edeceim» buyuruyor.

Taberânî, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildiriyor: Arefe akam Resûlullah (sallal ahu

aleyhi vesellem): "nsanlar! Yüce Allah böylesi bir günde size ihsanda bulundu ve

birbirinizin üzerinde olan haklarnz dnda olan günahlarnz affetti.

Kötülerinizi iyilerinize balad ve iyilerinizin istediklerini kendilerine verdi.

imdi Allah'n adyla (Müzdelife'ye) akn edin!" buyurdu. Müzdelife'de iken

de öyle buyurdu: "Yüce Allah iyilerinizi balad. yilerinizi de kötülerinize

efaatçi kld. Yüce Allah'n rahmeti inip buradakilerin hepsini kapsar.

Sonrasnda bu rahmet yeryüzünün her tarafna dalr. Eline ve diline sahip

olup da tövbe eden herkese ular. blis ile askerleri Arafat dalarnda Yüce

Allah’n, kullarna bu yaptn seyrederler. Allah'n rahmeti indii zaman blis

ile askerleri feryatfigan etmeye balarlar."
2

Ibn Mâce, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’âe, Abdullah b. Ahmed, ez-

Zühd’e zevâid olarak, bn Cerîr, Taberânî, Beyhakî, Sünen’âe ve Diyâ el-

Makdisî, el-Muhtâre’de Abbâs b. Mirdâs es-Sülemî'den bildiriyor: Arefe

akamnda Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem) ümmeti için dualar edip rahmet ve

balanma diledi. Bu yönde çokça dua edince, Yüce Allah cevaben:

“stediini veriyorum. Birbirlerine kar olan zulümleri hariç benimle onlar

arasnda olan dier günahlarn balyorum" diye vahyetti. Allah Resulü

(saltaiiahu aleyhi vesellem): "Rabbim! Mazlum olan kiiye zulme urad eyden daia

hayrlsn vermeye ve kendisine zulmedeni de balamaya kadirsin" diye dua

edince bu duasna o akam karlk verilmedi. Müzdelife’de sabahladnda

ayn duay tekrarlad. Bunun üzerine Yüce Allah: “Onlan baladm"
buyurdu. O srada Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesellem) gülümsedi. Ashab

gülümsemesinin sebebini sorunca da: “Allah düman blis, Yüce Allah’n

benim duam kabul edip ümmetimi baladn örenince toprak alp bana

1 bn Cerîr (3/533) ve Ebû Nuaym (8/199), bnu'l-Cevzî de uydurma hadisleri verdii

el-Mevdû'ât'da (2/213) bunu zikretmitir.

* Mecmau 'z-Zevâid'de (3/256) geçtii üzere Taberânî, Heysemî: "snâdnda ismi

zikredilmeyen bir ravi vardr. Dier ravileri ise Sahih'in ravileridir" demitir. bnu'l-

Cevzî de el-Mevdû'ât'da (2/215) bunu Taberânî'dcn naklen zikretmitir.
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saçmaya
,
feryat edip hayflanmaya balad. Onun bu hali beni güldürdü

"

karln verdi .

1

bn Ebi’d-Dünya, Adâhi’âe ve Ebû Ya’lâ, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah’n

(sallaHahu aleyh vesefletn) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah, Arafat’ta bulunan

kullarna ihsanda bulunmutur. Meleklere kar onlarla övünerek öyle

buyurur: «Meleklerim ! Kullanma bakn! Deiik ve uzak yerlerden üst balan

perian bir halde nasl da huzuruma gelmiler. Siz de ahit olun ki onlann

dualann kabul ediyorum. stediklerini veriyorum. Kötülerini iyilerine

balyorum. Birbirlerine kar olan hakszlklan hariç iyilerinin istedikleri tüm

eyleri veriyorum.» Cemaat Müzdelife'ye gidip orada vakfeyi yaptklannda ve

yine el açp Yüce Allah'a dualar ettiklerinde, isteklerini bildirdiklerinde Yüce

Allah öyle buyurur: «Kullanm bir daha huzurumda durup bana isteklerini

bildirdiler. Siz de ahit olun ki onlann dualann kabul ediyorum. stediklerini

veriyorum. Kötülerini iyilerine balyorum. yilerinin istedikleri tüm eyleri

veriyorum. Birbirlerine kar olan hakszlklann da tarafmdan karlayp telafi

ediyorum .»"1

bnu'l-Mübârek, Enes b. Mâlik'ten bildiriyor: Hz. Peygamber (saUnUshu Beyhî

vesElem) Arafat'ta güne batmak üzereyken: “Ey Bilâl, insanlan sustur!”

buyurdu. Bunun üzerine Bilâl kalkt ve: “Susun ve Allah Resulünü dinleyin!"

diye seslendi. Herkes susunca Resûlullah(saiaiialuaiEYhj»Eseiiem) öyle buyurdu: "Ey

insanlar! Biraz önce Cebrâîl yanma geldi. Yüce Allah’n selamn bana

ilettikten sonra öyle dedi: “Allah, Arafat'ta ve Müzdelife’de vakfe yapan

kullanm balad ve birbirleri üzerinde olan haklannn kendi tarafndan

karlanaca güvcencesini verdi." Ömer b. el-Hattâb: “Yâ Resûlullah! Bu

sadece bize özel bir ey mi?" diye sorunca, Allah Resulü (saMBbu derli. «seiM: "Bu

sizin ve sizden sonra kyamete dek gelecek tüm insanlar içindir" karln
verdi. Bunun üzerine Ömer b. el-Hattâb: “Yüce Allah'n hayn pek çok ve pek

güzel oldu" dedi .

3

1 bn Mâce (3013), Hakîm et-Tirmizî (2/230), Abdullah b. Ahmed 26/136 (16207), bn
Cerîr (3/532), Beyhakî (5/118) ve Diyâ (491, 492). Zayf hadistir (Elbârû, Da’îf Sünen bn

Mâce, 561).
1 Ebû Ya'lâ (4106). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (3/257) der ki: " snadnda zayf biri

olan Salih el-Murri vardr."
J Ukaylî (2/197) ve bn Abdilber, Temhîd (1/128). Ukaylî: "Mahfuz olmayan münker

hadistir" demitir.
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bn Mâce, Bilâl b. Rebâh'tan bildiriyor Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyhi mei em)

Müzdelife sabah bana: "nsanlar sustur!" emrini verdi. Herkes sustuktan

sonra da öyle buyurdu: "Yüce Allah bu toplanmanza karlk size bir ihsanda

bulundu. Kötünüzü iyinize balad ve iyilerinizin dileklerini kabul eti.

(Mina'ya) Allah'n adyla yürüyün.'*

Mâlik, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Mâce, Muhammed b.

Ebî Bekr es-Sekafî'den bildiriyor: Minâ’dan Arafat'a doru gittiimiz srada

Enes b. Mâlik’e: “Resûlullah'la (saiiaflahu aleyhi veseiiem) birlikte böylesi bir günde ne

yapardnz?” diye sordum. Enes: "Bazlanmz tehtîl getirir, bazlarmz da

tekbir ederdi. Ancak ne tehtîl edenler, ne de tekbîr getirenler bu

yaptklarndan dolay knanrd” dedi .

2

Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud, Hâris'in kz Ümmü’l-Fadrdan bildiriyor:

“Bazlar Arafe gününde, Resûlullah'n (sBlallahu aleyhi vssellem) oruçlu olup olmad
konusunda yanmda ihtilafa dütüler. Kimi oruçlu olduunu, kimi de

olmadn söylüyordu. Bunun üzerine Allah Resûlü'ne bir kase süt

gönderdim. Allah Resulü (saiyrfm atyhi veseiiem) devesinin üzerinde vakfede iken

gönderilen bu sütü içti .”
3

Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, bn Ebi’d-Dünya, Adab *de ve Hâkim'in Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullahisattaiiabu aleyhi «selem} Arefe günü Arafat'ta

oruç tutulmasn yasaklamtr .

4

Tirmizî, bn Ebî Necîh'ten bildiriyor: bn Ömer'e Arefe günü oruç tutma

konusu sorulunca, soran kiiye: “Peygamberimizle (niuihu bM «senem) birlikte

haccettim ve Allah Resulü bu günde oruç tutmad. Ömer'le de haccettim o

da bu günde oruç tutmad. Osmân’la da haccettim o da bu günde oruç

tutmad. Ben de bu günde oruç tutmuyorum; ama ne tutman, ne de

tutmaman söylerim” karln verdi .

5

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî’nin

Ebû Katâde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (laiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Arefe

1 bn Mâce (3024). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2450).

1 Mâlik (1/337), ibn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 434), Buhârî (970, 1659), Müslim

(1285), Nesâî (3000) ve bn Mâce (3008).

3 Buhârî (1658, 1661, 1988, 5604, 5618, 5636), Müslim (1123) ve Ebû Dâvud (2441).

« Ebû Dâvud (2440), Nesâî, el-Kübrâ (2830, 2831), bn Mâce (1732) vc Hâkim (1/434,

"sahîh"). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 378).

* Tirmizî (751). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmzî, 599).
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günü tutulan orucun bir önceki ve bir sonraki yl olmak üzere kiinin iki ylnn

günahlarna kefaret olacan umuyorum'' buyurmutur.

1

Mâlik, Muvattâ’da Kasm b. Muhammed'den bildiriyor: “Hz. Âie Arefe

gününde oruç tutard. Arefe günü akam vakti hac imam Müzdelife'ye doru

harekete geçtikten sonra Hz. Âie'nin beklediini, gidenlerle aras iyice

açldktan sonra da içecek bir eyler isteyip iftarn yaptn gördüm."*

bn Ebî eybe ve Beyhakî, uab’da Hz. Âie'den bildiriyor: “Yln günleri

içinde oruç tutmay en fazla sevdiim gün Arefe günüdür.”3

Beyhakî, Hz. Âie'den bildiriyor: Resûlullah (sHiaiiahu aleyhi vrallem): "Arefe günü

oruç tutmak bin gün oruç tutmak gibidir" buyururdu .

4

Beyhakî, Mesrûk'tan bildiriyor: Arefe günü Hz. Âie’nin yanna girdim.

“Bana su verin" dediimde, Hz. Âie: “Ey Mesrûk! Sen oruçlu deil misin ki?"

diye sordu. “Hayr! Çünkü Kurban bayram günü olmasndan çekinirim"

karln verdiimde öyle dedi: “Öyle deil! Zira Arefe günü hac imammn

Arafat’ta vakfe yapt gündür. Kurban bayram günü de hac imamnn

kurban kestii gündür. Ey Mesrûk! Resûlullah’n (saliaiiahu aleyh. vesBiEm) böylesi bir

günde tutulan orucu bin günlük oruca denk saydn iitmedin mi?"5

bn Ebi'd-Dünya, Adâhi'de ve Beyhakî, Enes b. Mâlik'ten bildiriyor:

“Zilhicce aynn ilk on günü hakknda: “Üstünlük bakmndan bu günlerden

her bir gün dier günlerden bin güne denktir. Arefe günü ise dier günlerden

on bin güne denktir" denilirdi .

6

Beyhakî'nin Fadl b. Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi

veseiiem): "Arefe gününde dilini, kulan ve gözlerini haram olan eylerden uzak

tutan kiinin dier bir Arefe gününe kadar ileyecei günahlar balanr"

buyurmutur.

7

bn Sa'd, bn Abbâs'tan bildiriyor: Fadl b. Abbâs, Arefe günü Resûlullah'n

(sllellehu aleyhi vesellem) devesinin arkasna binmiti. Karlat kadnlara baknca

' bn Ebî eybe (3/96), Müslim 1162 (196), Ebû Dâvud (2425), Tirmizî (749), Ncsâî, cl-

Kübrâ (2796-2813), bn Mâce (1730) ve Beyhakî (4/283).

3
Mâlik (1/375, 376).

3 bn Ebî eybe (3/96) ve Beyhakî (3763).

* Beyhakî (3764). Zayf hadistir (Elbân, Da'îfu'l-Câmi', 3523).

5 Beyhakî (3765).
6
Beyhakî (3766).

7 Beyhakî (3768). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi’, 5562).
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Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi meiiem): "Yeenim! Bu öyle bir gün ki bu günde kulan,

gözlerini ve dilini haramdan koruyan kii balanr" buyurdu .

1

Mervezî, el-fdeyn'de Muahmmed b. Abbâd el-Mahzûmî'den bildiriyor:

“Arefe akam Arafat'ta vakfede olanlarn içinde bulunamayan mümin,

haccn ifa edenlerden biri olarak yazlmaz."

bn Ebi'd-Dünya, Ebû Avâne'den bildiriyor: “Haan el-Basrî'yi Arefe günü

gördüm. Oturdu, dualar edip Yüce Allah' zikretti. Sonra insanlar etrafnda

toplanmaya balad."

bn Ebî eybe ve Mervezî, brâhîm(-i Nehaî)'den bildiriyor: “Kiinin en

fazla evinde kalmas gereken gün (hacda olmadnda) Arefe günüdür." 2

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünya, AdâhVde ve Mervezî’nin bildirdiine göre

ibrâhim'e, Mekke dndaki kentlerde ta'rîf
3 yapma konusu sorulunca: "Ta’rîf

ancak Arafat'ta yaplr" demitir.
4

Mervezî, Mubârek'ten bildiriyor: “Haan, Bekrb. Abdillah, Sâbit el-Bünânî,

Muhammed b. Vâsi’ ve aylân b. Cerîriin Basra'da yaplan ta'rîf'e katldklarn

gördüm."

bn Ebî eybe ve Mervezî, Mûsa b. Ebî Âie'den bildiriyor: "Arefe gününde

mescitte Amr b. Hureys'i ve insanlarn onun etrafnda toplandklarn

gördüm ."5

bn Ebî eybe, bn Ebi’d-Dünya ve Mervezî, Hasan’an bildiriyor: “Basra'da

ta'rîf’i ilk yapan kii bn Abbâs'tr."
6

Mervezî, Hakem'den bildiriyor. “Kûfe'de ta'rîfi ilk yapan kii Musab b. ez-

Züheyridir."

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Ebi’d-Dünya, AdâhVde ve

Hâkim'in Ukbe b. Âmiriden bildirdiine göre Resûlullah (»iaiiahu aleyhi v«eiien):

1 bn Sa'd (4/54).

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 312).

3 Hacca katlmayanlarn bulunduklar kentlerde Arafe günü mescitte toplanmalar ve

Arafat'taym gibi dualar edip zikirde bulunmalardr.
4 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 311).

5 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 311).

6 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 310).
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"Arefe, Kurban bayram ve terik günleri Müslümanlarn bayram ettii

günlerdir. Bu günler yeme ve içme günleridir" buyurmutur.

1

bn Ebi'd-Dünya, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesBiem)

Arefe günü sabah namazn kldktan sonra dizleri üzerine çöker ve:
"
Allahu

Ekber! Allahu Ekberi La ilahe illallahu vallahu Ekberl Allahu Ekber ve Lillâhi'l-

hamd!" diye tekbir getirirdi. Bunlar terîk günlerinin son günü ikindi

namazna kadar namazlarn ardndan söylerdi.

Hâkim, Ebu't-Tufayl vastasyla Hz. Ali ile Ammâr'dan bildiriyor: "Hz.

Peygamber (saiiaiiahu eieyhi veseiem) farz namazlarda Besmele'yi açktan okur, sabah

namazlarnda kunût ederdi. Arefe günü sabah namazndan balamak

suretiyle terîk günlerinin son günü ikindi namazna kadar her namaz sonras

tekbîr getirirdi ."
2

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünya, Mervezî, el-îdeyn’de ve Hâkim, Ubeyd b.

Ümeyr’den bildiriyor: "Hz.Ömer, Arefe günü sabah namazndan balamak

suretiyle terîk günlerinin son günü öle veya ikindi namazna kadar her

namaz sonras tekbîr getirirdi."
3

bn Ebî eybe ve Hâkim, akîk'ten bildiriyor: "Hz. Ali, Arefe günü sabah

namazndan balamak suretiyle tekbîr getirmeye balar ve terîk günlerinin

son günü ikindi namazn da klana kadar her namaz sonras daima tekbîr

getirirdi ."4

bn Ebî eybe, Mervezî ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs, Arefe

günü sabah namazndan balamak suretiyle terîk günlerinin son günü ikindi

namazna kadar her namaz sonras tekbîr getirirdi .

5

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünya ve Hâkim, Umeyr b. Saîd'den bildiriyor:

"bn Mes'ûd yanmza geldiinde Arefe günü sabah namazndan balamak

suretiyle terîk günlerinin son günü ikindi namazna kadar her namaz sonras

tekbîr getirirdi."
6

1 bn Ebî eybe (3/104), Ebû Dâvud (2419), Tirmizl (773, "sahîh"), Nesâî (3004) ve

Hâkim (1/434, "sahîh").

1 Hâkim (1/299, "sahîh"). Zehebî ise hadisin zayf olduunu söylemitir.

3 bn Ebî eybe (2/166) ve Hakim (1/299).

4 bn Ebî eybe (2/165) ve Hâkim (1/299).

5 bn Ebî eybe (2/167) ve Hakim (1/299).

6 Hâkim (1/300).
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bn Ebi’d-Dünya, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Erkek veya kadn yanmda

bulunacak kii Arefe gününde oruç tutmasn. Zira bu gün yeme içme ve

tekbîr getirme günleridir."

. . .ijirs üt j\ ^Jrisr û\ i,^iu (Û3C-1U lî^i

“Hac ibadetlerinizi tamamlaynca, vaktiyle atalarnz anp
onlarla övündüünüz gibi, hatta daha fazla Allah' ann..."

(Bakara Sur. 200)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hac

ibadetlerinizi tamamlaynca, vaktiyle atalarnz anp onlarla övündüünüz

gibi, hatta daha fazla Allah' ann..." âyetini açklarken öyle demitir:

“Haccn tamamlanmasndan kast kurbanlarn kesilmesidir. Zikir konusuna

gelince, Araplar cahiliyye döneminde hac ibadetini bitirdikten sonra toplanp

atalar ve babalarnn yaptklaryla birbirlerine kar övünürlerdi. Yüce Allah

bu âyetle böylesi bir övünme yerine kendisini zikretmelerini emretmitir."2

Beyhakî, uab’da bn Abbâs'tan bildiriyor: “Mürikler hac sonras oturur,

birbirlerine kar babalarn asaleti ve yaptklanyla övünürlerdi. slam

döneminde ise Yüce Allah bu konuda Resulüne: "Hac badetlerinizi

tamamlaynca, vaktiyle atalarnz anp onlarla övündüünüz gibi, hatta

daha fazla Allah' ann ..."3 âyetini indirmitir."4

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Diyâ, el-Muhtâre’de bn Abbâs’tan

bildiriyor: Cahiliye döneminde insanlar haclarn bitirince oturur babalaryla

övünürlerdi. Biri: “Benim babam u kadar ziyafet verip yemek yedirmitir.

Bakas adna u kadar borç, u kadar diyet ödemitir” gibi eyler söyler

dieri baka eyle karlk verirdi. Bu ekilde babalarnn yaptklaryla

övünmekten baka bir konular olmazd. Bunun üzerine Yüce Allah bu

konuda: "Hac ibadetlerinizi tamamlaynca, vaktiyle atalarnz anp onlarla

övündüünüz gibi, hatta daha fazla Allah' ann ..."5 âyetini indirmitir .

6

1

Bakara Sur. 200
2 bn Cerîr (3/535, 537).

3 Bakara Sur. 200
4 Beyhakî (3769).

5 Bakara Sur. 200
6 bn F.bî Hatim 2/355 (1870) ve Diyâ (108).
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bn Ebî Hatim ve Taberânî, Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildiriyor: "Cahiliye

döneminde insanlar haclarn bitirdiklerinde oturur babalannn yaptklaryla

birbirlerine kar övünürlerdi. Yüce Allah bu konuda: "Hac ibadetlerinizi

tamamlaynca, vaktiyle atalarnz anp onlarla övündüünüz gibi, hatta

daha fazla Allah' ann ..."
1

âyetini indirmitir."
2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid’den bildiriyor: "Önceleri hac ibadetini

bitirip cemrenin yannda oturduklan zaman babalanm, cahiliyye dönemindeki

günlerini ve babalarnn yaptklarn anarak övünürlerdi. Bunun üzerine bu

âyet nazil olmutur.”3

Fâkihî, Enes'ten bildiriyor: Cahiliye döneminde insanlar (hac sonras)

oturup babalanm anar onlarla övünürlerdi. Biri: "Babam çok ziyafet verir

yemek yedirirdi" der. Dieri: "Babam çok iyi klç kullanr iyi savard"

karln verirdi. Bir dieri: "Benim babam çok kiinin perçemini kesmi,

öldürmütür" derdi. te bu konuda: "...Atalarnz anp onlarla

övündüünüz gibi, hatta daha fazla Allah' ann ..."4 âyeti nazil olmutur.
5

Vekî' ve bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr ile krime'den bildiriyor: Önceleri

Arafat'ta vakfede iken babalannn Cahiliyye'deyken yaptklarn birbirine

anlatp övünürlerdi. Bunun üzerine: "...Atalarnz anp onlarla

övündüünüz gibi, hatta daha fazla Allah' ann ..."
6
âyeti nazil oldu .

7

Vekî' ve Abd b. Humeyd, Atâ’dan bildiriyor: Cahiliye döneminde insanlar

hac esnasnda Minâ'ya geldikleri zaman babalaryla ve kendi aile meclisleriyle

övünürlerdi. Biri: "Benim babam öyle öyle biridir" derken, dieri: "Benim

de babam öyle öyle biridir" karln verirdi. te: "...Atalarnz anp

onlarla övündüünüz gibi, hatta daha fazla Allah' ann ..."
6
âyetiyle ifade

edilen budur.

’ Bakara Sur. 200
1 bn Ebî Hâlim 2/356) ve Mecmuu ’z-Zevâid'de (3/249) geçtii üzere Taberânî, Hcysemî

der ki: "snadnda hakknda hem tenkitler bulunan hem de güvenilir olarak görülen Saîd

b. el-Merzubân vardr. Ayrca tanmadm raviler de vardr."
3 bn Cerîr (3/536).
4
Bakara Sur. 200

5 Fâkihî (2477).
6
Bakara Sur. 200

7 bn Cerîr (3/538).
8
Bakara Sur. 200
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ b. Ebî Rebâh: "...Atalarnz anp

onlarla övündüünüz gibi, hatta daha fazla Allah' ann ..."

1

âyetini

açklarken: “Çocuun ilk konumaya balad zamanlarda nasl: «Anne!

Baba!» demeye balarsa siz de bu ekilde Allah'n ann" demitir."1

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Atalarnz anp onlarla

övündüünüz gibi, hatta daha fazla Allah' ann ..." 5 âyetini açklarken:

“Burada çocuun babasn anmas gibi Allah'n anlmas istenmiti-”

demitir .

4

bnu'l-Münzir ve bn Fbî Hâtim'in bildirdiine görp bn Abbâs'a: “Yüce

Allah: "...Atalarnz anp onlarla övündüünüz gibi, hatta daha fazla Allah'

ann ..."5 buyuruyor. Oysa bazen kiinin babasnn hiç anlmad günler de

oluyor" dediklerinde u karl vermitir: “Anlam sizin düündüünüz gibi

deildir. Buradan kast kiinin babas kötü bir ekilde anld zaman ne kadar

kzyorsa, Allah'a isyan edildii zaman da o ekilde kzp öfkelenmesidir."
6

* 1 ^ Û Hj ^il (j» ti ti Jyi ö* 64 •

ti i— îj^l Jj i— IÎJI J ti ti 6>1 & <44J

^_J üij i lii j^i düjt * jû

"...nsanlardan: «Ey RabbimizJ Bize (vereceini) bu
dünyada ver» diyenler vardr. Bunlarn âhirette bir nasibi

yoktur. Onlardan: «Rabbimz! Bize dünyada da iyilik ver,

âhirette de iyilik ver ve bizi atein azabndan koru»

diyenler de vardr. te onlara kazandklarndan bir nasip

vardr. Allah, hesab pek çabuk görendir."

(Bakara Sur. 200-202)

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildiriyor: Bedevilerden bir topluluk vakfe

yerine gelir ve: “Allahm! Bu yl bize yamurlu bir yl kl. Bereketli bir yl kl.

1

Bakara Sur. 200
2 bn Ebî Hâtim 2/356 (1871).

3 Bakara Sur. 200
4 bn Cerîr (3/539).

5 Bakara Sur. 200
6 bn Ebî Hâtim 2/355 (1869).
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Bol çocuklu bir yl kl!" diye dua ederlerdi. Ancak âhiretlerine yönelik hiçbir

ey istemezlerdi. Yüce Allah bunlar hakknda: "...nsanlardan: «Ey Rabbimiz!

Bize (vereceini) bu dünyada ver» diyenler vardr. Bunlarn âhirette bir

nasibi yoktur"' buyurmutur. Onlardan sonra baz müminler gelir ve:

"...Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi atein

azabndan koru ..."
5

diye dua ederlerdi. Yüce Allah bunlar için de: "te

onlara kazandklarndan bir nasip vardr. Allah, hesab pek çabuk

görendir
"3 buyurmutur."4

Taberânî, Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildiriyor: Cahiliye döneminde

insanlar Müzdelife’de vakfeye durduklar zaman biri: "Allahm! Bana nzk

olarak bol deve ver!" derken, dieri: "Allahm! Bana rzk olarak bol koyun

ver!" diye dua ederdi. Bu konuda Yüce Allah: "...nsanlardan: «Ey Rabbimiz!

Bize (vereceini) bu dünyada ver» diyenler vardr. Bunlarn âhirette bir

nasibi yoktur. Onlardan: «Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de

iyilik ver ve bizi atein azabndan koru» diyenler de vardr. te onlara

kazandklarndan bir nasip vardr. Allah, hesab pek çabuk görendir"*

âyetlerini indirdi."

bn Cerîriin bildirdiine göre Enes b. Mâlik: "...nsanlardan: «Ey Rabbimiz!

Bize (vereceini) bu dünyada ver» diyenler vardr..."
6
âyetini açklarken

öyle demitir: "Cahiliye döneminde çplak olarak tavaf eder ve: «Allahm!

Bize yamur gönder! Dümanlarmza kar bizi muzaffer kl ve sa salim bir

ekilde geri dönmeyi ihsan et» diye dua ederlerdi."
7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: "Bunlar «Rabbimiz!

Bize galibiyet ihsan et!» diye dua ederler, ancak âhiretlerine yönelik hiçbir ey
istemezlerdi. Bunun üzerine bu âyet nazil olmutur."8

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve Ebû Ya'lâ,

Enes’ten bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi resellem) çokça: "Rabbimiz olan Allahm!

' Bakara Sur. 200
1 Bakara Sur. 201

3 Bakara Sur. 202
4 bn Ebî Hâlim 2/355 (1869).

5 Bakara Sur. 200-202
6 Bakara Sur. 200
7 bn Cerîr (3/542).

8 bn Cerîr (3/542).
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Bizlere dünyada da âhirette de iyilikler ver ve Cehennem ateinden koru"

eklinde dua ederdi .

1

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de,

Müslim, Tirmizî, Nesâî, Ebû Ya'lâ, bn Hibbân, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî,

uab’da, Enes'den bildiriyor: Resûlullah (aUMu aleyhi «atan), hastalktan dolay

yolunmu ku yavrusunu andran müslümanlardan bir adam ziyarete gitti.

Ona:
"
Yüce Allah'a nasl dua ediyordun?" diye sorunca, adam: "Allahm!

ayet âhirette bana verecein bir ceza varsa o cezay bana bu dünyadayken

çektir, diye dua ediyordum” karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiBiiahu

aleyh» meltem):
"
Sübhânallah! Senin buna gücün yetmez ve bunu kaldramazsn!

Oysa: «Rabbimiz! Bizlere dünyada da âhirette de iyilikler ver ve Cehennem

ateinden koru» diye dua etseydin ya!" buyurdu ve ifa bulmas için ona dua

etti. Yüce Allah da onu iyiletirdi .

2

bn Ebî eybe, Buhârî, Edeb’de ve bn Ebî Hâtim, Enes’ten bildiriyor: Sâbit

bana: "Kardelerin senden dua istiyor" dediinde onlara: "Allahm! Bizlere

dünyada da âhirette de iyilikler ver ve Cehennem ateinden koru” diye dua

ettim. Bir daha benden dua etmemi istediklerinde de: "Sizin için ileri

zorlatrmam m isityorsunuz? Zira Yüce Allah hem dünyada, hem de âhirette

size iyilikler verip Cehennem ateinden de koruduu zaman hayrl olan tüm

eyleri size vermi oluyor zaten” dedim .

”

3

âfiî, bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Târih’de, Ebû Dâvud, Nesâî,

bn Huzeyme, bnu'l-Cârûd, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî,

uab'da, Abdullah b. es-Sâib’den bildiriyor Rüknü'l-Yemânî ile Hacer-i Esved

arasnda Peygamberimizin (saiisUahu aleyh ««lem): "Rabbimiz! Bizlere dünyada da,

âhirette de iyilikler ver ve Cehennem ateinden koru" diye dua ettiini iittim .

4

’ bn F.bî eybe (10/261), Ahmed 19/42, 20/403, 141, 21/376 (11981, 13163, 13186,

13936), Buhârî (4522, 6389), Müslim (2690), Nesâî, el-Kübrâ (10893) ve Ebû Ya'lâ (3274).

1 bn Ebî eybe (10/261), Ahmed 19/105, 21/454 (12049, 14067), Abd b. Humeyd, el-

Muntehab (1397), Buhârî (727, 728), Müslim (2688), Tirmizî (3487), Nesâî, el-Kübrâ (7506,

10892), F.bû Ya'lâ (3759, 3802, 3837, 4010), bn Hibbân (936, 941) ve Beyhakî (10147).

3 bn Ebî eybe (10/356), Buhârî (633) ve bn Ebî Hâbm 2/359 (1886). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahîh Edebi'l-Müfred, 493).

4
âfiî, ifâu’l-Ayy 1/556 (898), bn Sa'd (2/178), bn Ebî eybe (4/108, 10/368), Ahmed

24/119-121 (15398, 15399), Buhârî (8/293), Ebû Dâvud (1892), Nesâî, el-Kübrâ (3934), bn
Huzeyme (2721), bnu'l-Cârûd (456), bn Hibbân (3826), Taberânî, Duâ (859), Hâkim

(1/455) ve Beyhakî (4045). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1666).

386
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bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaMu aleyhi

« seHem) öyle buyurmutur: "Ne zaman bir Rükn'e urasam üzerinde bir

melein: «Amin» dediini görmüümdür. Onun için siz de Rükn'e

uradnzda: "Rabbimiz! Bizlere dünyada da âhirette de iyilikler ver ve

Cehennem ateinden koru" diye dua edin."'

bn Ebî eybe ve Beyhakî, uab’da bn Abbâs’dan bildiriyor: “Yüce

Allah'n gökleri ve yeri yarattndan beri Rüknü'l-Yemânî'de: «Amin! Amin!»

diyen görevli bir melek vardr. Siz de oraya uradnzda: «Rabbimiz! Bizlere

dünyada da âhirette de iyilikler ver ve Cehennem ateinden koru» diye dua

edin.”

2

bn Mâce ve el-Cenedî, Fadâilu Mekke 1de bildirdiine göre Atâ b. Ebî

Rebâh’a tavaf srasnda Rüknü'l-Yemânî hakknda soru sorulunca öyle

demitir: Ebû Hureyre'nin bana bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu afeyt

rnailam) öyle buyurmutur: "Rüknü'l-Yemânî'de görevlendirilmi yetmi melek

vardr. Kii: «Allahm! Dünyada da, âhirette de senden mafiret ve afiyet

dilerim. Rabbimiz! Bizlere dünyada da âiirette de iyilikler ver ve Cehennem

ateinden koru» diye dua ettii zaman bu melekler: «Amin» derler."*

Ezrakî, bn Ebî Necîh’ten bildiriyor: Tavaf srasnda Hz.Ömer ile

Abdurrahman b. Avf'n azlanndan en fazla: «Rabbimiz! Bizlere dünyada da,

âhirette de iyilikler ver ve Cehennem ateinden koru» sözleri dökülürdü .

4

bn Ebî eybe ve Abdullah b. Ahmed, ez-Zühd’e zevâid olarak, Habîb b.

Suhbân el-Kâhilî'den bildiriyor: Kâbe'yi tavaf ederken tavaf eden Ömer b. el-

Hattâb'la karlatm. Azndan: “Rabbimiz! Bizlere dünyada da, âhirette de

iyilikler ver ve Cehennem ateinden koru” sözünden baka bir ey

çkmyordu .

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime terik günlerinde: “Rabbimiz!

Bizlere dünyada da âhirette de iyilikler ver ve Cehennem ateinden koru”

denilmesini müstehab görürdü.

Abd b. Humeyd, Atâ’dan bildiriyor: Savaa çkacak her kiinin yola

koyulaca zaman ailesine doru dönüp: “Rabbimiz! Bizlere dünyada da

1 bn Kesîr, TeJsîride (1/356, 357) geçtii üzere bn Merdûye.
1 bn Ebî eybe (10/368) ve Beyhakî (4046).

3 bn Mâce (2957). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 64U).

4 Ezrakî (1/258).

5 bn Ebî eybe (10/262) ve Abdullah b. Ahmed (sh. 1 17).
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âhirette de iyilikler ver ve Cehennem ateinden koru” diye dua etmesi

gerekir.

bn Cerîr, bn Zeyd’den bildiriyor: Hac zamannda o bölgede üt; türlü insan

grubu bulunurdu. Bunlar, Allah Resûlü ile müminler, kafirler ve münafklard.

"...nsanlardan: «Ey Rabbimiz! Bize (vereceini) bu dünyada ver» diyenler

vardr..."
1

diyenler (kafirler) sadece dünya ve nimetleri için haccetmelerdir ki

bunlar âhireti istemezler ve ona inanmazlar. Allah Resulü ve müminler ise:

"...Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi atein

azabndan koru..."
J

derler. Üçüncü snf (münafklar) hakknda ise:

"nsanlardan öylesi de vardr ki, dünya hayatna ilikin sözleri senin houna

gider. Bir de kalbindekine Allah' ahit tutar. Hâlbuki o, dümanlkta en

amansz olandr"3 buyrulmutur.

4

Ahmed ve Tirmizî, Enes'ten bildiriyor: Adamn biri Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi

vesellem) gel d i ve: “Yâ Resûlullah! Dualarn en üstünü hangisidir?” diye sorcu.

Allah Resûlü (saiiailahu aleyhi vesellem): "Rabbinden hem dünya, hem de âhirette mafiret

ve afiyet dilemendir" karln verdi. Adamn ikinci gün yine geldi ve: “Yâ

Resûlullah! Dualarn en üstünü hangisidir?” diye sordu. Allah Resûlü yine:

"Rabbinden hem dünya, hem de âhirette mafiret ve afiyet dilemendir"

karln verdi. Adam üçüncü gün gelip yine: “Yâ Resûlullah! Dualarn en

üstünü hangisidir?” diye sorunca, Allah Resûlü (salbllahu aleyhi vesellem): "Rabbinden

hem dünya, hem de âhirette mafiret ve afiyet dilemendir. ayet Yüce Allah

bunlar hem dünyada, hem de âhirette sana verecek olursa kurtuldun demektir"

buyurdu .

5

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde: "...Rabbimiz! Bize dünyada da

iyilik ver, âhirette de iyilik ver ..."
6
âyetini açklarken: “Dünyada ve âhirette

istenen bu iyilik afiyettir” demitir.

7

' Bakara Sur. 200
2

Bakara Sur. 201
3 Bakara Sur. 204
4 bn Cerîr (3/543).

5 Ahmed 19/304 (12291) ve Tirmizî (3512). Zayf hadistir (Elbânî, Da'f Sünen el-

Tirmizî, 698).
6
Bakara Sur. 201

7 Abdurrezzâk (1/80).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Murhibî, Fadlu'l-lm’de ve

Beyhakî, uabu'l-îman’öa bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Rabbimiz! Bize

dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver..."
1

âyetini açklarken:

“Dünyadaki iyilik ilim ile ibadettir. Âhiretteki iyilik ise Cennettir” demitir .

2

bn Cerîr, Süddî’den bildiriyor: “Ayette bahsedilen dünyadaki iyilik maldr,

âhiretteki iyilik ise Cennettir.”3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Haan: "...Rabbimiz! Bize dünyada da

iyilik ver ..."4 âyetini açklarken: “Bu iyilik helal mal ile faydal olacak ilimdir”

demitir.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b bu âyeti açklarken:

“Saliha bir kadn da bu iyiliklerden biridir” demitir .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Sâlim b. Abdillah b. Ömer "...Rabbimizl

Bize dünyada da iyilik ver ..."7 âyetini açklarken: “Bu iyilikten kast iyi bir

ekilde övülmedir” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ: te onlara kazandklarndan bir

nasip vardr..."
8 buyruunu açklarken: “Burada kazandklanndan kast

yaptklar hayrl ilerdir” demitir .

9

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: “...Allah, hesab pek çabuk

görendir"
10 buyruunu açklarken: “Yaplanlann tümünü çkarp

hesaplamada pek çabuktur” demitir."

âfîî, eî-Ümm’de, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Musannefte, Abd b.

Humeyd, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî, Sünen 'de bildirdiine göre

adamn biri bn Abbâs’a: “Kabilemle, yüklerini ücretle tama konusunda

anlatm. Yanlannda haccetmeme izin vermeleri karlnda da bu ücretten

’ Bakara Sur. 201
1 bn Ebî eybe (13/529), bn Cerîr (3/545) ve Beyhakî (1887).

3 bn Cerîr (3/546, 547).

4 Bakara Sur. 201

5 bn Ebî Hatim 2/358 (1880).

6 bn Ebî Hatim 2/358 (1882).

7 Bakara Sur. 201
8
Bakara Sur. 202

9 bn Ebî Hatim 2/360 (1889).
,0
Bakara Sur. 202

” bn Ebî Hatim 2/360 (1890).
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bir ksmn dütüm. Bu durumda haccm olur mu?" diye sordu. bn Abbâs:

"Yüce Allah'n, haklarnda: «te onlara kazandklarndan bir nasip vardr.

Allah, hesab pek çabuk görendir»
1

buyurduu kimselerden birisin"

karln verdi .

2

bn Ebî Dâvud, el-Mesâhifte Süfyân'dan bildiriyor: "Abdullah'n örencileri

Bakara Sûresi’nin 202. âyetini, ^ djü31
" lafzyla okurlard ."3

...olSjJÜU jjSlj

"Sayl günlerde Allah' ann..." (Bakara bur. 203)

Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünya ve bn Ebî Hatim, Ali b. Ebî Tâlib’ten

bildiriyor: “Sayl günler Kurban günü ve ondan sonraki iki gün olmak üzere

üç gündür. Bu üç günün hangisinde dilersen kurbann kesebilirsin ancak en

iyisi ilk günde kesmendir."4

Firyâbî, ibn Ebi’d-Dünya ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Ömer:

"Sayl günlerde Allah' ann ..."5 buyruunu açklarken: "Terik günleri de

olan üç gündür" demitir. Baka bir lafzda: "Kurban gününden sonraki üç

gündür" eklinde geçer.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Mervezî, el-îdeyn’de, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn

Ebî Hatim, bn Merdûye, Beyhakî, uab’da ve Diyâ, el-Muhtâre’de deiik

kanallardan bildirdiine göre bn Abbâs öyle demitir: “Eyyamun mâ'lutnât

(bilinen günler) Zilhicce aynn ilk onun günüdür. Eyyâmun mâ'dûdât (sayl

günler) ise tekrîk günleridir."
6

Taberânî’nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "Sayl günlerde

Allah' ann ..." 7 buyruunu açklarken: "Bu günler terik günleridir. Bu

günlerde tesbîh, tehlîl, tekbîr ve tahmîd ile Yüce Allah zikredilir" demitir.

1

1

Bakara Sur. 202
1
afiî (2/116), Abdurrezzâk (1/80), bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 444), Hâkim

(1/481, "sahîh") ve Beyhakî (4/333).

J bn Ebî Dâvud (sh. 55).

4 bn Ebî Hâtim 2/360 (1894).

s Bakara Sur. 203
6 bn Cerir (3/549, 550), bnu’l-Münzir, el-Evsat (4/298), bn Ebî Hâtim 2/361 (1895),

Beyhakî (3770) ve Diyâ (70).

7 Bakara Sur. 203



Âyet: 203 • Hacca Dair Baz Hükümler 391

ibn Ebi’d-Dünya, Mâhâmilî, Amal?de ve Beyhakî, Mücâhid'den bildiriyor:

“Eyyâmun malumat (bilinen günler) Zilhicce aynn ilk onun günüdür.

Eyyâmun mâ'dûdât (sayl günler) ise terik günleridir."
2

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Sayl günler, Kurban günü ve

ondan sonraki üç gün olmak üzere dört gündür."3

Mervezî’nin bildirdiine göre Yahya b. Ebî Kesîr: "Sayl günlerde Allah'

ann ..." 4 buyruunu açklarken: "Terik günlerinde namazlann ardndan

tekbîr getirmektir” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Ömer, bu sayl günlerde Minâ’da

tekbîr getirir ve: "Tekbîr getirmek farzdr" derdi. Buna da: "Sayl günlerde

Allah' ann ..."5 âyetini dayanak olarak gösterirdi .

6

Mervezî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Sünen'de Amr b. Dînâr'dan

bildiriyor: "Kurban gününde bn Abbâs'n tekbîr getirdiini ve: "Sayl

günlerde Allah' ann ..."7 âyetini okuduunu iittim ."
8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "Sayl günlerde Allah' ann ..."9

buyruunu açklarken öyle demitir: "Terik günlerinde tekbîr getirmektir.

Her namaz sonras kii: «Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!» der."
10

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Ömer, Minâ'da namazlann ardndan

üçer defa tekbîr getirir ve: "Allah'tan baka ilah yoktur. Tektir ve ortakszdr.

Mülk ve hamd ancak onundur. O her eye kadirdir” derdi.

Mervezî, Zührî'den bildiriyor "ResûlullahkBiiaiiahu aleyhi vesüiiem) terik günlerinin

tümünde (namazlardan sonra) tekbîr getirirdi.”

1 Mecmuu 'z-Zevâid'de (3/250) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki: "snadnda,

hakknda hem tenkitler bulunan hem de güvenilir olarak görülen Saîd b. el-Merzubân

vardr. Yine tanmadm raviler de vardr."
1
Beyhakî (5/228), uâb (3/359).

3 bn Ebî Hâtim 2/361 (1895).

4 Bakara Sur. 203
5 Bakara Sur. 203
6 bn Ebî Hâtim 2/2/360 (1891).

7 Bakara Sur. 203
8 bn Cerîr (3/550), bn Ebî Hâtim 2/360 (1892) ve Beyhakî (5/228).

9 Bakara Sur. 203
10 bn Fbî Hâtim 2/360 (1893).
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Süfyân b. Uyeyne, Amr b. Dînâr'dan bildiriyor: bn Abbâs’n Kurban

bayramnn üçüncü gününde tekbîr getirdiini ve yannda bulunan

kiilerinden tekbîr getirmelerini istediini iittim. Ancak bu tekbîri: "Sayl

günlerde Allah' ann..."
1

âyetine mi yoksa: "Hac ibadetlerinizi

tamamlaynca, vaktiyle atalarnz anp onlarla övündüünüz gibi, hatta

daha fazla Allah' ann ..."

1

âyetine mi dayanarak getirdiini bilemiyorum.

Mâlik, Yahya b. Saîd’den bildiriyor: Bana ulaana göre Ömer b. el-Hattâb,

Kurban bayramnn birinci günü güne yükseldikten sonra Minâ'ya çkp

tekbîr getirmi, yanndaki insanlar da onunla birlikte tekbîr getirmilerdir.

Bayramn ikinci gününde güne yükseldikten sonra yine Minâ’ya çkp tekbîr

getirmi, yanndaki insanlar da onunla birlikte tekbîr getirmilerdir. Tekbîrleri

Kâbe'den bile duyulmutur. Sonra bayramn üçüncü günü güne tepe

noktasn atktan sonra Minâ'ya çkp tekbîr getirmi, yanndaki insanlar da

onunla birlikte tekbîr getirmilerdir. Bununla da Ömer'in Cemreleri talamak

üzere Minâ'ya çkt anlalmtr .
3

Beyhakî, Sünen ’de bildirdiine göre Sâlim b. Abdillah b. Ömer, cemreyi

yedi tala talarken her bir tata: "Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahm! Bu

haccm güzel bir hac yap, günahlarmn balanmasna vesile kl ve makbul

bir amel eyle" eklinde tekbîr getirip dua etmi ve öyle demitir: "Babamn

bana bildirdiine göre Hz. Peygamber (saHaiiahu aleyhi veseiiem) de att her tata

böyle söylerdi."4

Buhârî, Nesâî ve bn Mâce’in bildirdiine göre bn Ömer, ilk cemreyi yedi

tala talar ve her bir ta atarken tekbîr getirirdi. Sonra vadinin ortasna

doru ilerleyip kbleye dönerdi. Orada uzunca durur, ellerini kaldrarak dua

ederdi. Sonra ikinci cemreyi talard. Ardndan sola doru yol alr vadinin

ortalanna geldii zaman kbleye doru dönüp ellerini kaldrarak dua ederdi.

Orada da uzunca dururdu. En son vadinin ortasnda Akabe cemresini talard.

Ancak orada durmaz talarn attktan sonra ayrlrd ve: “Resûlullah'n (saliaiahu

aleyhi vesellem) da bu ekilde yaptn gördüm" derdi .

5

1

Bakara Sur. 203
1
Bakara Sur. 200

3 Mâlik (1/404).

4 Beyhakî (5/129). Beyhakî: "Abdullah b. Hakîm zayftr" demitir.
5 Buhârî (1751-1753), Nesâî (3003) ve bn Mâce (3032).
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Hâkim, Hz. Âie'den bildiriyor: "Resûlullah (safialiahu aleyhi meltem) Kurban

bayramnn ilk günü öle namazn kldktan sonra ziyaret tavafn yapt ve

Minâ'ya döndü. Terîk günlerinin gecelerini orada geçirdi. Bu günlerde güne

tepe noktasn atktan sonra her cemreyi yedi tala talad. Att her bir

tala da tekbir getirdi. Talamay yaptktan sonra birinci ile ikinci cemrelerin

yannda uzunca duruyor dualar ediyordu. Ancak üçüncü cemreyi taladktan

sonra orada hiç durmad .

1,1

Ahmed, Nesâî ve Hâkim, bn Abbâs’tan bildiriyor: Resûlullah Meiiahu aleyhi

vBSBiiBin) Akabe cemresinin talanaca sabah bana: "Küçük çakl talarndan

bana yedi ta topla" buyurdu. Talar toplanp eline konulduunda: "Talamay

bunlar gibi talarla yapn ve dinde an gitmekten saknn! Zira sizden

öncekiler dinlerinde anya kaçtktan için helak olmulardr" buyurdu .

2

Hâkim, Ebu'l-Beddâh b. Âsim b. Adiy’den o da babasndan naklen

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu Bieyhi veseiiem), çobanlarn cemreleri gün ar
talamalarna izin vermitir.

3

Ezrakî, bnu’l-Kelbî'den bildiriyor: "Âdem (aieyhisseiam) blis'i talar, blis de

atlan bu talarla onun önünde hzla kaçard. Cemre’nin bu isimle anlmasnn

sebebi budur."

bn Ebî eybe, Saîd el-HudrTden bildiriyor: "Cemreleri talarken kabul

gören her bir ta (göe) yükseltilir."
4

bn Ebî eybe, Ebu’t-Tufeyl'den bildiriyor: bn Abbâs: "nsanlarn hem

cahiliyye döneminde, hem de slam döneminde cemrelere attklar talar ne

oluyor?" dediimde: "Atlan bu talardan kabul görenler (göe) yükseltilir.

Öyle olmasayd biriken talar Sebîr dandan daha büyük olurdu" karln
verdi .

5

Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs’a: "nsanlar hem cahiliyye

döneminde, hem de slam döneminde cemrelere ta atyor. Nasl olur da bu

kadar ta birikip yollan kapatmyor?" diye sorulunca öyle demitin "Yüce

’ Hâkim (1/477).
1 Ahmed 3/350, 5/298 (1851, 3248), Nesâî (3057, 3059) ve Hâkim (1/466). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesaî, 2863, 2865).

3 Hâkim (1/478) ve Ebû Dâvud (1976). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 1739).

4 bn Ebî eybe (4/32).

5 bn Ebî eybe (4/32).
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Allah bu ile bir melei görevlendirmitir. Atlan talardan kabul görenler

(göe) yükseltilir. Kabul görmeyenler ise yerinde kalr."
1

Ezrakî, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Vallahi Yüce Allah kimin haccn kabul

ettiyse cemrede att talan da oradan (göe) yükseltmitir."
2

Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Ömer'e: “Cahiliye döneminde cemrelere

ta atmakta yarrdk. imdi ise Müslümanlarn says daha fazladr. Buna

ramen cemrelerde az ta var" denilince: “Vallahi Yüce Allah kimin haccn

kabul ettiyse cemrede att talan da oradan (göe) yükseltmitir"

karln vermitir .

3

Ezrakî, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: “Cemrelere atlan talar kurban

gibidir. Bunlardan kabul görenler (göe) yükseltilir. Kabul görmeyenler de

ite geride kalanlardr."4

Taberânî, M. el-Evsat’ta, Dârakutnî ve Hâkim, Saîd b. Cübeyr'den

bildiriyor: “Yâ Resûlullahî Her sene cemrelere attmz bu talar sanki

eksiliyor" dediimizde Allah Resûlü (sailallahu aleyhi vesellem): "Atlan talardan kabul

görenler (göe) yükseltilir. Öyle olmasayd atlan talarn dalar kadar

olduunu görürdünüz

"

karln verdi .

5

Taberânî, bn Ömer’den bildiriyor: Adamn biri Peygamberimize (sailallahu a cyhi

vBseiiemi cemreleri talamay ve bunun karlnda ne alacan sorunca, Allah

Resûlü'nün (sailallahu aleyh- vesellem): "Rabbinin katna gittiin zaman buna verilecek

sevaba ne kadar çok ihtiyacn olacan da göreceksin" buyurduunu iittim .

6

Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs'a hac mevsimi dnda Minâ'nn ne

kadar dar ve skk olduu konusu sorulunca: “Anne rahminin bebek için

genilemesi gibi hac mevsiminde Minâ da üzerindeki insanlar için öyle

geniler" karln vermitir.
7

’ Ezrakî (1/403).

2
Ezrakî (1/404).

J Ezrakî (1/404).

4 Ezrakî (1/404).

5 Taberânî (1750), Dârakutnî (2/300) ve Hâkim (1/476, "sahih"). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid'de (3/260) der ki: "snâdmda zayf biri olan Yezîd b. Sinan et-Teymî vardr."
6 Taberânî (13479). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (3/260) der ki: "snâdmda hakknda

tenkitler bulunan Haccâc b. Ertaa vardr."
1 Ezrakî (1/405).
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Taberânî, M. el-Evsat’ta Ebu'd-Derdâ’dan bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaiiahu aleyhi vesellem): "Minâ kadnn rahmi gibi dardr, ancak içine insan düünce

Yüce Allah onu geniletir

"

buyurmutur .

1

Ezrakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Cebrâîl, Âdem'den (aieytisseiamj aynlaca

zaman ona: "Temennide bulun" dedi. Âdem (aieyhsseiam) de: "Cenneti temennî

ediyorum" karln verdi. te Âdem’in (aieyhisstiam) temennisi olduu içindir ki

Minâ'ya Minâ ismi verilmitir .

2

Ezrakî, Ömer b. Mutamf'ten bildiriyor "Üzerinde aktlan (imnâ edilen)

kanlarn (kurbanlann) çokluundan dolay Minâ'ya Minâ denilmitir."3

Hâkim, Hz. Âie’den bildiriyor: "Yâ Resûlullah! Minâ’da seni güneten

koruyacak bir bina ina edelim mi?” diye sorulunca, Allah Resulü (sallallahu aleyhi

vaseiien): "Hayr! Zira Minâ (mülk edinme yeri deil) önce gelenin devesini

çökertecei bir yerdir" karln verdi .

4

Beyhakî, uab'âa bn Abbâs'tan bildiriyor: Minâ'da iken Peygamberimizin

(sallallahu aleyhi vesellem):
"
Müzdelife'den aynlanlar nereye geldiklerini bilseler

mafiretten sonra birbirlerini Yüce Allah'n lütuflanyla da müjdelerlerdi"

buyurduunu iittim .

5

Müslim ve Nesâî’nin Nübeye el-Hüzelî’den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiBÜBhij Beyhi veseihn): "Terik günleri (oruç tutma deil) Yüce Allah' zikretme ve

yeme içme günleridir" buyurmutur.

6

bn Cerîr, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Abdullah

b. Huzâfe’yi Minâ'ya gönderdi ve dolap: "Bu günlerde (terik günlerinde)

oruç tutmayn! Zira bu günler yeme içme ve Yüce Allah' zikretme günleridir"

diye seslenmesini emretti .

7

1

Taberânî (7775). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâidde (3/260) der ki: "snadnda
tanmadm raviler vardr."

1
Ezrakî (1/406).

3 Ezrakî (1/406).

4 Hâkim (1/466, 467, "sahîh") ve Ebû Dâvud (2019). Zayf hadistir (Elbân, Da'f Sünen

Ebî Dâvud, 438).

5 Beyhakî (4113).
6 Müslim (1141) ve Ncsâî, el-Kübrâ (4182).

7 bn Cerîr (3/554).
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bn Cerîr, Hz. Âie’den bildiriyor: Resûlullah (»iaiiahu aleyhi mailem) terik

günlerinde oruç tutulmasn yasaklad ve: "Bu günler yeme içme ve Yüce

Allah' zikretme günleridir" buyurdu.

1

bn Ebi'd-Dünyâ, Ebu'-a'â'dan bildiriyor. Terik günlerinin ortanca

gününde bn Ömer'in yanna girdik. Yemek getirince oullanndan biri kenara

çekildi. bn Ömer ona: “Yakla yemek ye!” deyince, olu: “Oruçluyum"

karln verdi. Bunun üzerine bn Ömer: “Resûlullah'n(saiwiBhu aleyhi »inileni): «3w

günler yeme içme ve Allah’ zikretme günleridir» buyurduunu iitmedin mi?”

dedi.”

Hâkim, Mes'ûd b. Hakem ez-Zurakî'den o da annesinden, bildiriyor:

Resûlullah'n (saiisHahu aleyhi mailem) beyaz katn üzerinde Ali b. Ebî Tâlib’i u an

görüyor gibiyim. (Minâ'da) Ensarin bulunduu vadide durup öyle

seslenmiti: “Ey Müslümanlar Hz. Peygamber (uUsiirfv aleyh* meiem): «Bu günler

oruç günleri deildir. Bu günler yeme içme ve Allah' zikretme günleridir»

buyuruyor!”
1

bn Ebî eybe, Ömer b. Halde el-Ensârî’den, o da annesinden, bildiriyor:

Resûlullah Csaiiaiishu aleyhi metlim) terik günlerinde Ali'yi gönderdi ve: "Bu günler

yeme içme ve elerin beraber olma günleridir" diye seslenmesini emretti.3

bn Ebî eybe, Nesâî ve bn Mâce, Bir b. Suhaym'dan bildiriyor:

Resûlullah Maiirtu aleyhi mellem) terik günlerinde bir hutbe verdi ve: "Cennete

ancak Müslüman olanlar girebilir! Bu günler de (oruç tutma deil) yeme içme

günleridir!" buyurdu.4

Müslim, Ka'b b. Mâlik’ten bildiriyor: Resûlullah (saiiaMu aleyhi mailem) terik

günlerinde beni Evs b. el-Hadesân ile birlikte gönderdi ve:
“Cennete ancak

mümin olanlar girebilir! Minâ günleri de (oruç tutma deil) yeme içme

günleridir!" diye seslenmemi emretti. 5

1 bn Cerîr (3/554).

1 Hâkim (1/434, 435, "sahîh").

3 bn Ebî eybe (4/21).

4 bn Ebî eybe (4/20, 21), Nesâî (5009) ve bn Mâce (1720). Sahih hadistir (bak: Elbân,

Sahîh Sünen bn Mâce, 1397).

5 Müslim (1142).
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bn Ebî eybe, bn Mâce ve bn Ebi'd-Dünya’nn Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah(sai:aiiahU BeyKiYcseflcm):M/>w günleri (oruç tutma deil)

yeme içme günleridir!" buyurmutur.'

Ebû Dâvud, bn Ebi'd-Dünya ve Hâkim, Ümmü Hâni’nin azatls Ebû

Murra’dan bildiriyor: Abdullah b. Amr ile birlikte babas Amr b. el-Âs’n yanna

girdik. Amr bize yemek getirdi ve: “Buyrun, yiyin" dedi. Abdullah: "Ben

oruçluyum" karln verince, babas Amr: "Ye! Bu günler Resûlullah’n

(saiiaiiahu aleyhi vesBiam) bize oruç tutmay yasaklad ve tutmamay emrettii

günlerdir" dedi.

Ravi Mâlik der ki: "Bu günler terik günleridir.”
2

bn Ebi’d-Dünya ve Bezzâr, Ebû Hureyre'den bildiriyor: "Hz. Peygamber

(saiBlahu aleyhi «sellem) ylda alt günde oruç tutmay yasaklad. Bunlar Ramazan

bayram günü, Kurban bayram günü, terik günleri ve Ramazan ay

konusundaki ek günüdür.”3

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Katâde’ye, terik günlerine neden

öylesi bir ismin verildii sorulunca u karl vermitir: "Bu günlerde

kestikleri kurban ile develerin etlerini, ayn ekilde dilimledikleri etleri

günete kuruturlard (terik ederlerdi). Bundan dolay bu günler bu isimle

anlmtr.”

X

Ji\ jij 4i bü jüji tfjiJsjii...

o j-ilpij all ijZ\j

"...Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye)

dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kalrsa, ona da günah
yoktur. Bu, Allah'a kar gelmekten saknanlar içindir.

Allah'a kar gelmekten saknn ve onun huzurunda
toplanacanz bilin." (BaW& Sur. 203)

’ bn Ebî eybe (4/21) ve bn Mâce (1719). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn

Mâce, 1396).
1 Ebû Dâvud (2418) ve Hâkim (1/435, "sahih"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 2113).

* Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1066). Heysemî, Mccmau ‘z-ZevâicTde (3/203) der ki: "snâdnda
zayf biri olan Abdullah b. Saîd el-Makburî vardr."
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Vekî', bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim' n

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan

Mekke'ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kalrsa, ona da günah

yoktur ..."
1

âyetini açklarken: “Kiinin acele edip erken ayrlmasnn veya geri

kalp daha sonra ayrlmasnn bir sakncas yoktur" demitir.

2

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

"...Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona günah

yoktur. Kim geri kalrsa, ona da günah yoktur. Bu, Allah'a kar gelmekten

saknanlar içindir ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce Allah'a kar

gelmekten saknan kiilerin acele edip erken ayrlmasnn bir günah veya geri

kalp daha sonra ayrlmasnn bir sakncas yoktur."4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, bn Ömer'den bildiriyor:

Kii, Yüce Allah'n: "...Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye)

dönerse ..." 5
âyetinde belirttii günde henüz oradan ayrlmadan güne

batarsa ikinci gün cemreleri atana kadar orada kalsn ." 6

Süfyân b. Uyeyne, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "...Bu, Allah'a kar gelmekten saknanlar içindir ..."
7 buyruunu

açklarken: “hramda iken avlanmaktan kaçnmak artyla kiinin erken

ayrlmasnn sakncas olmaz" demitir.

8

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildiriyor: “Abdullah'n

mushafnda bu âyet: “& pi" lafzyla geçer."9

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Hâkim ve

Beyhakî, Sünen 'de Abdurrahman b. Ya'mur ed-Dîlî'den bildiriyor: Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Arafat’ta vakfede iken Mekke ahalisinden bir grup yanma

geldi ve: “Yâ Resûlullah! Hac nasl olur?" diye sordular. Allah Resulü (saiiaiiahuate>hi

vesellem): "Hac, Arafat demektir! Hac Arafat demektir! Kim afak sökmeden önce

1

Bakara Sur. 203
1 bn Ebî eybe (4/60), bn Cerîr (3(559) ve bn Ebî Hatim 2/362 (1902).

3 Bakara Sur. 203
4 bn Cerîr (3/560) ve bn Ebî Hatim 2/361-363 (18%, 1904, 1906).

5 Bakara Sur. 203
6 bn Ebî Hatim 2/362 (1900).

7 Bakara Sur. 203
8 bn Ebî Hatim 2/363 (1909).

9 bn Cerîr (3/564). âz bir kraattir.
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Müzdelife'de hazr bulunursa haca idrak etmi olur. Minâ günleri üçtür.

Kiinin acele edip iki günde (Mina'dan Mekke'ye) dönmesinde bir günah

yoktur. (Minâ'da) Geciken kii için de günah yoktur" buyurdu. Sonra Allah

Resûli bir adamn bunlar yüksek sesle dierlerine söylemesi emrini verdi .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hz. Ali: "...Kim iki gün içinde acele edip

(Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kalrsa, ona da

günah yoktur ..."
2
âyetini açklarken: “Erken davranan da, tehir eden de

balanmtr" demitir .

3

Vekî', Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "...Kim iki gün içinde acele edip

(Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kalrsa, ona da

günah yoktur..."4 âyetini açklarken: “Erken davranan da, tehir eden de

balanmtr" demitir.

5

Beyhakî, Sünen’de bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: “Acele

edip de iki gün içinde dönen kii balanr. Tehir edip de üçüncü güne kadar

kalan kii de balanr" demitir.

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

bn Ömer: "...Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse,

ona günah yoktur ..." 7 buyruunu açklarken: “Balanm bir ekilde

dönmü olur" demitir.

8

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde âyeti

açklarken öyle demitir: “Yüce Allah, dileyenlerin iki gün içinde

dönmelerine izin vermitir. Günaha girmekten sakndktan sonra da üçüncü

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 224, 225), Ahmed 4/309, 310 (18795-18797), Ebû

Dâvud (1949), Tirmizî (2975), Ncsâî (3016, 3044), bn Mâce (3015), Hâkim (1/464, 2/278,

"sahîh") ve Beyhakî (5/116, 152, 173). Sahih hadistir (bak: Elbârû, Sahih Sünen Ebî Dâvud,

1717).
1
Bakara Sur. 203

3 bn Cerîr (3/562).

4 Bakara Sur. 203
s bn Ebî eybe (4/59), bn Cerîr (3/560), bn Ebî Hatim 2/361, 362 (1898, 1903) ve

Taberânî (9028).
6
Beyhakî (9028).

7 Bakara Sur. 203
8 bn Cerîr (3/561) ve Beyhakî (5/152).
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güne kalanlar için de bir günah olmadn bildirmitir. Öncekiler bunu yapan

kiinin âyetten yola çkarak balanacan düünürlerdi ."
1

Vekî' ve bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Kim iki gün

içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim

geri kalrsa, ona da günah yoktur ..."
2
âyetini açklarken: "Bir dier hac

mevsimine kadar olan günahlar balanmtr" demitir.

3

Abd b. Humeyd, Dahhâk’tan bildiriyor: "Dahhâk'n nefsi elinde olana

yemin olsun ki: "...Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye)

dönerse, ona günah yoktur ..." 4 âyeti Minâ’da ikamet etme ile oradan

aynlma hakknda nazil olmutur. Ancak bunu yapan kii günaha girmekten

de kurtulmutur."

Süfyân b. Uyeyne, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn
Mes'ûd: "...Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse,

ona günah yoktur. Kim geri kalrsa, ona da günah yoktur ..." 5 âyetini

açklarken: "Acele edip erken dönen kii geçmi tüm günahlardan annr. Geri

kalp geç dönen kii de tüm günahlardan uzak kalr" demitir .

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...Bu, Allah'a kar gelmekten

saknanlar içindir ..."
7 buyruunu açklarken öyle demitir: Burada saknma

hac esnasnda günahlardan saknmadr. Bize bildirilene göre bn Mes'ûd:

"Hacc esnasnda günaha girmekten saknan kiinin geçmi günahtan

balanr" demitir.

8

bn Ebî eybe, Ebû Sâlih'ten bildiriyor: Muhacir kadnlardan biri hac

dönüü Ömer'e urar, Ömer ona: "Haccn gerei gibi ifa ettin mi?" diye

sorard. Kadn: "Evet!" deyince de Ömer: "(Geçmi günahlann baland
için) artk ilerisi için amel etmeye bak" derdi .

9

’ Abdurrezzâk (1/81).

1

Bakara Sur. 203
3 bn Ebî eybe (4/60).

4 Bakara Sur. 203
5 Bakara Sur. 203
6 bn Cerîr (3/560, 561).

7 Bakara Sur. 203
8 bn Cerir (3/565).

9 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 75).
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bn Ebî eybe, Mücâhid’den bildiriyor: Ömer, hacdan dönen bir toplulua:

“Hacdan baka bir hedefiniz var myd?" diye sordu. “Hayr" dediklerinde:

“Peki, haccnz gerei gibi ifa ettiniz mi?" diye sordu. “Öyle umuyoruz ama

olmayabilir de" karln verdiklerinde. Ömer: “O zaman artk ilerisi için

amel etmeye bakn!" dedi .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Kim iki gün içinde acele edip

(Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona günah yoktur ..."
2
âyetini açklarken

öyle demitin “Böyle yapan kii balanr. Bu âyeti manas dnda baka

eye yoruyorlar. Oysa bir umre kiinin günahlarnn balanmasna vesile

olurken bir hac nasl olmaz?"3

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

Muâviye b. Kurra el-Muzenî: "...Ona günah yoktur ..." 4 buyruunu:

“Anasndan yeni domu gibi günahlarndan arnr" eklinde açklamtr .

5

bn Ebî eybe, a'bî'den bildiriyor: “Yüce Allah hac ibadetlerini, kulunun

günahlarna kefaret olsun ve balansn diye klmtr.”6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...Ona günah

yoktur. Bu, Allah'a kar gelmekten saknanlar içindir..." 7 buyruunu:

“Kalan ömründe Allah'a kar gelmekten saknd sürece tüm günahlar

balanr" eklinde açklamtr.

8

Beyhakî, uab’da bildirdiine göre Hasan(- Basrî)'ye: “nsanlar, hacceden

kiinin tüm günahlarnn balanm olacan söylüyorlar" denilince: “ayet

daha önceki kötülüklerinden uzak durursa öyledir" karln vermitir .

9

Beyhakî, Hayseme b. Abdirrahman'dan bildiriyor: “Hac ibadetini

bitirdikten sonra Yüce Allah'tan Cenneti dile. Umulur ki bu dileini

gerçekletirir."
10

1 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 75).

2

Bakara Sur. 203
3 bn Cerîr (3/562).

4 Bakara Sur. 203
5 bn Ebî eybe (4/60) ve bn Cerîr (3/562, 563).
6 bn Ebî eybe (4/122).

7 Bakara Sur. 203
8 bn Cerîr (3/563).

9 Beyhakî (4135).
10
Beyhakî (4136).
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Isbehânî, et-Terîb’de brâhim’den bildiriyor: “Henüz günahlara

bulamamken dönen haclarla musafaha yapmaya çaln, denilirdi."

bn Ebî eybe, Hz.Ömer'den bildiriyor: “Haclar, umrecileri ve savatan

dönen gazileri karlayn ve henüz kire bulamamken size dua etmelerini

isteyin."’

bn Ebî eybe, Habîb b. EbîSâbit'ten bildiriyor: “Hacdan dönenleri karlar

ve günaha bulamamken onlarla musafaha yapardk."2

Isbehânî'nin bildirdiine göre Hasan’a: “Hacc- mebrûr nedir?" di /e

sorulunca: “Kiinin dünyadan yüz çevirmi ve âhirete yönelmi bir ekilde

hacdan dönmesidir" demitir.

Hâkim ‘in Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah Msiiohu aleyh. veseiM:

"Biriniz hac ibadetini bitirdikten sonra ailesine dönmede acele davransn. Böyle

yapmas sevabnn daha büyük olmasn salar" buyurmutur .

3

Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, bn Ömer'den bildiriyor:

Resûlullah sava veya hac veya umre dönüü urad her bir

yüksek yerde üç defa tekbir getirip sonra da öyle dua ederdi:
“
Allah'tan

baka ilah yoktur. Tektir ve ortakszdr. Hükümranlk ve hamd onundur. O her

eye kadirdir. Allah'a döner, ona tövbe eder, ona kullukta bulunur, ona secde

ederiz. Bizler sadece Rabbimize hamdederiz. Zira Yüce Allah vaadini yerine

getirdi, kuluna yardm etti ve düman ordularn tek bana bozguna uratt ,"4

bn Hibbân, ed-Du’afn'da, bn Adiy, el-Kâmil’de ve Dârakutnî, leVde bn

Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saifeiiahu aleyh. «seiM: "Haccedip de beni

(kabrimi) ziyaret etmeyen kii bana saygszlk etmi olur" buyurmutur .

5

Saîd b. Mansûr, Ebû Ya'lâ, Taberânî, bn Adiy, Dârakutnî, Beyhakî, uab’da

ve bn Asâkiriin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi vesaiBn):

’ bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 76).

' bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 76).

* Hâkim (1/477). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha' da (1379) hadisin sahih olduum
söylemitir.

4 Mâlik (1/421), Buhârî (1797, 2995, 4116, 6385), Müslim (1344), Ebû Dâvud (2770) ve

Nesâî, el-Kübrâ (4243, 4244, 8773, 10373, 10374).

*bn Hibbân (3/73) ve bn Adiy (7/2470). Elbânî, esSilsiletud-Da-tfede (45) hadis.n

uydurma olduunu söylemitir.
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"Vefatmdan sonra haccedip de kabrimi ziyaret eden kii, hayatta iken beni

ziyaret etmi gibi olur" buyurmutur.

1

Hakîm et-Tirmizî, Bezzâr, bn Huzeyme, bn Adiy, Dârakutnî ve Beyhakî'nin

bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah(saiiaHahualeytvyeseHem): "Kahirimi ziyaret

edene efaatim vacip olur

"

buyurmutur.

1

TaberânîVin bn Ömer'den bildirdiine göre Resulullah (uMiriu ateyt» «seiiem):

"Her kim baka bir amaç gütmeden sadece beni ziyarete gelirse kyamet

gününde mutlaka efaatime nail olur" buyurmutur.

3

Tayâlisî ve Beyhakî, uab’da Hz.Ömer'den bildiriyor: Resûlullah’n (sBBBhu

aleyhi veseiiam): "Kabrimi ziyaret edene kyamet gününde efaatçi ve ahit olurum.

Mekke veya Medine'den birinde ölen kii de kyamet gününde emin klnanlar

arasnda haredilir" buyurduunu iittim .

4

Beyhakî’nin Hâtib’den bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi mellem) öyle

buyurmutur: "Vefatmdan sonra kabrimi ziyaret eden hayattayken beni ziyaret

etmi gibi olur. Mekke veya Medine'den birinde ölen kii de kyamet gününde

emin klnanlar arasnda haredilir.''
5

Ukaylî, ed-Du'afa’da ve Beyhakî, uab’da Hattâb ailesinden bir adamdan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUaBahu aleyhi metlem) öyle buyurmutur: "Kim

özellikle beni ziyarete gelirse kyamet gününde benim yaknmda olur.

Medine'de ikamet edip de belasna sabr gösteren kiinin kyamet gününde

efaatçisi veya ahidi olurum. Mekke veya Medine'den birinde ölen kii de

kyamet gününde emin klnanlar arasnda haredilir."
6

1

Metâlibu'l-Âliye
1

de (1416) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, Taberânî (13496, 13497), el-Evsat

(3376), bn Adiy (2/790), Beyhakî (4154), Dârakutnî (2/278) ve Muhtasar bn Matzûr'da

(2/406) geçtii üzere bn Asâkir. Elbân, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (47) hadisin zayf

olduunu söylemitir.
1 Hakîm et-Tirmizî (2/67), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1198), bn Adiy (6/2350), Dârakutnî

(2/278) ve Beyhakî (4159). Elbânî, el-rvâ'da (1128): "Münker hadistir" demitir.
3 Taberânî (13149). Heyscmî, Mecmuu z-Zevâd'de (4/2) der ki: "snâdnda zayf biri

olan Meslemc b. Salim vardr" demitir.
4 Tayâlisî (65) ve Beyhakî (4153). el-Leâli'l-Masnû'a (2/129), Fevâidu’l-Mecmû’a (sh. 117)

ve es-Sarim el-Munekkâ'ya (sh. 29-54) baknz.
s Beyhakî (4151). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfe'de (1021) hadisin bâtl olduunu

söylemitir.
6
Ukaylî (4/362) ve Beyhakî (4152).
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bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî'nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine gö re

Resûlullah (saiishhu aleyhi vesellem): "Karlm Allah'tan bekleyerek Medine'de beni

(kabrimi) ziyaret gelen kiinin kyamet gününde efaatçisi veya ahidi olurum"

buyurmutur .

1

Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (niiaiiahu aleyh vcsciitm)

öyle buyurmutur:
"
Bir Müslüman kabrimin banda bana selam verdii

zaman Yüce Allah o selam bana ulatracak bir melei görevlendirir. Hem

dünya hem âhiretteki ihtiyaçlar karlanr ve kyamet gününde onun ahidi ve

efaatçisi olurum."2

Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahuateyhvese'ien):

"Müslüman biri (kabrimin banda) bana selam verdii zaman o selama karlk

vermem için Yüce Allah bana tekrar ruh verir" buyurmutur.
3

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Ömer, Resûlullah'n (saliailahu aleyhi vesellem)

kabrine gelip selam verir ancak mezara dokunmazd. Ardndan Ebû Bekr'in

kabrine ondan sonra da Hz. Ömer'in kabrine selam verirdi .

4

Beyhakî, Muhammed b. el-Münkedir'den bildiriyor: Câbir'in, Resûlullah’n

(«iaiiahuBJeyfi vesellem) kabri banda alayarak öyle dediini iittim: “Buras göz ya
dökme yeridir! Resûlullah’n (saiyehu aleyhi vesellem): «Kabrim ile minberim arasnda

Cennet bahçelerinden bir bahçe vardr» buyurduunu iittim ."5

bn Ebi'd-Dünya ile Beyhakî, Munîb b. Abdillah b. Ebî Umâme'den

bildiriyor: “Enes’in Peygamberimizin (saiiaiiahu aleyh vesefcm) kabrinin yanna gelip

ellerini kaldrdn gördüm. Ben namaza balad diye zannettim, ancak

Peygamberimizi (saiiaiiahu aleyhi vesellem) selamlayp oradan aynld."6

'Beyhakî (4157). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-CSm, 5608), eyhu'l-slâm, Kâidetun

Celîle'de (sh. 133) der ki: "Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vesellem) kahirini ziyarete

yönelik olan tiirn hadisler zayftr, dinde dayanak olarak kabul edilemezler. Bunda i

dolaydr ki Sahih ile Sünen sahipleri bu yönde hadis rivayet etmemilerdir. Bu tür

rivayetleri Dârakutnî, Bezzâr gibi zayf hadisleri rivayet edenler zikretmilerdir." et-

Sârim el-Munekkâ’ya da (sh. 203) baknz.
1

Beyhakî (4156). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'ife'ye (203) baknz.
3 Beyhakî (1581). Elbânî, es-Silsiletu ’s-Sahîha'ya (2266) baknz.
* Beyhakî (4161).

s Beyhakî (4163). Buhârî (1888) ve Müslim (1391) bu rivayeti Ebû Hureyre kanalyla

"Kabnm" yerine "Evim" lafz ile zikretmilerdir.
b
Beyhakî (4164).
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bn Ebi’d-Dünya ile Beyhakî, Süleyman b. Suhaym'den bildiriyor:

Peygamberimizi (saiiaiiahu aJe»h. vtseiiem} rüyamda gördüm. Ona: "Yâ Resûlullah!

Kabrine gelip sana selam verenlerin selamnn farkna varyor musun?" diye

sorduumda: "Evet! Selamlarna karlk da veriyorum" cevabn verdi."
1

Beyhakî ve bn Merdûye, Hâtim b. Verdân’dan bildiriyor: "Ömer b.

Abdilazîz postasn özel olarak Medine'ye gönderir ve Peygamberimize (saiiaiiahu

aleyhi veiBiiem)selamn iletmesini isterdi."
2

bn Ebi’d-Dünya ve Beyhakî, bn Ebî Füdeyk’ten bildiriyor: drak ettiim

biri bana öyle dedi: "Bize bildirilene göre kii Peygamberimizin (saiidiahu aleyhi

vBseiiBin) kabri banda durup: "Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere

hep salat (rahmet ve sena) ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin

ve tam bir içtenlikle selâm verin
" 3 âyetini okuduktan sonra yetmi defa: "Ey

Muhammedi Allah sana salât etsin!" derse, bir melek ona: "Ey filan! Yüce

Allah sana da salât ediyor! Her ihtiyacn giderilecektir" diye cevap verir.”
4

Beyhakî, Ebû Harb el-Hilâlî’den bildiriyor: Bedevinin biri haccn

tamamladktan sonra Mescid i Nebevî'nin kapsna geldi. Devesini çökertip

balad ve içeri girdi. Kabrin yanna geldii zaman Resûlullah’rn (saiiaiiaha aleyhi

vbsbIM yüzünün hizasnda durdu ve öyle dedi: "Anam babam sana feda olsun

yâ Resûlullah! Günah ve hatalarla dolu olarak geldim. Rabbin katnda

efaatçim olman diliyorum. Zira Yüce Allah'n Kitab'nda: "...Eer onlar

kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseier, sen de

resul olarak onlarn affedilmelerini isteseydin, elbette Allah' tövbeleri

kabul eden, pek merhametli bulacaklard
"5 buyurur. Anam babam sana

feda olsun! Ben de sana günahlarla ve hatalarla dolu bir ekilde gelmiim.

Rabbin katnda bana efaatçi ol da günahlarm balasn, beni de binlerine

efaatçi klsn."

Sonra oradakilere doru dönüp öyle bir iir okudu:

"Ey kemikleri topraa karanlarn en hayrllar

Kemiklerinin güzelliinden toprak da bölge de güzelleti

'

Beyhakî (4165).
1
Beyhakî (4166).

3 Ahzâb Sur. 56
4 Beyhakî (4169).

5 Nisa Sur. 64
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içinden bulunduun kahire feda olaym

Zira iffet andadr, lütuf onda, kerem onda.
"

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Ömer gelen haclar: “Yüce Allah

haccn kabul etsin. Sevabn bolca versin ve bu yolda harcadklann katndan

telafi etsin" diyerek karlard.
1

Beyhakî'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (sbiibIIbHu aleyhi veseiiem

:

"Biriniz bir yolculuktan döndüü zaman ailesine bir hediye veya bir ta da olsa

holarna gidecek bir eya getirsin " buyurmutur. 3

^ ^ ^ Üji clbjJu jâ lyAj

çUaiJl 1)1 jMj

"nsanlardan öylesi de vardr ki, dünya hayatna ilikin

sözleri senin houna gider Bir de kalbindekine Allah' ahit
tutar. Hâlbuki o, dümanlkta en amansz olandr."

(Bakara Sur. 204)

bn shâk, bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs’tan

bildiriyor: Âsim ile Mersed'in de içlerinde bulunduu heyet öldürülünce,

münafklardan bazlar: “Bu ekilde öldürülenlere pek yazk oldu! Ne:

aileleriyle birlikte kalabildiler, ne de arkadalannn davasn tebli

edebildiler" dedi. Bu konuda Yüce Allah, Peygamberimize Maiishu aleyhi veseiien-*

öyle buyurdu: “dili SUiJ j j-i"
4 Bazlannn (münafklann)

dilleriyle Müslüman olduklarn söylemeleri senin houna gidebilir. “ i
.uil j U Ji"5 Doru söylediine dair Allah' da ahit tutar, ancak Allah

kalbinde olann dilinde olana muhalif olduunu bilir. “çIpJi jJ Bir

konuda sana geldii veya seninle konutuu zaman ustaca tarttn:

‘ Beyhakî (4178). bn Abdilhâdî es-Sârim el-Munekkâ ’da (sh. 212) der ki: "Bedevider

nakledilen bu rivayet hüccet tekil etmez. snad net olmad gibi lafzlar da deiiktir."
1 bn Ebî cybe (4/108).

3 Beyhakî (4204). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1436) hadisin çok zayf olduunu

söylemitir.
4 Bakara Sur. 204
s Bakara Sur. 204
6
Bakara Sur. 204
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görürsün. “
jy lc>j”' Ancak senin yanndan ayrldnda, "

Silili ^ 3 vL^cJ yeryüzünde fesat çkarmaya, ürün ve

nesilleri mahvetmeye çalr. Yüce Allah onun bu yaptna raz deildir ve

böyle bir eyi sevmez.”

Seriyye de öldürülen müminler hakknda da: "nsanlardan öylesi de vardr

ki, nefsini Allah'n honutluunu elde etmeye satar ..." 3 âyetini indirdi.

Âyetle, seriyyede vefat eden müminlerin Allah'n rzasn kazanmak için

yolunda cihad edip hakk ikame ederek nefislerini sattklar bildirilmitir.”
4

bnu’l-Münzir, bn shâk'tan bildiriyor: “(Heyetin içinde bulunan) Hubeyb'i

öldürmek üzere saldranlar Kureyli bir gruptu. Bunlar krime b. Ebî Cehl, Saîd

b. Abdillah b. Ebî Kays b. Abdivüd, Zühre oullarnn müttefiki Ahnes b. erîk

es-Sekafî, Umeyye b. Abdiems oullarnn müttefiki Ubeyd b. Hakîm b.

Ümeyye b. Harise b. Avkas es-Sülemî ve Ümeyye b. Ebî Utbe'dir.”

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

"nsanlardan öylesi de vardr ki, dünya hayatna ilikin sözleri senin houna

gider..." 5 âyetini açklarken öyle demitir: Bu âyet, Zühre oullarnn

müttefiki Ahnes b. erîk es-Sekafî hakknda nazil olmutur. Ahnes, Medine'ye

Peygamberimizin (sallaiiahu aleyh vesellem) yanna gelip: “Müslüman olmak üzere

geldim. Allah da biliyor ki doru söylüyorum” dedi. "...Bir de kalbindekine

Allah' ahit tutar. .."6 buyruu da bunu ifade etmektedir. Ahnes'in bu sözleri

Allah Resûlünün houna gitti. Peygamberimizin (sallaiiahu aleyhi vesellem) yanndan

çktktan sonra dönerken Müslümanlardan bir kabileye ait olan ekin ve

eekler gördü. Ekinleri yakt, eekleri de idi etti. Bunun üzerine Yüce Allah

bu konuda: "Senin yanndan ayrlnca, ülkede fesat çkarmaya çalr,

ürünleri ve nesilleri mahvetmek için urar. Allah, elbette fesad

(bozgunculuu) sevmez" 7
âyetini indirdi .

8

1

Bakara Sur. 205
1
Bakara Sur. 205

3 Bakara Sur. 207
4 îbn îshâk (Sîretu bn Hiâm, 2/174, 175), bn Cerîr (3/573, 574) ve bn Ebî Hâtim

2/363-369 (1910, 1914, 1918, 1924, 1935, 1941).

5 Bakara Sur. 204
6 Bakara Sur. 204
1 Bakara Sur. 205
8 bn Cerîr (3/572, 577) ve bn Ebî Hâtim 2/364 (1913, 1917).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Kelbî'den bildiriyor: Mekke’de

otururken bana: "insanlardan öylesi de vardr ki, dünya hayatna ilikin

sözleri senin houna gider ..."
1

âyetini sordular. “Burada bahse konu olan

kii Ahnes b. erîk'tir” karln verdim. Orada da Ahnes'in oullarndan

genç biri vard. Bulunduum yerden kalkp gittiimde peimden geldi ve:

“Kur’ân Mekkeliler hakknda nazil oldu. Elinden geldii kadanyla Mekke'den

ayrlana kadar bu ekilde bizzat isim verme” dedi.

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve Beyhakî, uab’da Ebû Saîd el-Makburî'den

bildiriyor: Muhammed b. Ka'b ile müzakere ederken öyle dedim: “Yüce

Allah'n baz kitaplannda bildirildii üzere Allah'n bazen dilleri baldan tatl,

kalpleri ödaacndan daha ac olan kullan vardr. Bunlar, insanlara kar

yumuaklk bakmndan koyun postuna bürünmü gibidirler. Dini kullanarak

dünyalk kazanmaya çalrlar. Yüce Allah onlar için: “Bana kar m bu kadar

cüretkâr davranyorlar? Benim adma m insanlan aldatyorlar? zzetime

andolsun ki onlar öyle bir fitneye maruz brakrm ki en arbal olanlan bile

hayretler içinde kalr!” Muhammed de: “Bu dediin Yüce Allah’n Kitab'nda:

"nsanlardan öylesi de vardr ki, dünya hayatna ilikin sözleri senin houna

gider..."
2
âyetiyle ifade edilmitir” dedi. Ben: “Bu âyetin kim hakknda nazil

olduunu biliyorum” dediimde, Muhammed: “Bazen âyet bir kii hakknda

nazil olabilir, ancak daha sonra hükmü geneli kapsayan bir âyet olur”

karln verdi .

3

Ahmed, Zühd’de Rabî' b. Enes'ten bildiriyor: Yüce Allah,

peygamberlerden bir peygambere öyle vahyetmitin “Kavmine ne oluyo"

da insanlara kar koyun postuna bürünüyorlar, kendilerine zahid görüntüsü

veriyorlar? Neden dilleri baldan tatl iken kalpleri ödaacndan daha ac?

nsanlan benim adma m aldatyorlar? Yoksa beni mi kandracaklar? zzetime

andolsun ki en alimlerini bile hayretler içinde braknm! Bilsinler ki kahinlik

yapan veya kahine gidenler, büyücülük yapanlar ile büyü yaptranlar benim

dinimden deildirler! Bana iman eden bana tevekkül etsin! Bana inanmayan

ise gitsin bakasna tâbi olsun !”4

1

Bakara Sur. 204
1 Bakara Sur. 204

’ Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 361), bn Cerîr (3/574) ve Beyhakî (6956).

4 Ahmed (sh. 52).
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Ahmed, Zühd’de Vehb'den bildiriyor: Yüce Rabbimiz, srail oullarnn

alimlerine öyle buyurmutur: “Dind konulara m kafa yoruyorsunuz? Amel

etmeyeceiniz konulan m öreniyorsunuz? Ahireti araç olarak kullanp

dünyalk elde etmeye mi çalyorsunuz? Koyun postuna bürünüp kurt olan

yüzünüzü mü gizliyorsunuz? çeceinize ufack pisliin kanmasndan saknp

dalar kadar olan haram mal m yutuyorsunuz? Dini insanlara dalar kadar

m arlatryorsunuz? Temiz giysiler giyip, namazlarnz uzun tutup bununla

yetim ile dullann maln m yiyorsunuz? zzetime yemin ederim sîzleri öyle bir

fitneye maruz braknm ki en aliminiz ve en bilgeniz bile aknlktan app
kalr!"

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: jjf fe”
2 buyruunu:

“Azl düman" olarak açklamtr .

3

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ el-Ezrak, bn Abbâs'a, “çlâpj jJ y^”
4

buyruunun anlamn sorunca, bn Abbâs: “Batl olan bir konuda çekiip

tartan anlamndadr” karln vermitir. Nâfi’: “Araplar öylesi bir ifadeyi

bilirler mi ki?” diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitir: “Tabi ki bilirler.

air Mühelhil’in:

"Talarn altndaki pek cesur pek cömerttir

Hasmn elinden pek kaçrmayan kiridir" dediini iitmedin mi ki?”5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: “çL^öJi St ^” 6 buyruunu:

"Yola gelmeyen zalim kii” olarak açklamtr.

Vekî', Ahmed, Buhârî, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn
Merdûye ve Beyhakî, uab ’da Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sellallahu aleyhi vesellam): "Yüce Allah'n en sevmedii kii, hasmlkta arya gidendir
"

buyurmutur .

7

1 Ahmed (sh. 53).

2
Bakara Sur. 204

3 bn Ebî Hatim 2/365 (1919).

4 Bakara Sur. 204
5 el-tkân (2/97).

6
Bakara Sur. 204

7 Ahmed 40/322, 323 (34277), Buhârî (2457, 4523, 7188), Müslim (2668), Tirmizî (2976)

ve Beyhakî (8429).
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Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî’nin Abdullah b. Amr’dan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiiBiiehu deyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Kiinin

emanete ihanet etmesi, konutuunda yalan söylemesi, verdii sözü bozmas ve

hasmlkta an gitmesi olmak üzere dört haslet vardr ki bunlan üzerinde

tayan kii münafk olur. Bunlardan birini de üzerinde tayan kii bunu

brakana kadar üzerinde münafklktan bir parça tar."'

Tirmizî ve Beyhakî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallshu aleyh

«settem): "Hasmlkta srar edip bunu devam ettirmen günah olarak sana yeter'

buyurmutur.

1

Ahmed, Zühd’de, Ebu'd-Derdâ’dan bildiriyor: "Tartmay devam ettirip

uzatman günah olarak sana yeter. Hasmlkta srar edip bunu devam

ettirmen zalimlik olarak sana yeter. Yüce Allah'n zat hakkndaki konular

dnda çok konuup durman yalanclk olarak sana yeter." 3

Ahmed, Ebu'd-Derdâ'dan bildiriyor: “Ç°k konuann yalan da çok olur.

Yemini çok olann günah da çok olur. Husumeti çok olann dini salam

kalmaz."

Beyhakî, uab'da bildirdiine göre Abdulkerim el-Cezerî: "Allah’tan

korkan kii asla husûmet tamaz" demitir.

4

Beyhakî, bn übrüme'den bildiriyor: "Hasmlkta anya giden günaha

girer. Hakkna aldrmayan kiinin de hasmlan çok olur. Otoritenin ne

diyeceini hesaplayan kii hakk söyleyemez. Sabn salamlatrmann yolu

onu bakalanna da tavsiye etmektir. ffetli davranp bakalarna el açmayan

kii için idareci de halk da deersiz gelir."
5

Beyhakî, Ahnef b. Kays'tan bildiriyor: "Üç kii üç kiiden tamamyla

hakkn alamaz. Hilm sahibi kii ahmak kiiden, iyi kii kötü kiiden ve erefli

olan kii rezil olan kiiden ."6

’ Buhârî (34, 2459, 3178), Müslim (58). Ebû Dâvud (4688), Tirmizî (2632) ve Nesâî

(5035).

J Tirmizî (1994) ve Beyhakî (8432). Zayf hadistir (Elbâû, Da'îf Sünen et-Tirmizî, 341)

J Ahmed (sh. 138).

4 Beyhakî (8489).

s Beyhakî (8462).
6
Beyhakî (8460).
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Beyhakî, Süleymân b. Mûsa’dan bildiriyor: “Üç kii üç kiiden tamamyla

hakkn alamaz. Hilm sahibi kii ahmak kiiden, erefli olan kii rezil olan

kiiden ve iyi kii kötü kiiden.’”

Beyhakî, Ebû Amr b. el-Alâ’dan bildiriyor: “Karlkl sövüen iki kiide her

zaman daha rezil olan üstün gelir."
2

y üij ijJ diia, jlJj (j^jS ^^ J>* îp

“Senin yanndan ayrlnca, ülkede fesat çkarmaya çalr,
ürünleri ve nesilleri mahvetmek için urar. Allah, elbette

fesad sevmez." (Baka™ sur . 205)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Mücâhid: "Senin yanndan ayrlnca,

ülkede fesat çkarmaya çalr, ürünleri ve nesilleri mahvetmek için

urar..." 3 âyetini açklarken öyle demitir: “Senin yanndan aynlnca

yeryüzünde dolar, yerin bitirdii her türlü bitkiyi, insan ve hayvan neslini

yok edip mahvetmeye çalr.”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid’e: "Senin

yanndan ayrlnca, ülkede fesat çkarmaya çalr..."4
âyetinin açklamas

sorulunca: “Yeryüzünde dolap dümanlk ve zulüm yapmaya çalr. Bundan

dolay Yüce Allah yamuru tutar. Yamurun tutulmasyla da ekinler ve

nesiller helak olur. Zira: "...Allah fesad sevmez..."5 karln verdi. Sonra:

"nsanlarn elleriyle iledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çkar;

Allah da belki dönerler diye yaptklarnn bir ksmn böylece kendilerine

tattrr"
6
âyetini okudu .

7

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

bildirdiine göre bn Abbâs’a: "...Ürünleri ve nesilleri mahvetmek için

' Beyhakî (8461).
1 Beyhakî (8480).

* Bakara Sur. 205

* Bakara Sur. 205

5 Bakara Sur. 205
6 Rûm Sur. 41

7 bn Cerîr (3/583) ve ibn Ebî Hatim 2/367 (1931).



412 .-8 Bakara Sûresi g
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1

âyetinin açklamas sorulunca öyle demitir: "Burada üründen

kast ekinlerdir. Nesil de her türlü hayvann neslidir.”
2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken: "Ayette nesilden kast hayvan veya insan her türlü nesildir"

demitir .

3

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi’ el-Ezrak, bn Abbâs'a, "J-Lin*

buyruunun anlamn sorunca, bn Abbâs: "Ku ve dier hayvanlarn neslidir"

karln vermitir. Nâfi': "Araplar öylesi bir ifadeyi bilirler mi ki?” diye;

sorunca, bn Abbâs u karl vermitir: “Tabi ki bilirler. airin:

“Orta yallar insanlarn en olgunlardr

Nesilleri de krallarn nesli gibi heba olmayandr' dediini iitmedin mi ki?”5

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre krime: "hrama giren kii giymek içir

terlik bulamazsa mest giyebilir" demitir. Kendisine: "Peki, mesti terlik gibi

yapmak için yrtp kesmek gerekir mi?" diye sorulunca: "Yüce Allah bir ey;

bozmay sevmez” karln vermitir .

6

SI4J1 Sjjl aJJLp^Î 4)1 Jîl JJ

"Ona «Allah'tan kork» denildii zaman, gururu onu daha da
günaha sürükler. Artk böylesinin hakkndan cehennem

gelir. O ne kötü yataktr!" (Bakara Sur. 206)

Vekî’, bnu’l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî, uab ’da bn Mes’ûd’dan

bildiriyor "Allah katnda en büyük günahlardan biri de kiinin, kendisine:

«Allah'tan kork!» diyen Müslüman kardeine: «Sen kendine bak! Sen bana

emir veremezsin!» karln vermesidir.”7

1

Bakara Sur. 205
J bn Cerîr (3/584) ve bn Ebî Hâtûn 2/367 (1930, 1933).

} bn Cerîr (3/585) ve bn Ebî Hatim 2/367 (1934).

4 Bakara Sur. 205
5 Mesâilu Nâfi' (265).

6 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 364).

7 Taberânî (8587) ve Beyhakî (8246). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (8/271) der ki:

"Ravileri Sahîh'in ravileridir."
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bnu'l-Münzir ve Beyhakî, uab'da Süfyân'dan bildiriyor: Adamn biri Mâlik

b. Mivel’e: "Allah’tan kork!" deyince, Mâlik Allah'a kar olan tevazusunu

göstermek için yere kapanp yanan topraa koydu.’

Ahmed, Zühd'de, Hasan'dan bildiriyor: Adamn biri Ömer b. el-Hattâb'a:

"Allah’tan kork!" dedi. Adam çekip gittikten sonra Ömer arkasndan: “ayet

bu söz bize denmeyecekse bizde hayr yok demektir! Bunu bize

demeyeceklerse onlarda da hayr yok demektir!" dedi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: " J-J3

îi^J” 2
ifadesini: "O ne kötü bir ikamet yeridir!" eklinde açklamtr. 3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "al*Jl jJLJj"
4

ifadesini: “Kendileri için ne kötü bir yer hazrlamlardr!” eklinde

açklamtr. 5

Ij 4)1 p\Cj\ jaj

"nsanlardan öyleleri var ki Allah'n rzasn dileyerek

nefsini satar. Allah ise kullarna kar çok merhametlidir/'
(Bakara Sur. 207)

bn Merdûye, Suheyb’den bildiriyor: Mekke'den Medine'ye

Peygamberimizin (sBiiaiBhu aleyhi »esaiiem) yanna hicret etmek istediimde Kureyliler

bana: "Ey Suheyb! Bize geldiin zaman hiç maln yoktu. imdi maln da alp

gitmek istiyorsun. Vallahi buna asla izin vermeyiz!" dediler. Onlara: "Peki,

maln size braksam gitmeme izin verir misiniz?" diye sorduumda: "Evet,

izin veririz" dediler. Malm onlara verince beni braktlar. Yola koyulup

Medine'ye geldim. Hz. Peygamber (sbIIbIIbHu aleyhi veseM bu olanlar iitince iki defa:

"Suheyb bu alveriinde kâr etti!" buyurdu."
6

bn Sa'd, Hâris b. Ebî Usâme, Müsned’de, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebû Nuaym, Hilye’de ve bn Asâkir, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildiriyor:

Suheyb, Peygamberimize (jaiiaflahu eieyhi veseiiem) doru hicret etmek üzere yola

’ Beyhakî (8247).

* Bakara Sur. 206
3 bn Ebî Hâtim 3/845 (4675).

* Bakara Sur 206

4 bn Ebî Hatim 2/368, 604 (1938, 3235).
6 bn Kesîr, Tefsir'de (1/361) geçtii üzere bn Merdûye.
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çknca Kurey'ten bir topluluk onun peine dütü. Suheyb onlar görünce

bineinden indi. Ok çantasndaki oklar da çkanp onlara öyle seslendi: “Ey

Kureylilerî Siz de bilirsiniz ki hepinizden daha iyi ok atarm. Allah'a yemin

olsun ki siz bana ulamadan bendeki tüm oklan üzerinize atarm! Sonra

klcm alr parçalanncaya kadar sizinle vuruurum. Sonrasnda da istediinizi

yapabilirsiniz! Ama isterseniz size malmn ve paramn Mekke'deki yerini

söylerim. Onlan almaya karlk beni brakrsnz." Kureyliler de: “Kabul

ediyoruz" dedi. Suheyb, Peygamberimizin MaMu aleyhi vesellem) yanna ulatnda

ona: "Alveriin kârl oldu! Alveriin kârl oldu!" buyurdu. Ardndan:

"nsanlardan öyleleri var ki Allah’n rzasn dileyerek nefsini satar. Allah ise

kullarna kar çok merhametlidir"
1

âyeti nazil oldu .

2

Taberânî ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "insanlardan

öyleleri var ki Allah’n rzasn dileyerek nefsini satar. âyetini açklarken:

“Bu âyet, Suheyb b. Sinan ile Ebû Zer hakknda nazil olmutur” dedi .

4

bn Cerîr ve Taberânî’nin bildirdiine göre krime: "nsanlardan öyleleri

var ki Allah’n rzasn dileyerek nefsini satar ..."5 âyetini açklarken öyle

demitir: “Bu âyet, Suheyb b. Sinan ile Ebû Zer el-ifâri (Cündüb b. es-

Seken)

6 hakknda nazil olmutur. Ebû Zer’i kabilesi alkoymu, ancak Ebû Zer

kaçarak Peygamberimizin (saibiiahu aleyh vesellem) yanna Mekke'ye gelmitir. Daha

sonra Medine'ye hicret etmek isterken de Merru'z-Zahrân'da iken onu

yakalamlar ancak yine ellerinden kaçp Peygamberimizin (saliaiiahu aleyhi vaseiiarr)

yanna ulamtr. Suheyb'i de kabilesi yakalam, maln onlara vererek

kendini kurtarmtr. Hicret etmek istediinde de Kunfuz b. Umeyr b. Cud’âr

karsn çkm, geriye kalan maln da ona vererek elinden kurtulmutur.

7

’ Bakara Sur. 207
1 bn Sa'd (3/228), Haris (Bugye, 677), bn Ebî Hâtûn 2/368 (1939), Ebû Nuaym (1/151

ve bn Asâkir (24/228, 229). Buyetu'l-Bâhis'in muhakkiki: "zayf hadistir" demitir.

3 Bakara Sur. 207
4 Taberânî (7289) ve bn Asâkir (24/229). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid’de (6/218) der ki

"bn Cüreyc'e kadar ravilcri, Sahh’in ravileridir."

3 Bakara Sur. 207
5 Ebû Zer'in ve babasnn ismi konusundaki ihtilaflar çoktur. Cündüb b. Cunâde

diyenler vardr, Bureyr b. Cündüb diyenler vardr, Bureyr b. raka diyenler vardr,

Cündüb b. Abdillah diyenler vardr, Cündüb b. es-Seken diyenler de vardr. Ancak

mehur olan Cündüb b. Cünâde'dir. Konu için Tehzibu'l-KcmâVe (33/294) baknz.
7 bn Cerîr (3/591) ve Taberânî (7290). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid'de (9/305) der ki:

"Taberânî bunu mürsel olarak rivayet etmitir. Ravileri de güvenilirdir."
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Taberânî, Hâkim, Beyhakî, Delâil’öe ve bn Asâkir, Suheyb’den bildiriyor:

Hz. Peygamber (seiirfahu aleyhi veseiiem) Medine’ye hicret etmek üzere çknca ben de

gitmek istedim, ancak Kureyli gençler beni geri çevirdiler. Daha sonra bir

daha çkp dört fersahlk bir yol aldktan sonra Kureylilerden bir grup beni

geri götürmek üzere peime düüp bana yetitiler. Onlara: “Size birkaç

ûkiyye altn verip beni brakmaya ne dersiniz?” dediimde kabul ettiler.

Bunun üzerine: “Evime gidip kap eiini ein. Altnlan orada bulacaksnz”

dedim. Bu ekilde beni braktlar ve tekrar yola koyuldum. Resûlullah'a (sallaiiahu

aleyhi «senem) henüz Kubâ’da iken yetitim. Beni görünce üç defa: "Ey Ebû Yahya!

Alveriin kârl oldu!" buyurdu. “Yâ Kesûlullah! Benden önce benim durumu

sana bildirecek biri gelmedi. Bunu sana haber veren de Cebrail’den bakas

olamaz” dedim .

1

bnu'l-Münzir ve Hâkim, Enes’ten bildiriyor: Suheyb’in Medine’ye doru

yola çkmas konusunda Peygamberimize (sallaiiahu aleyhi vaniiun): "nsanlardan

öyleleri var ki Allah'n rzasn dileyerek nefsini satar..."
2
âyeti nazil oldu.

Allah Resûlü, Suheyb'i görünce: "Ey Ebû Yahya! Alveriin kârl oldu!"

buyurdu ve nazil olan bu âyeti ona okudu .
3

bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde: "nsanlardan öyleleri var ki Allah'n

rzasn dileyerek nefsini satar..."
4
âyetini açklarken: “Bunlardan kast

Muhacir ile Ensâr'dr” demitir.

5

Vekî’, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Muîre b.

u'be'den bildiriyor: Bir savata iken müslümanlardan biri bizden önce

davranp düman üzerine atld ve öldürülene kadar savat. Müslümanlan

“Adam kendini tehlikeye att!" demeye baladlar. Durumu hakknda Ömer'e

bir mektup yazdmda Ömer cevaben öyle yazd: “Durumu onlarn dedikleri

gibi deildir. O, Yüce Allah'n: «nsanlardan öyleleri var ki Allah’n rzasn

dileyerek nefsini satar...»
6
âyetinde belirttii kimselerden biridir.”

7

Taberânî (72%), Hâkim (3/400), Beyhakî (2/522, 523) ve bn Asâkir (24/227).

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dc (6/60) der ki: "snadnda tanmadm bir grup ravi

vardr."
2 Bakara Sur. 207
3 Hâkim (3/398, "sahîh").
4 Bakara Sur. 207
5 bn Cerîr (3/591).

6 Bakara Sur. 2U7
7 bn Cerîr (3/593) ve bn Ebî Hâtim 2/369 (1940).



416 -1 Bakara Sûresi g-

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Muhammed b. Sîrîn’den bildiriyor: Hiâm b.

Âmir düman saflanna dald ve saf yanp geçti. Müslümanlar "Adam kendini

tehlikeye atyor" dediklerinde Ebû Hureyre cevaben: "nsanlardan öyleleri

var ki Allah'n rzasn dileyerek nefsini satar..."' âyetini okudu .

2

Beyhakî, Sünen ’de Müdrik b. Avf el-Ahmesî'den bildiriyor: Ömer'in

yannda otururken Nehavend savanda herkesten önce davranp dümana

saldran ve ölen bir adamdan bahsettiler. Ben: "O benim daymdr.

Müslümanlar da daymn kendisini tehlikeye attn söylüyorlar" dediimde,

Ömer "Yanlmlar! Zira o dünyasn vererek âhiretini satn alan kiilerdendir"

karln verdi .

3

bn Asâkiriin Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs:

"nsanlardan öyleleri var ki Allah'n rzasn dileyerek nefsini satar ..." 4

âyetini açklarken öyle demitir: "Bu âyet Suheyb ile birkaç arkada

hakknda nazil oldu. Zira Mekkeliler onlar tekrar mürik yapabilmek için

yakalamlard. Onlarn içinde Ammâr, Ammâr’n annesi Sümeyye, babas

Yâsir, Bilâl, Habbâb ve Huvaytib b. Abdiluzza’nn azatls Âbis de vard."5

Taberânî, Ebû Nuaym, Hilye ’de ve bn Asâkir, Suheyb’den bildiriyor:

Mürikler Mekke'den aynlan Peygamberimizin (sai'aiiatn aieytu veseM peine

dütüklerinde Allah Resûlü, Ebû Bekr'le birlikte maarada sakland. Mürikler

maaraya bakp gittikten sonra Allah Resûlü isaiiaifehu «leyfc meiM: "Yazk oldu

Suheyb'e! Onu yanma alamadm 1.” dedi. Resûlullah (saiiaUahu aleyhi «senem;

Mekke’den çkmadan önce Ebû Bekrii iki veya üç defa Suheyb'e göndermi

onu da yannda almak istemiti. Ancak Ebû Bekr yanna gidince onu namaz

klarken buldu. Geri dönüp: "Namaz klyordu ve namazn kesmek

istemedim" deyince, Allah Resûlü (saNiehu aleyhi «seiM: "Dorusunu yapmsn!”

buyurdu. Resûlullah (saiiaiiahu airyti vesitaem) ile Ebû Bekr o gece Mekke'den aynldlar.

Sabah olunca Suheyb, Ebû Bekr'in hanm Ümmü Rûmân’n yanna geldi.

Ümmü Rûmân ona: "Sen hâlâ burada msn? Kardein dün gece çkt ve

azkianndan sana da biraz brakt" dedi.

1 Bakara Sur. 207
1 bn Cerir (3/592).

5 Beyhakî (9/45, 46).

4 Bakara Sur. 207
5 bn Asâkir (24/222).
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Suheyb sonrasn öyle anlatr: “Bunun üzerine oradan aynldm ve

hanmm Ümmü Amr'n yanna girdim. Klcm, yaym ve ok torbam alp yola

dütüm. Medine'ye ulatmda Allah Resûlü'nü Ebû Bekr ile otururken

buldum. Ebû Bekr beni görünce hemen kalkp hakkmda nazil olan âyeti bana

müjdeledi ve elimi tuttu. Ona biraz sitem etmem üzerine benden özür diledi.

Resûlullah Csaiiaiiahu aleyhi vessiiem) ise: "Ey Ebû Yahya! Alveriin kârl oldu!" diyerek

müriklere malm vermem konusunda beni kârl çkard .

1

bn Ebî Hayseme ve bn Asâkir, Mus'ab b. Abdillah'tan bildiriyor. Suheyb

yannda bol parayla birlikte Rumlardan kaçp Mekke’ye geldi. Mekke'ye

gelince Abdullah b. Cud'ân’n anlamals oldu. Rumlar da Suheyb'i Ninova'da

yakalamlard. Hz. Peygamber i»i0iia>u aleyhi ««ierr.) Mekke’den Medine'ye hicret

edince o da çkmak istedi. Ancak mürikler: “Maln ve ailenle peinden

gitmene izin vermeyiz!” dediler. O da maln onlara verip hicret etmitir.

Bundan dolaydr ki Allah Resûlü ona: "Alveriin kârl oldu!" buyurmutur.

Yüce Allah, Suheyb’in bu davran hakknda da: "nsanlardan öyleleri var ki

Allah’n rzasn dileyerek nefsini satar ..."
1
âyetini indirmitir. Mâlik b. Sinan

onun kardeidir .

3

Hâkim, bn Aöbâs'tan bildiriyor: Hz.Ömer'in yannda otururken Kûfe’den

mektup geldi. Mektupta Kûfelilerden kaç kiinin Kur'ân’ örenip okuduu

yazyordu. Ömer tekbir getirince ben: “htilafa dümüler!” dedim. Ömer

bana: “Nereden anladn?” diye sorunca: "nsanlardan öylesi de vardr ki,

dünya hayatna ilikin sözleri senin houna gider. Bir de kalbindekine

Allah' ahit tutar. Hâlbuki o, dümanlkta en amansz olandr. Senin

yanndan ayrlnca, ülkede fesat çkarmaya çalr, ürünleri ve nesilleri

mahvetmek için urar. Allah, elbette fesad sevmez"4
âyetlerini okudum

ve: “ayet bunu yaparlarsa elbetteki Kuriân'n sahibi buna kar sessiz

kalmayacaktr” dedim. Sonra: "Ona «Allah'tan kork» denildii zaman,

gururu onu daha da günaha sürükler. Artk böylesinin hakkndan

cehennem gelir. O ne kötü yataktr! nsanlardan öyleleri de var ki Allah’n

’ Taberânî (7308), Ebû Nuaym (1/152) ve bn Asâkir (24/227, 228). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid de (6/64) der ki: "snadnda metruk biri olan Muhammed b. Haan b.

Zibâle vardr."
1

Bakara Sur. 207
} bn Asâkir (24/230).

4 Bakara Sur. 204, 205
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rzasn dileyerek nefsini satar..."' âyetlerini okuduumda: “Canm elinde

olana yemin olsun ki doru söyledin!" dedi.”
2

Hâkim, Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr’den bildiriyor: bn Abbâs, Hz.Ömer'in

elinden tutmu yürüyorken, Ömer: “Gördüüm kadaryla herkes Kur'ân'la

konumaya, onu okumaya balad" dedi. “Ey müminlerin emiri! Ben bundan

holanmyorum" dediimde, Ömer: “Neden?" diye sordu. “Çünkü kendilerini

okumaya verdiler mi sadece okuyacaklar. Sadece okuduklan zaman ihtilaca

düecekler. htilafa dütükleri zaman da birbirlerinin boyunlann vuracaklar"

karln verdiimde, Ömer “Ben de bunu biliyor, ancak kimseye

söyleyemiyordum” karln verdi. 3

bn Cerîr, bn Zeyd’den bildiriyor: bn Abbâs bu âyet ile bir önceki âyeti

Ömer b. el-Hattâb'n yannda okudu ve: “ki adam birbiriyle savaacak!" dedi.

Ömer: “Ne dedin?" diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “Ey müminlerin

emiri! Burada, biri kendisine: “Allah’tan kork!" denildii zaman gururu

dolaysyla daha fazla günaha giren biri ile Allah rzas için nefsini feda eden

olmak üzere iki tür adam görüyorum. imdi bu ikisinden biri dierine:

“Allah'tan kork!” dese, dieri de gurura kaplp bunu kabul etmese bu

durumda söyleyen kii: “O zaman ben de kendimi feda ediyorum!” diyecek

ve onunla savaa girecek. te bu ekilde iki adam birbiriyle savam olacak."

Bunu duyan Ömer: “Allah seni muvaffak etsin ey bn Abbâs!" dedi.

4

Abd b. Humeyd, krime’den bildiriyor: Ömer b. el-Hâttâb: "Ona «Allah'tan

kork» denildii zaman, gururu onu daha da günaha sürükler. Artk

böylesinin hakkndan cehennem gelir. O ne kötü yataktr! nsanlardan

öyleleri var ki Allah'n rzasn dileyerek nefsini satar...
"s âyetlerini okuduu

zaman: “Buradaki iki adam dövüecek!" derdi.

Vekî', Abd b. Humeyd, Buhârî, Târih’öe, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve

Hatîb’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, Bakara Sûresi'nin 206 ile 207.

âyetlerini okudu ve: “Kabe'nin Rabbine andolsun ki bu iki adam dövüecek!’’

dedi.
6

1

Bakara Sur. 206, 207
1 Hâkim (3/540, 541, "sahîh").

1 Hâkim (3/541).

4 bn Cerîr (3/588, 589).

5 Bakara Sur 206, 207
6 bn Cerîr (3/588), bn Ebî Hâtim 2/368 (1937) ve Hatîb (11/135).
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Vekî', Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Sâlih b. Ebû Halil'den bildiriyor: Ömer

bir adamn: "Ona «Allah'tan kork» denildii zaman, gururu onu daha da

günaha sürükler. Artk böylesinin hakkndan cehennem gelir. O ne kötü

yataktr! insanlardan öyleleri var ki Allah’n rzasn dileyerek nefsini

satar..."’ âyetlerini okuduunu iitince: "nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn!

Adam kalkp dierine iyilii emredip kötülükten nehyedeyim derken dieri

tarafndan öldürülüyor!" dedi .

3

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Hasan(- Basrî)'dan bildiriyor: "Müslüman biri

karlat kafire: "Lâ ilâhe illlah" de, hakketmedikten sonra maln ve kann

bana haram olsun!" der. Kafir bunu demeyi kabul etmeyince, bu kez

Müslüman olan kii: "O zaman ben de kendimi Allah’a feda ediyorum" der ve

ölene kadar kafirle savar. te bu iki âyet böylesi Müslümanlar hakknda

nazil olmutur."3

û\ dikili iiyJS Hj iilsr JLd j> i

i

Jj.'\
^jui l*|Î u

4)1 ot ii^dplî ÖUdi U JÂ jûüj ol» *^ jJU (Uk

"Ey iman edenler! Hepiniz topluca ban ve güvenlie
(slâm'a) girin. eytann admlarn izlemeyin. Çünkü or size

apaçk bir dümandr. Size apaçk deliller geldikten sonra,

yine de kayarsanz, unu iyi bilin ki Allah azizdir,

hakimdir." (Bakara Sur. 208. 200)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti,
"
j l^üöl jjjJl l^>l

âsiS lafzyla okumu ve u ekilde açklamtr: "Buradaki hitap, Ehl-i

kitâb'dan olanlaradr. Zira onlar, Yüce Allah'a iman etmekle beraber daha

önceden indirilen Tevrât'taki baz hükümlere ve eriatlerine tutunmu idiler.

Bu âyetle onlara: "Artk Tevrat'a ve hükümlerine tutunmay brakn.

1

Bakara Sur. 206, 207
3

ibn Cerîr (3/593).

3 bn Cerîr (3/593).
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Muhammed’in (saiiaiiahu aleyhi «senem) dinine girin ve bu dinin hükümlerine tamamyla

tutunun” denilmitir.”’

bn Cerîriin bildirdiine göre krime: "Ey iman edenler! Hepiniz topluca

bar ve güvenlie girin ..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: "Âyet hepsi de

Yahudi olan Sa’lebe, Abdullah b. Selâm, bn Yâmîn, Ka'b'n iki olu Esed ile

Useyd, Sa'ye b. Amr ve Kays b. Zeyd hakknda nazil olmutur. Bunlar: "Yâ

Resûlullah! Cumartesi günü öteden beri sayg gösterdiimiz bir gündü. zin

ver de bunu devam ettirelim. Tevrat da Allah’n Kitab'dr, izin ver geceleri

ona uyalm” deyince bu âyet nazil olmutur.”3

bn Cerîr'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey iman edenler!

Hepiniz topluca bar ve güvenlie girin ..." 4 âyetini açklarken: "man
edenlerden kast, Ehl-i kitâb’dan olanlardr ve topluca slam dinine girmeleri

emredilmitir” demitir .

5

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Âyette "(J-Ji” ifadesinden kast,

Allah’a ve dinine itaattir. "asB” ifadesi de ‘topluca’ anlamna gelmektedir.” 6

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Ayette "pJ-Jl” ifadesinden kast

slam’dr. "jJj
”7

ifadesi de slam dinini terketmek anlamna gelmektedir.”
8

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî: "Size apaçk deliller geldikten sonra,

yine de kayarsanz ..."9 âyetini: "Muhammed {saiiaiBhj aleyhi veseiien) size geldikten

sonra dalâlete düerseniz” eklinde açklamtr.

10

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye: "...yi bilin ki Allah azizdir,

hakîmdir..."" âyetini açklarken öyle demitir: "ntikamn alaca zaman

pek azizdir ve ilerinde hikmet sahibidir."’ 2

1 bn Ebî Hâtim 2/369, 370 (1944, 1945).

1 Bakara Sur. 208
3 bn Cerîr (3/599, 600).

4 Bakara Sur. 208
5 bn Cerîr (3/600, 602).

6 bn Ebî Hâtim 2/370 (1946, 1950).

7 Bakara Sur. 209
8 bn Cerîr (3/596, 604) ve ibn Ebî Hâtim 2/370, 371 (1947, 1954).

9 Bakara Sur. 209
10 bn Cerîr (3/604)

” Bakara Sur. 209
’ 2 bn F.bî Hâtim 2/371 (1956)
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jrt pUJJ & jik ^ â {tâ üî Si öjM>

"Onlar, bulut gölgeleri içinde, Allah'n azabnn ve

meleklerin tepelerine inip iin bitmesini mi bekliyorlar?

Bütün iler Allah a dönecektir." (Bakara Sur. 210)

bn Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saflaiiahu

aleyhi reseüem) öyle buyurmutur: “Yüce Allah gelmi geçmi tüm insanlar belirli

bir günün bir vaktinde bir yerde toplar. Hepsi ayaktadr, gözleri semada

verilecek hükmü beklemektedirler. Bu esnada Yüce Allah buluttan gölgelikler

içinde Ar'tan Kürsüye iner.’
n

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh, Azame’de

bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs bu âyeti açklarken öyle demitir:

"Yüce Allah (Ar’tan Kürsî'ye) indii zaman kullaryla arasnda nur, karanlk

ve sudan perdeler gibi yetmi bin perde bulunur. ni srasnda su o karanlkta

öyle bir ses çkanr ki duyan kalpler yerinde frlar."

1

Abd b. Humeyd, Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir: "Kyamet gününde Yüce

Allah boluklan olan bulutlar içinden (Ar’tan Kürsî'ye) tecelli edip iner."
3

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

göre Mücâhid: "...Bulut gölgeleri içinde ..."4 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Buradaki bulut bilinen bulutlardan deildir. Buradaki bulut, srail

oullan çölde kaybolduklarnda gölge olarak kendilerine gönderilen buluttur.

Kyamet gününde Yüce Allah’n içinde gelecei bulut da bu buluttur. Bedir

sava srasnda meleklerin, içinde geldikleri bulut da bu buluttur."5

bn Cerîr ve Deylemî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saJiaiiehu aleyhi vesBiiBm) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde Yüce Allah boluklan

1 bn Kesîr, Tefsir
1

de (1/363) geçtii üzere bn Merdûye. Kalem Sûresi'nde uzunca bir

metinle gelecektir.
2 bn Cerîr (17/437), bn Ebî Hatim 2/372 (1958) ve Ebu'-eyh (272, 286). Ebu'-

eyh'in yannda Abdullah b. Ömer'in sözü olarak geçer.

3 Metâlibu'I-Âliye'dt '.''•911) geçtii üzere Ebû Ya'lâ ve bn Ebî Hatim 2/372 (1960).

4 Bakara Sur. 210
5 bn Cerîr (3/608) ve bn Ebî Hatim 2/372 (1961).
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olan bulutlar içinden melekler tarafndan çevrelenmi bir ekilde gelir. te:

"Onlar, bulut gölgeleri içinde, Allah'n azabnn ve meleklerin tepelerine

inip iin bitmesini mi bekliyorlar?"' âyetinin anlam da budur."
2

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Esmâu

ve's-Sifât’öa Ebu’l-Âliye'den bildiriyor: Ubey b. Ka'b'n kraatinde bu âyet: " j*

çUjüi v>o jit j âs&uij «m jl ili eklindedir. Buna göre kyamet

gününde bulut gölgeleri içinde melekler gelirler. Yüce Allah da diledii

ekilde gelir. Bir benzeri âyet de: "O gün gök bulutlarla yarlp parçalanacak

ve melekler bölük bölük indirilecektir
”3 âyetidir.4

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: " çlUJi j jîk j

4S0ÎLÜI3”5 âyetini açklarken: "Boluklan ve pencereleri olan bulutlar içinde,

meleklerin arasnda gelir" demitir.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: "Yüce Allah

kyamet gününde bulut gölgeleri içinde gelir. Melekler ise kiinin ölüm

annda yanna gelirler” demitir.7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "^!> ^s”8 buyruunu: "Ve

kyamet kopar" eklinde açklamtr. 9

’ Bakara Sur. 210
5 bn Cerîr (3/606) ve Deylemî (797). el-Kâmil'

e

(1/251) baknz.
3 Furkân Sur. 25
4 bn Cerîr (3/605), bn F.bî Hâtim 2/373 (1963) ve Beyhakî (943). Ubey'yin kraati âz

bir kraattir.

9 Bakara Sur. 210
6 bn Cerîr (3/608) ve bn F.bî Hâtim 2/373 (1964).

•' bn F.bî I lâtim 2/373 (1965).

* Bakara Sur. 210

9 bn Ebi Hâtim 2/373 (1966).
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"srailoullanna sor, onlara apaçk nice âyetler verdik.

Kendisine geldikten sonra kim Allah'n nimetini deitirirse

bilsin ki Allah'n cezas pek iddetlidir." (Bakara Sur. 2 I l)

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "srailoullanna

sor, onlara apaçk nice âyetler verdik. Kendisine geldikten sonra kim

Allah'n nimetini deitirirse bilsin ki Allah'n cezas pek iddetlidir
"

1

âyetini

açklarken öyle demitir: "srâiloullartyla kastedilen Yahudilerdir. Apaçk

âyetlerden kast, bu yönde Kur'ân'da zikredilen âyetlerdir. Allah'n nimetini

deitirmekten kast da, bu nimetler karsnda nankör davranmaktr.”*

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye bu âyeti açklarken öyle

demitir: "Yüce Allah, srâiloullarna Hz. Musa’nn asas, beyaz eli, onlar

denizden geçinmesi, dümanlann ayn denizin içinde gözleri önünde

bomas, çölde kaybolduklarnda gölgelik olarak onlara bulut göndermesi,

kudret helvas ile bldrcn indirmesi gibi pek çok mucizeler göstermitir. Yüce

Allah buna ramen böylesi nimetlere kar nankör davrananlara kar

cezasnn pek iddetli olacan bildirmitir.” 3

1

Bakara Sur. 211
1 bn Cerir (3/616, 618).

3 bn Ebî Hatim 2/374 (1969, 1971).
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"nkar edenlere, dünya hayat güzel görünür, onlar,

inananlarla alay ederler, oysa Allah a kar gelmekten
saknanlar kyamet günü onlarn üstünde olacaklardr.

Allah dilediini hesapsz ekilde nzklandrr."
(Bakara Sur. 212)

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

"nkar edenlere, dünya hayat güzel görünür, onlar, inananlarla alay

ederler..."’ âyetini açklarken öyle demitir: “Kafirler dünya peinde koarak

onun nimetleri için çalrlar. Ahirete yönelen ve ona yönelik amel eden

müminlerle de alay ederler. Sannm krime bu konuda onlann: “Muhammed

gerçekten peygamber olsayd bizim efendilerimiz ve ileri gelenlerimiz ona

tabi olurdu. Vallahi bn Mes'ûd ve arkadalan gibi fakir olanlardan baka

kimse ona tabi olmad” dediklerini zikreder.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "nkar edenlere, dünya hayat

güzel görünür, onlar, inananlarla alay ederler, oysa Allah'a kar gelmekten

saknanlar kyamet günü onlann üstünde olacaklardr..." 3 âyetini

açklarken öyle demitir: “nkar edenlerin tek derdi, niyetleri, hedefleri ve

tek uralar dünyadr. Bu yönde müminlerle de alay eder ve: «Onlann hiçbir

deeri yok!» diye küçümserler. Oysa kyamet gününde kimlerin daha üstün

olduu görülecektir."

4

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde: buyruunu

açklarken: “Allah'a kar gelmekten saknanlar, Cennette olacaklardr"

demitir .

6

1

Bakara Sur. 212
3 bn Cerîr (3/619) ve bn Ebî Hatim 2/374, 375 (1973, 1975).

3 Bakara Sur. 212
4 bn Ebî Hatim 2/374, 375 (1973, 1975)

s Bakara Sur. 212

* Abdurrezzâk (1/82).
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bn Ebî Hâtim, Atâ’dan bildiriyor: bn Abbâs’a: "...Allah dilediini

hesapsz ekilde rzkiandrr" 1

âyetinin açklamasn sorduumda: “Yüce

Allah' bu konuda denetleyecek ve kontrol edecek bir ey yoktur" dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Hesapsz ekilde

rzkiandrr"3 buyruunu açklarken: “Rabbimize, yapaca bir eyden dolay

kimseler hesap soramaz" demitir .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân: "...Hesapsz ekilde

rzkiandrr"5 buyruunu açklarken: “Bol bol ihsan eder” demitir .

6

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Enes: "...Hesapsz ekilde rzkiandrr" 7

buyruunu açklarken: “Rabbimiz katndaki nimetlerinin azalaca endiesini

tayarak vermez. Zira Yüce Allah'n yanndaki nimetler asla eksilmez”

demitir.

8

’ Bakara Sur. 212
1 bn Ebî Hâtim 2/375 (1978).

* Bakara Sur. 212
4 bn Ebî Hâtim 2/375 (1979).

5 Bakara Sur. 212
6 bn Ebî Hâtim 2/375. 628 (1980, 3372).

7 Bakara Sur. 212
8 bn Ebî Hâtim 2/628 (3373).
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(4^ Jyb (^ 1 *^ s*Mi î5Î^ tâ
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"nsanlar bir tek ümmetti. Allah, peygamberleri müjdeci ve

uyana olarak gönderdi; insanlann ayrla düecekleri
hususlarda aralannda hüküm vermek için onlarla birlikte

hak Kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler, kendilerine

belgeler geldikten sonra, aralanndaki ihtiras yüzünden
onda aynla dütüler. Allah, inananlan, ayrla dütükleri

gerçee kendi izni ile eritirdi. Allah dilediini doru yola

eritirir." (Bakara Sur. 213)

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, EbC Ya'lâ, Taberânî ve bn Merdûye sahih bir

seredle bildirdiine göre bn Abbâs: “nsanlar bir tek ümmetti ..."
1

buyruunu açklarken: “Hepsi de slam dini üzerindeydi" demitir .

2

Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine

göre bn Abbâs: Hz. Âdem ile Hz. Nûh arasnda on asrlk bir zaman vard. Bu

zaman içerinde herkes Yüce Allah'n gönderdii hak eriat üzerinde idi.

Ancak daha sonradan ihtilafa düünce Yüce Allah, “...Peygamberleri

müjdeci ve uyarc olarak gönderdi ..."3 demitir.

Ravi der ki: “bn Abbâs’n kraatinde de bu âyet: %aî;»l& ju>!5 U J-Ui û^"

eklindedir."*

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim, Ubey b. Ka'b'dan bildiriyor: “nsanlar Hz.

Âdem’e sunulduklarnda tek bir ümmetti. Yüce Allah onlar slam ftrat

-

Bakara Sur. 213
3
F.bû Ya'lâ (2606) ve Taberânî (11830). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (6/318) der ki:

"Ebû Ya'lâ'nn ravilcn Su/îl'in ravileridir."

3 Bakara Sur. 213
4 Bezzâr, Kefu'l-Eslâr (2190), bn Cerîr (3/621), îbn Ebî Hâtim 2/376 (1983) ve Hâkim

(2/546). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (6/318, 319) der ki: "Bezzâr rivayet etmitir.

snadnda bulunan Abdussamed b. Numân', bn Maîn güvenilir bulurken bakalar:

"Kavî deildir" demilerdir." Bu kraat âz bir kraattir.
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üzerine yaratm, hepsi de Allah'a olan kulluklarn ikrar etmilerdi. Hepsi de

birer Müslüman olarak tek bir ümmetti, ancak Hz. Âdem'den sonra ihtilafa

dütüler."

1

Vekî', Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "nsanlar bir tek ümmetti..."
1 buyruunu açklarken: "Burada

insanlardan kast Hz. Âdem’dir" demitir. 3

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b bu âyeti, " jlS

«il .ULi ûj^i3 U JAJI” lafzyla okur ve açklarken öyle derdi: "Yüce

Allah bu ihtilaftan sonra peygamberler göndermi kitaplar indirmitir. " 1*3

0333i jjjJi il} 4J v_flî^”
4 Burada ihtilaf edenlerden kast kendilerine kitap ve ilim

verilen srâiloullandr. Bunlar: Ç»"

5

buyruuyla da ifade edildii gibi

dünya ve nimetlerinin peine dümü, daha çok mal edinmek ve insanlar

üzerinde otorite kurmak urunda birbirlerine saldnp, birbirlerini

öldürmülerdir. Ancak: "I3Î ^jj «i buyruunda belirtildii gibi

srâiloullan böylesi aynln içine düünce Yüce Allah, bu ihtilaftan önce

peygamberlerin getirdikleri üzerinde bir hayat yaadklar, samimi bir ekilde

sadece Allah'a balandklar, sadece ona kulluk edip ortak komadklar,

namaz klp zekat verdiklerini onlara bildirip hatrlatt. Sonunda da içine

dütükleri ihtilaf durumundan uzak durdular. te bunlar kyamet gününde

Hz. Nuh'un, Hz. Hûd'un, Hz. Salih'in, Hz. uayb'n kavimleri ile Firavun ailesi

hakknda, bunlara elçiler geldii, ancak onlar yalanladklar yönünde

ahitlikte bulunacaklardr." 7

bn Cerîr ile ibn Ebî Hâtim’in Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"nsanlar bir tek ümmetti..."
8 buyruunu açklarken: "Hepsi de kafir idi"

demitir. 9

1 bn Cerîr (3/624) ve bn Ebî Hatim 2/376 (1982).
1 Bakara Sur. 213
3 bn Cerîr (3/622) ve bn Ebî Hatim 2/375 (1981).

4 Bakara Sur. 213
5 Bakara Sur. 213
6
Bakara Sur. 213

7 bn Cerîr (3/624) ve bn Ebî Hatim 2/376-378 (1984, 1988, 1990, 1991, 1993).
8
Bakara Sur. 213

9 bn Cerîr (3/625) ve bn Ebî Hatim 2/376 (1983).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber Matu aleyhi mailem): “...Allah, inananlar,

ayrla dütükleri gerçee kendi izni ile eritirdi ..."

1

âyetini açklarken öyle

buyurmutur: "Biz, en son gelen ümmet, kyamet gününde en önde gelen ve

herkesten önce Cennete girecek olan ümmet olacaktr. Onlara bizden önce, bize

ise onlardan sonra kitap verilmi olmasna ramen onlarn ihtilafa dütüü
konularda Yüce Allah bizi dorusuna yöneltmitir. Bugün (Cuma günü)

konusunda bizden öncekiler ihtilafa dütüler. Tüm insanlar bu gün konusunda

bize tabidirler. Yarn (Cumartesi) Yahudilerin, öbür (Pazar) gün de

Hristiyanlarn gunudur

bn Ebî Hâtim, bn Cüreyc'den bildiriyor “Hz. Âdem ile Hz. Nûh arasnda

on peygamber gelmitir. nsanlar Hz. Âdem'den çoalp dalmlar, Yüce

Allah da onlara müjdeci ve uyarc olarak peygamberler göndermitir."3

Abd b. Humeyd ile bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildiriyor: “Hz. Âdem ile Hz.

Nûh arasnda on asrlk bir zaman vard. Bu zaman içerinde herkes Yüce

Allah'n gönderdii hak eriat üzerinde idi. Ancak daha sonradan ihtilafa

düünce Yüce Allah onlara Hz. Nûh'u göndermitir. Hz. Nûh da Allah'n

yeryüzüne gönderdii ilk peygamberdir. nsanlann ihtilafa düüp haktan

aynldklar bir zamanda gönderilmitir. Yüce Allah kyamet gününde lehlerine

veya aleyhlerine hüccet olsun diye peygamberlerini göndermi ve kitaplann

indirmitir."4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Allah, inananlar,

aynla dütükleri gerçee kendi izni ile eritirdi ...''3 âyetini açklarken

öyle demitir: "Öncekiler Cuma gününün tatil olmas konusunda ihtilafa

dütüler. Yahudiler Cumartesi gününü, Hristiyanlar ise Pazar gününü tatil

edindiler. Yüce Allah, MuhammedMBiiahj aleyhi meiim) ümmetine tatil olarak Cuma

gününü gösterdi. Öncekiler kble konusunda ihtilafa dütüler. Hristiyanlar

douya, Yahudiler ise Beytu'l-Makdis'e yöneldiler. Yüce Allah, Muhammed

(saiiBiiahuaiByhivesEiiem) ümmetine yönelmeleri için kbleyi gösterdi. Öncekiler namaz

1

Bakara Sur. 213
1 Abdurrezzâk (1/82), bn Cerîr (3/631) ve bn Ebî Hâtim 2/377 (1992). Âyeti

zikretmeden de Buhâri (876) ve Müslim 855 (20).

3 bn Ebî Hâtim 2/376 (1986).

4 bn Ebî Hâtim 2/377(1989).
s Bakara Sur. 213
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konusunda ihtilafa dütüler. Kimi rükû edip secde etmez, kimisi secde eder

rükû etmez, kimisi konuurken namazn klar, kimisi de yürürken namazn

klard. Yüce Allah, Muhammed (saiieiiahu aleyhi veseiiem) ümmetine namazn doru bir

ekilde nasl klnmas gerektiini gösterdi. Öncekiler oruç konusunda ihtilafa

dütüler. Kimisi gündüz vakti oruç tuttu. Kimisi sadece baz yemeklerden

uzak durarak orucunu tuttu. Yüce Allah, Muhammed (uyiahu aieyt mailem)

ümmetine orucun doru bir ekilde nasl tutulmas gerektiini gösterdi.

brâhim (aieyhissaiam) konusunda ihtilafa dütüler. Yahudiler onun Yahudi

olduunu söylerken, Hristiyanlar onun Hristiyan biri olduunu söylediler.

Yüce Allah Muhammed (saiiaiiahu aleyhi vBseiiem) ümmetine bu konuda hak olan

gösterdi ve onun hanîf bir Müslüman olduunu bildirdi. sa (eleyhisselam)

konusunda da ihtilafa dütüler. Yahudiler onu yalanlayp annesinin büyük bir

günah ilediini söylediler. Hristiyanlar da onun bir ilah ve oul olduunu

söylediler. Yüce Allah Muhammed («aiiaiiahu aleyhi meiiem) ümmetine bu konuda hak

olan gösterdi ve onun Allah'n kelimesi ve ruhu olduunu bildirdi.’”

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir, Süddî’den bildiriyor: bn Mes'ûd'un kraatinde

bu âyet: "Yüce Allah inananlar terk ettikleri slam'a geri eritirdi" anlamna

gelecek ekilde "Ü* i*âL>i u ^i h sû*i" lafzyla geçer .

2

bn Cerîr, Rabî'den bildiriyor: Ubey b. Ka'b'n kraatinde bu âyet: “ 2>

J! »Llj «>1.3 ioLii ^Ul ^Js. -ajjjj ,^*JI ^ahc-l LL ^jJI

(=Yüce Allah inananlar, ayrla dütükleri konuda gerçee

eritirdi ki kyamet gününde insanlar hakknda ahitlikte bulunsunlar. Allah

dilediini doru yola iletir)" lafzyladr."

Ebu’l-Âliye der ki: "Yüce Allah, üphelere, yanl yollara ve fitnelere

dümemeleri için onlara gerçee çk yolunu göstermitir."3

1 bn Ebî Hatim 2/378 ^ 994 ).

1 bn Cerîr (3/833). bn Mes'ûd'un kraati âz bir kraattir.

5 bn Cerîr (3/632, 633)
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(

* ^ ^iiü üî prr^" ft
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"Yoksa siz, sîzden öncekilerin bana gelenler, sizin de
banza gelmeden cennete gireceinizi mi sandnz?

Peygamber ve onunla beraber müminler, «Allah'n yardm
ne zaman?» diyecek kadar darla ve zorlua uramlar ve

sarslmlard. yi bilin ki, Allah'n yardm pek yakndr."
(Bakara Sur. 214)

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde

"Yoksa siz, sizden öncekilerin bana gelenler, sizin de banza gelmeden

cennete gireceinizi mi sandnz? Peygamber ve onunla beraber

müminler, «Allah'n yardm ne zaman?» diyecek kadar darla ve zorlua

uramlar ve sarslmlard. yi bilin ki, Allah'n yardm pek yakndr"

âyetini açklarken öyle demitir: “Bu âyet, Hendek sava srasnda nazil

olmutur. Bu savata Hz. Peygamber (ssiiailohu aleyhi veseiiem) ile ashab çok büyük

skntlar çekmi ve dümanlar tarafndan kuatma altnda tutulmulard."
2

bn Ebî Hatim ile bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Yüce Allah bu âyette müminlere dünyann bela

yeri olduunu, böylesi bir dünyada onlar skntlarla snayacan bildirmitir.

Daha önce de peygamberlerini ve seçkin kullann, nefislerini kirlerden

temizlemek için bu ekilde snadn ifade etmi ve: "...Peygamber ve

onunla beraber müminler... darla ve zorlua uramlar ve

sarslmlard ..." 3 buyurmutur. Peygamber ve yanndaki müminler türlü

fitneler ve hastalklara maruz kalmlar, bu fitneler ve insanlarn

eziyetlerinden dolay da sarslmlardr."4

Ahmed, Buhârî, Ebû Dâvud ve Nesâî, Habbâb b. el-Eret’ten bildiriyor: "Yâ

Resûlullahl Bizim için Allah’tan yardm istemeyecek misin? Bize yardm

1

Bakara Sur. 214

* Abdurrezzâk (1/83) ve bn Cerîr (3/637).

3 Bakara Sur 214
4 bn Ebî Hatim 2/379, 380 (1999, 2003).
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etmesi için Allah’a dua etmeyecek misin?” diye sorduumuzda Allah Resûlü

(salisilata aleyhi veseiiem) öyle karlk verdi: "Sizden öncekilerden birinin bana testere

konulur ayana kadar kesilirdi de buna ramen dininden dönmezdi. Demirden

taraklarla eti kemiinden ayrlrd da yine dininden dönmezdi. Vallahi bu din

hakim olacak ve kii bineine binip Sana dan Hadramevt'e kadar Allah'tan

baka hiç kimseden korkmadan yolculuk edebilecektir. Yine kii koyun sürüsü

için kurttan baka hiç kimseden korkmayacak duruma gelecektir. Ancak sizler

acele ediyorsunuz."'

bn Cerlr ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Yoksa siz, sizden

öncekilerin bana gelenler, sizin de banza gelmeden cennete

gireceinizi mi sandnz?" 2

âyetini açklarken öyle demitir: “Söz konusu

eyler Hendek sava srasnda Müslümanlarn bana gelmitir ki: "...Meer

Allah ve Resûlü bize sadece kuru vaadlerde bulunmular..."3
diyenler de

çkmtr."

4

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

Katâde: " ^jJb J>—>Ji J$âj «U*lj juSUis ^jj

ii
5}

yt ii ‘j&> âyetini açklarken öyle demitir: "Sizden önce

gelenler fakirlikle ve çeitli hastalklara maruz kalmlardr. Karlatktan

fitneler ve insanlarn eziyetlerinden dolay sarslmlardr. Öyle ki en

hayrllan, en sabrllan ve Allah’ en çok bilen biri olan Allah Resûlü (saiiBflahu aleyhi

»esBBm) bile: «Allah’n yardm ne zaman gelecektir?» diye sormaya balamtr.

Oysa Allah’n yardm pek yakndr. Yüce Allah kendisine itaat eden ile isyan

edeni ortaya çkarmak üzere daha önceki peygamberler ile müminlere de

yapt gibi Müslümanlan bu tür belalar ve yoksunluklarla snamtr.’’6

Hâkim’in Ebû Umâme’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »asaiiem)

öyle buyurmutur: "Kii ayarn belirlemek için altnn nasl atete denerse

Yüce Allah da -kendisini çok iyi bilmesine ramen- birinizi öyle snar. Bu

snamadan kimi beyaz altn gibi çkar ki ite Yüce Allah'n kötülüklerden

1 Ahmed 34/536, 537 (21057), Buhârî (6943), Ebû Dâvud (2649) ve Nesâî (5335).

’ Bakara Sur. 214
3 Ahzâb Sur. 12
4 bn Cerir (3/637) ve bn Ebî Hatim 2/380 (2004).

3 Bakara Sur. 214

‘ bn Ebî Hatim 2/380 (2005).
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kurtard kii budur. Kimisi de siyah altn olarak çkar ki fitneye kaplan kii de

budur."'

CxJ% O-ÜJJ> ji JüA U J su iüju

(

^p <» i' Uj J--1I ^lj

"Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklann

sorarlar. De ki: nfak edeceiniz mal anne baba, akrabalar,

yetimler, yoksullar ve yolda kalm gariplere verilmelidir.

Hayr olarak daha ne yaparsanz Allah muhakkak onu bilir,"

(Bakara Sur. 215)

'bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Sana Allah yolunda

kimlere ve ne harcayacaklarn sorarlar. De ki: nfak edeceiniz mal anne

baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalm gariplere

verilmelidir ..."
1

âyetini açklarken öyle demitir "Bu âyet nazil olduunda

henüz zekat hakknda herhangi bir hüküm yoktu. Kiinin ailesine, yaknlarna

yapaca harcamalar ile yoksullara verecei sadakalar ihtiva eden bu âyetin

hükmü sonradan nazil olan zekat âyetiyle neshedildi ."3

bn Cerîr ile bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bildiriyor: "Müminler, Allah

Resulüne, mallanndan nerelere infâk yapmalar gerektiini sorunca: "Sana

Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarn sorarlar. De ki: nfak

edeceiniz mal anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalm
gariplere verilmelidir ..."

4
âyeti nazil oldu. Bu âyet kiinin nafile olarak

yapaca infak ihtiva etmektedir. Zekat ise bunun dnda olan bir eydir."5

bnu’l-Münzir, bn Habbân’dan bildiriyor: Amr b. el-Cemûh, Resûlullah’a

(soiieKohu aleyhi veseilsm) : "Mallarmzdan ne kadar ve nerelere infakta bulunalm?"

diye sorunca: "Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarn sorarlar.

De ki: nfak edeceiniz mal anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve

’ Hâkim {4/314, "sahîh").
1 Bakara Sur 215
3 bn Cerîr (3/642) ve bn Ebî Hatim 2/381 (2010).

4 Bakara Sur. 215
5 bn Cerîr (3/642).
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yolda kalm gariplere verilmelidir ..."
1

âyeti nazil oldu ve infakn nerelere

yaplabileceini bildirdi.

Abd b. Humeyd ile bnu'l-Münzir, Katâde’den bildiriyor: “nfak konusu

Müslümanlann kafasn megul edince bunu Resûlullah'a (saMahu aleyhi «»ellem)

sordular. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana Allah yolunda kimlere ve ne

harcayacaklarn sorarlar. De ki: nfak edeceiniz mal anne baba, akrabalar,

yetimler, yoksullar ve yolda kalm gariplere verilmelidir. Hayr olarak daha

ne yaparsanz Allah muhakkak onu bilir
" 2

âyetini indirdi."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sana Allah yolunda

kimlere ve ne harcayacaklarn sorarlar..."
3 buyruunu açklarken öyle

demitir: Müslümanlar Resûlullah'a Meiiahu aleyh. ««dm) kimlere ne kadar intakta

bulunmalar gerektiini sorunca: "...De ki: nfak edeceiniz mal anne baba,

akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalm gariplere verilmelidir..."4

âyeti nazil olmutur. Âyette: "En insanolu! Çalmalarn ve çabalarn sonucu

kazandklanndan belirtilen bu yerlere harcamada ve intakta bulun. Kendin

için uraya buraya harcayp da aileni, akrabalarn ve yaknlarn unutma!"

denilmek istenmitir.

Dârimî, Bezzâr, bnu'l-Münzir ve Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor:

“Muhammed'in (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ashabndan daha hayrl kiiler görmü

deilim. Allah Resûlü (sailsiiahu Bieyhi veseiiem> vefat edene dek sadace on üç konuda

ona soru sormulardr ki bu sorulann hepsi de Kur'ân'da geçmitir.

Bunlardan bazlar: "Sana, arap ve kumar hakknda soru sorarlar..."5 "Sana

haram ay, yani onda savamay soruyorlar..."
6
"Sana kadnlarn ay halini

sorarlar..."
7 "Sana sava ganimetlerini soruyorlar ..."

8
"Sana Allah yolunda

1 Bakara Sur. 215
1 Bakara Sur. 215

5 Bakara Sur. 215
4 Bakara Sur. 215
5 Bakara Sur. 219
6 Bakara Sur. 217
7 Bakara Sur. 222
8
Enfal Sur. 1
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kimlere ve ne harcayacaklarn sorarlar ...''
1

eklinde ifade edilmitir. Ashab

da sadece kendilerine faydas olacak eyleri sorarlard.*

^53 ys- oî

/ ^
/

“Sava, hounuza gitmedii hâlde, size farz klnd. Olur ki,

bir ey sizin için hayrl iken, siz onu ho görmezsiniz. Yine

olur ki, bir ey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah

bIr, SZ blmeZSnZ/' (Bakara Sur. 216)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken öyle

demitir: Mekke döneminde Yüce Allah, Peygamberimize (sallallahu aleyhi veseliem) ve

müminlere tevhidi, namaz, zekat ve savatan uzak durmalarn emretmitir.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiemi Medine'ye hicret ettikten sonra dier farzlar nazil

oldu. Bunlardan biri de: "Sava, hounuza gitmedii hâlde, size farz klnd.

Olur ki, bir ey sizin için hayrl iken, siz onu ho görmezsiniz. Yine olur ki,

bir ey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz..." 3 âyetiyle sava

konusundaki hükümdür. Âyetle daha önce yasaklanm olan savaa izin

verilmitir. Âyette: “Savamak size meakkatli gelebilir. Cihad etmeyi veya

müriklerle savamay sevmeyebilirsiniz ancak Allah, böylesi bir savan

sonunda sizin hayrnza olan zafer, ganimet ve ehadeti ihsan eder. Cihada

çkmayp evlerinizde oturmay sevebilirsiniz, ancak Allah böylesi bir

oturmann sonunu, sizi zafersiz ve ganimetsiz brakarak kötü klar"

denilmitir .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Cüreyc'den bildiriyor:

“Atâ'ya: "Sava, hounuza gitmedii hâlde, size farz klnd ..."5 âyetine

’ Bakara Sur. 215
1 Dârimî (1/50, 51) ve Tabcrânî (12288). Heysemî, Mecmuu 'z-Zrvâid'dc (1/159) der ki:

"snadnda Atâ b. es-Sâib vardr. Sika olmasna ramen son zamanlarnda kartrmaya

balamtr. Dier raviler ise güvenilirdir."

3 Bakara Sur. 216
4 bn Ebî Hâtim 2/382-384 (2012, 2016, 2018, 2020).

s Bakara Sur. 216
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göre sava bütün insanlara m farz klnd?" diye sorduumda: "Hayr! Sava,

âyetin indii zamandaki insanlara farz klnmt" karln verdi.
1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn ihâb bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Cihad, savaa çksn veya geride kalsn herkese

farz klnmtr. Sava çkmayp geride kalanlar hazr halde beklerler.

Kendilerinden yardm istenildiinde yardm ederler. Savaa çkmas

emredildiinde savaa çkarlar. Kendilerine ihtiyaç duyulmad zamanlarda

ise geride kalrlar."'

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, krime’den bildiriyor: "...Hounuza

gitmedii hâlde..." 3 buyruunu: "...ittik ve itaat ettik..."
4 buyruu

neshetmitir. 5

bn Cerir mevsûl olarak krime vastasyla bn Abbâs’tan yorumun

benzerini zikreder.
6

bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sürten ’de Ali'den bildirdiine göre bn Abbâs:

"Yüce Allah'n:
“
lSL±”

7 sözü, farz ifade eder" demitir.
8

bnu'l-Münzir, Mücâhid'den bildiriyor: "Kuriân'da Yüce Allah'n: "^Ü-"

dedii yerler farziyeti ifade eder.

bn Ebî Hâtim’in Süddî vastasyla bildirdiine göre Ebû Mâlik öyle

demitir: "ki âyet hariç Kur'ân'da Yüce Allah'n: dedii yerler farziyeti

ifade eder. Bu iki âyetten biri de: " oULL Ç5- if \$)\ ÜdZ J ö| âîj

J&3 oliûLi CjIjüIi oUiü ofcll (Umulur ki sizi boarsa Rabbi ona,

sizin yerinize sizden de hayrl Müslüman, inanm itâatli, tövbekâr,

ibâdette bulunan, ömrünü itâatle geçiren dul ve kz eler verir)
9 âyetidir.

Dieri de: d (Umulur ki Rabbinlz size merhamet eder...)
10

âyetidir."

’ ibn Cerir (3/644) ve bn Ebî Hâlim 2/382 (2014).
1 bn Ebî Hatim 2/383 (2015).

’ Bakara Sur. 216
4 Bakara Sur. 285
5 bn Ebî Hatim 2/382 (2013).
6 bn Cerir (3/644).

7 Bakara Sur. 216
8
Beyhakî (9/13).

9 Tahrîm Sur. 5

srâ Sur. 8
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bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyrîden bildiriyor Kurîân’da Yüce Allah'n:

dedii âyetlerin hükmü iki çeittir. Biri: "fedâü ,> J (...Kurtulua

erenlerden olmas umulur)

1

âyetinde olduu gibi iin gerekliliini ve

katiyetini ifade eder. Dieri de: "^J lîlî jl (...Olur ki, bir

ey sizin için hayrl iken, siz onu ho görmezsiniz ...)
2
âyetinde olduu gibi

bir kesinlik ifade etmez. Yani müminin holanmad her eyin aslnda kendisi

için hayrl olduu anlamna gelmez. Ayn ekilde holand her eyin aslnda

kendisi için kötü olduu anlamna da gelmez."

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor. Peygamberimizin (ndaJiahu oi«yt» v«S eiiem)

bineinin arkasna binmitim. Bir ara bana: "Ey bn Abbâs! Nefsine ho

gelmese de Yüce Allah'n sana takdir ettii eylere raz ol. Bu durum Allah'n

kitabnda da mevcuttur" buyurdu. "Yâ Resûlullah! Ben Kuriân' okudum,

neresinde geçiyor?” diye sorduumda u karl verdi: "Sava, hounuza

gitmedii hâlde, size farz klnd. Olur ki, bir ey sizin için hayrl iken, siz

onu ho görmezsiniz. Yine olur ki, bir ey sizin için kötü iken, siz onu

seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz
7'3 âyetinde mevcuttur.

"

A

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, uab 'da Ebû Zer'den

bildiriyor: Adamn biri: "Yâ Resûlullah! En üstün ameller hangileridir?" diye

sorunca, Allah Resûlü (saiiaiiatu aleyhi vesellem): "Allah'a iman ile Allah yolunda

cihattr" karln verdi. Adam: "Hangi azat etme daha üstündür?" diye

sorunca, Allah Resûlü (»Haiiahu aleyhi »eselM: "Kiinin en beendii kölesini azat

etmesidir" karln verdi. Adam: "Bunu yapamazsam?" diye sorunca, Allah

Resûlü (salisilata aleyhi »Mellon): "Yapan birine veya yapmak istetip de beceremeyen

birine yardm edersin" buyurdu. Adam: “Peki, bunu da yapamazsam?" diye

sorunca, Allah Resûlü (s^iaJiahu aleyhi vesellem): "Kimselere zarar vermemeye çalrsn.

Bu da senin kendi kendine yapacan bir sadakadr" karln verdi.

4

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî, uab*da Ebû

Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah'a (siisUata aleyhi veseiien): "En üstün amel

1

Kasas Sur. 67
1
Bakara Sur. 216

i Bakara Sur. 216
* bn Cerîr (3/647).

5 Ahmed 35/259, 260 (21331), Buhârî (2518), Halk Efâli'l-bâd (119, 120), el-Edcbu'l-

Müfred (220, 226, 305), Müslim (84), Nesâî, el-Kübrâ (4337), bn Mâce (2523) ve Beyhakî

(4208, 4343).
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hangisidir?" diye sorulunca:
"
Allah'a ve Resulüne imandr" karln verdi.

"Sonra hangisi?" diye sorulunca, Allah Resulü (niiaiiahu aleyhi veseiiem): "Sonra Yüce

Allah yolunda cihattr" karln verdi. "Sonra hangisi?" diye sorulunca da:

"Gerei gibi ifa edilmi bir haçtr" buyurdu .

1

Beyhakî, uab’da Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

{saiiaiiBhu Bieyhi veseiiem): "En üstün ameller, vaktinde klnan namaz ile Allah yolunda

cihattr” buyurmutur/

Mâlik, Abdurrezzâk, Musannefte, Buhârî, Müslim, Nesâî ve Beyhakî'nin

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, ««eiiem) öyle

buyurmutur: "Yüce Allah yolunda cihad eden kii -ki Allah, kendi yolunda

cihad edenleri herkesten iyi bilir- gündüzlerini oruçla, gecelerini de huu içinde

rükû ve secde ile geçiren kii gibidir. Yüce Allah, yolunda cihad eden kiiyi ya

ehit düürüp Cennetine koymay veya elde ettii sevap ve ganimet ile salam

bir ekilde ailesine geri döndürmeyi garanti etmitir."1

Buhârî ve Beyhakî, uab’da Ebû Hureyre’den bildiriyor Adamn biri Allah

Resûlü'ne geldi ve: "Bana cihada denk olan bir amel söyle" dedi. Allah Resûlü

(salBlahu aleyhi vmllem): "Böylesi bir amel göremiyorum" buyurdu ve: "Mücahid cihad

için yola çkar çkmaz sen mescide girip, o cihadndan dönene kadar

gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirebilir misin?" diye sordu.

Adam: "Hayr, yapamam" karln verdi.

Ravi der ki: Ebû Hureyre de: "Mücahidin atnn bile bo iken koup

dolamas karlnda mücahide iyilik sevab yazlr" demitir/

Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî, uab’da Ebû Hureyre'den bildiriyor:

Ashab: "Yâ Resûlullah! Bize sevap bakmndan Allah yolunda cihada denk

olan bir amel söyle" dediler. Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Böylesi bir amele

gücünüz yetmez" karln verdi. Ashab: "Yâ Resûlullah! Yeter"

dediklerinde, Allah Resûlü (sallallahu aleyhi veselM: "Yüce Allah yolunda cihada çkan

' Ahmed 13/33, 79 (7590, 7641), Buhâri (26, 1519), Halk Efâli'l-bâd (110-113), Müslim

(83), Tirmizî (1658), Nesâî (2623, 3130, 5000), S.el-Kübrâ (4338) ve Beyhakî (4087, 4211,

4212).
1 Beyhakî (4213).

J Mâlik (2/443, 444), Abdurrezzâk (9530), Buhârî (2787), Müslim (1878), Nesâî (3124,

3127) ve Beyhakî (4215).

* Buhârî (2785) ve Beyhakî (4216).
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kii ailesine geri dönene kadar, gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiren

ve Yüce Allah'n emirlerine harfiyen uyan kii gibidir" buyurdu.
1

Tirmizî, Bezzâr, Hâkim ve Beyhakî, uab'da Ebû Hureyre’den bildiriyor:

Resûlullah'ntsailaiiahu aleyhi veseiigm) ashabndan biri bir da yolunda temiz suyu olan

bir pnar gördü. Suyunun güzellii çok houna gidince kendi kendine:

“nsanlardan uzaklap burada ikamet edeyim. Ancak bunu Resûlullah'a

(saiiaiiahu aleyhi vusellem) danmadan da yapamam" dedi ve bu düüncesini

Peygamberimize (seiiBiiahu aleyhi veseiiem) açklad. Allah Resûlü u karl verdi:

"Böyle bir ey yapma! Zira birinizin Allah yolunda cihatta ksa bir süre

bulunmas, ailesinin yannda kld altm yllk namazdan daha deerlidir.

Yüce Allah'n sizi balayp Cennetine koymasn istemez misiniz ? O halde

Allah yolunda savaa çkn ! Zira Allah yolunda bir deve saml kadar olsa

cihad eden kiiye Cennet vacip olur."
2

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî,

Ebû Saîd el-Hudrl'den bildiriyor: Adamn biri Allah Resûlü'ne geldi ve:

“nsanlann en üstünü kimdir?" diye sordu. Allah Resûlü (saDafiahj aleyhi mailem):

"Canyla ve malyla Allah yolunda cihad eden mümindir" karln verdi.

Adam: “Sonra kim?" diye sorunca, Allah Resûlü (*aiwwu aleyhi veseiier): "Issz bir

yerde kendini Allah'a ibadete veren ve insanlar kendisinin errinden uzak

tutan kiidir" karln verdi.
3

Tirmizî, Nesâî ve bn Hibbân, bn Abbâs’tan bildiriyor: Resûlullah(saH3*ahuaieyt«

veseiiem):
"
nsanlar içinde en güzel konuma sahip kiinin kim olduunu

söyleyeyim mi?" diye sorunca: “Tabi ki söyle yâ Resûlallah!" dedik. Allah

Resûlü (soiieiiahu aleyh. »esellem): "Allah yolunda ölene veya öldürülene kadar atn sürüp

duran kiidir" buyurdu ve: "Ondan sonra kimin geldiini söyleyeyim mi?"

diye sordu. “Tabi ki söyle yâ Resûlallah!" dedik. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi meltem):

"Da banda yalnz kalan, namazn klp zekâtn veren ve insanlann

kötülüklerinden uzak duran kiidir" buyurdu ve:
"
nsanlar içinde en kötü

kiinin kim olduunu söyleyeyim mi?" diye sordu. “Tabi ki söyle yâ

’ Müslim (1878), Tirmizî (1619), Nesâî (3128) ve Beyhakî (4218).

1
Tirmizî (1650, "hasen"), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1652), Hâkim (2/68, "sahîh") ve

Beyhakî (4230). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1348).

3 Ahmed 17/200, 424, 18/93, 351, 353 (11125, 11322, 11535, 11838, 11840), Buhârî (2786,

6494), Müslim (1888), Ebû Dâvud (2485), Tirmizî (1660), Nesâî (3105), Hâkim (2/71) ve

Beyhakî Sünen (9/159), uab (4214).
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Resûlallahl" dediimizde: "Allah adna kendisinden bir ey istendii halde

vermeyen kiidir" buyurdu.’

Taberânî, Fadâle b. Ubeyd'den bildiriyor: Resûlullah'n (sayiahu aleyhi veseiM

öyle buyurduunu iittim: "slam alt, orta ve üst olmak üzere üç katl bir ev

gibidir. En alt kat slam dini katdr. Müslümanlarn geneli bu kata

girmilerdir ki içlerinden kime sorsan Müslüman olduunu söyleyecektir. Orta

katta ise amel bakmndan dierlerinden ilerde olanlar bulunur ki baz

Müslümanlar amelde dierlerinden daha üstündürler. Üst kata gelince ise

buras Allah yolunda cihad edenlerin katdr ki bu katta ancak en üstün olanlar

bulunur."2

Bezzâr'n Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi «aiM öyle

buyurmutur: "slam dini sekiz bölümün toplamndan ibarettir. Bir bölümü

Müslüman olmaktr, bir bölümü namazdr, bir bölümü zekattr, bir bölümü

oruçtur, bir bölümü haçtr, bir bölümü iyilii emretmektir, bir bölümü

kötülükten alkoymaktr, bir bölümü de Allah yolunda cihad etmektir. Bu

bölümlerden herhangi bir pay olmayan kii hüsrana uram demektir."*

Isbehânî, et-Terîb’de Hz. Ali'den merfû olarak bunun benzerini zikreder.

Ahmed ile Taberânî, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildiriyor: Adamn biri: “Yâ

Resûlallah! En deerli ameller hangileridir?" diye sorunca, Allah Resûlü (saileiiaKu

aleyhi veseiiem): "Allah'a iman, yolunda cihad etme ve gerei gibi ifa edilmi bir

haçtr

"

karln verdi. Adam dönüp gitmek üzereyken, Allah Resûlü (sallallahu

aleyhi veseilam): "Ama bunlardan daha kolayn istersen onlar da bakasna yemek

yedirmek, yumuak bir dil kullanmak ve iyi bir ahlaktr" buyurdu. Adam bir

daha gitmek üzere davranrken, Allah Resûlü (sallallahu aleyhi veseiiem) yine:

"Bunlardan da daha kolayn istersen sana takdir edilen konularda Allah'

suçlamamandr!" buyurdu .

4

’ Tirmizî (1652, "hasen"), Nesâî (2568) ve bn Hibbân (604, 605). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1349, es-Silsiletu's-Sahîha, 255).

'Taberânî 18/318 (822). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (5/274) der ki: "Taberânî bunu

Ebû Abdilmelik, Kasm kanalyla rivayet etmitir. Ravi Ebû Abdilmelik'i tanmyorum
ama dier raviler güvenilirdir."

3 Bezzâr, Kefu’l-Estâr (875). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (1/38, 3/62) der ki:

"snadnda Ahmed ve bakalar tarafndan güvenilir görülen ancak bir grup tarafndan

da zayf bulunan Yezîd b. Atâ vardr. Dier ravileri ise güvenilirdir."
4 Ahmed 37/389, 39Ü (22717) ve Mecma'da (5/278) geçtii üzere Taberânî. Müsned’ in

muhakkikleri: "Hasen saylabilir" demilerdir.
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Ahmed, Taberânî ve Hâkim’in Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre

Resûlullah (saJiaiiahu aleyhi vesaiiem):
"
Yüce Allah yolunda cihad edin ! Zira Allah

yolunda cihad, Cennet kaplarndan biridir ve Yüce Allah cihad vesilesiyle

kiinin derdini skntsn giderir" buyurmutur.

1

Abdurrezzâk, Musannefte Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiBiiahu aleyhi veseiiem):
uYüce Allah yolunda cihaddan geri durmayn! Zira cihad

Cennet kaplarndan bir kapdr ve cihad vesilesiyle Yüce Allah kiinin derdini

skntsn giderir" buyurmutur.

2

Ahmed, Bezzâr ve Taberânî'nin Nu'mân h. Beîr'den bildirdiine göre

Resûlullah CsBiiBiiahu aleyh. «seiM: "Yüce Allah yolunda cihad eden kii, geri dönene

kadar gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçiren kii gibidir"

buyurmutur .

3

Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiaiiahu aleyhi mailem):
"
Cihada katlmadan veya

cihad etmeyi aklndan geçirmeden ölen kii, münafkln bir ubesi üzerinde

ölür" buyurmutur/

Nesâî, Hâkim ve Beyhakî'nin Osmân b. Affân'dan bildirdiine göre

Resûlullah {saiiBiiahu aleyh rneiBm): "Yüce Allah yolunda geçirilen bir gün, normal olan

bin günden daha deerlidir" buyurmutur .

5

Ahmed, Taberânî ve Hâkim, Muâz b. Cebel’den bildiriyor: Resûlullah (uiuMm

aleyh, vesellem) bir müfreze çkard. Bunun üzerine kadnn biri geldi ve: “Yâ

Resûlallah! çinde kocamn da bulunduu bir müfreze gönderdin. Ben de

kocam gibi oruç tutuyor, onun gibi namaz klyor ve onun kadar ibadet

ediyordum. Onun cihadna denk olan yapabileceim bir amel söyle" dedi.

Allah Resûlü Maliahu aleyh- »esellem):
"
Hiç durmadan namaz klarsn, devaml olarak

' Ahmed 37/392 (22719), Mecma’da (5/272) geçtii üzere Taberânî, M. el-Kebîr ile M. el-

Evsat'ta, Hâkim (2/75, "sahîh"). Müsted'in muhakkikleri: "snadnda kopukluk vardr"

demilerdir.
1 Abdurrezzâk (9278). Müsted’in muhakkikleri: "Ravi brahim b. Ebî Yahya metrûk

biridir" demilerdir.
3 Ahmed 30/350 (18401), Bezzâr, Kefu'l-Est&r (1645) ve Mecma'da (5/275) geçtii üzere

Taberânî. Müsrted'in muhakkikleri: "Dorusu mevkûf olmasdr" demilerdir.
4 Müslim (1910), Ebû Dâvud (2502), Nesâî (3097), Hâkim (2/79) ve Beyhakl (9/48),

uab (4223).

5 Nesâî (3169, 3170), Hâkim (2/68, 143) ve Bcyhakî Sünen (9/39, 161, "sahîh"), uab
(4233). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 2971, 2972).
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oruç tutarsn ve ara vermeden Allah' zikredersin" karln verdi. Kadn: “Yâ

Resûlallah! Buna gücüm yeter mi ki?” diye sorunca, Allah Resulü (saiwiahu aleyhi

veseiiem): "Canm elinde olana yemin olsun ki buna gücün yetse bile kocann

amelinin ondabirine dahi ulam olamazsn!" karln verdi .

1

Taberânî, Ebû Hureyre'den bildiriyor Resûlullah'n (saiisilahu aleyh, »eseliem) öyle

buyurduunu iittim: "Kii Allah yolunda cihada çkt zaman günahlar

evinin kapsnn üzerinde kemer olur. Kapdan çknca günahlarn da geriye

brakp çkar ve üzerinde bir sinek kanad kadar dahi günah kalmaz. Yüce Allah

ona dört konuda güvence verir. Geride brakt mal ile ailesini gözetir. Ne

ekilde ölürse ölsün onu Cennetine sokar. Geri döndürmesi halinde de elde ettii

sevap ve ganimetlerle birlikte sa salim bir ekilde döndürür. Güne her

battnda günahlarn da alp gider."
2

Ahmed’in Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (safeiiahu aleyh. veseiien)

öyle buyurmutur. uYüce Allah'n yolundayken çkarlan toz ile Cehennem

atei müminin içinde bir araya gelmez. Yüce Allah, yolunda ayaklar tozlanan

kiinin bedeninin kalan ksmlarna Cehennem ateini haram klar. Yüce Allah,

yolunda bir gün oruç tutan kiiden Cehennem ateini, hzlca giden bir

yolcunun bin yllk bir zamanda alaca mesafe kadar uzak tutar. Allah yolunda

yara alan kiiye ehitlere vurulan mühürden vurulur. Kyamet günü bu yaras

Zâfirân renginde ve misk gibi kokar. Gelmi geçmi tüm insanlar onu bu

yarasndan tanr ve: «Filann üzerinde ehitlerin mührü var» derler. Allah

yolunda bir devenin iki sam arasndaki süre kadar savaan kiiye de Cennet

vacip olur."3

Ebû Dâvud, Hâkim ve Beyhakî'nin Ebû Mâlik el-E'arî'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiehu aleyh, veseiieru) öyle buyurmutur: "Kii Allah yolunda savamak

üzere memleketinden ayrld zaman ölse de öldürülse de ehit saylr. Bu yolda

devesi veya at tarafndan düürülüp ölse veya bir hayvan tarafndan snlp

1 Ahmed 24/395 (15633), Taberânî 20/195, 196 (440, 441) ve Hakim (2/73, lafz

kendisinirdir ve "sahîh"). Müsned’in muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
1

Taberânî, M. el-Evsat (7646). Heysemî, Mecmuu'z-ZevâicTde (5/276) der ki: "snadnda

zayf biri olan Bekr b. Huneys vardr."
i Ahmed 45/494, 495 (27503). Müsned’in muhakkikleri: "ahidleri ile birlikte sahih

hadistir" demilerdir.
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ölse veya yatanda ölse
,
Allah'n takdir ettii hangi tür ölümle ölürse ölsün

ehittir ve Cenneti haketmitir."
1

Bezzâr, sahabelerden biri olan Ebû Hind'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyh, veseiiem) öyle buyurmutur: "Allah yolunda cihad eden kii

gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren, daima Allah'a boyun een, her

dem sadaka veren kii gibidir."
2

Ahmed, Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’nin Ebû Abs Abdunrahman b. Cebr'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu alay* «sefeni): "Yüce Allah kendi yolunda

tozlanan ayaklara Cehennem ateini haram klar

"

buyurmutur.
3

Bezzâr'n Ebû Bekr es-Sddîk’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiaiu

aleyhi «diem): "Yüce Allah kendi yolunda tozlanan ayaklara Cehennem ateini

haram klar" buyurmutur .

4

Bezzâr'n Hz.Osman'dan bildirdiine göre Resûlullah (uUaUafcu Bteyf meltem):

"Yüce Allah kendi yolunda tozlanan ayaklara Cehennem ateini haram klar"

buyurmutur.
5

Ahmed, Mâlik b. Abdillah el-Has'emî'den aynsn nakleder .

6

Hâkim, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah (sdlaHhu aleyh' veseüem): "nsanlar

içinde en güzel konuma sahip kiinin kim olduunu söyleyeyim mi?" diye

sorunca, ashab: "Tabi ki söyle yâ Resûlallah!" dediler. Allah Resulü Mafehu aleyhi

veseiiem): "Allah yolunda ölene veya öldürülene kadar atm sürüp duran kiidir"

buyurdu ve: "Ondan sonra kimin geldiini söyleyeyim mi?" diye sordu.

Ashab: "Tabi ki söyle yâ Resûlallah!" dediler. Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi reseiiem):

"Da banda yalnz kalan, namazn klp zekâtn veren ve Allah'tan baka

ilah olmadna ehadet eden kiidir" buyurdu .

7

' Ebû Dâvud (2499), Hâkim (2/78, "sahîh") ve Beyhakî, uab (4248). Zayf hadistir

(Elbânî, DalfSünen Ebî Dâvud, 538).
’

Bezzâr, Kef’l-Estâr (1648). Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de (1/22) der ki: "snadnda

zayf biri olan Abdurrahman b Ebi'z-Zinâd vardr."
3 Ahmed 25/283 (15935), Buhârî (907, 2811), Tirmizî (1632) ve Nesâî (3116).

4 Bezzâr (22). Heysemî, Mecmau z-Zevnid 'de (5/286) der ki: "snadnda metrûk biri

olan Kevser b. Hakîm vardr."
s Bezzâr (388). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (5/286) der ki: "snadnda metrûk biri

olan Muhammed b. Abdillah b. Umeyr vardr."
6 Ahmed 36/294 (21962). Müsned'in muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
7 Hâkim (2/67, "sahîh").
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bn Sa'd, Ümmü Bir b. el-Berâ b. Ma'rûr'dan bildiriyor: Resûlullah'n (seiuiehu

aleyhi «eseiiem): "nsanlarn en hayrl olannn kim olduunu söyleyeyim mi
?"

diye

sorduunu iittim. Ashab: “Tabi ki söyle yâ Resûlallah!" dediler. Allah Resulü

(sellallahu aleyhi vesdiem): "Allah yolunda atm sürüp saldrmay veya saldrya uramay

bekleyen kiidir" buyurdu ve: "Ondan sonra kimin geldiini söyleyeyim mi?"

diye sordu. Ashab: “Tabi ki söyle yâ Resûlallah!" dediler. Allah Resûlü (saiiailohu

aleyhi veseiiem): "Koyun sürüsünün banda duran, namazn klp zekâtn veren,

sahip olduu malda Allah'n hakk olann bilen ve insanlarn errinden uzak

duran kiidir

"

buyurdu .

1

Nesâî, Hâkim ve Beyhakî, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildiriyor: Resûlullah (saiuiahu

aleyhi vesellem) Tebûk savann yapld yl srtn bir hurma aacna dayayp

Müslümanlara bir konuma yapt ve öyle buyurdu: "nsanlarn en hayrl

olannn kim olduunu söyleyeyim mi? nsanlarn en hayrls, atnn veya

devesinin üzerinde veya yaya olarak ölüm kendisine gelene dek Allah yolunda

çalp çabalayan kiidir. nsanlar içinde en kötü olan kii de, Allah'n Kitab'n

okuyup da içindeki hükümlerden hiçbirine riayet etmeyen günahkâr kiidir."
1

Ebû Dâvud ve Hâkim'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Üç kii Yüce Allah'n güvencesi

altndadr. Bunlardan biri Allah yolunda savaa çkan kiidir. Bu kii ölene dek

Allah'n güvencesi altndadr. Ya ehit düürüp Cennetine sokar veya sevap ve

ganimet elde etmi olarak onu ailesine geri döndürür. Bir dieri mescide giden

kiidir. Bu kii de vefat edene dek Allah'n güvencesi altndadr. Ya cann alp

onu Cennetine koyar ya da sevap ve ganimet elde etmi olarak onu evine geri

döndürür. Üçüncüsü de evine selam vererek giren kiidir. Bu kii de Allah'n

güvencesi altndadr."3

Hâkim, bnu'l-Hasâsiyye'den bildiriyor: Müslüman olup biat etmek üzere

Resûlullah'a (salallahu aleyhi vesellem) geldim. Bana: "Allah'tan baka ilah olmadna,

Muhammed'in de onun kulu ve resûlü olduuna ahadet edersin, be vakit

namaz klarsn, Ramazan orucunu tutarsn, zekatn verirsin, haccedersin ve

Allah yolunda cihad edersin " artlann kotu. Ben: “Yâ Resûlallah! ki tanesine

‘ bn Sa'd (8/313, 314).
1 Nesâî (3106), Hâkim (2/67, ''sahîh") ve Beyhakî (9/160), u// (4290), Zayf hadistir

(Elbânî, Da'îfSünen en-Nesâî, 199).

5 Ebû Dâvud (2494) ve Hâkim (2/73, "sahîh"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen

Eb Dâvud. 2178).
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(namaz ile oruca) güç yetiremem. Zekata gelince sadece on tane devem var

ve bunlan da ailem süt ve yük için kullanyor. Cihad konusunda, sava

esnasnda kaçan kiinin Allah'n gazabna maruz kalacan söylüyorlar. Ben

de sava esnasnda ölümden korkup kaçmaktan endie ederim" dediimde

Allah Resûlü elini açtp kapatt ve: "Zekat yok, cihad yok! Peki, ne ile Cennete

gireceksin?" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Sana biat edeceim" dediimde

kotuu tüm artlar üzerinden biatimi kabul etti.’

Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi resellem):

"Allah yolunda çkarlan göz, Allah yolunda nöbet tutan göz ve Allah

korkusuyla alayan göz olmak üzere üç göze Cehennem atei dokunamaz"

buyurmutur.

1

Ahmed, Nesâî, Taberânî ve Hâkim'in Ebû Reyhâne'den bildirdiine göre

Resûlullah MbIIbIij Beyhi vraeiiem) öyle buyurmutur "Allah korkusuyla ya aktan

göze Cehennem atei haram klnmtr. Allah yolunda geceyi uykusuz geçiren

göze, Allah'n haram ettii eylere bakmaktan uzak duran göze ve Allah

yolunda çkarlan göze Cehennem atei haram klnmtr."

3

Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiM

öyle buyurmutur: "Gecenin koyu karanl gibi karanlk olan fitnelerin

gölgesi üzerinize dütü! Böylesi fitnelerden de ancak da banda yaayp kendi

koyanlarnn sütünden beslenen ya da Allah yolunda cihad etmek üzere atn

sürüp klcnn kazand ganimeti yiyen kiiler kurtulabilir
."A

bn Mâce'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi yeseiiem) öyle buyurmutur: "Allah yolunda cihad eden kii Allah'n

güvencesi altndadr. Allah ya (cann alp) onu rahmet ve mafiretine katar

veya elde ettii sevap vc ganimetle ailesine geri döndürür. Allah yolunda cihad

eden kii, ailesine dönene kadar gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle

geçiren kii gibidir."5

1 Hâkim (2/80, "sahîh").

1 Hâkim (2/82, "sahîh"). Zehebî de hadisi zikretmi ve: "Ravi Ömer b. Râid zayf

addedildi" demitir.
3 Ahmed 28/445, 446 (17213), Nesâî (3117), S.el-Kübrâ (8869), Taberânî, M. el-Evsal

(8741) v '

' ikim (2/83, "sahîh"). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
4
Hur,.m (2/93, "sahîh").

5 bn Mâce (2754). Sahih hadisbr (bak: r.ibânî, Sa/îh Sünen bn Mâce, 2225).
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bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, uab’da Osmân b. Affân'dan bildirdiine

göre Resûlullah (saUaiiahu aleyhi vesdiem): "Yüce Allah yolunda nöbetle geçirilen bir gece,

gündüzleri oruçla geceleri de ibadetle geçirilen bin günden daha deerlidir"

buyurmutur.

1

Tirmizî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (uUsJiahu aleyhi vueiiam):

"Allah hayetinden alayan göz ile Allah yolunda nöbet tutan göz olmak üzere

iki göze Cehennem atei dokunamaz" buyurmutur.

2

Ebu Ya'lâ ve Taberânî, M. el-Evsat’ta, Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah (sailaUahu aleyhi resellem): "Allah yolunda nöbet bekleyen göz ile Allah

hayetinden alayan göz olmak üzere iki göze Cehennem atei dokunamaz

"

buyurmutur.
3

Taberânî'nin Muâviye b. Hayde'den bildirdiine göre Resûlullah (saliailehu aleyhi

veseliem): "Allah yolunda nöbet tutan göz, Allah hayetinden alayan göz ve

Allah'n yasaklad eylere bakmaktan uzak duran göz olmak üzere üç göze

Cehennem atei dokunamaz" buyurmutur .

4

Hâkim ve Beyhakî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallaliahj aleyhi veseliem): "Size Kadir gecesinden daha deerli olan bir geceyi söyleyeyim

mi? Kiinin ailesine geri dönüp dönmeyeceini bilemedii tehlikeli bir yerde

nöbet tuttuu gecedir" buyurmutur.
5

Hâkim ve Beyhakî’nin Ebu Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (nllalbhu

aleyhi veseliem): "Allah hayetinden alayan göz ile Allah yolunda nöbet tutan göz

olmak üzere iki göze Cehennem atei haram klnmtr" buyurmutur.

6

Isbehânî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (ohflafa Bfeytu veseliem):

“Allah'n yasaklad eylere bakmaktan uzak duran göz, Allah yolunda

gecesini (nöbette) uykusuz geçiren ve Allah hayetinden sinek ba kadar olsa

’ bn Mâce (2766), Hâkim (2/81, "sahîh") ve Beyhakî (4234). Eibânî, es-Silsiletu'd-

Da'ife'de (3/381) hadisin zayf olduunu söylemitir.

* Tirmizî (1639, "hasen"). Sahîh hadistir (Eibânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1338).

5 Ebû Ya'lâ (4346) ve Taberânî (5779). Ebû Ya'lâ'nn Müsned'inin muhakkiki: "Hasen

hadistir" demitir.
4 Taberânî 19/416 (1003). Heysemî, Mecmau ‘z-Zevâid'de (5/288) der ki: "snadnda

tanmadm biri olan Ebû Habîb el-Ankazî vardr. Ebû Habîb el-anavî olduunu
söyleyenler de vardr. Dier ravileri ise güvenilirdir."

5 Hâkim (2/80, 81, "sahih") ve Beyhakî, uab (4234).
6 Hâkim (2/83) ve Beyhakî, uab (4235). Zehebî, Talhîsu'l-Müstedrek'le isnadnda

kopukluk olduunu söylemitir.
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dahi ya aktan göz dndaki bütün gözler kyamet gününde alayacaktr"

buyurmutur.'

bn Mâce'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aieyt veseHem): "Allah

yolunda nöbetle geçirilen bir gün, kiinin ailesinin yannda gündüzlerini

oruçla, gecelerini de ibadetle geçirecei, her yl üçyüz günden oluan bin yldan

daha deerlidir" buyurmutur.

1

bn Mâce'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sdaflahu aierb «senem): "Allah

yolunda öle ile akam aras yol alan kiinin bu süre zarfnda kendisine deen

toz kadar Kyamet gününde misk olarak üzerinde durur

"

buyurmutur .

3

Abdurrezzâk, Mekhûl'den bildiriyor. Ashâbdan bazlannn bize bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:
"
Bir devenin iki sam

arasndaki zaman kadar ile Allah yolunda savaan kii ölse de, öldürülse de

Cennete girer. Kii dümana doru bir ok att zaman, ok yerine ulasa da

ulamasa da bir köle azat etmi gibi sevap alr. Kiinin Allah yolunda aaran

her bir kl kyamet gününde kendisi için bir nur olur. Allah yolunda bir yara

alan kii, kyamet gününde bu yaras misk gibi bir koku saçarak ve kan Zafirân

renginde akarak huzura çkar.
"4

Beyhakî, Ekder b. Humâm'dan bildiriyor: Peygamberimizin (saHalahu aleyhi «seiiem)

ashabndan biri bize öyle anlatt: Bir defasnda Mescid-i Nebevî'de

otururken gencin birine: “Allah Resûlü’ne git ve hangi amelin cihada denk

olduunu sor” dedik. Genç gidip sorunca, Resûlullah Malafa aleyhi vesbIM: "Hiçbir

amel ona denk deildir" karln verdi. Genci ikinci defa ayn soruyla

gönderdiimizde Allah Resûlü yine ayn cevab verdi. Sonrasnda gence:

“Ayn soruyu Resûlullah'a Maiiehu aleyhi »esellem) üç defa sorabiliriz. ayet

üçüncüsünde sana yine ayn cevab verecek olursa o zaman ona hangi amelin

cihada yakn olabileceini sor" dedik. Genç gidip ayn soruyu sorunca, Allah

Resûlü (saiiaiiahu aleyhi «selleri): "Cihada denk olabilecek bir amel yoktur" karln
verdi. Genç: “Yâ Resûlallah! Peki, ona yakn olabilecek bir amel var m?” diye

’ et-Terîb ve't-Terhîb'de (2/251) geçtii üzere Esbehânî. Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu't-

Terîb ve't-Terhîb, 790).
1 bn Mâce (2770). Uydurma hadistir. (Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 609). es-Silsiletu'd-

Da'tfe'ye (1234) baknz.
, bn Mâcc (2775). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 609). es-Silsiletu's-

Sahîha' ya (2338) baknz.
* Abdurrezzâk (9539). Konu için Ahmed, Müsned'e 36/424, 425 (22110) baknz.
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sorunca, Allah Resûlü (^Biieiiahu aleyhi veseliem): "Temiz sözlerle konuma, devaml olarak

oruç tutma ve her yl hacca gitmektir. Bunlar haricinde de cihada yakn

olabilecek amel yoktur" buyurdu .

1

Nesâî, bn Hibbân ve Hâkim, Fadâle b. Ubeyd'den bildiriyor Resûlullah’n

(salBiahu aleyhi rnelBm) öyle buyurduunu iittim: "Bana iman edip Müslüman olan

ve Allah yolunda cihad eden biri Cennetin kenarnda, biri de Cennetin

ortasnda olmak üzere iki ev verilmesine kefilim! Bana iman edip Müslüman

olana ve Allah yolunda cihad edene biri Cennetin kenarnda, biri Cennetin

ortasnda, biri de Cennetin en yüksek yerinde olmak üzere üç ev verilmesine

kefilim! Bunlar yapan kii her nerede ve ne zaman ölürse ölsün hayrl olan

tüm eyleri ifa etmi, kötü olan tüm eylerden uzak durmu olur.”
2

Hâkim ve Beyhakî'nin mrân b. Husayn'dan bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiBiiahu aleyhi veseiiam): "Kiinin sava esnasnda safta ksa bir süre durmas, Allah

katnda kiinin altm yl ibadet etmesinden daha deerlidir

"

buyurmutur .

3

Ahmed ve Bezzâr, Muâz b. Cebel’den bildiriyor: Allah Resûlüne: “Yâ

ResûlallahI Cennete girmemi salayacak bir amel söyle" dediimde, Allah

Resûlü (sallallahu aleyhi »esellem): "Tebrikler! Tebrikler! Büyük bir eyi sordun! Deerli

bir eyi istedin! Ancak Yüce Allah'n kendisi için hayr diledii kiiler için bu

pek kolaydr. Allah'a ve âhiret gününe iman edersin, namazm klar zekatn

verirsin, sadece Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir eyi ortak komazsn. Ölene

kadar bunu yapar ve bu hal üzerinde iken ölürsen Cennete girersin" karln
verdi ve: "Ey Muâz! stersen sana slam'n ban, dayanaklann ve zirvesini

söyleyeyeyim” diye de ekledi. "Yâ Resûlallah! Tabi ki söyle” dediimde de

öyle buyurdu: "slam'n ba, Allah'tan baka ilah olmadna, tek ve ortaksz

olduuna, Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduuna ehadet etmendir.

slam'n dayanaklar da namaz ile zekattr. slam’n zirvesi de Allah yolunda

cihad etmektir. Ben insanlarla, namaz klana, zekat verene, Allah'tan baka

ilah olmadna, tek ve ortaksz olduuna, Muhammed'in de onun kulu ve elçisi

olduuna ehadet edene kadar savamakla emrolundum. ayet bunlar kabul

ederlerse hakketmedikleri sürece canlarn ve mallarn benden korumu olurlar.

Kalplerindeki dolaysyla da hesaplarn Allah'a verirler."

’ Beyhakî (3894).

' Nesâî (3133), bn Hibbân (4619) ve Hâkim (2/60, 71, "sahîh"). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesaî, 2936).

3 Hakim (2/68, "sahîh") ve Beyhakî (4231, 4232, 4953). es-Silsiletu’s-Sahîha'yâ (902)

baknz.
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Resûlullah (ssileiJahu aleyhi vesaiiem) sonra öyle buyurdu: "Muhammed'in nefsi

elinde olana yemin olsun ki kii farz namazlar dnda ancak cihad gibi bir

amelde yüzü solduu veya aya tozland zaman âhiretteki makamn
yükseltebilir. Bineini Allah yolunda telef etmesi veya Allah yolunda binilmek

üzere vermesi kadar kiinin Mizan'nda ar basan baka bir ameli olamaz."'

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBiaiBhu aleyhi

veseflem):
"slam'n zirvesi cihattr ve bu zirveye ancak en iyi olanlar ulaabilir"

buyurmutur.

2

Ebû Dâvud ve bn Mâce'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiBiiahu aleyhi veseiiem): "Kim savaa katlmaz veya savaa katlan bir

askerin teçhizatm karlamaz veya savaa çkan kiinin geride kalan ailesinin

gözetimini üzerine almazsa kyamet kopmadan önce mutlaka bana bir felaket

gelir" buyurmutur.
3

Abdurrezzâk, Musannefte Mekhûl'den bildirdiine göre Resûlullah (saHai^

aleyhi veseiiem):
"
Bir aile, içinden savaa katlan çkmazsa veya savaa katlan bir

askerin teçhizatn karlamazsa veya savaa çkan kiinin geride kalan ailesinin

gözetimini üzerine almazsa kyamet kopmadan önce mutlaka bana bir felaket

gelir" buyurmutur.
4

Abdurrezzâk, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân,

Hâkim ve Beyhakî’nin Muâz b. Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah (saMahu

deyhi va»iem) öyle buyurmutun "Bir devenin iki sam aras kadar Allah yolunda

savaan kiiye Cennet vacip olur. Samimi bir ekilde Yüce Allah'tan kendisine

savamay ihsan etmesini dileyen kiiye ehit sevab verilir. Allah yolunda

dümandan veya bir kazadan dolay bir yara alan kii kyamet günü huzura

çkt zaman yaras ilk günkü gibi taze, rengi zafirân renginde, kokusu da misk

’ Ahmed 36/433-435 (22122) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1653). Müsned'in muhakkikleri:

"Son söz hariç bütün tarikleri ve ahidleriyle sahih hadistir. Son söz ise haan

liayrihi'dir" demilerdir.
1 Taberârû (7885). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid'de (5/274) der ki: "snadnda zayf biri

olan Ali b. Zeyd vardr."

* Ebû Dâvud (2503) ve bn Mâce (2762). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce,

2231).

4 Abdurrezzâk (9275).
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gibi olur. Kiinin, Allah yolunda iken bedeninde çkan bir çban onun ehitlik

mührü olur."'

Nesâî’nin bn Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur: "Yüce Allah buyurur ki: "Srf benim rzam umarak

yolumda cihada çkan kiiyi geri döndürmem halinde elde ettii sevap ve

ganimetle döndürmeyi, cann almam halinde de onu balamay garanti

ederim."
2

Taberânî ve Beyhakî’nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "
Allah yolunda yüzü tozlanan kiiyi Yüce

Allah kyamet gününde Cehennemin dumanndan emin klar. Allah yolunda

ayaklan tozlanan kiiyi Yüce Allah kyamet gününde ayaklann Cehennemin

ateinden emin klar."3

Ebû Dâvud, MerâsVde Rabî' b. Ziyâd'dan bildiriyor: Resûîullah (sallallahu aleyhi

vesellem) bir seferi srasnda yol alrken Kureyli bir gencin yolun dndan
yürüdüünü gördü. "Bu filan kii deil mi?" diye sorunca, ashab: “Evet!"

dediler. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem): "Onu yanma çann" buyurunca da

genci yanna çardlar. Allah Resûlü ona:
"
Neden yolun dndan

gidiyorsun
?"

diye sorunca, genç: “Yâ Resûlallah! Yolun tozundan rahatsz

oluyorum" karln verdi. Bunun üzerine Resûîullah (sallallahu aleyhi vesellem): “Yolun

dna çkma! Muhammed'in cam elinde olana yemin olsun ki bu tozlar

Cennetin kokularndandr" buyurdu ."4

Ebû Ya’lâ, bn Hibbân ve Beyhakî’nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine

göre Resûîullah (sallallahu aleyhi vesellem): yolunda ayaklar tozlanan kiiye Yüce

Allah Cehennem ateini haram klar" buyurmutur .

5

Tirmizî, Ümmü Mâlik el-Behziyye'den bildiriyor: Resûîullah (sallallahu aleyhi vesellem)

bir fitneden bahsetti ve onun yakn bir zamanda geleceini de söyledi. Ona:

* Abdurrezzâk (9534), Ahmed 36/342, 374 (22014, 22050, 2211), Ebû Dâvud (2541, lafz

kendisinindir), Tirmizî (1654, 1657, "sahîh"), Nesâî (3141), bn Mâce (2792), bn Hibbân

(4618), Hâkim (2/77, "sahîh") ve Beyhakî (9/170), uab (4249-1251). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2251).
1

Nesâî (3126). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 2929).
3 Taberânî (7482) ve Beyhakî (4296). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (5/287) der ki:

"snadnda metruk biri olan Camî' b. Sevb vardr."
4 Ebû Dâvud (sh. 174).

5 Ebû Ya'lâ (2075), bn Hibbân (4604) ve Beyhakî (9/162). bn Hibbân'n Sahîh'inin

muhakkiki: "Sahih hadistir" demitir.
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“Yâ Resûlallah! Böylesi bir fitnede insanlann en hayrls kim olacaktr?” diye

sorduumda: "Sürüsünün banda bulunup bunlarn hakkn (zekatn) veren

ve Allah'a ibadet eden kii ile atn sürüp cihada çkan, düman korkutan ve

düman tarafndan korkutulan kiidir" karln verdi .

1

Tirmizî, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (rfafiahu »M «mflem) öyle buyurmutur: "Salan süt memeye geri

dönmedikçe Allah hayetinden alayan adama Cehennem atei dokunamaz.

Allah yolunda solunan toz ile Cehennem duman bir müslümanm burnunda bi r

araya gelemez."
1

Tirmizî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Cssilaiiahu aieytî

vEseliem) öyle buyurmutur:
"
Yüce Allah için iki damla ile iki izden daha sevimli

bir ey yoktur. Damlalar, Allah hayetinden kiinin gözünden dökülen gözya

damlas ile Allah yolunda savaan kiiden akan kan damlasdr. zler ise, Allah

yolunda savarken ald yara izi ile kiide bir farz yerine getirirken meydana

gelen izdir.
"3

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî’nin Muâz b. Cebel'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiiatiahu aleyhi «milim) öyle buyurmutur "ki çeit

sava vardr. Savanda Allah rzasn gözeten, komutana itaat eden, bu yolda

maln harcamaktan çekinmeyen, yoldana kolaylk gösteren, fesattan uzak

duran kiinin uykusu da uyankl da kendisine sevap olarak döner. Ancak

gösteri, nam ve öhret için savaa çkan, komutana isyan eden ve yeryüzünde

fesat çkaran kii
,
geri döndüünde bu günahlarn karlayacak bir sevap bile

elde etmi olamaz."*

Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî'nin Abdullah b.

Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre Resûlullah Miiahu aleyhi veahm) öyle

buyurmutur: "Allah yolunda savap ganimet elde ederek sa salim bir ekilde

geri dönen birlie ecrinin üçte ikisi (salk ve ganimet olarak) dünyada verilmi

olur ve kalan üçtebirlik ksm da âhirette alrlar. Ancak Allah yolunda savap

’ Tirmizî (2177). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1769).

5 Tirmizî (1633, 2311, "sahih"), Nesâî (3107, 3108), Hâkim (4/260) ve Beyhakî, uah
(800, 801). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1333, 1881).

5 Tirmizî (1669, "hasen"). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Trmizî, 363).

* Ahmed 36/368 (22042), Ebu Dâvud (2515), Nesâî (3188, 4206), Hâkim (2/85, "sahîh"'

ve Beyhakî, uah (4265). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebi Dâvud, 2195).
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yenilen ve yaral bir ekilde ganimet elde edemeden geri dönen birlie sevab

(ahirette) tam olarak verilir.
,n

Ebû Dâvud'un bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (s^taUahu ateyh «telem):

"îyne türü alveriler yaptnz, tarla sürüp ekin biçmeyle urap kendinizi

tarma verdiiniz ve cihad braktnz zaman Yüce Allah sizleri öyle bir zillete

maruz brakr ki dininize geri sanlana kadar onu üzerinizden atamazsnz"

buyurmutur.

2

Hâkim ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aByhi veseiiem)

bir müfrezenin yola çkmas emrini verdi. Ashab: “Yâ Resûlallah! Bu gece

çkalm m yoksa yann sabah m bekleyelim?" diye sorunca, Allah Resûlü

(sailallahu aieytî «seliem): "(Hemen yola çkp) bu geceyi Cennet bahçelerinden bir bahçe

içinde geçirmeyi istemez misin?" karln verdi .

3

Taberânî’nin Selmân’dan bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu aleyhi meiiem):

"Allah yolunda yürei ürperen müminin günahlar, hurma dalnn hurmalarn

dökmesi gibi dökülüp gider" buyurmutur.

4

Bezzâr, bn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (sailallahu aleyhi yasallm): "Bir hac krk

gazveden daha hayrldr. Bir gazve de krk hacdan daha hayrldr" buyurdu.

Allah Resûlü bu sözüyle kiinin ilk defa ifa edecei haccn krk gazveden daha

hayrl olduunu, ancak bir gazvenin hac üzerine yaplacak krk hacdan daha

hayrl olduunu ifade etmitir.
5

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî’nin Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (saUaUahu aleyhi rneiiem) öyle buyurmutur: "lk defa ifa edecek birisi

için bir hac on gazveden daha hayrldr. lk hacetin ifa eden biri için de bir

gazve, yapaca on hacdan daha hayrldr. Deniz yoluyla yaplan bir gazve,

kara yoluyla yaplan on gazveden daha hayrldr. Allah yolunda bir denizi aan

'

Müslim (1906), Ebû Dâvud (2497), Nesâî (3125), bn Mâce (2785), Hâkim (2/78) ve

Beyhakî, uab (4245).

2 Ebû Dâvud (3462). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dtoud. 2956).

J Hâkim (2/74, "sahîh") ve Beyhakî, uab (4239).
4 Taberânî (6086), M. cl-Evsat (8345). Heysemi, Mcanat ’z-Zevâid'de (5/276) der ki:

"snadnda zayf biri olan Amr b. el-Husayn vardr."
5 Bezzâr, Kefu'I-Estâr (1651). Iieyscmî, Mecmau ’z-Zevâid’dc (5/279) der ki: "Ravi

Anbese b. Hubeyre'yi bn Hibbân güvenilir bulurken, Zehebî onun mechûl biri

olduunu söylemitir."
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kii tüm vadileriam gibidir. Böylesi bir yolculukta ba dönen kii savarken

vurulup kanlan içinde çrpnan kii gibidir."'

Beyhakî*nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (nM«hu«M «dier):

"Bir hac, on gazveden daha hayrldr. Bir gazve de on hacdan daha hayrldr"

buyurmutur.

1

Ebû Dâvud, Merâstl’de Mekhûl'den bildiriyor: Tebûk sava srasnda hac

yapmak için izin isteyenler çoalnca Allah Resûlüisaiiaiah aleyhi vescUem): "lkhaccu

yapan kii için bir gazve krk hacdan daha hayrldr" buyurdu .
3

Abdurrezzâk'n bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah Udldiohu aleyhi ««ierr):

"Allah yolunda cihad için yaplan bir yolculuk, elli hacdan daha deerlidir"

buyrumutur.*

Müslim, Tirmizî ve Hâkim'in Ebû Mûsa el-E’arî'den bildirdiine göre

Resûlullah (niiaiiahu aleyhi vesdiem): "Cennet kaplan klçlann gölgesi altndadr"

buyurmutur .

3

Tirmizî’nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiwiahu aleyhi veseiien)

öyle buyurmutur. "Yüce Allah: «Benim yolumda cihad eden kii güvencem

altndadr. Cann alrsam onu Cennete koyanm. Geri döndürmem halinde de

sevap veya ganimetle birlikte döndürürüm» buyurur."
6

Ahmed, Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme, bn Hibbân, Taberânî ve Hâkim'in Muâz

b. Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah (safabhu aleyh. «seUem) öyle buyurmutur

"Allah yolunda cihad eden kii, Yüce Allah'n güvencesi altndadr. Hastay

ziyaret eden kii, Yüce Allah'n güvencesi altndadr. Sabah veya akam mescide

giden kii, Yüce Allah'n güvencesi altndadr. Yöneticinin yanna onu

uyarmak için giren kii, Yüce Allah'n güvencesi altndadr. Evinde oturup

’ Mecma'da (5/281) geçtii üzere Taberânî, M. el-Kebîr ile M. el-Ev$at (3144), Hâkim

(2/143, "sahîh") ve Beyhakî, uab (4222). Elbânî, es-Silsiletu’d-Da’î/e'de (123) hadisin zayf

olduunu söylemitir.
1

Beyhakî, uab (4221). Elbânî, Da'îfu’l-Câmfde (4663) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
1 Ebû Dâvud (sh. 174).

4 Abdurrezzâk (9546).

s Müslim (1902), Tirmizî (1659) ve Hâkim (2/70).

6
Tirmizî (1620, "sahîh"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen el-Tirmzî, 1321).
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kimsenin dedikodusunu yapmayan kii de, Yüce Allah'n güvencesi

altndadr

Ahmed, Ebû Dâvud ve Nesâî, Abdullah b. Hubî el-Has'amî’den bildiriyor:

Peygamberimize (uüallehu aleyhi vaseliam): "Hangi ameller daha deerlidir?" diye

sorulunca: "üphe barndrmayan bir iman
,
ganimetinde ihanet edilmeyen

cihad ve gerei gibi yaplm bir hac" karln verdi. "Hangi sadakalar daha

deerlidir?" diye sorulunca: "Az mal olan kiinin verdii sadakadr" karln
verdi. “Hangi hicret daha deerlidir?” diye sorulunca: ",Allah'n haram kld
eylerden hicret etmek, uzak durmaktr" karln verdi. "Hangi cihad daha

deerlidir?” diye sorulunca: "Kiinin malyla ve canyla müriklere kar

yapt cihattr" karln verdi. "Hangi ölüm ekli daha deerlidir?" diye

sorulunca da: "Kan aktlp atnn ayaklan kesilen kiinin ölümüdür"

karln verdi.

1

Mâlik, 8uhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Ebû Hureyre’den bildiriyor

Resûlullah{»i8iWuB»8Yt»«seiiBm) öyle buyurdu: "Kii sahip olduu mallardan birer

çift sadaka olarak verdii zaman kyamet gününde Cennetin her bir kaps

kendisine: «Ey Allah’n kulu! Gel, bu kap senin için daha hayrldr!» diye

seslenir. Kii çok namaz klanlardan ise namaz kapsndan, cihad eden birisi ise

cihad kapsndan, çok oruç tutanlardan ise Reyyân kapsndan, çok sadaka veren

biri ise de sadaka kapsndan bu ekilde çarlr." Ebû Bekr: "Anam babam

sana feda olsun yâ Resûlallah! Kii bu kaplardan hangi birisinden çarlsa

zaran olmaz. Peki, bütün kaplardan çarlan olur mu?" diye sorunca, Allah

Resûlü (salBBhu ateyt* vesellen): "Evet, olur. Umarm sen de onlardan biri olursun"

karln verdi. 3

Mâlik, Abdurrezzâk, Musannefte, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah, kendi yolunda cihada çkan kiinin

güvencesi olur ve: «Srf benim rzam için cihad etmekten, bana iman ve

elçilerimi tasdikten baka bir ey için çtkm deildir. Bunun için onu ya

Cennete koyma ya da çkt evine, sevabn veya ganimetini alm bir ekilde

1 Ahmed 36/412 (22093), bn Huzeyme (1495), bn Hibbân (372), Taberânî 20/37, 38

(54, 55) ve Hâkim (2/90, "sahîh"). Müsnec? in muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
1 Ahmed 24/122 (15401), Ebû Dâvud (1325, 1449) vc Nesâî (2525, 5001). Müsned’m

muhakkikleri: "Isnâd kavidir" demilerdir.
3 Mâlik (2/469), Buhârî (1897), Müslim 1027 (85), Tirmizî (3674) ve Nesâî (2237).
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döndürme güvencesini veriyorum» buyurur. Muhammed'in nefsi elinde olana

yemin olsun ki Allah yolunda yara alan kii, kyamet günü huzura yaras henüz

yeni alnm gibi kanayarak ve misk gibi kokarak çkar. Muhammed'in nefsi

elinde olana yemin olsun ki müslümanlara zor gelmeyeceini hibeydim savaa

çkan hiçbir birlikten asla geri durmazdm. Ancak herkesi savaa götürecek

bineklere sahip deilim. Herkes de savaa çkacak binee sahip deil. Benim

savaa çkp onlarn geride kalmas da güçlerine gider. Muhammed'in nefsi

elinde olana yemin olsun ki Allah yolunda savaa katlp öldürülmeyi, sonra

dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi isterdim."'

bn Sa'd'n Süheyl b. Amridan bildirdiine göre ResûlullahMaiiahu aleyhi «ailem):

"Birinizin Allah yolunda cihadda ksa bir zaman bulunmas, ailesi arasnda

geçirecei bir ömürlük amelinden daha hayrldr" buyurmutur.

2

Ahmed, Ebû Umâme'den bildiriyor: Çktmz müfrezelerden birinde

içimizden biri içinde su bulunan bir maara gördü. Kendi kendine dünyadan

el ayak çekip o maarada yaamay, suyundan içip çevredeki bitkilerden

yiyeceini tedarik etmeyi düündü. Bu durum Peygamberimize (saiiaiiahu aleyhi

vBMiam) zikredilince: "Ben Yahudilik veya Hristiyanlk diniyle deil tevhid ve

kolaylk dini olan slam diniyle gönderildim. Muhammed'in nefsi elinde olana

yemin olsun ki Allah yolunda sabah veya akam vakti yürüme, dünya ve

içindekilerden daha hayrldr. Birinizin cihad esnasnda safta bir süreliine

durmas, altm yllk namazndan daha hayrldr" buyurdu .

3

Ahmed, Amr b. el-Âs'tan bildiriyor Adamn biri: “Yâ Resûlallah! Hangi

amel daha deerlidir?" diye sorunca, Allah Resûlü (sallaiiahu aleyhi meltem): "Allah 'a

iman, buyruklarm tasdik, yolunda cihad ve gerei gibi yaplm haçtr"

karln verdi. Adam: “Yâ Resûlallah! Çok külfetli eyler söyledin" deyince,

Allah Resûlü (sdbDahu aleyhi vaseiiem): "Yumuak sözler söyleme, yemek ikramnda

bulunma, müsamahakâr olma ve güzel ahlaktr" buyurdu. Adam: “Ben tek bir

’ Mâlik (2/443, 460, 461, 465), Abdurrezzâk (9529, 9530, 9532), Buhâri (36, 2797, 2972,

3123, 5533, 7226, 7227, 7457, 7463), Müslim (1876), Tirmizî (1656), Nesâî (3122, 5045), bn
Mâce (2753) ve Beyhakî (9/157), uab (4236).

2 bn Sa'd (5/453, 7/405). Elbânî, es-Slsiletu ’d-Da 7/e’de (1839) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
3 Ahmed 36/623 (22291). Müsned’in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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ey stiyorum" deyince, Allah Resûlü (sahlahu aleyh veseilem): "O zaman git ve sana

takdir ettii eyler konusunda Allah' suçlama(teslimiyet göster)" buyurdu.’

Ahmed, Mühacir kadnlardan biri olan Abdullah'n kz ifâ'dan bildiriyor:

Resûlullah'a (saiiiiahu aleyh veseilem) en deerli amelin hangisi olduu sorulunca:

"
Allah'a iman, yolunda cihad ve gerei gibi yaplm haçtr

"

karln verdi .

1

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de Hasan(- Basrî)’den bildiriyor: "slam

on temel üzerine ina edilmitir. Bin ihlastr ki ftrat denilen eydir. Dieri

namazdr ki o da kiinin slam milletinden olduunun göstergesidir. Dieri

zekattr, o da maln temizlenmesidir. Dieri oruçtur, kiiyi günahlardan

koruyan bir kalkandr. Dieri haçtr, o da eriattr. Dieri cihattr ki kiinin

izzetidir. Dieri iyilii emretmektir ki kyamet gününde kiinin lehine

hüccettir. Dieri kötülükten alkoymaktr ki kötülüklerden korunmadr. Dieri

verilen emirlere itaattir ki o da kiinin günaha dümesini önler. Bir dieri de

cemaattir ki sevgiye vesiledir.”3

Ahmed'in Amr b. Abese’den bildirdiine göre Hz. Peygamber {saiiBiiahu aByh

veseiiam): "Allah yolunda bir devenin iki saml aras kadarlk savaan kiinin

yüzünü Yüce Allah Cehennem ateine haram klar" buyurmutur.

4

Taberânî'nin Ebu'l-Münziriden bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi veseilem):

"Allah yolunda cihad eden kiinin Cennete girii vacip olur" buyurmutur.*

Ahmed ile Taberânî'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah Maflahu aleyhi

waten): "Allah yolunda içine toz çeken kiiye Yüce Allah Cehennem ateini

haram klar" buyurmutur.

6

Tirmizî, Ibn Mâce ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (salfallahu aleyhi veseilem): "Üzerinde cihattan kalma bir iz tamadan Allah'n

huzuruna çkan kii eksik bir ekilde çkar" buyurmutur.

1

1 Ahmed 29/350 (17814). Musned'\n muhakkikleri: "Ravi Ridîn b. Sa'd'n zayf olmas

dolaysyla isnad zayftr" demilerdir.

' Ahmed 45/45 (27094). Miisned'm muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
J Hakîm et-Tirmizî (2/240).

A Ahmed 32/189 (19444). Müsned'm muhakkikleri: "Kavî liayrihi" demilerdir.
5 Tabcrânî 22/337, 338 (846). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'dc (5/276) der ki: "snâdmda

tanmadm biri olan Yezîd b. Sa'leb vardr. Dier ravileri ise güvenilirdir."

6 Ahmed 41/100 (24548) ve Taberânî, M. cl-Evsat (9423). Müsned' in muhakkikleri:

"Hasendir" demilerdir.
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Taberânî’nin Ebû Bekr es-Sdcfîk'ten bildirdiine göre Resûlullah (saNallahu aleyhi

vEsellem): “Bir topluluk ne zaman cihad brakrsa Yüce Allah mutlaka geneli

kapsayan bir azab verir" buyurmutur .

2

Taberânî'nin Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildirdiine göre Resûlullah Mailahu aleyhi

veseiiem): “nsanlar dinar ile dirhem biriktirmeye, tarla sürüp ekin biçmeyle

urap kendilerini tarma verdikleri zaman, yne türü alverilere baladklar

ve cihad braktklar zaman Yüce Allah onlar öyle bir zillete maruz brakr ki

dinlerine tekrar sonlana kadar onu üzerlerinden atamazlar" buyurmutur.
3

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî'nin Enes’ten

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sadaUahu aleyh vesellem): “Allah yolunda sabah veya

akam vakti bir yürüme, dünya ve içindekilerden daha hayrldr

”

buyurmutur.

4

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin Sehl b. Sa'd'dan

bildirdiine göre Resûlullah Mailahu aleyhi mellem): “Allah yolunda sabah veya akam

vakti bir yürüme, dünya ve içindekilerden daha hayrldr

"

buyurmutur.
5

Müslim ve Nesâî’nin Ebû Eyyûb'den bildirdiine göre Resûlullah Miaiiahu aleyh,

vesellem): “Allah yolunda sabah veya akam vakti bir yürüme, günein üzerine

doduu ve batt tüm eylerden daha hayrldr" buyurmutur.

6

Bezzârîn mrân b. Husayn'dan bildirdiine göre Resûlullah Mailahu aleyh,

vesellem): “Allah yolunda sabah veya akam vakti bir yürüme, dünya ve

içindekilerden daha hayrldr" buyurmutur.

7

’ Tirmizî (1666), bn Mâce (2763) ve Hâkim (2/79). Zayf hadistir (Elbârû, Da'îf Sünen

bn Mâce, 605).
‘

Tabcrânî, M. el-Evsat (3839). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (5/284) der ki: ’Taberânî

bunu M. el-Evsat'la hocas Ali b. Saîd or-Râzî’den rivayet etmitir. Dârakutnî, Ali

hakknda. "Çok da iyi deildir" derken, Zehebî: "Bazlar ondan rivayette

bulunmulardr" demitir."
3 Beyhakî, uab (4224, 10871). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (11) hadisin sahih

olduunu söylemitir.
4 Ahmed 19/353, 424, 20/27, 53, 401, 21/300 (12350, 12436, 12556, 12602, 13161, 13779,

13780), Buhârî (2792, 2796, 6568), Müslim (1880), Tirmizî (1651), bn Mâce (2757) ve

Beyhakî, uab (4256).

5 Ahmed 24/332 (15560), Buhârî (2794, 2892), Müslim (1881), Tirmizî (1648, 1664),

Nesâî (31 18) ve bn Mâce (2756).
6 Müslim (1883) ve Nesâî (3119).

7 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1658). Heysemî, Mecmau'z-Zeoâiddc (5/285) der ki: "îsnâdnda

zayf biri olan Yûsuf b. Hâlid es-Semtî vardr."
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Tirmizî ve bn Mâce’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saJiaiaht aleyhi vBrefem): "Allah yolunda sabah veya akam vakti bir yürüme, dünya ve

içindekilerden daha hayrldr" buyurmutur.’

Tirmizî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi veseiiem):

“Allah yolunda sabah veya akam vakti bir yürüme, dünya ve içindekilerden

daha hayrldr" buyurmutur.

2

Ahmed, Muâviye b. Hadîc'den bunun aynsn zikreder .

3

Abdurrezzâk, shâk b. Râfi'den bildiriyor: "Güvenilir birisinin bize

bildirdiine göre gazi evinden çkt zaman her gece, geride brakt her bir

ehli kble, zimmi ve hayvan saysnca kratlarla sevap kazanr ki bir gecede

sevab, da veya Uhud da kadar olur.”
4

Abdurrezzâk'n Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem): "Cuma ve cenaze namazlar ile cihad hariç bir erkeklerin yükümlü

olduu hereyden kadnlar da yükümlüdür" buyurmutur.

5

1

Tirmizî (1649, "hasen") ve bn Mâcc (2755). Sahih hadistir (bak: Elbârû, Sahih Sünen

et-Tirmizî, 1347).
J
Tirmizî (1649). Sahih hadistir (bak: Elbârû, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1347).

3 Ahmed 45/228 (27255). Müsned'in muhakkikleri: "Sahihtir" demilerdir.
4 Abdurrezzâk (9536).

5 Abdurrezzâk (9675).
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“Sana haram ay, yani onda savamay soruyorlar. De Ki: O
ayda savamak büyük bir günahtr. (nsanlar) Allah

yolundan çevirmek, Allah inkâr etmek. Mescid i Haramn
ziyaretine mâni olmak ve halkn oradan çkarmak ise Allah

katnda daha büyük günahtr. Fitne de adam öldürmekten

daha büyük bir günahtr. Onlar eer güçleri yeterse, sizi

dininizden döndürünceye kadar size kar savaa devam
ederler. Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse,

onlarn yaptklar iler dünyada da, âhirette de boa gider.

Onlar cehennemliktirler ve orada devaml kalrlar.

nananlar, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler

Allah’n rahmetini umarlar. Allah balar ve merhamet
eder.' (Batara Sur. 217 , 218 )

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî ve Beyhakî, Sünen'de

sahih bir senedle Cündüb b. Abdillah’tan bildiriyor: Resûl ullah (saildahu oieYh« vesehen

)

Ebû Ubeyde el-Cerrâh veya Ubeyde b. el-Hâris komutasnda ufak bir birlik

gönderdi. Birlik yola çkmadan Ebû Ubeyde (veya Ubeyde) Resûlullah'tan

(saiiaüahu aleyhi veseiiem) ayr kalaca için alaynca Allah Resûlü (saiiailahu aleyhi vesEiiem) onun

kalmasn söyledi ve yerine Abdullah b. Cah' komutan tayin etti. Abdullah'a

da bir mektup verip filan yere ulaana kadar mektubu açp okumamasn

emretti ve:
"
Mektubu okuduktan sonra emredilen eyi yapmaya

arkadalarndan kimseyi zorla götürme" buyurdu. Abdullah sözkonusu yere

ulatnda mektubu açp okudu. Okuduktan sonra: "nnâ lillâhi ve innâ ileyhi



Âyet: 217, 218 • Haram Aylarda Sava 459

râciûn. Resûlullah'n (salfaiiahu aleyh, veseiiem) emrini iittik ve itaat edeceiz" dedi ve

mektupta yazlanlar arkadalarna açklad. Mektubun açklanmasndan

sonra içlerinden iki kii geri dönerken dierleri yola devam etti. Yola devam

edenler müriklerden bnu'l-Hadrâmî ile karlanca onu öldürdüler. Ancak

öldürdükleri günün Recep ayndan m yoksa Cemaziyelâhir ayndan olduunu

da bilemediler. bnu'l-Hadramî’yi öldürmeleri üzerine mürikler,

müslümanlara: "Haram aylarda adam öldürdünüz!" dediler. Bunun üzerine:

"Sana haram ay, yani onda savamay soruyorlar. De ki: O ayda savamak

büyük bir günahtr. (nsanlar) Allah yolundan çevirmek, Allah' inkâr

etmek, Mescid-i Haramin ziyaretine mâni olmak ve halkn oradan

çkarmak ise Allah katnda daha büyük günahtr. Fitne de adam

öldürmekten daha büyük bir günahtr. Onlar eer güçleri yeterse, sizi

dininizden döndürünceye kadar size kar savaa devam ederler. Sizden

kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onlarn yaptklar iler dünyada

da âhirette de boa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devaml

kalrlar"' âyeti nazil oldu.

Baz müslümanlar. "Onu öldürmekle günaha bulamam olsalar da

bundan sevap da kazanmadlar" deyince de: "nananlar, hicret edenler ve

Allah yolunda cihad edenler Allah'n rahmetini umarlar. Allah balar ve

merhamet eder"
2
âyeti nazil oldu .

3

Bezzâr’tn bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana haram ay, yani onda

savamay soruyorlar ..." 4 âyetini açklarken: "Resûlullah (salHlahu aleyhi vesellem)

Abdullah b. Fülân' bir birliin banda gönderdi. Nahle vadisinde Amr b. el-

Hadramî ile karlatklarnda onu öldürdüler..." demi ve söz konusu hadis

zikretmitir .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Mürikler haram

aylardan birinde Resûlullah'n (ssiisi'ahu aleyhi vesriien) Mescid-i Harâm’a girmesine izin

vermeyip geri çevirmilerdi. Yüce Allah da bir sonraki yl yine haram aylardan

’ Bakara Sur. 217
1
Bakara Sur. 218

3 bn Cerîr (3/655, 656, 668), bn Ebî Hâtim 2/384, 387, 388 (2022, 2035, 2040), Taberânî

(1670) ve Beyhakî (9/11, 12). Heysemî. Mecmau 'z-Zevâid'de (6/198) der ki: ’Ravileri

güvenilirdir."

A Bakara Sur. 217

5 Bezzâr, Kefu’l-Estâr (2191). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (6/199) der ki: "snadnda

zayf biri olan Sa'd el-Bakkâl vardr."
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birinde Mekke'nin fethini Peygamberine ihsan etti. Bu konuda mürikler,

haram aylardan birinde fethi gerçekletirdii için Resûlullah' (saiiaiiahu »(eyb veseHem)

knadlar. Yüce Allah da cevaben: "...(insanlar) Allah yolundan çevirmek,

Allah' inkâr etmek, Mescid-i Haram'n ziyaretine mâni olmak ve halkn

oradan çkarmak ise Allah katnda daha büyük günahtr..."' buyurdu.

Yine Peygamberimizin (sailaiiahu aleyhi vesellem) gönderdii bir müfreze,

Cemâziyelâhir aynn son günü ile Recep aynn ilk gününde Tâif'ten

dönmekte olan Amr b. el-Hadramî'yi öldürdülar. Müslümanlar o günün

Cemâziyelâhir ayndan bir gün olduunu zannediyorlard. Ancak Recep aynn

ilk günüydü ve bunun farkna varmamlard. Böylesi bir günde müfrezedeki

müslümaniardan biri Amr' öldürmü ve yanndaki mallan almt. Bu olay

üzerine mürikler haber göndererek bu konuda Resûlullah' (sailaiiahu aieyti vBseiiem;

knadklann ifade ettiler. Buna cevaben Yüce Allah: "Sana haram ay, yani

onda savamay soruyorlar. De ki: O ayda savamak büyük bir günahtr.

(nsanlar) Allah yolundan çevirmek, Allah' inkâr etmek, Mescid-i Haram'n

ziyaretine mâni olmak ve halkn oradan çkarmak ise Allah katnda daha

büyük günahtr ..."
2 cevabn vermitir. Âyette Mescid-i Haram sakinlerin

buradan çkarmann ve Allah'a irk komann, Muhammed'in (aiMi^u aleyhi veseiiem

ashabnn söz konusu kiiyi öldürmesinden daha büyük ve ar olduu ifade

edilmitir."3

bn shâk, Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten bildirdiine göre bn Abbâs öyle

demitir: Müriklerden Amr b. el-Hadramî'nin öldürülmesi olay üzerine:

"Sana haram ay, yani onda savamay soruyorlar. De ki: O ayda savamak

büyük bir günahtr. (nsanlar) Allah yolundan çevirmek, Allah’ inkâr

etmek, Mescid-i Haram’n ziyaretine mâni olmak ve halkn oradan

çkarmak ise Allah katnda daha büyük günahtr. Fitne de adam

öldürmekten daha büyük bir günahtr. Onlar eer güçleri yeterse, sizi

dininizden döndürünceye kadar size kar savaa devam ederler. Sizden

kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onlarn yaptklar iler dünyada

da âhirette de boa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devaml

kalrlar
"4

âyeti nazil olmutur.

1

Bakara Sur. 217
J Bakara Sur. 217
3 bn Cerîr (3/657, 658) ve bn Ebî Hatim 2/385, 386 (2026, 2028, 2031, 2032).

4 Bakara Sur. 217
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bn Mende ile bn Asâkir'in klime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

öyle demitir: Hz. Peygamber (saiisiiahLi aie^ veseiiem) Safvân b. Beydâ’y, Abdullah b.

Cah komutasndaki bir birlikte gönderdi. Birlik Ebvâ taraflarnda ganimet

elde edince bu konuda: "Sana haram ay, yani onda savamay soruyorlar.

De ki: O ayda savamak büyük bir günahtr, (insanlar) Allah yolundan

çevirmek, Allah' inkâr etmek, Mescid-i Haram'n ziyaretine mâni olmak ve

halkn oradan çkarmak ise Allah katnda daha büyük günahtr. Fitne de

adam öldürmekten daha büyük bir günahtr. Onlar eer güçleri yeterse,

sizi dininizden döndürünceye kadar size kar savaa devam ederler.

Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onlarn yaptklar iler

dünyada da âhirette de boa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada

devaml kalrlar
" 1

âyeti nazil oldu.
2

bn Cerîr, Süddî'den bildiriyor: Resûlullah (saiieiiairuaieyhi veseiiem) Abdullah b. Cah

el-Esedî komutasnda yedi kiilik bir müfreze çkard. Müfreze Abdullah

komutasnda Ammâr b. Vâsir, Ebû Huzeyfe b. Utbe b. Rabîa, Sa'd b. Ebî

Vakkâs, Nevfel oullarnn müttefiki Utbe b. Cazvân es-Sülemî, Süheyl b.

Beydâ, Âmir b. Füheyre ve Ömer b. el-Hattâb'n müttefiki Vâkid b. Abdillah el-

Yarbûî'den oluuyordu. Allah Resulü, müfreze yola çkmadan Abdullah'a bir

mektup da yazd ve Melel vadisine ulaana dek bu mektubu açmamas emrini

verdi. Abdullah, Melel vadisine ulanca mektubu açt. çinde: "Nahle vadisine

ulaana dek ilerle!" yazyordu. Bunun üzerine Abdullah, arkadalarna:

“Ölümü göze alanlar vasiyetlerini yazp yola devam etsinler! Ben vasiyetimi

yapp Resûlullah'ntsaiiaiiahu aleyhi veseiiem) emri üzere yola devam ediyorum!" dedi.

Sonrasnda develerini kaybeden Sa'd b. Ebî Vakkâs ile Utbe b. azvân

geride kalrken dierleri Abdullah’n komutasnda Nahle vadisine doru yola

koyuldular. Vadide Hakem b. Keysân, Abdullah b. el-Muîre, Muîre b.

Osmân ve Amr b. el-Hadramî ile karlatlar. Karlkl çarpma sonucu

Hakem b. Keysân ile Abdullah b. el-Muîre'yi esir aldlar. Muîre kaçarken

Amr b. el-Hadramî, Vâkid b. Abdillah tarafndan öldürüldü. MuhammedMaiiahu

aleyhi vesalM ashabnn ilk elde etii ganimet de bu oldu. ki esir ve elde ettikleri

mallarla Medine’ye döndüklerinde mürikler: “Muhammed, Allah'a itaat

1

Bakara Sur. 217
J bn Asâkir (24/177, bn Mende kanalyla). bn Mende der ki: "Hadis bu isnadla

garib bir hadistir. bn Âtz bu rivayette tek kalmtr." Konu için el-sâbe'ye (3/443)

baklabilir.
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ettiini söylüyor, ancak haram aylarda öldürmeyi hiçe sayan ilk kii de o oldu.

Zira Haram aylardan biri olan Recep aynda arkadamz öldürdü” dediler.

Müslümanlar da: “Biz onu Recep aynda deil, Cemâziyelâhir aynda

öldürdük!” karln verdiler. Bunun üzerine: "Sana haram ay, yani onda

savamay soruyorlar. De ki: O ayda savamak büyük bir günahtr..."' âyeti

nazil oldu. Burada Yüce Allah, haram aylarda savamann helal olmadn
bildirirken müriklere de öyle seslenmektedir: "Haram aylarda savamak

helal deildir ama -siz ey mürikler- sizin yaptnz haram aylarda

savamaktan daha büyük ve ardr! Zira Allah'a kar geldiniz ve Muhammed
ile ashabn, Mescid sakinlerini Mescid-i Haram'dan çkardnz. Bu davrannz

da Allah katnda öldürmekten daha büyüktür. Zira fitne yani irk, Allah

katnda Haram aylarda savamaktan daha büyüktür.” "...(nsanlar) Allah

yolundan çevirmek, Allah' inkâr etmek. .."
J buyruundan kast da budur.”3

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid'den

bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Temim oullanndan bir adam

komutasnda bir müfreze çkard. Müfreze Cemâziyelâhir aynn son gecesi

Recep aynn ilk gününde Tâif'ten Mekke'ye içki tayan ve Amr b. el-

Hadramî'ye ait olan bir kervanla karlanca komutann att bir okla Amr

öldü. Kureyliler: “Bu aylarda savamama ahdimiz varken haram olan bir

ayda adam öldürmek mi!” diye söylenince Yüce Allah cevaben: "...O ayda

savamak büyük bir günahtr...'"’ buyurdu. Âyetle de Allah' inkar etme ile

putlara tapmann (irkin) bnu'1-Hadramî'’nin öldürülmesinden daha büyük ve

ar olduu ifade edildi.”*

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Ebû Mâlik el-ifârî'den bildiriyor. Resûlullah

(saflailahu aleyh, veseiiem) Abdullah b. Cah' bir birlikle gönderdi. Abdullah, Nahle

vadisinde müriklerden bir grupla karlat. Müslümanlar o günün

Cemâziyelâhir aynn son gecesi Recep aynn ilk günü olduunu düündükleri

için müriklerden Amr b. el-Hadramî'yi öldürdüler. Mürikler “Haram ay ile

Haram olan bir beldede öldürmenin haram olduunu söylemiyor muydunuz?

Oysa Haram bir ayda birini öldürdünüz!” deyince: "Sana haram ay, yani

’ Bakara Sur. 217
1 Bakara Sur. 217
5 bn Cerîr (3/654, 655), Târih (2/413, 414).

4 Bakara Sur. 217
5 bn Cerîr (3/656, 657).
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onda savamay soruyorlar. De ki: O ayda savamak büyük bir günahtr.

(nsanlar) Allah yolundan çevirmek, Allah' inkâr etmek, Mescid-i Haram'n

ziyaretine mâni olmak ve halkn oradan çkarmak ise Allah katnda daha

büyük günahtr. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtr..."'

âyeti nazil oldu. Bu âyette Yüce Allah, müriklere: “bnu'l-Hadramî’nin

öldürülmesini çok büyük bir ey mi buluyorsunuz? Oysa sizin içinde

sayyorsunuz fitne (irk) benim katmda öldürmekten de büyüktür!”

karln vermitir.
2

Beyhakî, DelâiVde Zührî vastasyla Urve'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi veseiM, Abdullah b. Cah el-Esedî komutasnda bir müfreze gönderdi.

Müfreze Haram aylara bir gün kala Nahle vadisinde, banda Amr b. el-

Hadramî'nin bulunduu Kurey'e ait ticari bir kervanla karlanca,

müslümanlardan bazlar: “u an dümana kar bir gazveye çkm
bulunmaktayz. Yüce Allah da bizi böylesi bir ganimetle nzklandrm. Bu

günün de haram aydan bir gün olup olmadn bilmiyoruz” derken, bazlar:

“Bu gün haram olan aydan bir gün. Önünüze çkan bir ganimete tamah

ederek böylesi bir günde sava helal klamazsnz!” dediler. Ancak ganimeti

elde etmek isteyenlerin görüü daha ar basnca bnu'l-Hadramî’ye saldrp

onu öldürdüler ve kervandaki mallar ele geçirdiler. Kurey kafirleri

durumdan haberdar olunca bir heyeti Peygamberimizin (saaiiahu aleyhi veseiiem)

yanna gönderdiler. Zira bnu'l-Hadramî, mürikler ile müslümanlar arasnda

öldürülen ilk kiiydi. Heyet Peygamberimize isaiiaiiahu aleyh; veseiiem): “Haram ayda

öldürmeyi helal m klyorsun?” diye sorunca, Yüce Allah: "Sana haram ay,

yani onda savamay soruyorlar. De ki: O ayda savamak büyük bir

günahtr. (nsanlar) Allah yolundan çevirmek, Allah' inkâr etmek, Mescid-i

Haram'n ziyaretine mâni olmak ve halkn oradan çkarmak ise Allah

katnda daha büyük günahtr. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir

günahtr ..." 3 âyetini indirdi.

Yüce Allah cevaben onlara öyle demek istemitir: “Haram bir ayda

savamak ve adam öldürmek eskiden olduu gibi yine haram olan bir eydir.

Ancak sizlerin müslümanlan Allah yolundan çevirmeye çalmanz, bu yönde

onlan hapsetmeniz, ikence ve eziyetler etmeniz, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi

1

Bakara Sur. 217

* bn Cerîr (3/658, 659).

J Bakara Sur. 217
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yeseiiem) yanna hicret etmelerine engel olmanz, Allah' inkar etmeniz, hac ve

umre için gelen müslümanlar geri çevirip Mescid-i Haram'a sokmamanz,

müslümanlann orada namaz klmalarna engel olmanz, Mescid-i Hararr

sakinlerinden saylan müslümanlar oradan çkarmanz, slam dininden

çkmalan için bask yapmanz bnu’l-Hadramî’nin öldürülmesinden daha

büyük bir eydir."

Bize ulaana göre Hz. Peygamber (saliaiiahu aleyhi vesellem) öldürülen bnu'l-

Hadramî'nin diyetini vermi ve eskiden olduu gibi haram bir ayda öldürmeyi

yine yasaklamtr. Bu durum Tevbe Sûresi nazil olana kadar da devam

etmitir."
1

Abdurrezzâk, Ebû Dâvud, en-Nâsih’öe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Zührî ile

Miksam'den bildiriyor: “Vâkid b. Abdillah, Receb aynn ilk gününde mürik

Amr b. el-Hadramî ile karlat ve bu günü Cemâziyelâhir aynn son günü

olarak sand için onu öldürdü. Bunun üzerine: "Sana haram ay, yani onda

savamay soruyorlar. De ki: O ayda savamak büyük bir günahtr.

(nsanlar) Allah yolundan çevirmek, Allah’ inkâr etmek, Mescid-i Haram’n

ziyaretine mâni olmak ve halkn oradan çkarmak ise Allah katnda daha

büyük günahtr. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtr..."
7

âyeti nazil oldu."

Zührî der ki: "Bize ulaana göre önceleri haram ayda savama haram

saylrd, ancak sonradan helal klnd." 3

bn shâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Yezîd b. Rûmân vastasyla

Urve'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiah aleyhi vesellem), haram olan bir ayda Abdullah

b. Cah' bir müfreze ile Nahle vadisine yollad ve:
"
Oraya git ve bize

Kureyllerin yaptklar hakknda bilgi getir

"

emrini verdi. Ancak savamasn

söylemedi. Nereye gideceini söylemeden önce de ona bir mektup yazd ve:

‘'Arkadalarnla birlikte iki gün yol al. ki gün sonra da mektubu açp oku.

Mektupda sana emrettiim eyi de yerine getir. Ancak bunu yerine getirirken

arkadalarndan hiç kimseyi seninle gitmesi için zorlama" buyurdu.

Abdullah iki gün yol aldktan sonra mektubu açp okudu. çinde: "Nahle

vadisine git ve yapabildiin kadar Kureylilerin yaptklar hakknda bize bilgi

’ Beyhak! (3/17, 18).

1

Bakara Sur. 217
} Abdurrezzâk (1/87, 88), bn Cerîr (3/657) ve bn Ebî Hâtim 2/384 (2*23).
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getir

"

emri vard. Abdullah arkadalarna mektubu okuduktan sonra: “ittik

ve itaat edeceiz! çinizden ehadeti isteyen benimle birlikte gelsin. Zira ben

Resûlullah'n(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bu emrini yerine getireceim. çinizden gelmek

istemeyen de geri dönebilir. Zira Allah Resulü bu konuda sizi zorlamamam

istedi" dedi.

Ardndan yanndakilerle birlikte yola devam etti. Buhran bölgesine

geldiklerinde Sa’d b. Ebî Vakkâs ile Utbe b. Rabîa arkadan getirdikleri bir

deveyi kaybettiler. Onu aramak üzere dierlerinden geri kaldlar. Dierleri de

devam edip Nahle vadisine ulat. Nahle vadisinde Tâif’ten kuru üzüm ve

baka yiyecek yüklü bir kervanla gelen Amr b. el-Hadramî, Hakem b. Keysân

ve Abdullah’n iki olu Osmân ve Muîre ile karlatlar. Kervan

gördüklerinde saçlarn kaztm olan Vâkid b. Abdillah yüksek bir yerden

onlara bakt. Mürikler onun saçlarnn kesilmi olduunu görünce: “Bunlar

umreci, size bir zararlar olmaz" demeye baladlar.

Recep aynn son günüydü ve Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «sedam) ashab ne

yapacaklan konusunda aralarnda konumaya baladlar. Konumalar

sonucunda: “ayet onlar öldürürsek haram olan bir ayda öldürmü oluruz.

Ancak brakrsak bu gece Mekke'ye girecekler ve bizden kurtulacaklar"

dediler ve onlar öldürme üzerinde karara vardlar. Ardndan Vâkid b. Abdillah

et-Teymî att bir okla bnu'l-Hadramî'yi öldürdü. Osmân b. Abdillah ve

Hakem b. Keysân esir alnrken Muîre kaçmay baarabildi. Sonrasnda

kervan önlerine katp Resûlullah'a <saiaiiahj aleyhi veseiiem) geldiler. Resûlullah (saiiaibhu

deyhi veseliem) onlan görünce: "Vallahi haram ayda size savamay söylemi

deildim!" buyurdu. Kervan mallan ile iki esiri bekletip herhangi bir ilem

yapmad ve onlardan bir ey almad. Resûlullah'n (salUahu sJeyh. «sellem) bu sözü

üzerine onlar getiren müslümanlar üzüldüler ve helak olacaklarn

düündüler. Dier müslümanlar da bu yaptklarndan dolay onlar knad.

Kurey durumdan haberdar olunca: “Muhammed haram olan bir kan

aktt, malmz alp adamlarmz da esir etti. Haram ayda öldürmeyi helal

kld!" demeye baladlar. Ardndan bu konuda: "Sana haram ay, yani onda

savamay soruyorlar. De ki: O ayda savamak büyük bir günahtr,

(insanlar) Allah yolundan çevirmek, Allah inkâr etmek, Mescid-i Haram'n

ziyaretine mâni olmak ve halkn oradan çkarmak ise Allah katnda daha
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büyük günahtr. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtr..."'

âyeti nazil oldu.

Bu âyet nazil olunca Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) kervandaki mallan ald ve

esirlerin fidye karl serbest braklmas karann verdi. Bunu gören

Müslümanlar "Yâ Resûlallah! Bunun gibi bir sava daha yapmamz ister

misin?” diye sorunca, Yüce Allah: "nananlar, hicret edenler ve Allah

yolunda cihad edenler Allah'n rahmetini umarlar. Allah balar ve

merhamet eder
" 2

âyeti nazil oldu. Müfreze dokuz kiiden oluuyordu.

Balannda komutan olarak Abdullah b. Cah vard .”3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî': "Sana haram ay, yani onda

savamay soruyorlar ..."4 âyetini açklarken: "Haram bir ayn içinde savan

olup olamayacan soruyorlar, anlamndadr” demitir. Âyeti de: Jlâ

lafzyla okumutur.

5

bn Ebî Dâvud, el-Mesâ)ifte A'me'ten bildiriyor: "Abdullah'n kraatinde

bu âyet: j» çi^ ^jji di$jLo” lafzyladr.”
6

bn Ebî Dâvud'un bildirdiine göre krime âyetteki bu ifadeyi, "aJ

lafzyla okurdu .

7

bn Ebî Dâvud, Atâ b. Meysere’den bildiriyor: "Haram ayda savama

Tevbe Sûresi'ndeki: "...Öyleyse o aylar içinde kendinize yazk etmeyin,

topyekun sizinle savaan putperestlerle siz de topyekun savan, Allah'n

saknanlarla beraber olduunu bilin
"8

âyetiyle helal klnd.”

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî'ye bu âyet sorulunca:

"Bu âyetin hükmü neshedilmitir. Haram ayda savamann bir sakncas

yoktur” demitir .

9

’ Bakara Sur. 217
1 Bakara Sur. 218
3 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/601-605), bn Cerir (3/650-653), Târih (2/410-413), bn

Ebî Hatim 2/385, 386 (2024, 2034, 2038) ve Beyhakî, Delâil (3/18-20).

4 Bakara Sur. 217
5 bn Cerir (3/648). Bu kraat âz bir kraattir.
6 bn Ebî Dâvud (sh. 58).

7 bn Ebî Dâvud (sh. 59).

8 Tevbe Sur. 36
9 bn Ebî Hatim 2/385 (2025).
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en-Nehhâs, en-Nâsih’öe Cübeybir vastasyla Dahhâk'tan bildirdiine göre

bn Abbâs: "Sana haram ay, yani onda savamay soruyorlar. De ki: O ayda

savamak büyük bir günahtr..."’ âyetini açklarken öyle demitir: “Burada

haram olan ayda savamann hükmü sorulmu ve bu ayda savan büyük bir

günah olduu ifade edilmitir. Bu ekilde haram aylarda sava sakncal

görülürdü. Ancak Tevbe Sûresi'nde sava âyeti olan: "...Mürikleri

bulduunuz yerde öldürün ..."
2

âyeti nazil olunca haram aylar içinde ve

dnda savama helal görüldü .”3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Ömer: "...Fitne de adam

öldürmekten daha büyük bir günahtr ..." 4
âyetini açklarken: “Burada

fitneden kast irktir” demitir.

Abd b. Humeyd ve bn CerVin bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlar eer

güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size kar savaa

devam ederler..."5 buyruunu açklarken: “Burada onlardan kast, Kurey

kafirleridir" demitir .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: "nananlar, hicret edenler

ve Allah yolunda cihad edenler Allah'n rahmetini umarlar. Allah balar
ve merhamet eder"7 âyetini açklarken öyle demitir: “Bunlar bu ümmetin

en hayrl ve seçkin kiileridir. Yüce Allah bunlar rahmetini uman kiilerden

klmtr. Zira rahmeti umanlar onun peinden giderler. Allah'n azabndan

korkanlar da haram olan eylerden kaçnrlar .” 8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken: “Bunlar bu

ümmetin en hayrl ve seçkin kiileridir. Yüce Allah bunlan, gördüünüz gibi

rahmetini uman kiilerden klmtr" demitir.

'

Bakara Sur. 217
J Tevbe Sur. 5

3 en-Nehhâs (sh. 122)

4 Bakara Sur. 217
5 Bakara Sur. 217
6 bn Cerîr (3/665).

7 Bakara Sur. 218
8 bn Ebî Hitim 2/388 (2041).
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u+dp c^jV ri^ Ji ^ ilîjîU

“Sana, içki ve kumar hakknda soru sorarlar. De ki: Her

ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takm
faydalar vardr. Ancak her ikisinin de günah faydasndan

daha büyüktür..." (Bakara sur . 219)

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Ebû

Ya’lâ, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, en-Nehhâs, en-Nâsih*de, Ebu'-

eyh, bn Merdûye, Hâkim, Beyhakî ve Diyâ el-Makdisî, el-Muhtâre ’de

bildirdiine göre Hz.Ömer: “Allahm! çki konusunu içimiz tamamer

rahatlayacak bir ekilde açkla, zira hem malmz, hem de aklmz götürüyor'"

deyince Bakara Sûresi'nin: "Sana, içki ve kumar hakknda soru sorarlar. De

ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takm faydalar

vardr. Ancak her ikisinin de günah faydasndan daha büyüktür ..."
1

âyeti

nazil oldu. Ömer çarlp bu âyet kendisine okundu. Ömer bir daha: “çki

konusunu içimiz tamamen rahatlayacak bir ekilde açkla" deyince, bu kez

Nisâ Sûresi'ndeki: "Ey inananlar! Sarhoken, ne dediinizi bilene kadar,

cünübken, yolcu olan müstesna gusledene kadar namaza yaklamayn ...'

2

âyeti nazil oldu.

Bu âyet nazil olduktan sonra Resûlullah'n (saiiaiiaKu aleyhi »eseiiem) müezzini kamet

getirdii zaman: “Sarho olanlar namaza yaklamasn!" eklinde çar da

yapard. Bu âyetin nüzulünden sonra Ömer yine çarld ve bu âyet kendisine

okundu. Ancak Ömer yine: “Allahm! çki konusunu içimiz tamamen

rahatlayacak bir ekilde açkla" diye dua etti. Ardndan Mâide Sûresi'ndeki

âyetler nazil oldu. Ömer yine çarlp bu âyetler kendisine okundu. Âyet

okunurken: "...Artk (bunlardan) vazgeçtiniz deil mi?" 3 lafzna

ulatklannda Ömer: “Vazgeçtik! Vazgeçtik!" demeye balad. 4

1

Bakara Sur. 219
2
Nisâ Sur. 43

J Mâide Sur. 91

4 bn Ebî eybe (7/112), Ahmed 1/442 (378), Ebû Dâvud (3670), Tirmizî (3049,

''sahîh"), Nesâî (5555), bn Cerîr (8/658, 659), bn Ebî Hâtim 2/388, 3/958, 4/1200 (2044,
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bn Ebî Hâtim, Enes’ten bildiriyor: Önceleri içki içerdik. "Sana, içki ve

kumar hakknda soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve

insanlar için bir takm faydalar vardr. Ancak her ikisinin de günah

faydasndan daha büyüktür ..."
1

âyeti nazil olunca: “Bize faydal olacak

ekilde içeriz" demeye baladk. Ancak: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve

fal oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki saadete

eresiniz
"2

âyeti nazil olunca: “Tamam, içmekten vazgeçtik!" dedik. 3

Hatîb, Târih *de Hz. Âie'den bildiriyor: “Bakara Sûresi nazil olunca içinde

içkiyi yasaklayan hüküm de nazil oldu. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vBseHem) içki içilmesini yasaklad.”4

bn Ebî Hâtim, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildiriyor: “Duruluu gidip geriye

bulankl (tortusu) kald içindir ki içkiye “hamr" denilmitir."5

Abd b. Humeyd, Buhârî, el-Edebu'l-Müfred'öe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

bn Ebî Hâtim, bn Ömer'den bildiriyor: “>-11" ifadesi, kumar anlamna

gelir."
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Ömer'den bildiriyor:

“>~ll" ifadesi kumar anlamna gelir. Kumara bu ismin verilmesi, kumarda:

“Ortaya u u kadar koy" denilmesi gibi: “»> (Ortaya deve koyun)

demelerindendir."7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve en-Nehhâs, en-Nâsih'de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana, içki ve kumar hakknda soru sorarlar. De

ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takm faydalar

vardr. Ancak her ikisinin de günah faydasndan daha büyüktür ..."
6
âyetini

açklarken öyle demitir: “Burada «Meysir» ifadesinden kast kumardr.

Cahiliye döneminde kii kumarda ailesini ve maln ortaya koyard. Kazanan

5351, 6769), en-Nehhâs (sh. 148, 149), Hâkim (2/278, 4/143, "sahih"), Beyhakî (8/285) ve

Diyâ (256). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 3117).
1

Bakara Sur. 219
1 Mâide Sur. 90

* bn Ebî Hâtim 2/389, 390 (2048).

4 Hatîb (8/358).

5 bn Ebî Hâtim 2/390 (2049).
6
Buhârî (1260), bn Cerîr (3/675) ve bn Ebî Hâtim 2/390 (2050). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Edcbi'l-Müfred, 953).

7 bn Cerîr (3/671) ve bn Ebî Hâtim 2/390 (2051).
8
Bakara Sur. 219
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kii de kar tarafn ailesi ile maln alrd. Âyette içkinin içilmesi durumunda

kiinin dinini büyük bir miktarda eksiltecei ifade edilmitir. çkinin faydas da

içme annda kiiye verdii lezzet ve needir. Ancak içkinin içilmesi

durumunda kiinin dininden eksilttii miktar onu içerken alnan zevkten daha

fazladr. Daha sonra Yüce Allah: "Ey inananlar! Sarhoken, ne dediinizi

bilene kadar, cünübken, yolcu olan müstesna gusledene kadar namaza

yaklamayn..." âyetini indirdi. nen bu âyetin ardndan müslümanlar namaz

klmaya yakn içki içmezlerdi. Ancak yats namazn kldktan sonra içerlerd .

Öle namaz vakti gelinceye kadar da sarholuklan gitmi olurdu. Ancak içki

içen baz müslümanlar sarholuktan dolay birbirleriyle dövüüp Allah'n ra;:

olmayaca baz sözler sarfedince: "Ey inananlar! içki, kumar, putlar ve fal

oklar üphesiz eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki saadete

eresiniz
" 2

âyeti nazil oldu. Bu ekilde içki tümden yasakland .

5

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: : "Sana, içki ve

kumar hakknda soru sorarlar..."4 âyetini açklarken öyle demitir: "Bu

âyetin hükmünü: "Ey inananlar! çki, kumar, putlar ve fal oklar üphesiz

eytan ii pisliklerdir, bunlardan kaçnn ki saadete eresiniz
" 5 âyeti

neshetti ."
6

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid: "...Her ikisinde

de büyük bir günah ve insanlar için birtakm faydalar vardr..."7 buyruunu

açklarken öyle demitir: "çkinin ilk yerilmesi onun büyük bir günah

olduunun ifade edilmesiyle olmutur. çki ile kumann faydalan da içki

satndan elde edilen kazanç ve kumarda kazanlan develerdir."
8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Her ikisinde

de büyük bir günah ve insanlar için bir takm faydalar vardr..." 9

’ Nisa Sur. 43
1 Mâide Sur. 90
3 bn Cerir (3/674, 676, 678, 680), bn Ebî Hatim 2/391, 392 (2059, 2061, 2066) ve en-

Nehhâs (sh. 186).

4 Bakara Sur. 219
3 Mâide Sur. 90
6 bn Ebî Hatim 2/389 (2045) ve Beyhakî (8/285).

7 Bakara Sur. 219
6 bn Cerir (3/676, 677, 685).

9 Bakara Sur. 219
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buyruunu açklarken öyle demitir: "Bunlann faydalan her ikisinin

yasaklamasndan öncedir. Günah olmalar da yasaklanmalarndan sonradr.”'

j&i oi’V fâ ü jii üjiir jiii ji 5
.

Jjçi liu

"...Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklann sorarlar.

«htiyaç fazlasn» de. Allah size âyetleri böyle açklar ki

düünesiniz." (iU.rB Sur. 910)

bn shâk ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildiriyor: Sahabelerden bir

grup Allah yolunda infakta bulunulmas emrinden sonra Peygamberimize

(saiiaiiahu aleyhi vsseiiem} gelip: "Mallannz konusunda verilen infak emrinin ne

olduunu bilmiyoruz. Mallanmzn ne kadarn infak edelim?” diye sordular.

Bunun üzerine: "...Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarn sorarlar.

«htiyaç fazlasn» de. .."
J

âyeti nazil oldu. Zira daha önceleri kii sadaka

olarak bütün maln verirdi ki artk sadakasn verecek mal kalmazd. Ama

tüm mal gittii için yiyecek bir eyi de kalmaz bu sefer kendisine sadaka

verilirdi.”
3

bn Ebî Hâtim, Ebân vastasyla Yahyâ’dan bildiriyor: Bana bildirilene göre

Muâz b. Cebel ile Sa'lebe, Resûlullah’aMaiiaiH. aleyh. veseiiem) gelip: "Yâ Resûlallah!

Bizim kölelerimiz ve ailelerimiz var. Mallarmzdan ne kadarn infak edelim?”

diye sordular. Bunun üzerine: "...Yine sana iyilik yolunda ne

harcayacaklarn sorarlar. «htiyaç fazlasn» de ..."4 âyeti nazil oldu.”5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve en-Nehhâs, en-Nâsih *de

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarn

sorarlar. «htiyaç fazlasn» de..."
6

âyetini açklarken: “Bundan kast

’ bn Cerîr (3/679) ve bn Ebî Hâtim 2/392 (2065).

1 Bakara Sur. 219
J bn Ebî Hatim 2/381 (2006).

4 Bakara Sur. 219
s bn Ebî Hâtim 2/393 (2068).

6 Bakara Sur. 219
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mallarnzdan önemsemeyeceiniz, yokluu hissedilmeyecek eylerdir. Bu da

zekat farz klnmadan önceydi" demitir .

1

Vekî\ Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, en-Nehhâs, en-Nâsih’de, Taberânî ve Beyhakî, uabu'l-îman'da

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarn

sorarlar. «htiyaç fazlasn» de..."
J
âyetini açklarken öyle demitir: "Burada

ihtiyaç fazlasndan kast kiinin ailesine yapt harcamalardan arta

kalandr."3

bnu'l-Münzir, Atâ b. Dînâr el-Hüzelî'den bildiriyor Abdulmelik h. Mervân,

Saîd b. Cübeyr'e bir mektup yazp "yij” ifadesinin ne anlama geldiini

sordu. Saîd de cevaben öyle yazd: "Afv ifadesinin üç anlam vardr. Birincisi

günahlann balanmasdr. kincisi infak edilecek miktarla ilgilidir ki Yüce

Allah: j» Su dîjîLljj (Sana iyilik yolunda ne harcayacaklarn

sorarlar. «htiyaç fazlasn» de)"
4

buyurur. Üçüncüsü ise insanlarn

birbirlerine yapaca iyilik anlamndadr ki Yüce Allah: " ^jJl J

ç$li\ tjii (Ancak kadnlarn vazgeçmesi veya nikâh ba elinde

bulunann (velinin) vazgeçmesi hali müstesna ...)"5 buyurur."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(* Basrî): "...Yine sana iyilik

yolunda ne harcayacaklarn sorarlar. «htiyaç fazlasn» de ..."
6
âyetini

açklarken öyle demitir: “htiyaç fazlas denilmesinin sebebi, kiinin bütün

maln verip sonra kendisi bakalarna el açacak hale dümemesi içindir."

*

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Atâ: "ytij J" 7
ifadesini: "htiyaç

fazlas" olarak açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bn Ebî Necîh vastasyla bildirdiine göre Tâvus bu

âyeti açklarken: "yî*jl Js"’ ifadesi hereyin az, önemsizi anlamna gelir"

’ bn Cerîr (3/688), bn Ebî Hatim 2/394 (2083) ve en-Nehhâs (sh. 188).
1

Bakara Sur. 219
3 Saîd b. Mansûr ( Tefsîr, 365), bn Cerîr (3/686), bn Ebî Hâtim 2/393 (2069), en-Nehhâs

(sh. 189), Taberânî (12075) ve Beyhakî (3415).
4 Bakara Sur. 219
5 Bakara Sur. 237
6
Bakara Sur. 219

7 Bakara Sur. 219
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demitir. Mücâhid ise bu konuda: %Ul” ifadesi farz klnan sadaka yani zekat

anlamndadr” demitir.

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Yine sana iyilik yolunda ne

harcayacaklarn sorarlar. «htiyaç fazlasn» de..."
1
âyetini açklarken öyle

demitir: "Burada herhangi bir miktar belirlenip farz klnmamtr. Yüce Allah

daha sonra: '^3 ji- (Sen (mallarndan) fazla olan al ve uygun

olan emret...)" 3 buyurmutur. Daha sonra ise infak konusunda farz olan

miktar oranlan da belirtilerek nazil olmutur.”4

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî. "...Yine sana iyilik yolunda ne

harcayacaklarn sorarlar. «htiyaç fazlasn» de..."
5 âyetini açklarken:

"Daha sonra nazil olan zekat âyetiyle bu âyetin hükmü neshedildi” demitir.
6

Buhârî ve Nesâî, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Hz. Peygamber (saUiah aleyhi

vesedem): "En iyi sadaka, verildiinde veren kiiyi bakalarna muhtaç

brakmayacak olan sadakadr. Veren el alan elden üstündür. Sadaka vermeye de

bakmakla yükümlü olduun kiilerden bala " buyurdu. Zira kadn, kocasna:

"Ya beni doyurursun ya da boarsn!” der. Köle, efendisine: "Kamm doyur

ve beni öyle çaltr!” der. Çocuk da babasna: "Önce beni doyur! Bakasna

verip beni kime brakacaksn!” der.
7

bn Huzeyme, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Hz. Peygamber (ssiiaiishu sievi» veseiemi:

"En iyi sadaka, verildiinde veren kiiyi bakalarna muhtaç brakmayacak olan

sadakadr. Veren el alan elden üstündür. Sadaka vermeye de bakmakla yükümlü

olduun kiilerden bala" buyurdu. Zira karn sana: "Ya beni doyurursun ya da

boarsn!” der. Kölen, sana: “Ya karnm doyur ya da bakasna sat!” der.

Çocuun da sana: "Bakasna (para) verip bizi kime brakacaksn!” der.
8

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, meiiem): "En iyi sadaka, kiinin ihtiyaç fazlas olarak

’ Bakara Sur. 219
1

Bakara Sur. 219
J A'râfSur. 199
4 bn Cerîr (3/694).

5 Bakara Sur. 219
6 bn Cerîr (3/694).

7 Buhârî (5355) ve Nesâî, el-Kübrâ (9209-9211).
8 bn Huzeyme (2436).
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verdii sadakadr. Sadaka vermeye de bakmakla yükümlü olduun kiilerden

bala" buyurmutur.’

Ebu Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bn Hibbân ve Hâkim, Ebû Hureyre’den

bildiriyor: Resûlullah (sbIIiIIbMi aleyhi vesellem) müslümanlarn sadaka vermesin

isteyince adamn biri: "Yâ Resûlallah! Benim bir dinarm var" dedi. Allah

Resûlü (nlMMu aleyhi veseiiem): "Onu kendi ihtiyaçlarn için kullan" buyurdu. Adam:

"Bir dinanm daha var" deyince, Allah Resulü (saiuiabu aleyhi meliem):
"Onu da

çocuklarnn ihtiyaçlar için harca" buyurdu. Adam: "Bir dinanm daha var"

deyince, Allah Resulü (saUaflahu aleyhi veafcm): "Onu da hanmnn ihtiyaçlar için

harca " buyurdu. Adam: "Bir dinanm daha var" deyince, Allah Resûlü (niiaiihj

aleyhi «senem): "Onu da hizmetçinin ihtiyaçlar için harca
"

buyurdu. Adam: "Bir

dinanm daha var" deyince, Allah Resûlü (tBBiahu aleyhi veseiiem):
"Onu da ne

yapacan artk sen bilirsin " karln verdi.
2

bn Sa’d, Ebû Dâvud ve Hâkim, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor:

Resûlullah'ntsaHBHahu uieyh. «seiMyanndayken adamn biri (Ebû Husayn es-Sülemî)

tavuk yumurtasn andran bir altn parçasyla geldi ve: "Yâ Resûlallah! Bir

madende bunu buldum. Sadaka olarak veriyorum, al. Baka da bir eyim

yok" dedi. Ancak Resûlullah (sbIIbMu aleyhi vesellem) ondan yüz çevirdi ve altn

parçasn almad. Adam bu kez Resûlullah'nMüiiahu aleyh, vesellem) sandan geldi ve

ayn eyleri söyledi. Allah Resûlü yine adamdan yüz çevirdi. Adam bu kez sol

tarafndan yaklat ve yine ayn eyi söyledi. Resûlullah (saiialtahu aleyhi vesellem) yine

yüz çevirdi. Adam bir daha Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) arkasndan gelince

Allah Resûlü altn ondan ald ve üzerine frlatt. Adama deseydi onu cann

yakar, onu yaralard. Sonra öyle buyurdu:
"
Biriniz sahip olduu bütün mada

gelip bu sadakadr diye veriyor. Sonra dier insanlara el açyor. En iyi sadaka

ihtiyaçd verilen sadakadr. Sadaka vermeye de bakmakla yükümlü olduun

kiilerden bala."3

Buhârî ile Müslim'in Hakîm b. Hizâm'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sallaiiahu aleyhi vEseiiEm) öyle buyurmutur:
"
Veren el alan elden üstündür. Sadaka

vermeye bakmakla yükümlü olduun kiilerden bala. En iyi sadaka
, ihtiyaçd

'

Buhârî (1426, 5356), Müslim 1042 (106), Ebû Dâvud (1676) ve Nesâî (2543).
1 Ebû Dâvud (1691), Nesâî (2534), bn Cerîr (3/690), bn Hibbân (3337, 4233) ve Hâkim

(1/415, "sahih"). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ehî Dâvud, 1483).

* rbn Sa'd (4/277), Ebû Dâvud (1673) ve Hâkim (1/413, "sahîh"). Zayf hadistir

(Elbânî, Da
îf
Sünen Ebî Dâvud, 369).
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verilen sadakadr. htiyaç sahibi olduu halde bakasna el açmayan kiiyi Yüce

Allah iffetli biri klar. Bakasna muhtaç kalmak istemeyen kiiyi de Yüce Allah

bakasna muhtaç brakmaz."'

Müslim ile Nesâî, Câbir’den bildiriyor: Resûlullah (sailsliahu aleyhi vEseliem) adamn

birine: "Sadaka vereceksen önce kendinden bala. Bir ey artarsa bunu ailene

harca. Ailene harcadktan sonra bir ey artarsa akrabalarna harca. Onlara

harcadktan sonra yine artarsa o zaman uraya buraya (etrafndakilere)

datmaya balarsn " buyurdu .

2

Ebû Ya'lâ ile HâkinVin Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiallahu aleyhi «jellem) öyle buyurmutur: "Üç çeit el vardr. Birincisi ve en üstün el

Yüce Allah'n (cömert) elidir. Bundan sonra gelen el de bakalarna veren eldir.

Bir dieri de kyamet gününe kadar hep altta kalacak olan, isteyen ve

bakalarna açlan eldir. Elinden geldii kadaryla bakalarna avuç açp bir

eyler isteme. ayet sana nziklar verilmise bu rzk (bakalarna sadaka

vererek) üzerinde göster. Sadaka vermeye bakmakla yükümlü olduun

kiilerden bala ve ihtiyaç fazlas maln insanlara dat. Geçinecek kadar

biriktirmenden dolay da knanmazsn ."3

Ebû Dâvud, bn Hibbân ve Hâkim'in Mâlik b. Nadla'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur: "Üç çeit el vardr. Birincisi ve

en üstün el, Yüce Allah'n (cömert) elidir. Bundan sonra gelen el de bakalarna

veren eldir. Bir dieri de altta kalan eldir ki bu da isteyen ve bakalarna açlan

eldir. htiyacndan arta kalan bakalarna ver, ancak kendi kendini de muhtaç

duruma düürme.
"4

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî ve Hâkim, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildiriyor:

Adamn biri Mescid'e girdi. Allah Resûlü (saiMahu aleyhi vbsbIM cemaatin sadaka

olarak ortaya giysi atmalarn söyledi. Toplanan giysilerden o adama iki tane

verdi. Ardndan bir daha sadaka verme konusunda cemaate teviklerde

’ Buhârî (1427) ve Müslim 1034 (95).

1 Müslim 997 (41) vc Nesâî (2545).

3 Ebû Ya'lâ (5125) ve Hâkim (1/408, "sahîh"). Ebû Ya'lâ'nn Müstafinin muhakkiki:

"snad zayftr" demitir.
3 Ebû Dâvud (1649), bn Hibbân (3362) ve Hâkim (1/408). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1451).
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bulundu. ki giysiyi alan adam bunlardan birini gelip ortaya atnca Allah

Resûlü (saiiaiiahu aleyh» veseiiem) adama: "Giysini geri al!" diye çkt .” 1

Ebû Dâvud, Nesâî ve Hâkim'in Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem):
"
Bakmakla yükümlü olduu kiileri ihmal etmesi

kiiye günah olarak yeter" buyurmutur.

2

Bezzârin Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sBieDahu aleyhi

«senam): "Veren el alan elden daha üstündür. Sadaka vermeye de bakmakla

yükümlü olduun kimselerden bala" buyurmutur .

3

Ahmed, Müslim ve Tinmizî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) öyle buyurmutur: "Ey insanolu! htiyaç fazlas

olan maln datman senin için iyi, elinde tutman ise kötüdür. Geçimini

salayacak kadarn elinde tutmandan dolay da knanmazsn. Sadaka vermene

de bakmakla yükümlü olduun kimselerden bala. Bil ki veren el alan eldin

daha üstündür.
"A

bn Adiy ve Beyhakî, uab’da Abdurrahman b. Avf'dan bildiriyor:

Resûlullah fcahiiahu aleyhi »Kseiiem) bana: "Ey Avfm olu! Sen zenginlerden birisin

ancak Cennete sürünerek girebileceksin! Allah'a borç ver de sana ayaklarn

balasn" buyurdu. Ona: "Yâ Resûlallah! Allah'a neyi borç vereceim?” diye

sorduumda: "Akam vakti, o gün sahip olduun mal datp ondan

kurtularak" karln verdi. Ona: "Yâ Resûlallah! Hepsini mi datp
kurtulaym?” diye sorduumda: "Evet!" karln verdi. Ben oradan ayrlp

bana denileni yerine getirmeye çalrken o arada Cebrâîl, Peygamberimize

(ssiiaiiahu aleyh. veseiM geldi ve: "Avfn oluna söyle misafirini iyice arlasn,

yoksullar doyursun, kendisinden bir eyler isteyenlere istediklerini versin.

Sadaka vermeye bakmakla yükümlü olduu kiilerden balasn. ayet bunlar

yaparsa içinde bulunduu zenginlii temizlemi olur” dedi .

5

’ Ahmed 17/291 (11197), Ebû Dâvud (1675), Nesâî (1407, 2535) ve Hâkim (1/413,

"sahih"). Müsned ' in muhakkikleri: "snâd kavidir" demirlerdir.
2 Ebû Dâvud (1692), Nesâî, el-Kübrâ (9176, 9177) ve Hâkim (4/500, "sahih"). Hesen

hadistir (Elbârû, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1484).

3 Bezzâr (1202). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid'de (3/98) der ki: "Bezzâr bunu zayf biri

olan Muhammed b. Abdllah et-Teymî'den nakletmihr."
4 Ahmed 36/599 (22265), Müslim 1036 (97) ve Tirmizî (2343).

5 bn Adiy (3/884) ve Beyhakî (3335). Nesâî: "Uydurma hadistir" demitir. Konu için

bnu'l-Cevzî'nin el-Mevdâ'ât'na (2/13) baknz.
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Beyhakî, uab’da Rekb el-Msrî'den bildirdiine göre Resûlullah (sb)IbIIbKu aleyhi

vesBiem) öyle buyurmutur:
"
Deerini düürmeden tevazu gösterene ne mutlu.

Miskinlie dümeden boyun eene ne mutlu. Günaha bulamadan toplad

mal infak edene ne mutlu. Yoksul ve miskinlere merhamet edene ne mutlu.

Fkh ve hikmet ehli ile beraber olana ne mutlu. Ne mutlu boyun eene, helal

kazanc olana! Gizlisi salih, aç cömert olana ne mutlu. Kötülüünü insanlara

bulatrmayana, ihtiyaç fazlas maln infak edene, gereksiz konumayana ne

mutlu!"'

Bezzâr, Ebû Zer'den bildiriyor: “Yâ ResûlallahI Namaz için ne dersin?" diye

sorduumda: "Bütün amellerin tamamlaycsdr" karln verdi. “Yâ

Resûlallah! Peki, sadakay sorsam?" dediimde: "Sadaka alacak bir eydir
"

karln verdi. “Yâ Resûlallah! En hayrl veya deerli ameli sana

soramadm" dediimde: "Hangisi o?" diye sordu. “Oruç" dediimde:
"Onun

gibi deerlisi yoktur" karln verdi. “Yâ Resûlallah! Hangi sadaka..." (Ravi

burada bir cümle zikreder ve Ebû Zer'den naklen öyle devam eder:) “Bunu

yapamazsam?" dediimde: "Yemeinden artan verirsin" buyurdu. “Bunu da

yapamazsam?" dediimde: "Bir hurma parças verirsin" buyurdu. “Bunu da

yapamazsam?" dediimde: "Güzel bir söz söylersin" buyurdu. “Bunu da

yapamazsam" dediimde:
"
Kötülüklerini insanlardan uzak tut. Bu ekilde

kendi kendine sadaka vermi olursun" buyurdu. “Bunu da yapamazsam?"

dediimde ise: "Kendinde hayrdan hiçbir ey brakmak istemiyorsun galiba?"

karln verdi.

1

Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Ebû Klâbe vastasyla

Esmâ'dan, o da Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi veseitem) öyle

buyurmutur: "Kiinin infak edecei en deerli dinar (para) ailesine, Allah

yolunda hazrlamak üzere atna ve Allah yolunda arkadana harcayaca

dinardr."

Ebû Klâbe der ki: “Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiM bu ekilde infak iinde önce

aileden balad. Zira küçük çocuklarna intakta bulunup onlar kimselere

1

Beyhakî (3388). bn Hacer, el-sâbe'de (2/498) hadisin zayf olduunu söylemitir.
2
Bezzâr (4078). Heysemî, Mecmau'z-ZevâuTde (3/109) der ki: "snadnda zayf biri

olan Avvâm b. Cüvcyriyc vardr."
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muhtaç brakmayan, Allah'n kendisiyle onlar faydalandrd ve muhtaç

brakmad kiiden daha büyük sevab kim alabilir?"
1

Müslim ve Nesâî'nin Ebu Hureyre'den bildirdiine göre ResûlullahtuiiallaHu

aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:
"
Allah yolunda harcadn bir dinar, köle azal

etmekte harcadn bir dinar, yoksula infak ettiin bir dinar ile ailene infak

ettiin bir dinar arasnda sevap bakmndan en deerli olan ailen için

harcadn dinardr."
2

Müslim, Hayseme'den bildiriyor: Abdullah b. Amr ile birlikte oturuyorken

yanna vekili geldi. Abdullah ona: "Kölelerin yemeini verdin mi?" diye

sorunca, vekili: "Hayr!" karln verdi. Bunun üzerine Abdullah ona öyle

dedi: "O zaman git ve onlara yemeini ver! Zira Resûlullah (saiisiiahu aleyhi veseiiem):

«Kiiye, sahip olduu kiilerin yemeini vermeyip bekletmesi günah olarak

yeter» buyurmutur."3

Beyhakî, uab’da Küdeyr ed-Dabbî'den bildiriyor: Peygamberimize (saiiaiiah,

aleyhi veseiiem) bir bedevi geldi ve: "Cennete girmemi salayacak ve Cehennemden

uzak tutacak bir amel söyle” dedi. Allah Resûlü (sayiahu aleyhi ««fan):

"

Adaleti söyle

ve ihtiyaçfazlas maln infak et" buyurunca, bedevi: "Bu bana ar gelir. Zira

her zaman adaleti söyleyemem ve malmdan ihtiyaç fazlasn veremem" dedi.

Allah Resûlü (saliaiiahu aleyh, veseiiem): "O zaman bakalarna yemek ikram yap ve selam

yay" buyurunca, bedevi: "Vallahi bu da bana ar gelir" dedi. Allah Resûlü

isBiiaiiBhu aleyhi veseiiem): "Develerin var m?" diye sorunca, bedevi: "Var!” dedi. Allah

Resûlü (saHallahu aleyhi vesellem): "O zaman bir deve ve bir tulum ayr, ancak gün an su

içebilen bir ailenin su ihtiyacn karla. Deven helak olmadan ve tulumun

yrtlmadan umanm Cenneti hakedersin" buyurdu. Bedevi tekbîr getirerek

oradan ayrld. Daha sonralar ehit dütü. 4

bn Sa'd, Tânk b. Abdillah'tan bildiriyor: Peygamberimizin («y^u aleyh, «seiie-ni

yanna geldiimde hutbe veriyordu. Hutbesinde öyle buyurduunu iittim:

"Sadaka verin, zira sadaka vermek sizler için pek hayrldr. Veren el alan elden

' Ahmed 37/63, 90, 118 (22380, 22406, 22453), Müslim 994 (38), Tirmizî (1966), Nes.iî,

el-Kübrâ (9182) ve bn Mâce (2760).
1 Müslim 995 (39) ve Nesâi, el-Kübrâ (9183).

3 Müslim 996 (40).

4 Beyhakî (3374). Elbânî, bn Huzeyme'nin tahkikini yaparken hadisin zayi f

olduunu söylemitir (2503).
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üstündür. Sadaka vermeye annen, baban, kzkardein, erkek kardein, sonra da

yaknlk srasna göre bakmakla yükümlü olduun kiilerden bala."'

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, el-Azame’de

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Böylece Allah, dünya ve âhiret hususunda

düünesiniz diye size âyetleri açklar..."
2 buyruunu açklarken: “Dünyann

gelip geçicilii ile âhiretin gelecei ve baki kalaca hakknda düünmektir"

demitir.

3

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Katâde: "...Böylece Allah, dünya ve

âhiret hususunda düünesiniz diye size âyetleri açklar..." 4 buyruunu

açklarken: "Âhiretin dünyadan daha üstün olduunu bilesiniz diye"

demitir.

5

Abd b. Humeyd ile bn Ebî Hatim, Saik b. Hazn et-Temîmî’den bildiriyor:

Hasan(- Basrî)'nin: "...Böylece Allah, dünya ve âhiret hususunda

düünesiniz diye size âyetleri açklar..."
6
âyetlerini okuduktan sonra öyle

dediini iittim: "Vallahi bunu düünen kii dünyann imtihan yeri olduunu

ve yok olup gideceini, âhiretin de ceza yeri ve dar- beka olduunu bilecek,

görecektir."7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde bu âyetleri açklarken öyle

demitir: "Dünya ve âhireti hakkyla düünenler birinin dierine üstünlüünü

anlayacaktr. Dünyann imtihan yeri olduunu ve yok olup gideceini, âhiretin

de dar- beka ve ceza yeri olduunu bilecek, görecektir. Siz dünyadan yüz

çevirip âhirete yönelenlerden olun."

’ bn Sa'd (6/43). Heyscmî, Mecmuu 'z-Zevâid'de (6/22, 23) der ki: "Ebû Ccnâb cl-Kelbî

tedlîs yapan biridir. bn Hibbân onu güvenilir bulmutur. Dier ravilcri ise Sahîh'in

ravileridir."

1 Bakara Sur. 219, 220
1 bn Cerir (3/697), bn Ebî Hatim 2/394 (2075) ve Ebu'-eyh (25).

4 Bakara Sur. 219, 220
s Abdurrezzâk (1/88).

6
Bakara Sur. 21 9, 220

7 bn Ebî Hatim 2/394 (2076).
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"...Sana yetimleri sorarlar, de ki: Onlann ilerini düzeltmek

hayrldr. Eer onlarla bir arada yaarsanz, artk onlar

sizin kardelerinizdir. Allah düzeltenden bozan
ayrdetmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora sokard. Allah

üphesiz Azîz'dir, Hakim’dir." (Bakara Sur. 220)

Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh, b
Merdûye, Hâkim ve Beyhakî, Süten 'de bn Abbâs'tan bildiriyor: "Yetim

malna, ergenlik çana eriene kadar en iyi eklin dnda yaklamayn..."'

ile "Yetimlerin mallarn haksz yere yiyenler, karnlarna ancak ate

tknm olurlar ..."
2
âyeti nazil olduu zaman, yannda yetim bulunan kii,

yemeini onun yemeinden, içeceini de onun içeceinden ayrmaya balad.

Yetimin yemeinden bir ey artt zaman da yetim onu yiyene veya

bozulana kadar saklamaya, yememesi halinde dökmeye koyuldu. Ancak bu

durum yannda yetim olanlara ar gelince bunu Resûlullah'a Csatiaitahu aleyhi veseiit^)

bildirdiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana yetimleri sorarlar, de ki: Onlarn

ilerini düzeltmek hayrldr. Eer onlarla bir arada yaarsanz, artk onlar

sizin kardelerinizdir..." 3 âyetini indirdi. Bundan sonra da yannda yetim

bulunanlar onlarla yemeye ve içmeye baladlar." 4

Abd b. Humeyd, Atâ’dan bildiriyor: Yetimler hakndaki âyetler nazil olunca

yannda yetim bulunan kiiler onlardan uzak durmaya baladlar. Onlarla yiyip

içmemeye ve onlarla fazla birlikte olmamaya çaltlar. Ancak Yüce Allah:

"Sana yetimleri sorarlar, de ki: Onlarn ilerini düzeltmek hayrldr. Eer

onlarla bir arada yaarsanz, artk onlar sizin kardelerinizdir..."
s
âyetini

indirince, yannda yetim bulunanlar onlarla beraber yiyip içmeye ve dier

konularda onlarla birlikte olmaya baladlar.

’ En'âm Sur. 152, srâ Sur. 34
2
Nisa Sur. 10

J Bakara Sur. 220
4 Ebû Dâvud (2871), Nesâî (3671), bn Cerir (3/699), ibn Ebî Hatim 2/395 (2081),

Hâkim (2/318, "sahîh") ve Beyhakî (6/284). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 2495).

* Bakara Sur. 220



481Âyet: 220

Abd b. Humeyd, bnu'l-Enbârî ve en-Nehhâs'n bildirdiine göre Katâde:

"Sana yetimleri sorarlar..."' âyetini açklarken öyle demitir: "Bu âyetten

önce, "Yetim malna, ergenlik çana eriene kadar en iyi eklin dnda
yaklamayn ..."

1
âyeti nazil olmutu. Bundan dolay yannda yetim bulunan

kiiler yeme içme veya dier konularda yetimlerle beraber olmazlard. Bu

durum onlara güç gelince ruhsat babnda: "...Eer onlarla bir arada

yaarsanz, artk onlar sizin kardelerinizde..."3 âyeti nazil oldu .

4

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: "Yetimlerin mallarn

haksz yere yiyenler, karnlarna ancak ate tknm olurlar ..."
5 âyeti nazil

olduu zaman yannda yetim bulunanlar yeme içme ve dier konularda

onlarla birlikte olmamaya baladlar. "Sana yetimleri sorarlar, de ki: Onlarn

ilerini düzeltmek hayrldr. Eer onlarla bir arada yaarsanz, artk onlar

sizin kardelerinizde..."
6
âyeti nazil olana kadar da bu ekilde devam ettiler.

bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: Önceleri Ehl-i kitâb'dan olan

baz ailelerin yannda koyun sürüsü bulunan yetimler olurdu. Ailenin de bir

hizmetçisi olurdu. Aile yetimin olan koyun sürüsünü hizmetçiye verip

otlatmaya gönderirdi. Veya ailenin bir koyun sürüsü, yetimlerin de bir köle

veya hizmetçisi olurdu. Aile koyun sürüsünü hizmetçiye verip otlatmaya

gönderirdi. Koyun sald zaman da sütü hep beraber kullanrlard. Ya da

yemek yetimlerin hizmetçi de ailenin olurdu. Aile yetimin yiyeceini

kullanarak hizmetçinin yemek yapmasn isterdi. Veya yiyecek ailenin,

hizmetçi ise yetimlerin olurdu. Bu durumda yetime ait olan hizmetçinin

yemek yapmasn söylerler ve yaplan yemei hep beraber yerlerdi.

"Yetimlerin mallarn haksz yere yiyenler, karnlarna ancak ate tknm
olurlar..."

7 âyeti nazil olduu zaman: "Bu kiiyi Cehenneme götürür!” dediler

ve yetimlerle ortak kullandklar ne varsa hepsini ayrdlar.

Ancak zamanla bu onlara ar gelmeye balad. Bu konuda Resûlullah'a

(jaitolBu aleyh veseilem) ikayette bulunup: "Koyunlanmtz çobansz, yiyeceklerimiz de

açsz kald” dediler. Allah Resûlü de: "Yüce Allah bu dediinizi iitti. Dilerse

'

Bakara Sur. 220
1 Hn'âm Sur. 152, srâ Sur. 34
} Bakara Sur. 220
4 en-Nehhâs (sh. 551).

5 Nisa Sur. 10
6 Bakara Sur. 220
7 Nisa Sur. 10
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sizlere cevap verir" buyurdu. Sonrasnda: "Sana yetimleri sorarlar, de ki:

Onlarn ilerini düzeltmek hayrldr. Eer onlarla bir arada yaarsanz, artk

onlar sizin kardelerinizde..."
1

âyeti ile, "Eer yetimlerin haklarna riayet

edememekten korkarsanz ..."
1
âyeti nazil oldu. Bu ekilde evlenilecek kadn

says da dört olarak belirlenmi oldu. Nisâ Sûresi’ndeki bu âyetle bir bakma:

“Yetim konusunda adaleti salayamamanz ve onlarla bir arada yaamaktan

çekinmeniz konusunu sorduunuz gibi bu kadar fazla kadn bir arada

tutarken aralannda adaleti salayamama konusunu da sorsaydnz ya!"

denilmi oldu.

Abd b. Humeyd ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Eer

onlarla bir arada yaarsanz, artk onlar sizin kardelerin izdir. Allah

düzeltenden bozan ayrdetmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora

sokard ..." 3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Burada bir arada yaamak

onun sütünden içmen, onun da senin sütünden içmesidir. Onun tabandan

yemen, onun da senin tabandan yemesidir. Onun meyvelerinden yemen,

onun da senin meyvelerinden yemesidir. Yüce Allah düzelten ile bozan

bilmesi, kimlerin yetimin maln yemeye niyetlendiini, kimlerin bundan uzak

durmaya çaltn ve hatta onu slah etmekten bile çekindiini bilmesidir.

Zora sokma da, Yüce Allah ayet dileseydi bir yetimin maln yeme niyeti

tamadan bir arada bulunmaktan dolay beraber yenilen maln da size helal

klmazd .

1 '4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildiriyor:

"Yetimlerin mallarn haksz yere yiyenler, karnlarna ancak ate tknm
olurlar ..."

5
âyeti nazil olduu zaman müslümanlar yetimlerin mallarn kendi

mallarna katmay ve dier eyleri birlikte paylamay ho görmediler ve

bundan uzak durdular. Sonra konuyu Resûlullah’a [uiuiatu aleyh, »eseiem)

sorduklarnda: “...Eer onlarla bir arada yaarsanz, artk onlar sizin

kardelerinizdir. Allah düzeltenden bozan ayrdetmesini bilir. Allah

dileseydi sizi zora sokard ..."
6
âyeti nazil oldu. Burada zora sokmaktan kast,

' Bakara Sur. 220
5
Nisâ Sur. 3

J Bakara Sur. 22ü
4 bn Ebî Hâlim 2/395, 396 (2082, 2087, 2089).

s Nisâ Sur. 10
6
Bakara Sur. 220
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Yüce Allah dileseydi bu konuda insanlar skntya sokard, ancak bu ii

müslümanlar için geniletip kolaylatrmtr."
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:
“ ^^li j]$

^jJi i) (Eer onlarla bir arada yaarsanz, arak onlar sizin din

kardelerinizde)” lafzyla okumutur .

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Allah düzeltenden bozan

ayrdetmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora sokard ..." 3 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Yüce Allah, yetimin maln kendi malna kattn

zaman bunun o mal slah etmek için mi, yoksa hakkn olmadan yemen için mi

olduunu bilir."
4

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

göre bn Abbâs: "...Allah dileseydi sizi zora sokard..." 5 buyruunu

açklarken: "Yüce Allah dileseydi yetimlerin malndan yediklerinizi büyük

günahlardan sayard” demitir.

6

VekF ile Abd b. Humeyd'in Esved'den bildirdiine göre Hz. Âie öyle

demitir: "Himayemdeki yetimin yemeini yemeime, içeceini de içeceime

katarm. Zira yetimin malnn yanmda pis görülmesini istemem."

jJj PA* üî «iYi öfjî \jiâ S/j
* *

O* */?- cr5*" ^J

j\ ji jJj

“Mürik kadnlar, iman etmedikçe nikâhlamayn. Bir

mürik kadn, sizin hounuza gitse bile, iman etmi olan bir

cariye herhalde ondan daha hayrldr. Mürik erkeklere de

mümin kadnlan nikâh ettirmeyin. Bir mürik, sizin

1 bn Cerîr (3/702, 708) ve bn Ebî Hatim 2/395. 396, 3/878 (2081, 2090, 4879).
1 bn Ebî Hatim 2/396 (2085). Bu kraat âz bir kraattir.

J Bakara Sur. 220
4 bn Cerîr (3/707).

5 Bakara Sur. 220
6 bn Cerîr (3/709) ve bn Ebî Hatim 2/396 (2091 ).
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hounuza gitse bile, mümin bir köle elbette ondan daha
hayrldr. Onlar sizi atee davet ederler, Allah ise, kendi

izniyle cennete ve mafirete davet ediyor ve âyetlerini

insanlara açklyor. Umulur ki onlar hatrda tutup, öüt
alirlâr.." (Bakara Sur. 22 l)

bn Ebî Hâtim ile bnu'l-Münzir, Mukâtil b. Hayyân'dan bildiriyor Bu âyet

Ebû Mersed el-anevî hakknda nazil olmutur. Anâk adnda güzel, ancak

mürik bir kadnla evlenmek istiyordu. Kendisi de o zamanlar müslümard.

Evlenmek için Resûlullah’tan (saH9HBhudBYhivBseliem)izin isteyip: "Kadn çok houma
gidiyor" deyince: "Mürik kadnlar, iman etmedikçe nikâhlamayn. Bir

mürik kadn, sizin hounuza gitse bile, iman etmi olan bir cariye herhalde

ondan daha hayrldr. Mürik erkeklere de mümin kadnlar nikâh

ettirmeyin. Bir mürik, sizin hounuza gitse bile, mümin bir köle elbette

ondan daha hayrldr ..."
1

âyeti nazil oldu.
2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, en-Nehhâs, en-Nâsih'öe ve

Beyhakî, Sünen 'de bildirdiine göre bn Abbâs: "Mürik kadnlar, iman

etmedikçe nikâhlamayn ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Al ah

bu hükümden Ehl-i kitâb'dan olan kadnlar istisna etmi ve: "...Mümin

kadnlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden

iffetli kadnlar da, mehirlerini vermeniz artyla, namuslu olmak, zina

etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. .
."4 buyurmutur.”5

Ebû Dâvud, en-Nâsih ’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Mürik kadnlar,

iman etmedikçe nikahlamayn ..."
6
âyetini açklarken öyle demitir: "Enl-i

kitâb'dan olan kadnlar sonradan bu hükmün kapsamndan çkarlmtr. 2ira

Yüce Allah Ehl-i kitâb'dan olan iffetli kadnlan müslüman erkeklere helal

klmtr. Ancak müslüman kadnlan Ehl-i kitâb'dan olan erkeklere haram

klmtr.”

1

Bakara Sur. 221
1 bn Ebî Hâtim 2/398 (2100)

3 Bakara Sur. 221

* Mâide Sur. 5
5 bn Cerîr (3/712), bn Ebî Hatim 2/397 (2095), en-Nehhâs (sh. 194) ve Beyhakî

(7/171).

5 Bakara Sur. 221
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Beyhakî, Sünen 'de bildirdiine göre bn Abbâs: "Mürik kadnlar, iman

etmedikçe nikahlamayn..."' âyetini açklarken öyle demitir: “Bu âyetin

genel olan hükmü neshedilmi ve sonradan müriklerden Ehl-i kitâb'dan olan

kadnlar müslüman erkeklere helal klnmtr."2

bn Ebî Hâtim ve Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor "Mürik kadnlar,

iman etmedikçe nikâhlamayn ..."3 âyeti nazil olunca müslüman erkekler

böylesi kadnlardan uzak durdular. Sonradan: "...Mümin kadnlardan iffetli

olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadnlar da,

mehirlerin vermeniz artyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost

tutmamak üzere size helâldir..."
4
âyeti nazil olunca müslüman erkekler Ehl-i

kitâb'dan olan kadnlarla evlenmeye baladlar .
5

Vekî', bn Cerir, bn Ebî Hâtim, en*Nehhâs, en-Nâsih’de ve Beyhakî,

Sünen’de bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Mürik kadnlar, iman

etmedikçe nikâhlamayn ..."
6
âyetini açklarken: “Mürik kadnlardan kast,

putlara tapan putperest kadnlardr" demitir.

7

Abdunrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Mürik

kadnlar, iman etmedikçe nikâhlamayn..."
8

âyetini açklarken: “Bu

kadnlar, Ehl-i kitâb'dan olmayan mürik Arap kadnlandr" demitir.

9

Abd b. Humeyd, Hammâd'dan bildiriyor brâhim'e, Yahudi ile Hristiyan

kadnlarla evlenme konusunu sorduumda: “Onlarla evlenmede bir saknca

yoktur" dedi. Ona: “Ama Yüce Allah: «Mürik kadnlar, iman etmedikçe

1 Bakara Sur. 221
1 Beyhakî (7/171).

3 Bakara Sur. 221
4 Mâide Sur. 5
5 bn Ebî Hâtim 2/397 (2095) ve Taberânî (12607), Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de

(4/274) der ki: "Ravileri güvenilirdir."
6
Bakara Sur. 221

7 bn Cerîr (3/713, 714), bn Ebî Hâtin 2/397 (2096), en-Nehhâs (sh. 196) ve Beyhakî

(7/171).

* Bakara Sur. 221

9 Abdurrezzâk (12667), Abd b. Humeyd ve bnu'l-Cevzî, Nevâsihu'l-Kur'ân (sh. 203).
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nikahlamayn»"

1

buyurmuyor mu?" diye sorduumda: "Buradaki kadnlardan

kast, mecûsi ve putperest kadnlardr" dedi."
1

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Beyhakî, akîk’ten bildiriyor: Huzeyfe, Yahudi

bir kadnla evlendi. Ömer kendisine: "Onu boa" diye bir mektup

gönderince, Huzeyfe cevaben: "Onun bana haram olduunu mu

düünüyorsun ki onu boamam istiyorsun?" diye sordu. Ömer: "Sana haram

olduunu söylemiyorum, ancak onlarla evlenerek mümin kadnlarn ezik

brakmanzdan çekiniyorum” karln verdi .
3

bn Ehî eyhe ile bn Ehî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer: "Mürik

kadnlar, iman etmedikçe nikâhlamayn ..." 4 âyetinin yorumundan yola

çkarak Ehl-i kitâb'dan olan kadnlarla evlenmeyi kerih görürdü .

5

Buhârî ile en-Nehhâs, en-Nâsih ’de Nâfi'den bildiriyor: Abdullah b. Ömer'e

müslüman erkein Hristiyan veya Yahudi kadnlarla evlenmesi konusu

sorulunca: "Yüce Allah mürik kadnlar müslüman erkeklere haram klmtr.

Hz. îsa, Allah'n kullarndan bir kul iken bir kadnn, Isa'nn rabbi olduunu

söylemesinden daha büyük bir irkin olacan da düünmüyorum" derdi .

6

Vahidî ile bn Asâkir, Süddî vastasyla Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre ibn

Abbâs: "...Mümin bir cariye Allah'a ortak koan bir kadndan daha

hayrldr..." 7 buyruunu açklarken öyle demitir: Abdullah b. Revâha

hakknda nazil olmutur. Zira onun siyah bir cariyesi vard. Bir defasnda ona

kzp dövdü, ancak sonradan bu yaptndan dolay endieye kapld. Gelip

durumu Peygamberimize (sallallahu aleyhi vesellem) bildirdi. Hz. Peygamber (sallallahu a eyhi

vesellem) ona: "Ey Abdullah! Bu cariye nasl biri?" diye sorunca, Abdullah:

"Orucunu tutan, namazn klan, abdestini güzelce alan ve Allah’tan baka

ilah olmadna, senin de Allah'n Resûlü olduuna ehadet eden biri"

karln verdi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Abdullah! Bu cariye

mümin biri!" buyurunca, Abdullah: "Seni hakla gönderene yemin olsun ki

1

Bakara Sur. 221
1 Abd b. Humeyd b. Humeyd ve onun tarikiyle Îbnu'l-Cevzî, Nevâsihu'l-Kur'ân (sh.

202, 203).

3 Abdurrezzâk (12670), bn Cerîr (3/716) ve Beyhakî (7/172).

4 Bakara Sur. 221

5 bn Ebî eybe (4/158) ve bn Ebî Hatim 2/398 (2099).
6
Buhârî (5285) ve en-Nehhâs (sh. 196).

7 Bakara Sur. 221
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onu azat edecek ve onunla evleneceim” dedi ve dedii gibi de azat edip

onunla evlendi. Baz müslümanlar: “Bir cariyeyle evleniyor!” diyerek

Abdullah' aypladlar. Zira bunlar müriklerin asil ailelerinden kz alp vermeyi

istiyorlard. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Mümin bir cariye Allah'a ortak

koan (mürik) bir kadndan daha hayrldr ..."
1 buyruunu indirdi .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Süddî'den bir önceki hadisin

aynsn mu’dal bir senedle zikreder.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...Mümin bir cariye

Allah'a ortak koan (mürik) bir kadndan daha hayrldr..."'' buyruunu

açklarken öyle demitir: “Bize bildirilene göre Huzeyfe'nin siyah bir cariyesi

vard ve azat edip onunla evlendi .” 5

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Müsned’de, bn Mâce ve Beyhakî,

Sünen’de Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBiaUehu aleyhi

vemiim) öyle buyurmutur: “Kadnlarla srfgüzellikleri için evlenmeyin, zira bu

güzellikleri onlar irret yapabilir. Kadnlarla srf mallan için de evlenmeyin

zira mallan onlann azmasna sebep olabilir. Kadnlarla dindarlklar için

evlenin, zira dindar olan burnu kesik ve zenci bir kadn dierlerinden daha

hayrldr.
"6

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Sünen'de Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saHaHaNj de^i veseiiem): “Bir kadnla

mal, soyu, güzellii ve dini olmak üzere dört ey için evlenilir. Sen dindar

olann seç ki hayatn bereketlensin " buyurmutur.

7

Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî'nin Câbirîden bildirdiine göre Resûlullah (sdBiahu

aleyhi veselM kendisine:
"
Bir kadnla dini, malt ve güzellii için evlenilir. Sen

dindar olann seçki hayatn bereketlensin" buyurmutur .

8

1

Bakara Sur. 221
1

Vahidî (sh. 50) ve bn Asâkir (27/90).

i bn Cerîr (3/717) ve bn Ebî Hatim 2/398 (2102).

4 Bakara Sur. 221

5 bn Ebî Hâtûn 2/399 (2103).

6
Saîd b. Mansûr (505), Abd b. Humeyd, el-Muntehab (328), bn Mâce (1859) ve

Beyhakî (7/80). Çok zayf hadistir (Elbânî, Da'f Sünen bn Mâce, 409).

7 Buhâri (5090), Müslim 1466 (53), Ebû Dâvud (2047), Nesâî (3230), bn Mâce (1858) ve

Beyhakî (7/79, 80).

8 Müslim (715), Tirmizî (1086) ve Beyhakî (7/80).
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Ahmed, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Hibbân ve Hâkim’in Ebû Saîd el-Hudrî'oen

bildirdiine göre Resûlullah (saiiailahu aleyhi veseiiem): "Bir kadnla ya güzellii ya iral

ya ahlak veya dini için evlenilir. Sen dindar ve ahlakl olanm seç ki hayatn

bereketlensin

"

buyurmutur.

1

Taberânî, M. el-Evsafta Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiirilahu

aleyhi vasBlam) öyle buyurmutur: "Bir kadnla saygnl için evlenen kiiyi Yüce

Allah daha da fazla zelil klar. Bir kadnla mal için evlenen kiinin Yüce Allah

fakirliini daha da arttrr. Bir kadnla asaleti için evlenen kiiyi Yüce Allah

daha da alçak klar. Yüce Allah bir kadnla sadece gözünü haramlardan

saknmak, zinaya bulamamak veya akrabalk balarn güçlendirmek için

evlenen kiinin hanmn kendisine, kendisini de hanmna bereketli klar."
7

Bezzâr'm Avf b. Mâlik el-Ecaî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahmieyhi

veseiiem) öyle buyurmutur: "Hastalarnz ziyaret edin, cenazelerinizin ardndan

gidin. Ancak düünlere gitmek zorunda deilsiniz. Çok güzel olan bir kadnla

evlenmemenizin size bir zarar olmaz, zira bu güzellii size pek de hayr

getirmeyebilir. Mal çok olan bir kadnla da evlenmemenizin size bir zarar

olmaz. Zira onun bu mal size pek de hayrlar getirmeyebilir. Ama dindar ve

güvenilir olan kadnlarla evlenin ."3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Câfer Muhammed b. Ali: "Kadnn

evlenebilmesi için velisinin izninin gerektii Yüce Allah'n Kitab’nda da

mevcuttur” dedi ve: "...man etmedikleri sürece Allah'a ortak koan

(mürik) erkeklerle, kadnlarnz evlendirmeyin ..."4 buyruunu okudu .

5

Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Sünen 9de Ebû Mûsa'can

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veseliem): "Velisiz nikah olmaz"

buyurmutur .

6

1 Ahmed 18/287 (11765), Bezzâr, Keffu'l-Estâr (1403), Ebû Ya'lâ (1012), ibn Hibbân

(4037) ve Hâkim (2/161, "sahih"). Müsncd'in muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demileniir.

2 Taberânî (2342). Elbârû, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1055) hadisin zayf olduunu

söylemitir.

3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1404). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid’de (4/255) der ki: "snâdnda

metrûk biri olan Yezîd b. yâd vardr."
4 Bakara Sur. 221

5 bn Cerir (3/719).
6 Ebû Dâvud (2085), Tirmizî (1101), bn Mâce (1881), Hâkim (2/169-172, "sahîh") ve

Beyhakî (7/107). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1836).
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bn Mâce ve Beyhakî'nin Hz. Âie ve bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah(ra«8«9^aie^«s8flem): "Velisiz nikah olmaz" buyurmutur. Hz. Âie’den

gelen rivayette:
"
Velisi olmayann velisi de yöneticidir" ilavesi vardr.

1

âfiî, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de

Hz. Âie'den bildiriyor. Hz. Peygamber (saHeiiahu alerh vesellem) üç defa: "Velisinin izni

olmadan nikahlanan kadnn bu nikah geçersizdir!" buyurdu ve öyle devam

etti: "Böylesi bir nikahla evlenen kii, kadnla ilikiye girdii zaman bu ilikiden

dolay kadna mehrini vermesi gerekir. Kadnn velileri anlaamayp ihtilafa

dütükleri zaman bu ekilde velisiz kalann velisi yöneticidir."
2

bn Mâce ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saUaiBhu sieyhi veseBem): "Bir kadn bir kadnn nikahn kyp evlendiremez. Kadn kendi

kendini de evlendiremez. Zira ancak zina eden kadn kendi kendinin nikahn

kyabilir

"

buyurmutur.3

Beyhakî’nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah Maitehu aleyhi veseliem):

" Velinin izni ve iki tane dürüst kiinin ahitlii olmadan nikah olmaz"

buyurmutur.4

Beyhakî'nin Imrân b. Husayn’dan bildirdiine göre Resûlullah (sallailshu aleyh»

meltem): "Velinin izni ve iki tane dürüst kiinin ahitlii olmadan nikah olmaz

"

buyurmutur.5

Mâlik ve Beyhakî, Ömer b. el-Hattâb'tan bildiriyor: “Velisinin ve ailesinden

yetkili birinin veya yöneticinin izni olmadan bir kadnla nikah kylamaz." 6

afiî ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Yetkili bir veli ve dürüst iki ahit

olmadan nikah da olmaz.” 7

’ bn Mâce (1880) ve Beyhakî (7/107). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn

Mâce, 1525).

* âfiî, ifâu'l-Ayy 2/13, 15 (18, 19), Ebû Dâvud (2083), Tirmizî (1102, "hasen"), Nesâî,

el-Kübrâ (5394), bn Mâce (1879), Hâkim (2/168, "sahîh") ve Beyhakî (7/105). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1524).

i bn Mâce (1882) ve Beyhakî (7/110). Son cümlesi hariç sahih hadistir (Elbânî, Sahîh

Sünen bn Mâce, 1527).

4 Beyhakî (7/125). Elbânî, el-roâ'da (6/258) hadisin sahih olduunu söylemitir.
5 Beyhakî (7/125). Elbânî, el-roâ'da (6/261) hadisin sahih olduunu söylemitir.
6
Mâlik (2/525) ve Beyhakî (7/11).

7 âfiî, ifiu’l-Ayy (2/16) ve Beyhakî (7/112). Elbânî, el-rvâ’da (6/239) hadisin sahih

olduunu söylemitir.
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Buhârî ve bn Mâce, Sehl b. Sa'd'dan bildiriyor Resûluilah’n (»iariahu a eyhi

vBjeiiem) önünden adamn biri geçti. Allah Resulü (sataüBhuBisyhiveaiteniashabna: "3u

adam hakknda ne dersiniz
?"

diye sorunca: "Kz istedii zaman verilen, bir

eye arac olsa aracl kabul edilen, bir ey söyledii zaman da sözü

dinlenen birine benziyor" dediler. Bunun üzerine Resûlullah («aMahuaiBYh «selem)

sustu. O arada Müslüman fakirlerden biri oradan geçince: "Peki, bu kii

hakknda ne dersiniz?" diye sordu. Ashab: "Kz istedii zaman verilmeyecek,

bir konuda araclk etmek istese aracl kabul edilmeyecek, bir ey söyledii

zaman da sözü dinlenilmeyecek birine benziyor"' dediler. Bunun üzerine

Allah Resûlü (ssiiaiiahu aleyhe veseiiem): "te bu adam biraz önce geçen adamn dünya

dolusu kadarndan daha hayrldr" buyurdu.
1

Tirmizî, bn Mâce ve Hâkim'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

ResûlullahisBiiBiiahuBeyhvesBiiem) öyle buyurmutur: "Dini ile ahlâkn beendiiniz

biri talip olduu zaman kznz onunla evlendirin. Bunu yapmazsanz

yeryüzünde büyük birfitne ve ahlaki çöküntü ortaya çkar."
3

Tirmizî ve Beyhakî, Sünen'de Ebû Hâtim el-Müzenî’den bildiriyor

Resûlullah (saHaiiahu aleyh, veseiiem): "Dini ile ahlakn beendiiniz biri talip olduu

zaman kznz onunla evlendirin. Bunu yapmazsanz yeryüzünde büyük lir

fitne ve ahlak çöküntü ortaya çkar" buyurdu. Ashab: "Yâ Resûlallah! Dier

yönlerden adamda bir eksiklik olursa?" diye sorduklarnda Allah Resûlü (saUuhu

aleyhi veseiiem) üç defa: "D ini ile ahlâkm beendiiniz biri talip olduu zaman

kznz onunla evlendirin
!" karln verdi.

3

Hâkim’in Muâz el-Cühenî'den bildirdiine göre Resûlullah (saflaflahu aleyhi veseo^m)

öyle buyurmutur: "Allah için bir eyi veren , Allah için bir eyi vermeyip

elinde tutan, Allah için seven, Allah için öfke duyan ve Allah için evlenen

kiinin iman kemâle ermitir."*

'

Buhârî (5091) ve bn Mâce (4120).

1
Tirmizî (1084), bn Mâce (1967) ve Hâkim (2/164, 165, "sahih"). Hasen hadistir

(Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 865).

* Tirmizî (1085) ve Beyhakî (7/82). Bir öncekiyle birlikte hasen hadistir (Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmizî, 866).

4 Hâkim (2/164, "sahîh"), Ahmed (24/383, 399 (15617, 15638) ve Tirmizî (2521). Hasen

hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2046).
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* * *

"Sana kadnlarn ayba halini sorarlar. De ki: O, bir

rahatszlktr. Bu sebeple ayba halinde olan kadnlardan
uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklamayn.

Temizlendikleri vakit Allah'n size emrettii yerden onlara

yaklan. unu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever,

temizlenenleri de sever." (Bakara sur . 222)

Ahmed, Abd b. Humeyd, Dârimî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce, Ebû Ya’lâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, en-Nehhâs, en-Nâsh’üe, bn

Hibbân ve Beyhakî, Sünen 'de Enes'ten bildiriyor: Yahudiler bir kadn hayz

olduu zaman onunla bir ey yiyip içmezler ve ayn evde beraber

bulunmazlard. Bu durum Resûlullah’a (sBiaiiahu aleyhi vesellem) sorulunca Yüce Allah:

"Sana kadnlarn ayba halini sorarlar. De ki: O, bir rahatszlktr. Bu

sebeple ayba halinde olan kadnlardan uzak durun..."’ âyetini indirdi.

Resûlullah(aiiii8»u8i8vhiv«sBiiem)da: "Onlarla ayt evde kaln. Cinsel iliki dnda da

onlarla hereyi yapabilirsiniz" buyurdu.

Bu durumdan haberdar olan Yahudiler: “Bu adam dinimizde bize muhalif

davranmad tek bir konu dahi brakmad!” dediler. Yahudilerin bu

dediklerini duyan Useyd b. Hudayr ile Ubâde b. Bir, Allah Resûlü'ne gelip:

“Yâ Resûlallah! Yahudiler öyle öyle diyorlar. Biz de onlara muhalif

davranmak adna hayzl olan kadnlarmzla cinsi ilikiye girelim mi?” diye

sorduklarnda Resûlullah'n (saUiahu aleyhi vesniiem) yüzünün rengi deitik. Biz

bundan dolay onlara kzdn düündük. Yanndan çkarken Allah Resûlü'ne

hediye olarak süt getiren biriyle karlatlar. Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

pelerinden birini gönderip geri çard ve bu sütten onlara da ikram etti.

Bunu yapnca onlara kzmadn anladk.*

1

Bakara Sur. 222

* Ahmed 19/356, 21/198 (12354, 13576), Dârimî (1/245), Müslim (3D2), Ebû Dâvud

(257), Tirmizî (2977), Nesâî (287), bn Mâce (644), Ebû Ya'lâ (3533), bn Ebî Hâlim 2/400

(2108), en-Nehhâs (sh. 203), bn Hibbân (1362) ve Beyhakî (1/313).
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Nesâî ile Bezzâr, Câbir'den bildiriyor: Yahudilen "Kadnlara arkadan

(dübürden) yaklaan kiinin çocuua olarak doar" derlerdi. Bunun içindir

ki Ensarl kadnlar kocalannn kendilerine arkadan yaklamalarna 12 in

vermezlerdi. Resûlullah'a (sahBiahu aleyhi vesdiem) gelip, erkein hayzl olan kadnla

ilikiye girmesi meselesini sorduklarnda: "Sana kadnlarn ayba halini

sorarlar. De ki: O, bir rahatszlktr. Bu sebeple ayba halinde olan (hayzl)

kadnlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklamayn.

Temizlendikleri vakit, Allah'n size emrettii yerden onlara yaklan. unu
iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.

Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
1

âyetleri

nazil oldu. Burada ilk temizlenme hayz halinin bitmesidir. kinci temizlenme

gusül abdesti almadr. Tarladan kast da çocuun olduu yerdir."
2

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Hayzl kadnn durumu hakknda

âyetler nazil olduu zaman müslümanlar Acemlerin yapt gibi hayzl olan

kadnlan evlerinden uzak tutarlard. Bu konuda Resûlullah'a (saUaUshu aleyhi veseium)

gelip fetva istediklerinde Yüce Allah: "Sana kadnlarn ay halini sorarlar. De

ki: O, bir rahatszlktr. Bu sebeple ay halinde olan kadnlardan uzak

durun ..."3 âyetini indirdi. Bu âyet inince müslümanlar hayzl kadnlardan

uzak durmann önceden yaptklan gibi onlar evden uzaklatrmak olduunu

düünmülerdi. Ancak Allah Resûlü âyetin sonrasn, yani:

"...Temizleninceye kadar onlara yaklamayn. Temizlendikleri vakit,

Allah'n size emrettii yerden onlara yaklan..." 4 ksmn okuyunca

kadndan uzak durmann düündükleri gibi olmadn anladlar .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Süddî: "Sana kadnlarn ay halini

sorarlar ..."
6
âyetini açklarken: "Bunu soran kii Sâbit b. ed-Dahdâh idi"

demitir .

1

’ Bakara Sur. 222, 223
1

Nesâî, el-Kübrâ (8974, 8975, 8976) ve Bezzâr, Ke/u ’I-Estâr (2192). Heysen.î,

Mecmau'z-Zevâid 'de (6/320) der ki: "Muhtasar bir ekilde Müslim de rivayet etmit r.

Bunu Bezzâr rivayet etmitir ve lafz da onundur. snadnda Ubeydullah b. Yezîd b.

brahim el-Karduvânî vardr. Olundan baka kendisinden rivayette bulunan

olmamtr. Dier raviler de güvenilir bulunmulardr."
1 Bakara Sur. 222, 223
4 Bakara Sur. 222, 223

* bn Ebî Hatim 2/400, 401 (2109, 2111, 2114).
6
Bakara Sur. 222, 223
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bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân:

"Sana kadnlarn ay halini sorarlar..."
2
âyetini açklarken: “Bu âyet (soruyu

soran) Sâbit b. ed-Dahdâh hakknda nazil olmutur1
' demitir.

3

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor: “Cahiliye döneminde

hayzl bir kadn kocasyla ayn evde oturamaz, ayn kaptan yemek yiyemezdi.

Sonradan Yüce Allah bu konuda âyetini indirince hayzlk dönemi boyunca

kadnla sadece cinsel iliki haram klnrken dier tüm eyler helal klnd ."4

Buhârî ile Müslim’in Hz. Âie'den bildirdiine göre hayz olunca Resûlullah

(saiiaiia*u aleyhi »ESEiem) kendisine:
"
Bu, Yüce Allah'n Âdem'in kzlarna takdir ettii

bir durumdur

"

buyurmutur.
5

Abdurrezzâk, Musannefte, Saîd b. Mansûr ve Müsedded, Müsned’de bn

Mes'ûd'dan bildiriyor: “srail ogullannn kadnlan erkeklerle ayn safta namaz

klarlard. Ancak erkek dostlann görmek için topuklu ayakkablar edinmeye

baladklannda Yüce Allah onlara hayz gönderdi ve bu ekilde mescitlere

girmelerini yasaklad (Baka bir lafzda: “Yüce Allah onlara hayz gönderdi ve

namaz esnasnda erkeklerin arkalanna alndlar" eklinde geçer). Siz de Yüce

Allah’n yapt gibi kadnlan mescitlerde geriye aln .”6

Abdurrezzâk, Hz. Âie'den bildiriyor: “srail oullarnn kadnlan mescitte

kendilerini erkeklere göstermek için tahtadan ayakkablar edinirlerdi. Bunun

üzerine Yüce Allah mescitleri onlara yasaklad ve hayzl onlara musallat

etti."
7

Beyhakî, Sünen’de Yezîd b. Bâbanûs’tan bildiriyor: Hz. Âie'ye: “râk

hakknda ne dersin?" diye sorduumda: “Hayz m kastediyorsun?" karln
verdi. “Evet!" dediimde: “Onu Yüce Allah'n koyduu isimle ann" dedi .

8

1 bn Cerir (3/722).

1 Bakara Sur. 222, 223

J bn Ebî Hatim 2/400 (21 10).

4 bn Cerîr (3/721).

5 Buhârî (294) ve Müslim (1211).
6 Abdurrezzâk (5115).

7 Abdurrezzâk (5114).

8 Ahmed 43/34 (25841) ve Beyhakî (1/307). Müsned’in muhakkikleri: "snad
hasendir" demilerdir.
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Taberânî ile Dârakutnî’nin EbO Umâme'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (ssiiaKahu aleyh, yeseliem): "Hayz en az üç, en fazla da on gün sürer

"

buyurmutur.

1

Taberânî, M. el-Evsat’ta Abdullah b. Amadan bildirdiine göre Resûlullah

(salBlshu aleyhi veseiiem): "Hayzl kadn en fazla on gün bekler. ayet kam kesilirse

temizlenmi olur. Kann gelmesi on günü at zaman istihâze (özür) kan

olur" buyurmutur.

2

Ebû Ya’lâ ile Dârakutnî, Enes b. Mâlik’ten bildiriyor: “Hayzl kadn üç veya

dört veya be veya alt veya yedi veya sekiz veya dokuz veya on gün bekler.

On gün geçmesine ramen hâlâ kan geliyorsa bu istihâze (özür) kandr.” 3

Dârakutnî, Enes'ten bildiriyor: “Hayzlk üç veya dört veya be veya alt

veya yedi veya sekiz veya dokuz, en fazla da on gün sürer.”4

Dârakutnî, bn Mes’ûd'dan bildiriyor: “Hayzlk üç veya dört veya be veya

alt veya yedi veya sekiz veya dokuz, en fazla da on gün sürer. On gün

geçmesine ramen hâlâ kan geliyorsa bu istihâze (özür) kandr.”5

Dârakutnî, Enes'ten bildiriyor: “Hayzlk en az üç, en fazla da on gün

sürer.”
6

Dârakutnî’nin Vâsile b. el-Eska’dan bildirdiine göre Resûlullah (sdlaNahu aleyhi

vesellem): "Hayz en az üç, en fazla da on gün sürer" buyurmutur.
7

Dârakutnî, Enes'ten bildiriyor: “Hayzlk on günden fazla sürmez.”’

'Taberânî (7586) ve Dârakutnî (1/218). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/218) der ki:

Abdulmelik muchul biridir. Alâ'n künyesi bn Kesîr'dir ve onun da hadisleri zayftr.

Mekhûl de Ebû Umâme'den bir ey iitmi deildir."
2

Taberânî (8311). Heysemî, Mecmau'z-Tevâid dc (1/280) der ki: "snâdnda zayf bri

olan Amr b. el-Hasîn vardr."
3 Ebû Ya'lâ (4150) ve Dârakutnî (1/210). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid 'de (1/280) der ki:

"snadnda zayf biri olan Celd b. Eyyûb vardr."
4 Dârakutnî (1/209).

5 Dârakutnî (1/209). Dârakutnî der ki: "Bu hadisi A'me'ten bu isnadla Hânn b.

Ziyad'dan baka rivayet eden yoktur. Hârun da zayf biridir. Kûfelilerin yanmla

A'me'ten gelen öylesi bir rivayet yoktur."
6
Dârakutnî (1/209).

7 Dârakutnî (1/219). Dârakutnî der ki: "Ravi bn Mnhâl meçhul biridir. Muhammcd
b. Ahmed b. Enes de zayf biridir."
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Dârakutnî, Atâ b. Ebî Rebâh'tan bildiriyor. "Hayzln en alt süresi bir

gündür.” 2

Dârakutnî, Atâ'dan bildiriyor "Hayzlk en fazla onbe gün sürer.”

3

Dârakutnî’nin bildirdiine göre erik ile Haan b. Salih: “Hayzlk en fazla

onbe gün sürer” demilerdir/

Dârakutnî, erik'ten bildiriyor “Bizim yanmzda her ayn tam olarak

onbe gününü özür olmadan hayzl geçiren bir kadn vard .”5

Dârakutnî, Evzaî’den bildiriyor “Bizim yanmzda sabah hayz olan, ancak

akam kan kesilip temizlenen bir kadn vard .” 6

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...De ki: O, bir rahatszlktr..."7

buyruunu açklarken: “Rahatszlktan kast kann akmasdr” demitir .

8

Abdurrezzâk ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "...De ki: O, bir

rahatszlktr ..."

9

buyruunu açklarken: “Rahatszlktan kast akan kann

murdar oluudur” demitir .’
0

bnu’l-Münzir, Ebû Ishâk et-Talkânî, Muhammed b. Humeyr ve Fülân b. es-

Serîy kanalyla bildirdiine göre Resûlullah Mata aleyh, veseüem):
"Hayzlk

dönemlerinde kadnlarla ilikiden uzak durun. Zira sakat doumlar hayzl bir

ilikiden dolay olur" buyurmutur.

Ebu'l-Abbâs es-Serrâc, Müsned’de Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saMatu, aie»n, veseiiem):
"Hayzl iken karsyla ilikiye girip de bundan

kötürüm bir çocuu olan kii suçu kendinden bakasnda bulmasn!"

buyurmutur.”

1

Dârakutnî (1/209). Dârakutnî der ki: "Bu hadisi A'me'ten bu isnadla Harun b.

Ziyad'dan baka rivayet eden yoktur. Harun da zayf biridir. Kûfelilerin yannda
A'me'ten gelen öylesi bir rivayet yoktur."

1

Dârakutnî (1/208).

* Dârakutnî (1/208).

* Dârakutnî (1/209).

5 Dârakutnî (1/209).

6 Dârakutnî (1/209).

I Bakara Sur. 222, 223
8 bn Cerîr (3/723).

9 Bakara Sur. 222, 223
10 Abdurrezzâk (1/89) ve bn Cerîr (3/723).
II bn Hibbân, el-Mecruhtn'de (2/74, 75): "Uydurma hadistir" demitir.
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, en-Nehhâs, en-Nâsih’de ve

Beyhakî, Sünen’de bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bu sebeple ay halinde

olan kadnlardan uzak durun ..Z' buyruunu açklarken: “Uzak durmak,

onlarla fercden (önden) cinsel ilikiye girmemektir” demitir.

1

Ebû Dâvud ile Beyhakî, Hz.Peygamberin (saiiaiiahu aisyt» «ailem) elerinden

birinden bildirdiine göre Allah Resulü hayzl olan eiyle birlikte olmak

istedii zaman fercini bir örtüyle kapatr, sonra istedii eyi yapard. 3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, en-Nehhâs, en-Nâsih’de ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Hz. Âie'ye: "Erkek hayzl olan einden ne kadar

faydalanabilir?” diye sorulunca: “Cinsel organ dnda diledii eyden

faydalanabiliri' demitir.4

ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud, Hz. Âie’den bildiriyor:

“Birimiz hayz olup da Allah Resûlü (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem) onunla birlikte olmak

istedii zaman cinsel organna izar balayarak kapatmasn söyler ondan

sonra onunla (sanlmak suretiyle) ten temasnda bulunurdu. Ancak hanginiz

Resûlullah{su«Bii8hu8ierti«sEiiem)gibi nefsine hakim olup kendini tutabilir ki?"
5

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Beyhakî'nin Meymûne’den

bildiriyor: "Resûlullah (saitaMahu aleyhi veseiiew) hayzl elerinden biriyle birlikte olmak

istedii zaman cinsel organna izar balayarak kapatmasn söylerdi.”
6

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve Nesâî, Meymûne'den bildiriyor: “Resûlullah

(niuiahu aleyhi «sdlem) hayzl elerinden biriyle birlikte olaca zaman ein n

göbekten uyluklannn yansna veya diz kapaklanna kadar üzeri bir

petemalle kapal olurdu.”7

1

Bakara Sur. 222, 223
2 bn Cerîr (3/723, 724), bn Ebî Hâtim 2/401 (2115), en-Nehhâs (sh. 206, 207) ve

Beyhakî (1/309).

3 Ebû Dâvud (272) ve Beyhakî (1/314). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 242).

i Abdurrezzâk (1260), bn Cerîr (3/725), en-Nehhâs (sh. 204) ve Beyhakî (7/191).

5 bn Ebî eybe (4/254), Buhârî (302), Müslim (293), Ebû Dâvud (268, 273) ve bn Mâce

(635).
6 bn Ebî eybe (4/254), Buhârî (303), Müslim (294), Ebû Dâvud (2167) ve Beyhakî

(7/191).

7 bn Ebî eybe (4/256), Ebû Dâvud (267) ve Nesâî (286, 374). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 239).
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Ebû Dâvud, Nesâî ve Beyhakî, Hz. Âie'den bildiriyor: "Hayzl olduum

zaman hatta hayzmn ilk günlerinde geceleri Resûlullah'la (saliaiiahu aieytn veseitem)

ayn örtünün altnda uyuduumuz olurdu. Kanmdan ona bulat zaman

sadece bulaan yeri ykard. Kanmdan giysisine bir ey bulat zaman yine

sadece bulaan yeri ykar ve namazn klard ." 1

Ebû Dâvud, Umara b. urâb'dan bildiriyor: Halamn bana bildirdiine göre

kendisi Hz. Âie'ye: "Bazen hayz oluyoruz ve ancak kocamzla yatmak için

tek bir yataktan bakas bulunmuyor, ne yapalm?" diye sorunca, Hz. Âie

öyle demitin "Böylesi bir durumda Resûlullah’n (sailaUahu aleyhi veseiEm) yaptn
sana anlataym. Bir gece Resûlullah (saiiaiiahu aleyh. veseiModama girdi ve doruca

odadaki namazgahna gitti. Namazn bitirdiinde uykuma yenilmitim, o da

souktan çok üümütü. Yataa girince: "Bana yakla" buyurdu. "Hayzlym”

dediimde: "Olsun! Uyluklarn aç" buyurdu. Uyluklanm açtmda yana

ile gösünü uyluklanmn üzerine koydu. Ben de snp uyuyana kadar üzerine

kapandm."2

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Hz. Âie'den

bildiriyor: "Hayz olduum zaman Resûlullah (seiisilaitu aleyhi vueJM (göbekle diz

arasn) izarla kapatmam söyler, sonra tenini benim tenime dokundururdu."3

Mâlik, Rabîa b. Ebî Abdirrahman’dan bildiriyor Hz. Âie, Resûlullah'la

(sBiaiihu aleyh, meiiem) birlikte ayn örtünün altnda uzanm uyuyarlard. Hz. Âie

birden irkilip yerinden frlad. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ne oldu ? Sanrm

adet gördün" buyurunca, Hz. Âie: "Evet!" karln verdi. Bunun üzerine

Allah Resûlü (sbUbMu aleyhi ve sadem): "Üzerine izanm bala ve yatana geri dön"

buyurdu .

4

Buhârî, Müslim ve Nesâî, Ümmü Seleme'den bildiriyor: Resûlullah'la (sMahu

aleyh, veseiiem) ayn örtünün altnda uzanmken adet gördüm. Onu rahatsz

etmeden yataktan süzülüp çktm ve hayz giysilerimi giydim. Bana: "Hayz

1 Ebû Dâvud (269, 2166), Nesâî (283, 370, 772) ve Beyhakî (1/313). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud
, 241).

1 Ebû Dâvud (270). Zayf hadistir (Elbânî, Da'tf Sünen Ebî Dâvud, 52).

3 Buhârî (300), Müslim (293), Ebû Dâvud (267), Tirmizî (132), Nesâî (285, 372) ve bn
Mâce (636).

4 Mâlik (1/58). bn Abdilber, et-Temhîd'de (3/161): "Mürsel munkat' bir hadistir"

demitir.
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m oldun?" diye sorunca: "Evet!” dedim. Bunun üzerine beni yanna çard
ve ayn örtünün altnda tekrar uzandk .

1

bn Mâce, Ümmü Seleme'den bildiriyor: Resûlullah'la (saNaiiahu aisyhi vsseiiem)ayn

çarafn altnda uzanmken kadnlarn gördüü hayz kann gördüm.

Yataktan süzülüp çktmda: "Hayz m oldun?" diye sordu. "Kadnlann

gördüü hayz kann gördüm” dediimde, Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Bu,

Yüce Allah'n Adem'in kzlarna takdir ettii bir eydir" buyurdu. Yataktan

çkp hayz için hazrlm yaptm ve geri döndüm. Allah ResClü (saiiaHahu aie>n

«seneni): "Gel çarafn altna
\,
yanma gir" buyurunca, yanna girdim .

2

bn Mâce, Muâviye b. Ebî Süfyân'dan bildiriyor: Ümmü Habîbe'ye: "Hayzl

olduun zaman Resûlullah'la (saiiaiiahu aleyhi veseikm) nasl yapardn?” diye

sorduumda: "Birimiz hayz olduu zaman uyluklannn yarsna gelecek

ekilde izar balar ve öyle Allah Resulünün yannda uyurduk” dedi .

3

Ebû Dâvud ile bn Mâce, Abdullah b. Sa'd el-Ensârî'den bildiriyor:

Resûlullah'a(s«w«hu aleyhi mailem): "Karm hayzl iken neresi bana helal olur?” diye

sorduumda: "Petemalin üstü senin için helaldir" buyurdu .

4

TirmizL Abdullah b. Sa'd'dan bildiriyor: Peygamberimize (safeiiahuaieyhi»eseiw

hayzl kadnla birlikte yemek yemenin hükmünü sorduumda: "Onunla

birlikte yemek yiyebilirsin
"
buyurdu .

5

Ahmed ile Ebû Dâvud, Muâz b. Cebel'den bildiriyor Resûlullah'a (saiiaiiahu aiey»

vesellem): "Erkee, hayzl olan kansnn neresi helaldir?” diye sorduumda:

"Petemalin üzeri helaldir, ancak ondan da uzak durman daha iyidir" karln
verdi .

6

Mâlik ve Beyhakî, Zeyd b. Eslem'den bildiriyor: Adamn biri Resûlullah'a

(saiiaiiahu aleyhi meiiem): "Kanm hayzl iken neresi bana helal olur?” diye sorunca:

"Üzerine petemalini balasn, üst ksmla da istediini yapabilirsin " buyurdu.

’ Buhârî (298, 322), Müslim (296) ve Nesâî (282, 369).

2 bn Mâce (637). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 520).

} bn Mâce (638). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 521).

* Ebû Dâvud (212) ve bn Mâce (651). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Eb

Dâvud, 197).

5 Tirmizî (133, "sahih"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen ct-Tirmizî, 114).

6 Ebû Dâvud (213). Zayf hadistir (Elbânî, Da’îf Sünen Ebî Dâvud, 36).

7 Mâlik (1/57) ve Beyhakî (7/191).
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Mâlik, âfiî ve Beyhakî, Nâfi'den bildiriyor: Abdullah b. Ömer, Hz. Âie'ye

birini gönderdi, kiinin hayzl olan hanmyla birlikte olup olamayacan

sordu. Hz. Âie: “Kadn altna petamal balar, kalan ksmla da erkek

dilediini yapar" karln verdi.
1

Beyhakî, Hz. Âie’den bildiriyor: Peygamberimize (saDaiiahu*rh«s8fcn): “Erkee,

hayzl olan kansndan helal olan yer neresidir?” diye sorulunca:
"zann

üstüdür" karln verdi/

bn Ebî eybe ile Ebû Ya'lâ, Hz.Ömer'den bildiriyor: Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyh»

vpsppm): “Erkee, hayzl olan karsndan helal olan yer neresidir?” diye

sorduumda:
"zann üstüdür” karln verdi.

5

Taberânî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Adamn biri Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem): “Erkee, hayzl olan kansndan helal olan yer neresidir?" diye sorunca:

"Üzerine petemalini balar, üst ksmla da istediini yapabilirsin" karln
verdi.

4

Taberânî, Ubâde'den bildiriyor: Resûlullah'a (saiiaiiahu »leyh. meiiami: “Erkee,

hayzl olan kansndan helal olan yer neresidir?” diye sorulduunda: "zann

üstü heladir, ancak alt haramdr

”

karln verdi.
5

Taberânî, M. el-Evsat'ta Ümmü Seleme’den bildiriyor “Resûlullah (nMUn

aleyhi veseilem) hayzl olan hanmndan ilk üç gün uzak durur, sonra (izar

balayarak) ona yaklard."
6

bn Cerîr, Mesrük’tan bildiriyor Hz. Âie’ye: "Erkee, hayzl olan

karsndan helal olan yer neresidir?" diye sorduumda: “Cinsel iliki dnda
her ey helaldir" karln verdi.

1

’ Mâlik (1/58), afiî, fâu’l-Ayy 1/136 (137) ve Beyhakî (7/190, 191).

1

Beyhakî (7/191) ve Ahmed (40/495 (24436). Miisned 'in muhakkikleri: "snad

zayftr" demilerdir.

} bn Ebî eybe (4/256), Melâlib ' te (2/40) geçtii üzere Ebû Ya'lâ ve Ahmed 1/247 (86).

Müsned'in muhakkikleri: "snâd zayftr" demilerdir.
* Taberânî (10765). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/281) der ki: "snâdnda zayf biri

olan Ebû Nuaym Drâr b. Suad vardr."
5 Mecma'da (1/281) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki: ” snadnda shâk b.

Yahya vardr ki Mûsa b. Ukbe'den bakas ondan rivayette bulunmamtr. Aynca

Ubâde'ye yetimemitir."
6
Taberânî (4682). Heysemî, Mecmau’z-Zev6id. de (1/282) der ki: "snadnda Saîd b. Bir

vardr. u'be onu güvenilir bulmu ancak rivayetlerinin hüccet olup olmayaca

konusunda ihtilaf edilmitir."
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bn Ebî eybe, Hasan'dan bildiriyor: "Erkein, hayzl olan karsnn göbei

ve uyluuyla oynamasnn bir sakncas olmaz."2

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, en-Nehhâs, en-Nâsih'de ve

Beyhakî, Sünen’de bildirdiine göre bn Abbâs: "...Temizleninceye kadar

onlara yaklamayn ..." 3 buyruunu açklarken: "Kanlan kesilip hayzlk

halleri bitene kadar onlardan uzak durun" demitir .

4

Abdurrezzâk, Musamefte, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve en-

Nehhâs'n bildirdiine göre Mücâhid: "...Temizleninceye kadar onlara

yaklamayn ..."5 buyruunu açklarken: "Kanlan kesilinceye kadar onlardan

uzak durun" demitir.

6

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve

Beyhakî, Sünen’de Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (laUaiiah

aleyhi meiiem): "Kadnla hayzl iken veya dübüründen ilikiye giren veya kahine

giden kii
,
Muhammed'e indirileni inkar etmi demektir

" buyurmutur .

7

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî,

bn Abbâs’tan bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiriu aleyhi msiiem) hayzl karsyla

ilikiye giren kii için: "Bir dinar veya yarm dinar sadaka verir" buyurmutur .

8

Ebû Dâvud ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Kii kann balangcnda

kansyla ilikiye girdii zaman bir dinar, kann kesilmesi srasnda ilikiye

girdii zaman da yanm dinar sadaka verir." 9

’ bn Cerir (3/725).

1 bn Ebî eybe (4/256).

3 Bakara Sur. 222, 223
1 bn Cerir (3/733), bn Ebî Hatim 2/401, 402 (2117, 21 19) ve Beyhakî (1/309).

5 Bakara Sur. 222, 223
6 Abdurrezzâk (1272), bn Cerir (3/731) ve en-Nehhâs (sh. 209).

7 bn Ebî eybe (4/252, 253), Ahmed 15/164, 16/142 (9290, 10167), Tirmizî (135), Nesâî,

el-Kübrâ (9016, 9017), bn Mâce (639) ve Beyhakî (7/198). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh

Sünen bn Mâce, 522).
8 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 31), Ahmed 3/473 (2032), Ebû Dâvud (264),

Tirmizî (136), Nesâî (288), ibn Mâce (640), Hâkim (1/171, 172, "sahîh") ve Beyhakî

(1/314). Sahih hadistir (bak. Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 523).

9 Ebû Dâvud (265) ve Hâkim (1/172). Sahîh mevkûf hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud. 238).
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Tirmizî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssilsiiahu aleyhi vesellem):

"Kii karsyla ilikiye girdii srada kan krmz akyorsa bir dinar;
sarmtrak

olarak akyorsa yarm dinar sadaka verir" buyurmutur .

1

Ebû Davud'un bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiieflahu aleyh

mim böylesi bir konu için kendisine be dinar sadaka vermesini söylemitir .

1

Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Adamn biri Peygamberinize (saiiaiisln aleyhi

»Bsellem) gelip: “Yâ Resûlallah! Karmla hayzl iken ilikiye girdim" dedi. Allah

Resulü de buna karlk bir köle azat etmesini söyledi ki o zamanlar bir köle

bir dinar ediyordu .

3

bn Cerîr, bnuTMünzir, bn Ebî Hatim, en-Nehhâs, en-Nâsh’öe ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Temizlendikleri vakit ..." 4

buyruunu açklarken: “Hayz halleri bitip ykandktan sonra, anlamndadr''

demitir .

5

Süfyân b. Uyeyne, Abdurrezzâk, Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir ve en-Nehhâs'n bildirdiine göre Mücâhid: "...Temizlendikleri

vakit ..."
6 buyruunu açklarken: “Hayz halleri bitip ykandktan sonra,

anlamndadr. Zira kadnn, hayz hali bitse de ykanmadktan sonra kocasyla

ilikiye girmesi helal olmaz" demitir.

7

bn Cerîr, krime'den fetvann benzerini zikreder .

8

bn Cerîrîin baka bir kanalla bildirdiine göre Tâvus ile Mücâhid: “Kadnn

hayz hali bittii zaman kocas ykanmasn söyler ve ondan sonra onunla

ilikiye girer" demilerdir .
9

bnu’l-Münzirîin baka bir kanalla bildirdiine göre Mücâhid ile Atâ:

“Kadn, hayz hali bittikten sonra gusül yapmadan da avret mahallini ykayp

kocasyla birlikte olabilir" demilerdir.

1

Tirmizî (137). Sahih mevkuf hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 118).

' Ebû Dâvud (266. hadisin hemen akabinde). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen Ebî

DSvud, 50, 51).

i Taberânî (12256). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/282) der ki: "snadnda zayf biri

olan Abdurahman b. Yezd b. Temîm vardr."

« Bakara Sur. 222, 223
5 bn Cerîr (3/733), bn Ebî Hatim 2/402 (2119) ve Beyhakî (1/309).
6 Bakara Sur. 222, 223
7 Abdurrezzâk (1272), bn Cerîr (3/734) ve en-Nehhâs (sh. 209).
8 bn Cerîr (3/734).

9 bn Cerîr (3/734).
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Beyhakî, Sünen’de Ebû Hureyre'den bildiriyor: Bedevinin biri

Peygamberimize (saüaiiahuaievhvBseliem) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Bazen çölde dört ay

boyunca kalyoruz. Suyumuz az olduu için hayz, lousa veya cünüb

olanlanmzn temizlenmesi konusunda ne buyurursun?” dedi. Allah Resûlü

(sallaiiahu aleyhi veseliem): "Temiz toprakla temizlenebilirsiniz” buyurdu .

1

Buhârî, Müslim ve Nesâî, Hz. Âie'den bildiriyor: Kadnn biri hayz sonras

nasl ykanmas gerektiini Resûlullah'a {sallaiiahu aleyhi veseliem) sordu. Allah Resûlü

(sallaiiahu aleyhi veseliem): "Bir yün parçasna misk sürer temizlenirsin" buyurarak nasl

temizlenmesi gerektiini söyledi. Kadn: “Bu yün parçasyla nasl

temizleneyim?" diye sorunca, Allah Resûlü (sallaiiahu aieytu veseiM: "Onuma

temizlersin” karln verdi. Kadn tekrar: “Ama nasl?" diye sorunca, Allah

Resûlü (sallaiiahu aleyhi veseliem):
"Sübhanallah! Onunla temizlenirsin ite!” karln

verdi. Bunun üzerine kadn bir kenara çektim ve: “O yün parçasyla kann

izini temizlersin" dedim .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "ü buyruunu

açklarken: “Yani, hayz hali bitip temizlendikten sonra onlara yaklan"

demitir.
4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: *<L v!^-

buyruunu açklarken: “Hayz hali bitip temizlendikten sonra onlara (cinsel

olarak) yaklan demektir" demitir.

Dârimî, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Allah'n size emrettii yerden onlara yaklan ..."
6 buyruunu açklarken:

“Hayzl iken yaklamamann emredildii yerden (ön taraftan) onlara yaklan

anlamndadr" demitir .

7

bn Ebî eybe, krime'den fetvann benzerini zikreder.

8

’ Beyhakî (1/216, 217, 310) ve Ahmed 13/171, 14/274 (7747, 8626). Müsned 'in

muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir. Dârakutnî'nin let'ine (8/93-95) baknz.
1 Buhâri (314), Müslim (332) ve Nesâî (251).

5 Bakara Sur. 222, 223

< bn Cerir (3/738).

s Bakara Sur. 222, 223
6 Bakara Sur. 222, 223
1 Dârimî (1/257) ve bn Cerir (3/736).
8 bn Ebî eybe (4/232).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen 'de bildirdiine göre Ibn Abbâs:

"...Allah'n size emrettii yerden onlara yaklan ..."
1

buyruunu açklarken:

“Fercden (ön taraftan) yaklan ve baka yerden yaklamaya çalmayn,

anlamndadr” demitir .

2

Vekî' ile bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah'n size

emrettii yerden onlara yaklan ..." 3 buyruunu açklarken: “Hayzl iken

yaklamamann emredildii yerden (ön taraftan) onlara yaklan

anlamndadr” demitir .

4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Rezîn: "...Allah'n size emrettii

yerden onlara yaklan ..." 5 buyruunu açklarken: “Adet hali bitmeden

deil, bitip temizlendikten sonra onlara yaklan, anlamndadr” demitir .

6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bnu'l-Hanefiyye: "...Allah'n size

emrettii yerden onlara yaklan..." 7 buyruunu açklarken: “Nikahla

yaklan, nikahsz yaklamayn anlamndadr” demitir.

8

Abdurrezzâk, Musannefte bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah'n size

emrettii yerden onlara yaklan ..."9 buyruunu açklarken: “Kann geldii

yerden kadna yaklamaktr. Baka yerden yaklalmas durumunda âyetin

sonunda belirtildii gibi kii tövbe edenlerden ve temizlenenlerden biri

olmaz” demitir.

10

Vekî', Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "...unu

iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever..."”

buyruunu açklarken: “Bunlar günahlar için tövbe edip su ile

temizlenenlerdir” demitir.’
2

1

Bakara Sur. 222, 223
1 bn Cerir (3/736) vc Beyhakî (1/309).

3 Bakara Sur. 222, 223
4 bn Ebî eybe (4/233).

5 Bakara Sur. 222, 223
6 bn Ebî eybe (4/233).

7 Bakara Sur. 222, 223
a bn Ebî eybe (4/233).

9 Bakara Sur. 222, 223
10 Abdurrezzâk (1272).

" Bakara Sur. 222, 223

” bn Ebî Hatim 2/403 (2124, 2126).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre A'me: "...unu iyi bilin ki, Allah tövbe

edenleri de sever, temizlenenleri de sever ...*
1 buyruunu açklarken:

“Günahlar için tövbe edip irkten temizlenenlerdir” demitir.

2

bn Ebî Hâtim Mücâhid'den bildiriyor: “Kansna dübürden (arka taraftan)

yaklaan kii âyette belirtilen temizlenenlerden biri saylmaz .

3

Vekî', bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Ebu’l-Âliye, abdest aldktan sonra: “Allahm! Beni tövbe eden ve

temizlenenlerden (mutatahhirîn) biri kl" diye dua eden birini görünce ona

öyle dedi: “Su ile temizlenme tamamdr, ancak tatahhur denilen ey
günahlardan temizlenmedir.”4

Tirmizî'nin Hz.Ömer'den bildirdiine göre ResûlulIah(sdiaUahuBiByhimBiiem) öyle

buyurmutur: “Kim güzelce abdestiri aldktan sonra: «Allah'tan baka Hah

olmadna, tek ve ortaksz olduuna ehadet ederim. Muhammed'in de O’nn
kulu ve resulü olduuna ehadet ederim. Allahm! Beni tövbe edip

temizlenenlerden biri kl» derse Cennetin sekiz kaps da ona açlr ve isteaii

kapdan içen girer. "s

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib abdestini bitirdikten

sonra: “Allah'tan baka ilah olmadna ehadet ederim. Muhammed'in de

O'nun kulu ve resûlü olduuna ehadet ederim. Allahm! Beni sana yönelip

tövbe edenlerden biri kl! Beni temizlenenlerden biri kl” diye dua ederdi .

6

bn Ebî eybe, Dahhâk'tan bildiriyor: Huzeyfe, temizlendii zaman:

“Allah’tan baka ilah olmadna ehadet ederim. Muhammed'in de O’nun

kulu ve resûlü olduuna ehadet ederim. Allahm! Beni sana yönelip tövbe

edenlerden biri kl! Beni temizlenenlerden biri eyle” diye dua ederdi .

7

Kueyrî, Risâle’de ve bnu’n-Neccâr, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (saMiahu

aieyti veseiiem): "Günah için tövbe eden kii o günah hiç ilememi gibi olur. Yüce

Allah da bir kulu sevdii zaman artk hiçbir günahn o kula bir zaran olmaz"

buyurdu ve: "...unu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever.

’ Bakara Sur. 222, 223
2 bn Ebî Hâtim 2/404 (2129).

* bn Ebî Hâtim 2/403 (2128).

4 bn Ebî eybe (1/4) ve bn Ebî Hâtim 2/403 (2127).

5 Tirmlzî (55). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 48).
6 bn Ebî eybe (1/3).

7 bn Ebî eybe (1/4).
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temizlenenleri de sever..."
1

âyetini okudu. “Yâ Resûlallah! Tövbenin

göstergesi nedir?" diye sorulunca: "Kiinin yaptndan dolay piman

olmasdr" karln verdi .

3

Vekî', Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin, uab'da bildirdiine

göre a'bî: “Günah için tövbe eden kii o günah hiç ilememi gibi olur"'

dedi ve: "...unu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri

de sever..." 3 âyetini okudu/

bn Ebî eybe, Tirmizî, bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin uab’da Enes'ten

bildirdiine göre Resûlullah (syiiaiishu yi.yh. vaaiiem):
"Her insan günah iler. Ancak

günah ileyenlerin en hayrllar bu günahlarna tövbe edenlerdir"

buyurmutur.
5

Ahmed, Zühd’öe Kâtâde’den bildiriyor: “Yüce Allah, srâil oullarndan bir

peygambere: “Her insan günah iler. Ancak günah ileyenlerin en hayrllar

bu günahlarna tövbe edenlerdir" diye vahyetmitir .

6

bn Ebî eybe ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs'a: “hraml

iken bamza su dökelim mi?" diye sorulunca: “Dökmenizin bir sakncas

olmaz. Zira Yüce Allah temizlenenleri sever" karln verdi .

7

* i

"Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi

gelin..." (Bakara Sur. 22!l)

Vekî', bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî,

Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, Ebû Nuaym, Hilye’de ve Beyhakî, Sünen’de

Câbir’den bildiriyor: Yahudiler: “Erkek karsna arkadan yaklap (normal)

ilikiye girdii zaman bu ilikiden doacak çocuk a olur" derlerdi. Bunun

1

Bakara Sur. 222, 223
2 Kucyrî (1/275) ve bnu'n-Ncccâr (18/78). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da’îfede (615) hadisin

zayf olduunu söylemitir. Konu için Faydu'l-Kadîr'e (3/276) baknz.
J Bakara Sur. 222, 223
* bn Ebî Hatim 2/403 (2123) ve Beyhakî (7196).

5 bn Ebî eybe (13/403), Tirmizî (2499) ve Beyhakî (7127). Hasen hadistir (Elbânî,

Sahih Sünen et-Tirmizi, 2029).
6 Ahmed (sh. 96).

7 bn Ebî eybe (4. cildin ilk ksm, sh. 103) ve bn Ebî Hâtim 2/403 (2125).
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üzerine: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
1

âyeti nazil oldu. Âyette tercinden (ön tarafndan) olduktan sonra kiirin

kansna önden de arkadan da yaklaabilecei bildirildi .

1

Saîd b. Mansûr, Dârimî, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Câbiriden

bildiriyor: Yahudi'ler, Müslümanlara: "Kii kansna arkadan yanap ilikiye

girdii zaman bu ilikiden doacak çocuka olur" dediler. Bunun üzerine:

"Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."3 âyeti nazil

oldu. Sonrasnda Resûlullah (saiiatiahu aleyhi veseiiem): "liki, kadnn /ercinden (in

tarafndan) olduktan sonra kii karsna önden de arkadan da yaklaabilir
"

buyurdu .

4

bn Ebî eybe, Musannefte, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Muma el-

Hemdânî’den bildiriyor: Yahudi'lerden biri karlat bir müslümana:

"Kadnlarnza arkadan yaklayor musunuz?" diye sordu ki sanki kendisi

böyle bir eyi kerih görüyordu. Durumu Resûlullah'a (suflaüetu aleyh' «selem)

zikrettiklerinde: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi

gelin ..." 5 âyeti nazil oldu. Bu âyetle Yüce Allah Müslümanlara, tereden

olduktan sonra kadnlanna önden veya arkadan, istedikleri yerden

yaklaabilmelerine izin verdi .

6

bn Ebî eybe, Murra'dan bildiriyor: "Yahudiler, kadnlara arkadan

yanama konusunda müslümanlarla alay ederlerdi. Bunun üzerine:

"Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."7
âyeti nazil

oldu ."8

bn Asâkir, Câbir b. Abdillah'tan bildiriyor: Ensârl erkekler kadnlanyla yüz

üstü yatrarak beraber olurlard. Kureyliler ise daha çok srtüstü yatrr öyle

beraber olurlard. Kureyli bir adam Ensaridan bir kadnla evlendi. Acet

' Bakara Sur. 223
1 bn Ebî eybe (4/229), Buhâri (4528), Müslim (1435), Ebû Dâvud (2163), Tirrrizî

(2978), Nesâî, el-KübrS (8973), bn Mace (1925), bn Cerir (3/756), Ebû Nuaym (3/154) ve

Beyhakî (7/194, 195).

3 Bakara Sur. 223
4
Saîd b. Mansûr, Tefsir (366, 367), Dârimî (1/258, 259) ve bn Ebî Hâlim 2/404, 405

(2133).

5 Bakara Sur. 223
6 bn Ebî eybe (4/231) ve bn Cerîr (3/747).

7 Bakara Sur. 223

'bn Ebî eybe (4/231).
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olduu üzere srtüstü yatrp beraber olmak isteyince kadn: “Olmaz! Bizim

yaptmz gibi beraber olabiliriz" diye itiraz etti. Durum Peygamberimize

(taiiaiishu aleyhi veseiiem) bildirilince: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza

istediiniz gibi gelin..."
1

âyeti nazil oldu. Bu âyetle, tercinden (ön

tarafndan) olduktan sonra kiinin karsyla oturarak ve ayakta istedii ekilde

ilikiye geçebilecei bildirildi .

2

bn Cerîr, Sa'îd b. Hilâl vastasyla Abdullah b. Ali'den bildiriyor: Bana

bildirilene göre Peygamberimizin (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ashabndan bir grup

otururken yaknlarnda bir yerde de bir Yahudi oturuyordu. çlerinden biri:

“Ben kanm yüzüstü yatrp beraber oluyorum" derken, dieri: “Ben ayakta

beraber oluyorum", bir dieri de: "Ben otururken beraber oluyorum"

diyordu. Bu konumalar duyan Yahudi: “Sizin hayvanlardan farknz yok!

Oysa biz elerimizle tek bir ekilde beraber oluyoruz!" dedi. Bunun üzerine:

"Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin..." 3 âyeti nazil

oldu.*

Vekî', bn Ebî eybe ve Dârimî, Hasan(- Basrî)’den bildiriyor: Yahudiler çok

hasetçi bir topluluktu ve Müslümanlara: “Ey Muhammed'in ashab! Vallahi

kadnlannza sadece tek bir yönden yaklaabilirsiniz. Bakas size helal

deildir!" derlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr,

tarlanza istediiniz gibi gelin..."
5
âyetini indirdi ve müminleri bu ilerinde

kendi hallerine brakt .

6

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Yahudiler hasetçi bir

topluluktu. Müslümanlara: “Ey Muhammed’in ashab! Vallahi kadnlannza

sadece tek bir yönden yaklaabilirsiniz!" dediklerinde Yüce Allah onlan

yalanlama babnda: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi

gelin..."
7
âyetini indirdi ve erkekleri hanmlaryla bu ilikilerinde serbest

brakt. liki fercden olduktan sonra önden veya arkadan, erkein karsna

diledii ekilde yaklaabileceini bildirdi.

’ Bakara Sur. 223
1 bn Asâkir (23/314).

3 Bakara Sur. 223
4 bn Cerîr (3/748).

5 Bakara Sur. 223
6 bn Ebî eybe (4/232) ve Dârimî (1/257).

7 Bakara Sur. 223



508 •3 Bakara Sûresi B
Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor Yahudiler, Müslümanla'a:

"Hayvanlanna birbirlerine yaklamalar gibi siz de hanmlarnza öyle

yaklayor, oturtarak onlarla ilikiye giriyorsunuz!" deyince, Yüce Allah:

"Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."

1

âyetini

indirdi. Âyette tercinden (ön tarafndan) olduktan sonra kiinin karsyla

istedii ekilde beraber olabilecei bildirildi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr,

tarlanza istediiniz gibi gelin..."
1

âyetini açklarken öyle demitir:

Yahudiler, Müslümanlara eleriyle birlikte olma konusunda satap knaynca

Yüce Allah bu âyeti indirdi. Hem bu yönde Yahudilerin söylediklerini

yalanlad, hem de müminleri bu ite eleriyle kendi hallerine brakt.

bn Asâkir, Muhammed b. Abdillah b. Amr b. Osmân'dan bildiriyor:

"Abdullah b. Ömer’in bize anlattna göre Müslümanlar eleriyle birlikte

olurken arkadan yaklar, ancak terelerinden ilikiye girerlerdi. Yahudiler:

"Karsyla arkadan yaklap birlikte olan kiinin bu ilikiden doan çocuua
olur" deyince, Yüce Allah: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza

istediiniz gibi gelin ..."3 âyetini indirdi .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, uab'öa Safiyye binti eybe

vastasyla Ümmü Seleme'den bildiriyor: Muhacirler Medine’ye geldiklerinde

bizden kz alanlar eleriyle tereden, ama arkadan yanamak suretiyle ilikiye

girmek istediler. Ensarl kadnlar da buna kar çkt. Kadnlar bana gelip bu

durumu anlattklannda ben de Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi veseltem) aktardm. Bunun

üzerine: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."5

âyeti nazil oldu. Âyette tercinden (ön tarafndan) olduktan sonra kiinin

kansyla istedii ekilde beraber olabilecei bildirildi .

6

bn Ebî eybe, Ahmed, Dârimî, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerlr, bn Ebî

Hâtim ve Beyhakî, Sünen 'de Abdurrahman b. Sâbit’ten bildiriyor: Hafsa binti

Abdirrahman’a: "Sana bir ey sormak istiyorum, ama utanyorum”

1

Bakara Sur 223
1

Bakara Sur. 223
5 Bakara Sur. 223
4 bn Asâkir (61/438).

5 Bakara Sur. 223
6
Abdurrezzâk, Cimi' (20959) ve Beyhakî (5377). Tahkîku’l-Müsned'e (44/252, 253)

baknz.
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dediimde: “Bana istediini sorabilirsin yeenim!" karln verdi. “Sana

kadnlara arkadan yaklamay soracaktm" dediimde, u karl verdi:

Ümmü Seleme bana öyle anlatt: Ensarl erkekler elerini yüzükoyun

yatrarak onlarla beraber olmazken Muhacirler bunu yaparlard. Yahudi'ler

de: “Karsna arkadan yaklaanlarn çocuklara olur” derlerdi. Muhacirler

Medine'ye geldikleri zaman Ensaridan kadnlarla evlendiler. Ancak Ensarl

kadnlar yüzükoyun yatnlarak girelecek bir ilikiyi kabul etmediler. Ensarl bir

kadn bu ekilde kocasna kar çkp: “Resûlullah'a^iaiiahuaieYiiyeseiM sormadan

böylesi bir iliki ekline izin veremem” dedi. Bu kadn bana geldi ve durumu

anlatt. Resülullah (saiiaiishu aleyhi «seiiem) gelince Ensarl kadn ona bunu sormaya

utand ve danya çkt. Bunun üzerine konuyu ben Peygamberimize (sallallahu aleyhi

veseiiem) açtm. Allah Resûlii (sallallahu aleyhi vesdlem): "Kadn yanma çarn

"

buyurdu.

Kadn içeri girince Resülullah (sallallahu aleyhi vesaiiem) ona: "Kadnlarnz sizin

tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
1

âyetini okudu ve: "Tek yerden

(fercden) olduktan sonra, istenilen ekilde yaklalabilir" buyurdu .

1

Müsned Ebû Hanife’de bildirildiine göre müminlerin annesi Hafsa'ya

kadnn biri gelip kocasnn iliki esnasnda kendisini hem yüzükoyun, hem de

srtüstü yatrdndan ikayette bulundu. Durumu Peygamberimize (sallallahu aleyhi

veseiiem) iletilince: Her halükârda fercden olduu sürece bir sakncas olmaz"

buyurdu .
3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hatim, bn Hibbân, Taberânî, Harâitî, Mesâviu'l-Ahlak’da, Beyhakî,

Sünen’de ve Diyâ, el-Muhtâre’de bn Abbâs'tan bildiriyor Bir defasnda

Hz.Ömer, Allah Resûlü'ne (»Biieiu aleyhi nallan) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Ben helak

oldum!" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veseiiem): "Neden helak olsun?" diye

sorunca, Ömer: “Karma (tercinden ama) arkadan yanatm” dedi. Allah

Resulü ona herhangi bir karlk vermedi. Sonrasnda Yüce Allah ona:

"Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..." 4
diye

’ Bakara Sur. 223
J bn Ebî eybe (4/230, 231), Ahmed 44/219, 252, 295, 301 (26601, 26643, 26698, 26706),

Dârimî (1/256), Tirmizî (2979, "hasen"), bn Cerîr (3/757, 758), bn Ebî Hâtim 2/404 (2131)

ve Beyhakî (7/195). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2380).

} Müsned F.bû Hanîfe (sh. 137).

* Bakara Sur. 223
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vahyetti. Bunun üzerine Ömer'e: "Dübürden ve hayzl iken yaklamaktm

kaçndktan sonra arkadan ve önden istediin gibi yaklaabilirsin" buyurdu .

1

Ahmed, bn Abbâs'tan bildiriyor "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza

istediiniz gibi gelin ..."
1
âyeti, Ensarîdan bazlan hakknda nazil olmutur ki

bunlar Resûlullah’a (»Ultfu aleyhi mafari gelip bu konuyu ona sormulard. Allah

Resûlü de:
"
liki fercden olduu sürece kii karsna diledii yönden

yaklaabilir" buyurdu .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Harâitî, bn Abbâs'tan bildiriyor:

Himyer ahalisinden bazlan Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseihm) geldiler ve baz

sorular sordular. çlerinden biri de: “Ben kadnlar seven biriyim ve

yüzükoyun yatrarak karmla birlikte olmay seviyorum. Bu konuda ne

dersin?" diye sordu. Yüce Allah, Bakara Sûresi'nde sorduklar sorulara cevap

mahiyetinde âyetler indirdi. "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza

istediiniz gibi gelin ..."4 âyeti de adamn sorduu bu soruya bir cevap

olarak nazil oldu. Bunun üzerine Resûlullah (saliaiiahu aleyhi veseiiem) adama: "liki

fercden olduu sürece karna dilediin yönden yaklaabilirsin" buyurdu.*

bn Râhuye, Dârimî, Ebû Oâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Hâkim

ve Beyhakî, Sünen 1de Mücâhid vastasyla bn Abbâs’tan bildiriyor: bn Ömer

-Allah onu affetsin- bu konuda yanlgya dümütür. Putperest olan

Ensârîdan u kesim ile Ehl-i kitâb olan Yahudi'lerden u kesim beraber

yaarlard. Ensâr, Yahudileri kendilerinden daha bilgili gördükleri için birçok

davranta onlan taklit ederlerdi. Ehl-i kitâb olan Yahudilerin davranlanndan

biri de kadnla sadece bir ekilde ilikiye girmekti. Üstelik bu ekil, kadnn en

kapal olaca bir ekildi. Ensâr’dan bu kesim de Yahudilerin bu davrann

benimseyip yaptlar. Kurey'ten u kesim ise kadnlann ho olmayan

durumlara sokar, önden arkadan ve yatrarak yaklar zevklenirlerdi.

’ Ahmed 4/434 (2703), Tirmizî (2980, "hasen"), Nesâî, el-Kübrâ (8977, 11040), Ebû Ya lâ

(2736), bn Cerîr (3/758), bn Ebî Hâtim 2/405 (2134), bn Hibbân (4202), Taberânî (1231")/

Harâitî (469), Beyhakî (7/198) ve Diyâ 10/99, 100 (95, 96). Hasen hadistir (Elbânî, Sal ili

Sünen et-Tirmizî, 2381).

1 Bakara Sur. 223

3 Ahmed 4/236 (2414). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen Iiayrihi" demilerdir.

4 Bakara Sur. 223
s bn Cerîr (3/759), bn Ebî Hâtim 2/404 (2130), Taberânî (12983) ve Harâitî (470).

Heysemî, Mecmau z-Zevâidde (1/196) der ki: "Ravi bn Lehia zayf biridir. Dier ravler

ise güvenilir olan ravilerdir."
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Muhâcirler Medine'ye geldiinde Kureyli bir adam Ensâr’dan bir kadnla

evlendi. Kendi kadnlarna yaptklarn o kadna da yapmak istedi, ancak kadn

bunu kabul etmedi ve: "Bize sadece bir ekilde yanalrd. Ya sen de aynsn

yap ya da benden uzak dur!" dedi. Durumlar da darya çkt ve

konuulmaya baland. ResûlullahMaMn aleyh, ve«:em) durumdan haberdar olunca

Yüce Allah: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
1

âyetini indirdi. Yani çocuun olduu yerden olduktan sonra kadnlarnza

önden ve arkadan yaklaabilirsiniz anlamndadr. Önceden yaplan da

dübürden yaklama deil, arkadan ferce yaklamadr."

Taberânî rivayeti bn Abbâs'tan u ziyadeyle zikreder: “bn Ömer bu âyete

göre kadna dübürden (anal olarak) de yaklalabileceini söylemitir; ancak

Allah onu affetsin, yanlmtr. Zira hadise bu anlattmz ekildedir."
2

Abd b. Humeyd ve Dârimî, Mücâhid'den bildiriyor: “Önceleri hayzl iken

kadnn fercinden uzak durur, ancak dübürden onlarla ilikiye girerlerdi.

Konuyu Resûlullah'a(saiyahuaEyhiveseiiem)sorduklannda: "Sana kadnlarn ay halini

sorarlar. De ki: O, bir rahatszlktr. Bu sebeple ay halinde olan kadnlardan

uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklamayn. Temizlendikleri

vakit, Allah'n size emrettii yerden onlara yaklan ..." 3 âyetleri nazil oldu.

Âyette kadnlara fere dndan yaklalmamas gerektii bildirildi.
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: Mücâhid'le

birlikte bn Abbâs’n yannda otururken adamn biri geldi ve ibn Abbâs'a: “Bu

hayz âyetini bana tam olarak açklasana" dedi. bn Abbâs da: “Açklanm!"

karln verdi. Adam: “Sana kadnlarn ay halini sorarlar. De ki: O, bir

rahatszlktr. Bu sebeple ay halinde olan kadnlardan uzak durun.

Temizleninceye kadar onlara yaklamayn. Temizlendikleri vakit, Allah'n

size emrettii yerden onlara yaklan ..." 5
âyetini okuyunca, bn Abbâs:

“Emrettii yerden kast, kann geldii yerdir. Sonrasnda da gelinmesi

emredilen yerdir" dedi. Adam: “Peki: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr,

tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
6
âyetini nasl açklyorsun?" diye sorunca,

' Bakara Sur. 223
1

Dârimî (1/257), Ebû Dâvud (2164), bn Cerîr (3/755), Taberânî (11097), Hâkim (2/195,

279, "sahîh") ve Beyhakî (7/195). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1896).
i Bakara Sur. 222
4 Dârimî (1/261).

s Bakara Sur. 222
6 Bakara Sur. 223
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bn Abbâs u karl verdi: “Vay sana! Kadnn dübürü de ekin yeri mî oluyor?

ayet dediin gibi olsayd hayzl iken kadnlara yaklalmamasn emreden

âyet neshedilmi olurdu. Zira kadnn bir ferci megul olsa dier taraftan

yaklalrd. Ancak "stediiniz gibi" ifadesinden kast gece veya gündüz

istenilen zamanda gelinmesidir.”’

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Tarlanza istediiniz gibi

gelin.. ."J
âyetini açklarken: “Dübürden ve hayzl iken olmadktan sorra

önden veya arkadan dilediin ekilde yaklaabilirsin” demitir .

3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Salih: "...Tarlanza istediiniz gibi

gelin ..." 4
âyetini açklarken: “Dilersen srtüstü, dilersen yan yatrarak,

dilersen de oturtarak, dilediin ekilde yaklaabilirsin” demitir.

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Tarlanza

istediiniz gibi gelin ..."
6
âyetini açklarken: "Dübürden olmad sürece kii

karsna önden veya arkadan diledii ekilde yaklaabilir” demitir .

7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Tarlanza istediiniz gibi

gelin ..."
8
âyetini açklarken: “Fercden olduktan sonra dilediiniz ekilde

kadnlarnza yaklaabilirsiniz” demitir.
9

Abd b. Humeyd, krime'den bildiriyor: Adamn biri bn Abbâs'a geldi ve:

“Kanmla dübüründen ilikiye giriyordum. Yüce Allah'n: "Kadnlarnz sizin

tarianzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
10 buyruunu da iitince bu

yaptmn helal olduunu düündüm” dedi. bn Abbâs da: “Hey aklsz

adam! Burada "stediiniz gibi" derken fercinden olmak art ile kadnn

önünden veya arkasndan yaklamak veya oturarak ilikiye girmektir. Baka

da bir yere tevessül etme!” karln verdi.

1 bn Cerir (3/750) ve bn Ebî Hatim 2/402, 405 (2120, 2135).
1

Bakara Sur. 223

5 bn Ebî eybe (4/230).

4 Bakara Sur. 223
4 bn Ebî eybe (4/229, 230).

6
Bakara Sur. 223

7 bn Ebî eybe (4/231).
s
Bakara Sur. 223

9 bn Ebî eybe (4/232).
10
Bakara Sur 223
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Tarlanza istediiniz gibi

gelin..."' buyruunu: "Çocuun olduu yerden" eklinde açklamtr.

2

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî, Sünen'de bn Abbâs'tan bildiriyor: "Tarlana

ürün veren yerden yakla.”3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Tarlanza istediiniz gibi

gelin ..." 4 buyruunu açklarken: "Hayzl iken veya dübürden olmad
sürece kii kansna diledii ekilde yaklaabilir" demitir .

5

bn Cerîr ve Beyhakî, Sünen'de bildirdiine göre bn Abbâs: "...Tarlanza

istediiniz gibi gelin ..."

6

buyruunu açklarken öyle demitir: "Tarladan

kast, kadnn tercidir. Âyette tercin dna çklmad sürece kiinin kansna

önden veya arkadan diledii ekilde yaklaabilecei bildirilmitir. "...Allah'n

size emrettii yerden onlara yaklan..." 7 buyruu da bu anlama

gelmektedir.”
8

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs, kadna dübürden yaklamay kerih

görür ve öyle derdi: "Ekilecek veya ekilen yer, çocuun olutuu ve geldii

yer olan terctir. "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi

gelin ...'9 âyeti de, ilikinin tereden olmas art ile kadnlara istenilen tarattan

yaklalabileceini bildirmek için nazil olmutur."10

Dârimî ve Harâitî, Mesâviu'l-Ahlak'da bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
11 buyruunu açklarken öyle demitin

"Erkek ilikiyi tereden kurmak art ile kadna istedii ekilde önden veya

arkadan yaklaabilir, ayakta veya oturarak ilikiye girebilir..”
11

1

Bakara Sur. 223

*îbn Cerîr (4/745).

1 Beyhakî (7/196).

4 Bakara Sur. 223
5 bn Cerîr (4/746).
6
Bakara Sur. 223

7 Bakara Sur. 222

* bn Cerîr (4/746) ve Beyhakî (7/196).

9 Bakara Sur. 223
,0 bn Cerîr (4/748).

” Bakara Sur. 223
,J Dârimî (1/258) ve Harâitî (473).
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Beyhakî, Sünen ’de Mücâhid’den bildiriyor: bn Abbâs’a: "Kadnlarnz

sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."

1

âyetini sorduumda:

“Hayzl iken sana haram olan yerinden, hayz gördüü ve çocuun olduu

yerden yaklamalsn" dedi .

1

Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: “likinin fercden olmas art ile

kadnlara önden veya arkadan yaklalabilir." 3

bn Ebîeybe ve Harâitî, Mesâviu'l-Ahlak’da krime'den bildiriyor: "Erkek

dübürden ilikiye girmedii sürece karsyla ayakta veya oturarak, istedii

ekilde beraber olabilir.”4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Dârimî ve Beyhakî, Ebu'l-Ka’kâ' el-

Cermnden bildiriyor: Adamn biri Abdullah b. Mes'ûd’a geldi ve: “Kanma

istediim ekilde yaklaabilir miyim?” diye sordu. bn Mes’ûd: “Evet,

yaklaabilirsin” dedi. Adam: “Peki, istediim yerden yaklaabilir miyim?” diye

sorunca, bn Mes'ûd yine: “Evet, yaklaabilirsin" dedi. Ancak orada

bulunanlardan biri adamn maksadn anlad ve: “Bu adam karsna

dübüründen yaklamay kastediyor” diye söze kant. Bunun üzerine bn

Mes’ûd: “Olmaz! Kadnlarn dibürü size haramdr” dedi .

5

Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud ve Nesâî, Behz b. Hakim’den, o

babasndan, o da dedesinden bildiriyor: “Yâ Resûlallah! Kadnlanmzn

nerelerine yaklaalm ve nerelerinden uzak duralm?” diye sorduumda,

Allah Resûlü öyle buyurdu: "Onlar sizin tarlanzdr. Tarlanza dilediiniz

yerden girin. Ancak yüzlerine vurmayn, onlara çirkin eyler söylemeyin.

Müstehcen laflan onlara ev dnda sarfetmeyin. Yediiniz zaman onlan da

yedirin, giysi alacanz zaman onlara da giysi aln. Haram bölgeleri hariç

onlan size tamamen teslim etmiken bunlan nasl yapmazsnz."6

afiî, el-Ümm’de, bn Ebî eybe, Ahmed, Nesâî, bn Mâce, bnuM-Münzir

ve Beyhakî, Sünen’de deiik kanallardan bildirdiine göre Huzeyme b. Sabit

öyle demitir: Adamn biri Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi veseliem) kadnlara

1

Bakara Sur. 223
1 Beyhakî (7/196).

3 Beyhakî (7/196).

4 bn Ebî eybe (4/229) ve Harâitî (471).

5 Saîd b. Mansûr (Teftir, 370), Dârimî (1/259) ve Beyhakî (7/199).

6 Ahmed 33/232, 244 (20030, 20045), Ebû Dâvud (2143, 2144) ve Nesâî, el-Kübrâ (9160).

Hasen sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen Ebi Dâvud, 1876, 1877).
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dübürlerinden yaklamay sordu. Allah Resulü (saliaiiehu aleyhi «selem):
"
Helaldir

"

veya: "Bir sakncas yoktur

"

karln verdi. Adam dönüp gidince Allah

Resulü onu geri çard ve öyle buyurdu: "Ne demitin? Eer arkasndan

yaklap /ercinden ilikiye gireceksen evet helaldir. Ancak arkasndan yaklap

dübüründen (anal) ilikiye gireceksen helal deildir. Yüce Allah da hakk

söylemekten haya etmez. Kadnlarnza dübürden yaklamayn!"'

Haan b. Arefe, Cüz’de, bn Adiy ve Dârakutnî'nin Câbir b. Abdillah’tan

bildirdiine göre Resûlullah (saüaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutun "Onlar baz

eyleri söylemekten utandlar, ancak Yüce Allah hakk söylemekten haya etmez.

Kadnlara dübürlerinden yaklamak helal deildir."
2

bn Adiy’in Câbiriden bildirdiine göre Resûlullah (ssiiaiiahü aleyh «tsei«m):

"Kadnlarn dübüründen ilikiye girmekten saknn" buyurmutur .

3

bn Ebî eybe, Tirmizî, Nesâî ve bn Hibbân'n bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh veseiiem): "Yüce Allah bir erkekle veya bir kadnla

dübüründen (anal) ilikiye giren kiinin yüzüne bakmaz!" buyurmutur .

4

Ebû Dâvud et-Tayâlisî, Ahmed ve Beyhakî, Sünemde Amr b. uayb'dan, o

babasndan, o da dedesinden naklen bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiailahu

aleyhi vesdiem) kansna dübüründen yaklaan kii hakknda: "Bu yapt küçük

livatadr" buyurmutur.
5

Nesâî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh

vaiBiiam): "Yüce Allah'tan gerektii gibi haya edin ve kadnlara dübürlerinden

yaklamayn!" buyurmutur .

6

’ afiî (5/173), bn Ebî eybe (4/253), Ahmed 36/169, 177, 179, 183, 188 (21850, 21854,

21855, 21858, 21865), Nesâî, el-Kübrâ (8982-8994), bn Mâce (1924) ve Beyhakî (7/197).

Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen ibn Mâce, 1561).
1 bn Kesîr, Tefsir"de (1/384) geçtii üzere Haan b. Arefe, bn Adiy (4/1652) ve

Dârakutnî (3/288).

J bn Adiy (5/1831). bn Adiy der ki: "Mahfû/ olan bir rivayet deildir."
4 bn Ebî eybe (4/252), Tirmizî (1165, "hasen"), Nesâî, el-Kübrâ (9001, 9002) ve bn

Hibbân (4203, 4204, 4418). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen cl-Tirmizi, 930).

5 Tayâlisî (2380), Ahmed 11/309. 554 (6706. 6967. 6968) ve Beyhakî (7/197). Müsncd'in

muhakkikleri: "snad hasendir. Hadisin merfû mu yoksa mcvkûf mu olduu
konusunda ihtilafa düülmü olsa da mevkûf oluu daha sahihtir" demilerdir.

b
Nesâî, el-Kübrâ (9010).
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Ahmed, Ebû Dâvud ve Nesâî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah(salWiaKi0e^i»ewlen): "Kadna dübüründen yaklaan kii lanetlenmitir
!"

buyurmutur.

1

bn Adiy'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (taMiahu ieyhi

metan): "Bir erkee veya kadna dübüründen yaklaan kii kafir olur
"

buyurmutur .

2

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Nesâî ve Beyhakî, Ebû

Hureyre’den bildiriyor: “Bir erkee veya kadna dübüründen yaklaan kii

kafir olur.”

bn Kesîr der ki: "Mevkûf olan bu rivayet daha sahihtir.”3

Vekî’, Musannefte ve Bezzâr, Ömer b. el-Hattâb’tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Yüce Allah hakk söylemekten haya etmez.

Kadnlara dübürlerinden yaklamayn!" buyurmutur .

4

Nesâî, Ömer b. el-Hattâb'tan bildiriyor: "Onlar baz eyleri söylemekten

utandlar, ancak Yüce Allah hakk söylemekten hayâ etmez. Kadnlara

dübürlerinden yaklamayn.”5

bn Kesîr der ki: "Mevkûf olan bu rivayet daha sahihtir .”
6

bn Adiy’in el-Kâmil’öe bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah Matan

aleyhi mailem): "Kadnlara dübürlerinden yaklamayn " buyurmutur .

7

bn Vehb ve bn Adiy'in Ukbe b. Âmir'den bildirdiine göre Resûlullah

(safiaHahu aleyhi veseiiem): "Kadnlara dübüründen yaklaan kii lanetlenmitir!"

buyurmutur .

8

Ahmed, Talk b. Yezîd’den (veya Yezîd b. Talk’dan) bildirdiine göre Hz.

Peygamber (seiiaiiahu aleyhi mailem): "Yüce Allah hakk söylemekten hayâ etmez.

Kadnlara dübürlerinden yaklamayn!" buyurmutur.

1

'Ahmed 15/457, 16/157 (9733, 10206), Ebû Dâvud (2162) ve Nesâî, el-Kübrâ (9015).

Müsned'in muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
1 bn Adiy (6/2313), "Bir erkece veya kadna dübüründen yaklaan kii lanetlenmitir"

lafzyla.

3 bn Kesîr, Tefsir (1/387).

4 Bezzâr (339).

s Nesâî, el-Kubrâ (9009, merfû olarak).

6 bn Kesîr, Tefsîr (387).

7 bn Adiy (3/1062).
8 bn Adiy (4/1466).
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ibn Ebî eybe, Atâ'dan bildiriyor Resûlullah (»iaiiaiu aleyh «ailem) kadnlara

dübürierinden yaklamay yasaklad ve: "Yüce Allah hakk söylemekten haya

etmez

"

buyurdu .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî ve Beyhakî, Ali b. Talk’dan bildiriyor:

Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): “Kadnlara dübürierinden yaklamayn! Yüce

Allah hakk söylemekten haya etmez

"

buyurduunu iittim .

5

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû

Dâvud, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (nlieiiahu Beyhi reseliem): "Yüce Allah karsyla dübüründen ilikiye giren

kiinin kyamet gününde yüzüne bakmaz!" buyurmutur .

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, Nesâî ve Beyhakî, uab1
da Tâvus'tan

bildiriyor bn Abbâs'a, karsyla dübüründen ilikiye giren kiinin durumu

sorulunca: “Bu adam bana küfür konusu soruyor" karln verdi .
5

Abdurrezzâk ve Beyhakî, uab ’da krime’den bildirdiine göre Ömer b. el-

Hattâb böylesi bir eyi yapan bir adam dövmü, cezalandrmtr.

6

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Ebu'd-Derdâ’a kadnlara dübürierinden yaklama konusu sorulunca:

“Bunu kafirden baka biri yaparm ki?" karln verdi .

7

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Abdullah b. Ömer karsna dübüründen yaklaan kii hakknda: “Bu

yaplan küçük livatadr" demitir.

’ Üsüdu'l-âbe (3/93), bn Kesir, Tefsir (1/387) ve el-sâbe'de (3/539) geçtii üzere

Ahmed.
1 bn Ebî eybe (4/252).

J bn Ebî eybe (4/251), bn Kesir, Tefsir (1/385) ve Atrâfu 'l-Müsned’de (4/384) geçtii

üzere Ahmed, Tirmizî (1164, "hasen") ve Beyhakî (7/198). Zayf hadistir (Elbânî, Da’îf

Sünen et-Tirmizi, 201).

4 Abdurrezzâk, Cami' (20952), bn Ebî eybe (4/253), Ahmed 13/111 (7684), Ebû

Dâvud (2162), Nesâî, el-Kübrâ (9011, 9014), bn Mâce (1923) ve Beyhakî (7/198). Zayf

hadistir (Elbânî, Da'ifSünen bn Mâce, 1560).

5 Abdurrezzâk, Cami' (20953), bn Kesîr, Tefsir'de (1/384) geçtii üzere Abd b.

Humeyd, Nesâî, el-Kübrâ (9004) ve Beyhakî (5378).
6
Abdurrezzâk, Câmi' (20954) ve Beyhakî (5378).

7 Abdurrezzâk, Câmi' (20957), bn Ebî eybe (4/252) ve Beyhakî (7/199).
8
Abdurrezzâk, Câmi’ (20956), bn Kesîr, Tefsir'de (1/385) geçtii üzere Abd b.

Humeyd, bn Ebî eybe (4/252) ve Beyhakî (5381).
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Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Zührî'den bildiriyor: "bnu'l-

Müseyyeb ve Ebû Seleme b. AbdirahmarTa bu konuyu sorduumda böyle bir

eyi kerih gördüler ve uzak durmam söylediler."

1

Abdullah b. Ahmed ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Katâde, kiinin

karsna dübüründen yaklamas konusunda öyle demitir: Ukbe b. Vessâc'n

bana bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ: "Böyle bir eyi ancak kafir biri yapar"

demitir. Amr b. uayb'n da babasndan, onun dedesinden naklen bana

bildirdiine göre Resûlullah (aüaflahu ateyh veseiiem): "Bunu yapmak küçük livataar"

buyurmutur."

3

Beyhakî, uab ’da Ubey b. Ka'b'dan bildiriyor "Bu ümmetin son nesillerine

doru kyametin yaklat zamanlarda baz eyler bagösterir. Bunlardan biri

erkein kans veya cariyesi ile dübürden ilikiye girmesidir. Yüce Allah ve

Resûlü böyle bir eyi haram klmlardr. Bunu yapandan da Allah ve Resûlü

nefret ederler. Bir dieri erkein erkekle ilikiye girmesidir. Yüce Allah ve

Resûlü böyle bir eyi haram klmlardr. Bunu yapandan da Allah ve Resûlü

nefret ederler. Bir dieri kadnn kadnla ilikiye girmesidir. Yüce Allah ve

Resûlü böyle bir eyi haram klmlardr. Bunu yapandan da Allah ve Resûlü

nefret ederler. Böyleleri bu tür eyleri yaptklar ve Yüce Allah'a nasûh bir

tövbe ile tövbe etmedikleri sürece klacaklan namaz kabul olmaz."

Ravi Zir der ki: Ubey'ye: "Nasûh bir tövbe de ne oluyor?" diye

sorduumda u karl verdi: "Ben de bunu Resûlullah'a Miaiyu aleyhi vese iem)

sormutum ve öyle buyurmutu: "Günah ilediin zaman bundan dolay

pimanlk duyman, bu günahn hemen ardndan pimanln dile getirip Yüce

Allah’tan balanma dilemen ve böylesi bir günaha bir daha asla

bulamamandr .

,/J

Abd b. Humeyd, Mücâhid'den bildiriyor: Karsna dübüründen yaklaan

kii bir erkee yaklam gibidir. Yüce Allah: "Sana kadnlarn ay halini

sorarlar. De ki: O, bir rahatszlktr. Bu sebeple ay halinde olan kadnlardan

uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklamayn. Temizlendikleri

vakit, Allah’n size emrettii yerden onlara yaklan. buyurur. Âyette

1

Abdurrezzâk, Cami ' (20955) ve Beyhakî (5382).

' Abdullah b. Ahmed 11/554 (6968) ve Beyhakî (5383, 5384). Müsned'in muhakkikleri:

“Buhar' nin artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.

‘ Beyhakî (5457).

4 Bakara Sur. 222
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kadnlarn hayzl olduklan süre çerisinde hayz gördükleri yere yani

terelerine yaklalmamas emredilmitir. Sonrasnda: "Kadnlarnz sizin

tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ...”
1

buyurur. Burada da iliki

fereten olduktan sonra kiinin kansna dilerse ayakta, dilerse oturarak dilerse

önden dilerse de arkadan ilikiye girebilecei bildirilmitir.

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildiriyor: Tâvus'a kadnlara dübürden

yaklama konusu sorulunca: "Böyle bir ey küfürdür! Lût kavmi de ilk olarak

böyle balamlardr. Önce kadnlara dübürlerinden yaklam, sonra da

erkek erkee ilikiye girmilerdir" demitir.

Ebû Bekr el-Esrem, Sünen ’de ve Ebû Bir ed-Dûlâbî, el-Kunâ’da bn

Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (srfaUahu dey* «seUem): "Kadnlarn

dübürü size haramdr

"

buyurmutur.

2

bn Ebî eybe, Dârimî ve Beyhakî, Sönen'de bn Mes’ûd'dan bildiriyor:

"Kadnlann dübürü size haramdr."3

bn Kesîr der ki: "Mevkûf olan bu hadisi daha sahihtir.”4

Bu yönde saylan yirmiye yakn olan merfû hadislerin tümü hakknda hadis

imamlan: "Hepsi zayftr ve hiçbiri sahih saylamaz. Sahih olanlan da mevkûf

(sahabi sözü) olarak zikredilenleridir" demilerdir. bn Hacer de buna karlk:

"Buhârî, Bezzâr, Nesâî gibi birden fazla kiinin ifadelerine bakarsak böylesi

bir görü bir açdan doru kabul edilemez" demitir.

5

Nesâî, Taberânî ve bn Merdûye, Ebu'n-Nadr'dan bildiriyor: bn Ömer’in

azatls Nâfi’ye: "Senin, bn Ömer'in kadnlara dübürden yaklaabileceine

dair fetva verdiini söylediine dair sözler dolayor" dediimde u karl
verdi: "Yalan söylüyorlar! Sana iin asln anlataym. Bir defasnda bn Ömer

Kur'ân' okuyordu ve ben de yanndaydm. "Kadnlarnz sizin tarlanzdr,

tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
6
âyetine geldiinde bana: "Ey Nâfi'! Bu

âyetin ne diye nazil olduunu biliyor musun?" diye sordu. "Hayr,

bilmiyorum" karln verdiimde öyle dedi: “Biz Kureyliler kadnlarmz

yüzükoyun yatnr arkadan yaklardk. Hicret sonras Ensarl kadnlarla

1

Bakara Sur. 223
3 bn Kesîr, Tefsîr'âe (4/252) geçtii üzere el-F.srem ve ed-Dûlâbî (2325).

3 bn Ebî eybe (4/252), Dârimî (1/259, 260) vc Beyhakî (7/199).

4 bn Kesîr, Tefsîr (1/387).

s Konu için Talhîsu'l-Habîr'e (3/180, 181) baknz.
6
Bakara Sur. 223
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evlendiimizde önceden yaptmz eyi onlarla da yapmak istedik, ancak

Ensarl kadnlar bunu istemediler ve kar çktlar. Ensarl kadnlar da bu

konuda Yahudilerin uygulamasn almlar ve yandan yaklalmasna

almlard. te bu konuda Yüce Allah: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr,

tarlanza istediiniz gibi gelin..."' âyetini indirdi.”
2

Dârimî, Saîd b. Yesâr Ebu’l-Hubâb'dan bildiriyor: bn Ömer'e:

"Cariyelerimiz ekitmemiz konusunda ne dersin?” diye sorduumda:

"Ekitme de ne?” dedi. Kadna dübüründen yaklama olduunu anlattmda:

"Böyle bir eyi Müslüman biri yaparm ki?” karln verdi .

3

Beyhakî, Sünen'öe krime'den bildirdiine göre bn Abbâs kad na

dübürden yaklamay ar bir ekilde knard .

4

Vâhidî, Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre bn Abbâs öyle

demitir: Bu âyet Muhacirler hakknda nazil olmutur. Zira Medine’ye hicret

ettikleri zaman kadnlara yaklama konusunda kendi uygulamalan ile Ensâr

ve Yahudilerin uygulamasn konutular ve iliki fercden olduktan sonra

kadna önden veya arkadan yaklamann bir sakncas olmadn söylediler.

Ancak Yahudi’ler böyle bir eyi aypladlar, yaklamann sadece öncen

olabileceini söylediler. Ayrca: "Yüce Allah'n kitabnda okuduumuza göre

kadn srtüstü yatrmadan girilen her türlü iliki pis bir ilikidir ve alk ile

aptallk böyle bir ilikiden dolay olur” dediler. Müslümanlar da bunu

Resûlullah’a Maiiahu aleyhi vesdiem] zikrettiler ve: "Hem cahiliyede, hem de

Müslüman olduktan sonra kadnlarmza istediimiz ekilde yaklayorduk.

Ancak Yahudiler bundan dolay bizi knadlar” dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah, Yahudileri yalanlarcasna: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza

istediiniz gibi gelin ..." 5 âyetini indirdi. Âyet, kadnn fercini çocuun

ekilecei yer olarak belirtmi ve kiinin, ilikiyi fercden yaptktan sonra önden

veya arkadan diledii ekilde yaklaabileceini ifade etmitir.”
6

ÂYET YORUMLAMADA KNC GÖRÜ:

1

Bakara Sur. 223
2
Nesâî, el-Kübrâ (8978) ve bn Kesir, Tefsirde (1/384) geçtii üzere bn Merdûye. bn

Kesir: "snad sahihtir" demitir.
3 Dârimî (1/260).

4 Beyhakî (7/199).

5 Bakara Sur. 223
6 Vâhidî (sh. 54).
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shâk b. Râhuye, Müsned ile Tefsîfde, Buhârî ve bn Cerîr, Nâfi'den

bildiriyor: Bir gün: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi

gelin..."
1

âyetini okuduumda bn Ömer "Bu âyetin ne hakknda nazil

olduunu biliyor musun?" diye sordu. "Hayr, bilmiyorum" karln
verdiimde: "Bu âyet kadnlara dübürden yaklama hakknda nazil olmutur"

dedi .

2

Buhârî ile bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Ömer: "...Tarlanza istediiniz

gibi gelin..." 3 âyetini açklarken: "Dilerseniz dübürden de gelebilirsiniz"

demitir.

4

Hatîb, Ruvâtu Mâlimde Nadr b. Abdillah el-Ezdî vastasyla Mâlik'ten, o da

Nâfi'den bildirdiine göre bn Ömer: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza

istediiniz gibi gelin..."5 âyetini açklarken: "Kii dilerse kadnn tercinden,

dilerse de dübüründen ilikiye girer" demitir.

Haan b. Süfyân, Müsned’de, Taberânî, M. el-Evsafts, Hâkim ve Ebû

Nuaym hasen bir senedle el-Mustahrec’de bn Ömer'den bildiriyor:

"Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin..."
6
âyeti

kadna dübürden yaklama ruhsatn vermek üzere Resûlullah'a MRahu deyhi

««Hem) nazil olmutur." 7

bn Cerîr, Taberânî, M. el-Evsat’ta, bn Merdûye ve bnu’n-Neccâr hasen

bir senedle bn Ömer'den bildiriyor: Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) zamannda

adamn biri karsyla dübüründen ilikiye girdi. nsanlar adam bundan dolay

knadlar ve: "Hayvan gibi davranm!" dediler. Bunun üzerine: "Kadnlarnz

sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin. .
." 8 âyeti nazil oldu .

9

' Bakara Sur. 223
1

Fethu'l-Bâri (8/190) ve Talhîsu'l-Hablr'de (1/184) geçtii üzere shâk b. Râhuyeh,

Buhârî (4526) ve bn Cerîr (3/751).

3 Bakara Sur. 223
9 Buhârî (4527) ve bn Cerîr (3/752, 753).

5 Bakara Sur. 223
6
Bakara Sur. 223

7 Taberânî (3827). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (6/319) der ki: 'Taberânî bunu M. el-

Evsat' te ezberi salam biri olan hocas Ali b. Saîd b. Beîriden rivayet etmitir. Dârakutnî,

Ali hakknda: "Çok da iyi deildir, dier ravileri de güvenilirdir" demitir."
8 Bakara Sur. 223
9 bn Cerîr (3/754) ve Taberânî (6298). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (6/319) der ki:

"snadnda bn Hibbân tarafndan güvenilir bulunan ancak çou kii tarafndan zayf

görülen Yakub b. Huneyd b. Kâsib vardr. Dier ravileri de güvenilirdir."
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Hatîb, Ruvâtu Mâlik'de Ahmed b. Hakem el-Abdî vastasyla Mâlik'ten, o

da Nâfi'den bildirdiine göre bn Ömer öyle demitir: Ensâr'dan bir kadn

Peygamberimize (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) gelip bu konuda kocasndan ikayette

bulundu. Bunun üzerine: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz

gibi gelin..."' âyeti nazil oldu .” 2

Nesâî ve bn Cerîr, Zeyd b. Elem vastasyla bn Ömer'den bildiriyor

Adamn biri kansnda dübüründen (anal) yaklat. Ancak bunu yaptncan

dolay da skntya girdi ve çok üzüldü. Bunun üzerine: "Kadnlarnz sizin

tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."3 âyeti nazil oldu .

4

Dârakutnî, Cârâibu Mâlik’de deiik kanallardan bildirdiine göre Nâfi'

öyle demitir: bn Ömer bana: “Kuriân'da beni takip et!” dedi ve okumaya

balad. "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."3

âyetine geldiinde: ”Ey Nâfi’! Bu âyetin ne hakknda nazil olduunu biliyor

musun?” diye sordu. “Hayr, bilmiyorum” karln verdiimde öyle dedi:

“Ensâr'dan bir adam kansyla dübüründen ilikiye girince bu yaptndan

dolay insanlar onu knadlar. Bunun üzerine: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr,

tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
6
âyeti nazil oldu.” Ona: “Kadna tercinden

yaklalmas konusunda m, yoksa dübürden de yaklalabilecei konusunda

m nazil oldu?” diye sorduumda, bn Ömer: “Dübüründen de

yaklalabilecei konusunda nazil oldu” dedi .

7

Hâmid er-Rifâî, Fevâid’de ve Dârakutnî, bn Ömer’den bildiriyor. “Adamn

biri kansyla dübürden ilikiye girince Yüce Allah: "Kadnlarnz sizin

tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin. .."
e
âyetini indirdi.”

Ravi Ali b. el-Ca'd der ki: Bunu bana aktaran bn Ebî Zi’b'e: “Sen Ou

konuda ne dersin?” diye sorduumda: “bn Ömer'in bu dediinden sonra

ben ne diyebilirim ki?” karln verdi.

’ Bakara Sur. 223
1
Talhîsu'l-Habîr'de (1/184) geçtii üzere Hatîb.

3 Bakara Sur. 223
4 Nesâî, el-Kübrâ (8981) ve bn Cerir (3/753).

5 Bakara Sur. 223
6 Bakara Sur. 223
7 Talhîsu'l-Habîr'de (1/183, 184) geçtii üzere Dârakutnî.
8
Bakara Sur. 223
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Taberânî, bn Merdûye, Ahmed b. Usâme et-Tuceybî, Fevâid’de Nâfi'den

bildiriyor: bn Ömer Bakara Sûresi'nin okurken: "Kadnlarnz sizin

tarlamzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin..."
1

âyetine geldiinde: “Bu âyetin

ne hakknda nazil olduunu biliyor musun?” diye sordu. Ben: “Hayr,

bilmiyorum” karln verdiimde: “Kanlaryla dübürlerinden ilikiye giren

baz erkekler hakknda nazil oldu” dedi .

2

Dârakutnî, arâibu Mâlik ’te ve Da’lec, arâibu Mâlik ’de Nâfi’den

bildirirler: bn Ömer bana: “Kuriân'da beni takip et!” dedi ve okumaya

balad. "Kadnlarnz sizin tarlamzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin..."3

âyetine geldiinde: “Ey Nâfi’! Bu âyetin ne hakknda nazil olduunu biliyor

musun?” diye sordu. “Hayr, bilmiyorum” karln verdiimde öyle dedi:

“Ensârîdan bir adam kansyla dübüründen ilikiye girdikten sonra bu

yaptndan dolay içine bir sknt dütü. Konuyu Peygamberimize (saiiailahu aleyhi

«*fi«n) sorduunda Yüce Allah bu âyeti indirdi.”

Dârakutnî der ki: “Bu, Mâlik'ten sabit omu bir rivayettir.” bn Abdilber de

der ki: “Bu manada bn Ömer’den gelen rivayet dorudur ve bilinen mehur

olmu bir rivayettir.”
4

bn Râhuye, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, Tahâvî, $erh Mükilu'l-Âsâr’da ve bn

Merdûye hasen bir senedle Ebû Saîd el-Hudrî'den bildiriyor: Adamn biri

kansyla dübürden (anal) ilikiye girince insanlar bundan dolay onu knadlar.

Bunun üzerine: "Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi

gelin..."5
âyeti nazil oldu .

6

Nesâî, Tahâvî, bn Cerîr ve Dârakutnî, Abdurrahman b. el-Kâs m’dan

bildiriyor: Enes b. Mâlik’e: “Ey Ebû Abdillah! nsanlar Sâlim b. Abdiliah'n:

"Adam (Nâfi’), babam (bn Ömer) adna yalan söylüyor!” dediini

konuuyorlar” denilince, Mâlik u karl verdi: “ehadet ederim ki Yezîd b.

Rûmân da bana Sâlim b. Abdillah vastasyla bn Ömer'den Nâfi'nin dediinin

aynsn bildirdi."

1

Bakara Sur. 223
1

Taberânî, M. el-Evsat (3827).

5 Bakara Sur. 223
4 Talhîsu'l-Habîr'de (1/184) geçtii üzere Dârakutnî.
s Bakara Sur. 223
6
Ebû Ya'lâ (1103), bn Cerîr (3/754), Tahâvî (6118) ve Talhîsu'l-Habîr'de (1/185) geçtii

üzere bn Merdûye. MüjkUu'l-Âsâ/m muhakkiki: "snâd zayftr" demitir.
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Yine Mâlik'e: "Hâris b. Yâkub'un bildirdiine göre Ebu'l-Hubâb Saîd b.

Yesâr, bn Ömer'e: "Cariyelerimizi ekitmemiz konusunda ne dersin?" diye

sormu. bn Ömer: "Ekitme de ne?” deyince, kadna dübüründen yaklama

olduunu anlatmlar. Bunun üzerine bn Ömer "Öff öf! Böyle bir eyi

Müslüman biri yapar m ki?” karln vermi” denildiinde Mâlik u karl
vermitir: "ehadet ederim ki Rabîa, Ebu'l-Hubâb'dan naklen bn Ömer'in

Nâfi'nin aktard gibi dediini bana bildirdi.”

Dârakutnî der ki: "Bu rivayet Mâlik'in rivayeti olarak bilinmi ve öyle

gelmitir.”

Nesâî, Yezîd b. Rûmân vastasyla Ubeydullah b. Abdillah b. Ömer'den

bildirdiine göre Abdullah b. Ömer erkein karsyla dübüründen ilikiye

girmesinde bir saknca görmezdi .

1

Beyhakî, Sünen ’de Muhammed b. Ali'den bildiriyor: Muhammed b. Ka'b

el-Kurazî’nin yanndayken adamn biri geldi ve ona: "Erkein karsnn

dübüründen ilikiye girmesi konusunda ne dersin?” diye sordu. Muhammed

de Abdullah b. Ali b. es-Sâib'i iaret ederek: "Kureyli olan bu ihtiyara sor"

dedi. Adam ona sorunca, Abdullah: "Helal olsa da çirkin bir eydir” karln
verdi.*

bn Cerîr, Derâverdî’den bildiriyor: Zeyd b. Eslem'e: "Muhammed b. el-

Münkedir kadnlara dübürden yaklalmamas gerektiini söylüyor”

denildiinde: "ehadet ederim ki bizzat Muhammed bu ii kendisinin

yaptn bana söyledi” karln verdi .

3

bn CenYin bildirdiine göre bn Ebî Müleyke'ye kadnlara dübürden

yaklalmas konusu sorulunca: "Dün gece cariyelerimden biriyle böylesi bir

ilikiyi denedim. Zorlannca da ya kullandm” karln verdi .
4

Hatîb, Ruvâtu Mâlik’de Ebû Süleymân el-Cûzecânî'den bildiriyor: Mâlik b.

Enes'e kiinin helali olan bir kadnla dübüründen ilikiye girmesi konusu

sorulunca: "Ben de az önce böylesi bir iliki sonras ykandm” karln
verdi.

’ Nesâî, el-Kübrâ (8979), Tahâvî (15/425) ve bn Cerîr (3/752).

* Beyhakî (7/196).

* bn Cerîr (3/751).

4 bn Cerîr (3/753).
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bn Cerîr, Nikâh ’ta bn Vehb’den bildirdiine göre Mâlik öylesi bir ilikinin

mubah olduunu söylemitir.

Tahâvî, Asba b. el-Ferec'den bildiriyor: Abdurrahman b. el-Kâsm:

"Kadnlarla dübürden ilikiye girmenin helal olduu konusunda üphe

tayan, dinim konusunda kendisine tabi olabileceim hiç kimseye rastlam

deilim" dedi ve: "Kadnlarnz sizin tarlamzdr, tarlanza istediiniz gibi

gelin..."

1

âyetini okudu. Ardndan: “Böylesi bir ilikinin mubahl konusunda

bundan daha açk bir ifade olabilir mi?" dedi.
1

Hâkim, bn Abdilhakem'den bildiriyor âfiî kadnlarla dübürden ilikiye

girme konusunda Muhammed b. el-Hasan'la münazara yapt. Muhammed

böylesi bir ilikinin haram olduuna delil olarak tarlann ve ekin yerinin ancak

fere olabileceini söyledi ve: “Buna göre fere dnda bir yer erkee haram

olur" dedi. âfiî’nin de buna uymas gerektiini söyledi. âfiî ona: "Peki,

erkek kadnn bacaklar veya göbeiyle iini bitirse sence bu yerler tarla veya

ekin yeri olur mu?" diye sorunca, Muhammed: "Hayr, olmaz" karln
verdi. Bunun üzerine âfiî: "O zaman neden kendin kabul etmediin bir eyi

delil olarak sunuyorsun?" dedi.

Hâkim der ki: "Sanrm âfiî önceleri öylesi bir görüü savunuyordu. Zira

sonradan böylesi bir ilikinin haram olduunu açkça ifade etmitir."3

Ayeti yorumlamada üçüncü görü:

Vekî', bn Ebî eybe, bn Menî', Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Diyâ, el-Muhtâre’öe Zaide b.

Umeyr’den bildiriyor: bn Abbâs'a azil konusunu sorduumda öyle dedi: "Bu

konuda çok eyler söylendi. ResûlullahMüiiahu aleyhi »eselM bu konuda ne demise

odur. Bu konuda bir ey dememise de ben unu diyorum: "Kadnlarnz sizin

1

Bakara Sur. 223
7 bn Kesir, Tefsir (1/389) ve Talhîsu'l-Habîr’de (3/181) geçtii üzere Tahâvî, Hâkim ve

Talhîsu'l-Habîr'de geçtii üzere Hatîb.

* bn Hacer, Fethu'l-Bârî'de (8/191) afiî'nin Menâkb'nda Hâkim'den bir rivayeti

zikrettikten sonra öyle der: “âfiî böylesi bir iliki türünü mubah görmedii halde

münazara da rakibini yenmek için öylesi bir uslup kullanm olabilir. Zira âfiî, el-Ümm

eserinde de görüldüü üzere böylesi bir ilikinin haram olduunu açklarken ortaya

koyduu deliller metod olarak Muhammed'in delil metodundan farkldr." Konu için

Talhîsu’l-Habîr’e (3/182, 183) baknz.
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tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..."
1

Dilerseniz azil yapn, dilerseniz

yapmayn ." 1

VekF ve bn Ebî eybe, Ebû Zirâ'dan bildiriyor: bn Ömer'e: "Kadnlarnz

sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin ..." 3 âyetini sorduumda

öyle dedi: "Dilersen azil yaparsn, dilersen de yapmazsn, anlamndadr."4

bn Ebî eybe ile bn Cerîr’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"Kadnlarnz sizin tarlanzdr, tarlanza istediiniz gibi gelin. .."s âyetini

açklarken: "Dilersen azil yaparsn, dilersen de yapmazsn, anlamndadr”

demitir.

6

Avz, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî,

Câbir'den bildiriyor: "Kuriân'n inmesi sürecinde biz azil yapardk. Resûlullah

(sbIIbIIbIiu aleyhi veseiiem) bu durumdan haberdar olmasna ramen bizi bundan

nehyetmedi ." 7

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud ve Beyhakî, Câbir’den

bildiriyor: Adamn biri Peygamberimize (saiiaiiahu aleyhi «seiism) geldi ve: "Birlikte

olduum bir cariyem var ama onun hamile kalmasn istemiyorum" dedi.

Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi yeseiiem): "O zaman azil yap, ama bir ey takdir edilmise de

olacaktr

"

karln verdi. Adam gitti bir zaman sonra tekrar geldi ve: "/â

Resûlallah! Cariyem hamile kald!" dedi. Allah Resulü (mimun aleyh* manam): "Ben

sana bir ey takdir edilmise olacaktr, demitim" buyurdu .

8

Mâlik, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn

Mâce ve Beyhakî, Ebû Saîd'den bildiriyor: Peygamberimize Uaflaiahu aieytn «»«kem)

azil konusu sorulunca:
"
Azil mi yapyorsunuz? Bunu yapp yapmamanz

’ Bakara Sur. 223

* bn Ebî eybe (4/217, 229), Metâlibu'l-Âliye'de (1727) geçtii üzere bn Menî', bn
Cerîr (3/754), bn Ebî Hatim 2/405 (2136), Taberânî (12663), Hâkim (2/279) ve Diyâ 10/36-

38 (31-33).

* Bakara Sur. 223
4 bn Ebî eybe (4/232).

5 Bakara Sur. 223
6 bn Ebî eybe (4/232) ve bn Cerîr (3/754).

7 Abdurrezzâk (12566), bn Ebî eybe (4/219), Buhârî (5209), Müslim (1440), Tirmizî

(1137), Nesâî, el-KübrS (9093), bn Mâce (1927) ve Beyhakî (7/228).
8 Abdurrezzâk (12551, 12552), bn Ebî eybe (4/220), Müslim (1439), Ebû Dâvud

(2173) ve Beyhakî (7/229).
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hiçbir ey ifade etmez. Bu takdir iidir. Yüce Allah da kyamet gününe kadar bir

cann dünyaya gelmesini takdir etmise o can mutlaka gelecektir" buyurdu .

1

Müslim ve Beyhakî, Ebû Saîd'den bildiriyor: Resûlullah’a (ssiiaiiahu aleyhi vesellem) azl

konusu sorulunca: "Akan her meniden çocuk olacak diye bir ey yoktur. Ancak

Yüce Allah bireyi yaratmak istedi mi de buna hiçbir ey engel olamaz"

buyurdu .

2

Abdurrezzâk, Tirmizî ve Nesâî, Câbir'den bildiriyor: "Yâ Resûlallah! Biz azil

yapyorduk, ancak Yahudi'ler böyle bir eyin çocuklar diri diri topraa

gömmenin küçük bir ekli olduunu söylüyorlar" dediimizde, Allah Resulü

(selidiahuBeyhi vesellem): "Yahudiler yalan söylemi! Zira Yüce Allah bir cam yaratmay

takdir ettii zaman azil buna engel olacak deildir" karln verdi .
3

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve Beyhakî, Ebû Saîd el-Hudrî’den

bildiriyor: Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Bir cariyem var, onunla ilikimde azil

yapyorum, zira hamile kalmasn istemiyorum. Her erkek gibi de onunla

birlikte olmak istiyorum, ancak Yahudiler böyle bir eyin çocuklar diri diri

topraa gömmenin küçük bir ekli olduunu söylüyorlar" deyince, Allah

Resûlü (saliellahu aleyhi vesellem): "Yahudiler yalan söylemi! Zira Yüce Allah o can can

yaratmay takdir etse sen azil yaparak buna engel olamazsn
" karln verdi .

4

Bezzâr ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor: ResûiuIlah'aMBiahu aleyhi vesellem)

azil konusu soruldu ve: "Yahudiler böyle bir eyin çocuklar diri diri topraa

gömmenin küçük bir ekli olduunu söylüyorlar" denildi. Allah Resûlü de:

"Yahudiler yalan söylemi!" karln verdi .
5

1 Mâlik (2/594), Abdurrezzâk (12576), îbn Ebî eybe (4/222), Buhâri (2542), Müslim

1438 (127), Ebû Dâvud (2172), Nesâî, S.el-Kübrâ (5045-5048, 9085-9089), bn Mâce (1926)

ve Beyhakî (7/229).
1 Müslim (1438) ve Beyhakî (7/229).

3 Abdurrezzâk (12550), Tirmizî (1136, "sahîh") ve Nesâî, el-Kübrâ (9078). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 908).

4 Abdurrezzâk (12549), bn Ebî eybe (4/221, 222), Ebû Dâvud (2171) ve Beyhakî

(7/230). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1903).

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1451, 1452) ve Beyhakî (7/230). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid de

(4/297) der ki: "smâil b. Mes'ûd dndaki raviler Sû/îk'in ravileridir. smail de güvenilir

birisidir."
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Mâlik, Abdurrezzâk ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit'e i

konusu sorulunca: “O (fere) senin tarlan gibidir. Dilersen onu sular»

dilersen de susuz brakrsn" karln vermitir.
1

Abdurrezzâk ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs'a azil koni

sorulunca öyle demitir: “nsan, Yüce Allah'n takdir ettii bir can öldürec

deildir. O (fere) senin tarlan gibidir. Dilersen onu susuz brakr, dilersen

sularsn."
2

bn Mâce ve Beyhakî, bn Ömer’den bildiriyor: "Resûlullah (saJlaiiahu aleyhi vese

hür kadnn izni olmadan kendisiyle ilikide azil yaplmasn yasaklamtr."3

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Cariyede azil yapabilir, ancak h

kadnda kendisinden izin almalsn" demitir.4

Abdurrezzâk ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Azil konusun

hür kadnn izni alnr, ancak cariyede böylesi bir izni alma zorunlulu

yoktur" demitir.5

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî ve Beyhakî, bn Mes’ûd'dan bildiriyi

“Resûlullah(sii3iahu aleyhi veseiM on eyi kerih görürdü. Bunlar altn yüzük takrr

giysiyi yerde sürüme, koku olarak sufra kullanma, beyaz kllan boyan

Muavvizât (Felak ve Nâs sûreleri) dnda bir eyle rukye yapma, na 2

boncuu takma, zar atma, yersiz bir ekilde ziynetleri gösterme, azil yapr

ve emzikli kadnla ilikiye girmedir. Emzikli kadnla ilikiye girmeyi de hara

klmam sadece kerih görmütür.” 6

AYET YORUMLAMADA DÖRDÜNCÜ GÖRÜ:

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bnu'l-Hanefiyye: jl

buyruunu: “Tarlanza dilediiniz zaman gelin" eklinde açklamtr.

'

Mâlik (2/595), Abdurrezzâk (12555) ve Beyhakî (7/230).

1 Abdurrezzâk (12572) ve Beyhakî (7/230).

3 bn Mâce (1928) ve Beyhakî (7/231), Zayf hadistir (Elbânî, Da'tf Sünen bn Mâ
423).

4 Beyhakî (7/231).

5 Abdurrezzâk (12562) ve Beyhakî (7/231).

6 Ahmed 6/92, 315, 7/239 (3605, 3774, 4179), Ebû Dâvud (4222), Nesâî (5103), Beyh;

(7/232). Münker hadistir (Elbânî, Da’îf Sünen Ebî Dâvud, 905).
7 Bakara Sur. 223
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'"...Kendiniz için de önceden hazrlkta bulunun. Allah tan

saknn. O'na, hiç üphesiz kavuacanz bilin, bunu
inananlara müjdele." (Bakara Sur. 223)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Kendiniz için de önceden

hazrlkta bulunun..."' buyruunu açklarken: "Bu hazrlk, çocuktur"

demitir.

2

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kendiniz için de önceden

hazrlkta bulunun..." 3 buyruunu açklarken: "Bu hazrlk, cinsel ilikiye

balarken Besmele çekilmesi, Bismillah denilmesidir" demitir.

4

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû

Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve BeyhakPnin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Resûlullah (uttaMu aleyhi «»ietn) öyle buyurmutun "
Biriniz eiyle birlikte

olaca zaman: «Bismillah ! Allahm! eytan bizden ve bize bahedecein

nesilden uzak tut!» diye dua ederse, o iliki sonunda bir çocuk gelmesi

durumunda eytan ona asla bir zarar veremez. "s

Abdurrezzâk ve Ukaylî, ed-Du'afa’fo Selmân'dan bildiriyor "Dostum

Ebu'l-Kâsm (saiBiahu aleyhi «selimi) bize üç eyi emretti. Yolcunun eyasndan daha

fazla eya, elerimizden baka (cariye olarak) kadn edinmememizi emretti.

Yine zifaf gecesinde eimizin yanna girdiimizde namaz klmamz, eiminizin

de arkamzda namaz klmasn, erkein dua edip kadndan da 'âmin' demesini

istememizi emretti."
0

Abdurrezzâk ile bn Ebî eybe, Ebû Vâil’den bildiriyor: Adamn biri bn

Mes'ûd'a geldi ve: "Bekar bir kzla evlendim, ancak beni sevmemesinden

endie ediyorum" dedi. Abdullah u karl verdi: "Sevgi Allah'tan, nefret

JSU i ai ijZ\j pZ-ih ijiüj . .

.

’ Bakara Sur. 223
2 bn Ebî Hâtim 2/405 (2137).

3 Bakara Sur. 223
4 bn Cerîr (3/762).

5 Abdurrezzâk (465, 10466), bn Ebî eybe (4/311, 10/394), Ahmed 3/360, 361, 391,

4/66, 337, 359 (1867, 1908, 2178, 2555, 2597), Buhârî (141, 3271, 3283, 5165, 6388, 7396),

Müslim (1434), Ebû Dâvud (2161), Tirmizî (1092), Nesâî, el-Kübrâ (9030, 9031), bn Mâce

(1919) ve Bcyhakî (7/149).

6 Abdurrezzâk (10463) ve Ukaylî (1/284).
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ise eytandandr. eytan bu nefreti kullanarak kiiyi Yüce Allah’n helal kld
bir eyden nefret etmesini salar. Zifaf için einin yanna girdiin zaman

arkanda iki rekat namaz klmasn söyle ve: «Allahm! Eimi bana beni de

eime mübarek kl! Beni onlarla onlan da benimle nzklandr. Allahm! Bizim

için hayrl olduu sürece bizi bir arada tut. Bizim için daha hayrl olacaksa da

bizi ayr» diye dua et."

1

Abdurrezzâk ile bn Ebî eybe, Ebû Esîd'in azatls Saîd'den bildiriyor: Bir

kadnla evlendim ve içlerinde Ebû Zer ile bn Mes’ûd'un da bulunduu bir

grup sahabiyi davet ettim. Bana: "Ein yanna girdii zaman iki rekat namaz

kl ve einin de arkanda namaz klmasn söyle. Sonra elini einin alnna kcy.

Allah'tan haynn dile, errinden Allah'a sn. Ardndan da einle dilediini

yap" dediler.

1

Abdurrezzâk, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: "Erkek einin yanna girdii

zaman: «Allahm! Verecein nzk (çocuu) bize mübarek kl ve eytana

ondan bir pay verme!» diye dua etmeli, denilirdi. Bu ekilde yapt zaman

doacak çocuun sâlih biri olmas umulur."3

bn Ebî eybe, Ebû Vâil'den bildiriyor: "ki yerde kul Yüce Allah’

zikretmez. Biri, kii eiyle beraber olaca zaman bizzat Allah'n adn anmaz.

Dieri de kii helaya girdii zaman Allah'n adn anmaz."4

bn Ebî eybe ve Harâitî, Mekârimu'l-Ahlâk’ta Alkame’den bildiriyor: bn

Mes'ûd eiyle birlikte olduu zaman: "Allahm! Bize verecein rzkta

(çocukta) eytana da bir pay verme!" diye dua ederdi .

5

Harâitî'nin bildirdiine göre Atâ: "...Kendiniz için de önceden hazrlkta

bulunun ..."
6 buyruunu açklarken: "Bu hazrlk, ilikiden önce Beme e

çekmektir" demitir.
7

1

Abdurrezzâk (10460, 10461) ve bn Ebî eybe (4/312).
2 Abdurrezzâk (10462) ve bn Ebî eybe (4/311).

3 Abdurrezzâk (10467).
4 bn Ebî eybe (1/114).

5 bn Ebî eybe (10/394, 395) ve Harâitî (546).

6 Bakara Sur. 223
7 Harâitî (550).
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“Allah adna ettiiniz yeminleri, iyilik yapmaya, kötülükten

saknmaya ve insanlarn arasn bulmaya engel klmayn.
Allah hereyi iitir, hereyi bilir." (Bakara Sur. 224)

bn Cerîr, bnu'l'Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Sünen 'de bildirdiine

göre bn Abbâs: "Allah adna ettiiniz yeminleri, iyilik yapmaya, kötülükten

saknmaya ve insanlarn arasn bulmaya engel klmayn..." ’ âyetini

açklarken öyle demitir: “Adma ettiin yeminlerle iyilik yapmaya beni

engel klma. Bunun yerine yeminini bozup kefâretini öde ve o iyilii yap"

demitir.

1

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle demitir: “Allah’ bir iyilie engel klma, kiinin akrabalaryla

konumamaya veya sadaka vermemeye veya aras bozuk olan iki kiiyi

bartrmamaya Allah adna yemin etmesi ve: «Bu konuda yeminim» var

demesidir. Kii ettii bu yemini bozup kefâretini ödemeli ve o iyilii

yapmaldr." 3

bn Cerir*in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle demitir:

“Önceleri kii iyi ve takvaya uygun olan bir eyi yapmamak üzere Allah adna

yemin ederdi. te Yüce Allah bu âyetle bunun yaplmamasn bildirmitir.”
4

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Kiinin akrabalann gözetmeyeceine dair yemin etmesidir. Yüce

Allah bu âyetle kiiye çk yolu göstermi ve yaplacak bir iyilie bu yeminin

gerekçe klnmamasn, edilen yeminin bozulup kefâretinin ödenmesini

emretmitir."

Abd b. Humeyd, Rabî’ b. Enes’ten bildiriyor: “Önceleri kii akrabalann

gözetmeyeceine veya insanlann arasn bulmayacana dair Allah adna

yemin ederdi. te bunun önüne geçmek için Yüce Allah: "Allah adna

' Bakara Sur. 224
1 bn Cerîr (3/8), bn Ebî Hatim 2/407 (2145) ve Beyhakî (10/33).

3 bn Cerîr (4/6).

4 bn Cerîr (4/8).
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ettiiniz yeminleri, iyilik yapmaya, kötülükten saknmaya ve insanlarn

arasn bulmaya engel klmayn...
1,1

âyetini indirmitir.”

bn Ebî Hatim, Atâ’dan bildiriyor: Adamn biri Hz. Âie’ye geldi ve: "Filan

kiiyle konuursam sahip olduum tüm kölelerimi azat edeceim ve elimdeki

tüm mallarla Kâbe'ye örtü alacam, eklinde bir yemin ettim” dedi. Hz. Âise

de u karl verdi: "Konuman halinde tüm kölelerini azat etme, elimdeki

mallan da Kabe'ye örtü almak için harcama. Yüce Allah: "Allah adna

ettiiniz yeminleri, iyilik yapmaya, kötülükten saknmaya ve insanlarn

arasn bulmaya engel klmayn ..."
2
buyurur. Bunun için sen de etti n

yemini bozup kefaretini öde.”3

bn Cerîriin bildirdiine göre Hz. Âie: "Adak konusunda olsa dahi Allah

adna böylesi bir yemin etmeyin” demitir.

4

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Tâvus: "Allah adna ettiiniz yeminleri,

iyilik yapmaya, kötülükten saknmaya ve insanlarn arasn bulmaya engel

klmayn. ..*5 âyetini açklarken öyle demitir: “Kiinin iyi olmayan bir eyi

yapmak üzere Allah adna yemin etmesi ve bu yeminle yaptn
gerekçelendirmesidir. Yüce Allah da buna karlk: “yilik yapp kötülükten

saknmanz, kimseye faydas olmayan bu yemininizde devam etmenizden

daha hayrldr” demitir .

6

bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: "Kii iki kiinin arasn bulmak

ister, ancak taraflardan biri kendisini kzdnnca veya bir eyle itham edince bu

sefer aralarn bulmak için hiçbiriyle konumayacana dair yemin ederdi.

Böylesi durumlar için de bu âyet nazil oldu.”7

bn Cerîr, bn Cüreyc'den bildiriyor: "Bana ulatna göre: "Allah adna

ettiiniz yeminleri, iyilik yapmaya, kötülükten saknmaya ve insanlarn

’ Bakara Sur. 224
‘ Bakara Sur. 224
J bn Ebî Hatim 2/406 (2144).

4 bn Cerîr (4/10).

s Bakara Sur. 224
6 Abdurrezzâk (1/92).

; bn Ebî Hatim 2/407 (2149).
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arasn bulmaya engel klmayn ..."
1

âyeti, Ebû Bekr’in (fk olayna karan)

Mistah'a kar taknd tavr hakknda nazil olmutur.'*2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Allah hereyi iitir,

hereyi bilir..."
3 buyruunu açklarken öyle demitin “Yüce Allah ettiiniz

yeminleri iitir ve içeriini bilir, anlamndadr. Bu da henüz yemin kefâreti

hakkndaki hükmün nazil olmasndan önceydi.'*4

Ahmed, Buhârî, Müslim ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber Maiiahj aleyhi «seflem): "Kiinin ailesinin aleyhinde olan bir

konuda ettii yeminde srar etmesi, Allah katnda o yemini bozup belirlenen

kefareti ödemesinden daha büyük bir günahtr" buyurmutur.
5

Ahmed, Ebû Dâvud ve bn Mâce, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da

dedesinden naklen bildirdiine göre Resûlullah (saileliahu Bieyhi vBHiiun) öyle

buyurmutur: "Kiinin sahip olmad bir eyde veya Allah'a isyan barndran

bir konuda veya akrabalk balarn kesme yönünde yapaca yemin ile adak

geçerli deildir. Kii bir konuda yemin edip de sonradan baka bir eyin yemin

ettii konudan daha hayrl olduunu görürse, ettii bu yemini braksn ve daha

hayrl olan eye yönelsin. Zira onu terk etmesi ettii yeminin kefâreti saylr."6

bn Mâce ve bn Cerîr'in Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (uUiaiu

aleyhi maiiKn): "Akrabalk ban kesme veya Allah'a isyan olan bir konuda yemin

eden kiinin ettii bu yemini ifas, böylesi bir yeminden dönmesidir"

buyurmutur.

7

Mâlik, Müslim, Tirmizî ve Nesâî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (»BBÜrfu aleyhi vtseiiem):“K bir konuda yemin edip de sonradan baka bir

eyin yemin ettii konudan daha hayrl olduunu görürse, ettii bu yemini

bozup kefaretini ödesin ve daha hayrl gördüü eye yönelsin" buyurmutur .

8

1 Bakara Sur. 224
2 bn Cerîr (4/10).

5 Bakara Sur. 224
4 bn Ebî Hatim 2/408 (2150, 2151).

5 Ahmed 13/168, 524 (7743, 8208), Buhârî (6625, 6626), Müslim (1655) ve bn Mâce

(2114).

6 Ahmed 11/568 (6990), Ebû Dâvud (3274) ve bn Mâce (2111). Münker hadistir

(Elbânî, Da'îfSünen bn Mâce, 458).

7 bn Mâce (2110) ve bn Cerîr (4/30). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn
Mâce, 1716).

8
Mâlik (2/478), Müslim (1650), Tirmizî (1530) ve Nesâî, el-Kübrâ (4722).
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Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce’nin Ebû Mûsa el-E'arî'den

bildirdiine göre Resûlullah (saiisHahu aievti vesciietr): "Vallahi bir konuda yemin edip ie

baka bir eyin yemin ettiim eyden daha hayrl olduunu görürsem bu

yeminimi bozup kefaretini öder ve daha hayrl gördüüm eye yönelirim"

buyurmutur .

1

Müslim, Nesâî ve bn Mâce'nin Adiy b. Hâtim'den bildirdiine gö'e

Resûlullah (sadaiiahu eteyti vesdiem): "Kii bir konuda yemin edip de sonradan baka t ir

eyin yemin ettii konudan daha hayrl olduunu görürse, ettii bu yemini

bozup kefaretini ödesin ve daha hayrl gördüü eye yönelsin" buyurmutur.

2

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî, Abdurrahman b.

Semure’den bildiriyor: Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi «enlem) bana öyle buyurdu:

"darecilii kendin isteme! Sen istemeden böyle bir ey sana verildii zaman bu

ite sana yardm da gelir. Ancak sen peine düüp de sana verildii zaman böyle

bir ite yardmsz kalr, sorumluluklarn yalnz bana yüklenirsin. Bir konuda

yemin edip de sonradan baka bir eyin yemin ettiin konudan daha hayrl

olduunu görürsen, ettiin bu yemini bozup kefaretini öde ve daha hayrl

gördüün eye yönel

Ebû Dâvud ile Hâkim, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildiriyor: Ensarîdan iki

kardein bir miras davas vard. Kardelerden biri paylamn yaplmasn

isteyince, dieri: "Vallahi bir daha paylamn yaplmasn benden istersen bir

daha asla seninle konumam ve bütün mal» Kabe'ye balarm!" karln
verdi. Ancak Ömer böyle diyen kardee öyle dedi: "Kabe'nin senin malna

ihtiyac yok! Ettiin bu yemini bozup kefâretini öde! Zira Resûlullah’n (uiUMu

aleyhi vesellem): «Allah'a isyan olan bir konuda, akrabalk ban kesmede ve sahip

olunmayan bir eyde yemin ve adak olmaz» buyurduunu iittim ."4

Nesâî ve bn Mâce, Mâlik el-Cüemî'den bildiriyor: "Yâ Resûlallah! Bazen

amcam olu yanma gelip bir eyler ister, ben de ona bir ey vermemeye ve

’ Buhârî (3133, 5518, 6649, 6680, 6721, 7555), Müslim (1649), Ebû Dâvud (3276), Nesâî

(3789) ve bn Mâce (2107).

* Müslim (1651), Nesâî (3794-3796) ve bn Mâce (2108).

3 Buhârî (6622, 6722, 7146), Müslim (1652), Ebû Dâvud (2929, 3277, 3278), Tirmizî

(1529) ve Nesâî (3791-3793, 3798-3800, 5399).

* Ebû Dâvud (3272) ve Hâkim (4/300, "sahîh"). Zayf hadistir (Elbâû, Da'îf Sünen Eb

Dâvud, 713).
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aramzdaki ba kesmeye yemin ederim" dediimde, Allah Resûlü (saüaiiahu aiey+n

vesBiiem): "Ettiin böylesi yeminleri bozup kefaretini öde " buyurdu.'

4*- âij

"Allah sizi rastgele yeminlerinizden soramlu tutmaz. Ancak

kalplerinizin kastettii yeminlerden dolay sorumlu tutar.

Allah balayandr. Halim dir." (H»LiarA Sur. 225)

Mâlik, Muvattâ’da, Vekî', afiî, el-Ümm’de, Abdurrezzâk, Buhârî, Abd b.

Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî

deiik kanallardan bildirdiine göre Hz. Âie öyle demitir: “Allah sizi

rastgele yeminlerinizden sorumlu tutmaz ..."
2
âyeti kiinin, rastgele: “Hayr

vallahi! Evet vallahi! Olmaz vallahi!" demesi hakknda nazil olmutur .

3

Ebû Dâvud, bn Cerîr, bn Hibbân, bn Merdûye ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Atâ b. Ebî Rebâh’a rastgele edilen yeminler konusu sorulunca öyle

dedi: Hz. Âie’nin bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu vesaUem) bu tür yeminler

için:
"
Kiinin, rastgele: «Hayr vallahi! Evet vallahi!» demesidir

"

buyurmutur.”'’

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine

göre Hz. Âie: “Allah sizi rastgele yeminlerinizden sorumlu tutmaz ..."5

âyetini açklarken: “Kiilerin münakaa ederken çok da önemsemeden laf

arasnda ettikleri yeminlerdir" demitir .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Hz. Âie'den bildiriyor: “Kastsz yeminler

kiilerin akalarken veya bu yönde sohbet ederken: «Vallahi hayr! Vallahi

1

Nesâî (3797) ve bn Mâce (2109). Sahih hadistir (bak: Elbân, Sahih Sünen bn Mâce,

1715).

1 Bakara Sur. 225
3 Mâlik (2/477), afiî, ifâu'l-Ayy 2/147 (245), Abdurrezzâk (1/90), Musannef (15951),

Buhârî (6663), bn Cerîr (4/15), bn Ebî Hâtim 2/409 (2155) ve Beyhakî (10/48).

4 Ebû Dâvud (3254), bn Cerîr (4/16), bn Hibbân (4333), Zeylaî, Tahrtcu'l-Keâf da

(1/419) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (10/49). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 2789).

5 Bakara Sur. 225
6 Abdurrezzâk (1/90), Musannef (15952) ve bn Cerîr (4/16, 17).
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evet» eklinde geliigüzel sarfettikleri yeminlerdir. Bunlann kefâreti olmaz.

Kefâret, kiinin kastl ve bilerek bir eyi yapmaya yemin etmesi ve onu

yapmamas durumunda gerekli olur."’

bn Cerîr, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor Resûlullah(s3yi0huai9r«iyBse)iem)yann<ja

ashabndan biriyle ok at yapan bir topluluun yanndan geçti. Adamn biri

oku atp: "Vallahi hedefi vurdum! Hayr, vallahi vuramamm!” dedi. Allah

Resulünün yanndaki kii: "Yâ Resûlallah! Bu adam yeminini bozdu!" deyince,

Resûlullah (uMMu aleyhi »eseiiem): "Hayr! Böylesi okçularn ettikleri yeminler

kastszdr. Böylesi yeminlerin de ne kefareti, ne de cezas olur" karln
verdi.

2

Ebu'-eyh’in Atâ vastasyla bildirdiine göre Hz. Âie, bn Abbâs, bn

Ömer ve bn Amr: “Kastsz yeminler kiinin laf arasnda: «Vallahi hayr!

Vallahi evet» eklinde ettii yeminlerdir” derlerdi.

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin krime vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: “Kastsz yeminler kiinin laf arasnda: "Vallahi

hayr! Vallahi evet” eklinde ettii yeminlerdir” demitir. 3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Beyhakî’nin Tavus vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Kastsz yeminler

öfkeli annda ettiin yeminlerdir" demitir.4

bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Allah sizi

rastgele yeminlerinizden sorumlu tutmaz ..." 3 âyetini öyle yorumlard:

"Birinizin doru olarak düündüü bir ey hakknda yemin etmesi, ancak o

eyin düündüü gibi çkmamasdr" demitir.
6

bn Cerîr’in Atiyye b. Avf vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Kastsz

yeminler, kiinin doru olarak bildii ey konusunda yemin etmesi, ancak o

eyin düündüü gibi doru çkmamasdr” demitir.7

’ bn Cerir (4/31) ve bn Ebî Hatim 2/408 (2153).

* bn Cerîr (4/31). bn Hacer, Fethu'l-Bârî (11/547): "Salam bir rivayet deildir"

demitir.
3 Saîd b. Mansûr ( Tefsîr

,

783).

4
Saîd b. Mansûr ( Tefsîr, 782), bn Ebî Hatim 2/410 (2161) ve Beyhakî (10/49).

5 Bakara Sur. 225
6 bn Ebî Hatim 2/408 (2154) ve Beyhakî (10/49, 50).

7 bn Cerîr (4/19).
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bn Cerîr ile bnu'l-MünzVin Ali b. Ebî Talha vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Allah sizi rastgele yeminlerinizden sorumlu tutmaz ..."
1

âyetini

açklarken öyle demitir: "Kiinin iyi olmayan, zarar getiren bir eyi yapma

veya yapmama konusunda yemin etmesi, ancak sonradan kendi

düündüünden daha hayrl olann görmesi durumudur. te bu durumda

Yüce Allah kiinin ettii yemini bozup keffaretini ödemesini ve daha hayrl

gördüü eye yönelmesini emretmitir. Kastsz yeminlerden biri de kiinin

doru sand bir eyde yemin etmesi, ancak bu konudaki sanrsnn yanl

çkmasdr. Bu durumda da kii ettii yeminin kefaretini öder, ancak böylesi

bir yeminden dolay günah olmaz ."2

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Allah sizi rastgele yeminlerinizden sorumlu tutmaz..."3 âyetini açklarken

öyle demitir: "Kastsz ve bo yeminler Yüce Allah'n sana helal kld eyi

sana haram klan yeminlerdir. Böylesi yeminlerin kefâreti olmaz. "...Ancak

kalplerinizin kastettii yeminlerden dolay sorumlu tutar..."4 buyruunda

belirtilen yemin ise kiinin kastl ve kalpten gelerek kötü olan bir konuda

ettii yemindir ki bu yemini bozmann kefâreti vardr."5

Vekî', Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"Allah sizi rastgele yeminlerinizden sorumlu tutmaz..."
6
âyetini açklarken

öyle demitir: "Kiinin, namaz klmama veya hayr ilememe gibi Allah'a

masiyeti barndran konularda ettii yeminlerdir."7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

brâhim en-Nehaî: "Allah sizi rastgele yeminlerinizden sorumlu tutmaz ..."
8

âyetini açklarken öyle demitir: "Kiinin, bir konuda yemin edip sonradan

bunu unutmasdr. Böylesi bir durumda Yüce Allah onu bu yemininden

sorumlu tutmaz, ancak kefâretini de ödemesi gerekir." 9

’ Bakara Sur. 225

* bn Cerîr (4/20).

3 Bakara Sur. 225
4 Bakara Sur. 225
5 bn Ebî Hâtûn 2/409, 410 (2160, 2163).
6 Bakara Sur. 225
7 Abdurrezzâk (1/91), Musannef(15954) ve bn Ebî Hatim 2/409 (2156).
8
Bakara Sur. 225

9 Abdurrezzâk (1/91), Musannef (15955) ve bn Ebî Hâtim 2/409 (2158).
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Abd b. Humeyd ile Ebu'-eyh'in Katâde vastasyla bildirdiine göre

Süleymân b. Yesâr: “Allah sizi rastgele yeminlerinizden sorumlu tutmaz..."
1

âyetini açklarken: “Hata ile ve kastsz olarak yaplan yeminlerdir" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Klâbe, kiinin: “Hayr vallahi! Evet

vallahi!" demesi konusunda: “Bu tür ifadeler Araplann konuma
iislubundandr ve yeminden saylmazlar" demitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhim: “Allah sizi rastgele

yeminlerinizden sorumlu tutmaz ../'
2
âyetini açklarken: “Kiinin doru veya

yalan olarak gördüü, sand bir konuda ettii yemindir. Bunlar kasts z

yeminlerdir ve Yüce Allah bu tür yeminlerden dolay kiiyi sorumlu tutmaz”

demitir. "...Ancak kalplerinizin kastettii yeminlerden dolay sorumlu

tutar ..."3 buyruunu açklarken de: “Kiinin, yalan söylediini bildii halde bir

konuda yemin etmesidir. te Yüce Allah’n kiiyi sorumlu tutaca yemin

budur" demitir.

bnu'l-Münzir, Dahhâk’tan bildiriyor: Bazlar helal olan eyleri kendilerine

haram klmak için yemin ettiler ve: “ayet bu ekilde yemin eder helal olan

eyleri kendimize haram edersek, bu yeminimizi yerine getirmemiz lazm”

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah adna ettiiniz yeminleri, iyilik

yapmaya, kötülükten saknmaya ve insanlarn arasn bulmaya engel

klmayn ..."4 âyetini indirdi, ancak edilen bu tür yeminler için herhangi bir

kefaretten söz etmedi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) cariyesini kendisine

haram kld zaman da Yüce Allah: "Ey Peygamber! Elerinin rzasn

gözeterek Allah'n sana helâl kld eyi niçin kendine haram ediyorsun?

Allah çok balayan, çok esirgeyendir. Allah üphesiz size, yeminlerinizi

keffaretle geri almanz meru klmtr. Allah sizin dostunuzdur. O,

bilendir, Hakim’dir
"5 âyetlerini indirdi, cariyeyi kendine haram klan yeminin

kefâretini ödeyip cariyesine dönmesini emretti. Allah Resulü de ettii bu

' Bakara Sur. 225

* Bakara Sur. 225

3 Bakara Sur. 225
4 Bakara Sur. 224
5 Tahrîm Sur. 1,2
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yeminin kefâretini ödedi. Daha sonra Yüce Allah: “Allah sizi rastgele

yeminlerinizden sorumlu tutmaz ..."
1

âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “...Allah balayandr,

Halim’dir
" 2 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yüce Allah bu ekilde

ettiin yeminleri görmezden gelip sizleri sorumlu tutmam, bu yeminler için

herhangi bir kefaret klmamtr, anlamndadr. Ancak daha sonra yemin

kefâreti konusundaki hüküm nazil olmutur."3

t

"Elerine yaklamamaya yemin edenler için dört ay bekleme
süresi vardr. Eer (bu süre içinde) dönerlerse, üphesiz

Allah çok balayandr, çok merhamet edendir."

(Bakara Sur. 226 )

Abdurrezzâk, Ebû Ubeyd, FedâiVde, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd,

bnu'l-Münzir ve bnu’l-Enbâri, el-Mesâhiföe bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti: ^jjj" lafzyla okur ve: “îlâ denilen yemin (kasem)dir.

Bu yeminden kast da îlâ'dtr" derdi .

4

bnu'l-Münzir, Ubey b. KaVdan bu ifadenin benzerini zikreder.

bn Ebî Dâvud, el-Mesâhiföe, Hammâd'dan bildiriyor: “Ubey'yin

mushafnda bu âyeti: “o^LJu ^jJJ" lafzyla okudum." 5

âfiî, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve Beyhakî, Sünen ’de

bn Abbâs'tan bildiriyor: “lâ, kiinin kansyla asla cinsel ilikiye

girmeyeceine dair Allah adna yemin etmesidir
"6

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

göre bn Abbâs: "Elerine yaklamamaya yemin edenler için dört ay

bekleme süresi vardr. Eer (bu süre içinde) dönerlerse, üphesiz Allah çok

i» ili iijjB ili

’ Bakara Sur. 225
; Bakara Sur. 225

3 bn Ebî Hatim 2/411 (2167, 21 6K).

4 Abdurrezzâk (11643), Ebû Ubeyd (sh. 164) ve Saîd b. Mansûr
( Tefsîr

,

375). bn
Abbâs'n bu kraati âz bir kraattir.

3 bn Ebî Dâvud (sh. 53).

6
âfiî, fâu'l-Ayy 2/82 (138), Abdurrezzâk (11608) ve Beyhakî (7/380).
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balayandr, çok merhamet edendir
” 1

âyetini açklarken öyle demitin

“Ayet karsyla cinsel ilikiye girmeyeceine dair Allah adna yemin eden k i

hakkndadr. Bu kii yeminin üzerinden dört ay bekler. ayet bu süre içinde

karsna yaklarsa (ilikiye girerse) ettii yeminin kefaretini öder. Ancak

yemininin üzerinden dört ay geçmesine ramen yaklamazsa kad, ya

karsna dönmesi ya da kararlln devam ettirip kansn boamas arasnda

kendisini tercihte brakr ki bu konuda Yüce Allah'n emri böyledir.”
2

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Taberânî, Beyhakî ve Hatîb, Tâli t-

Talhîs ’de bn Abbâs’tan bildiriyor: “Câhiliyye döneminde îlân süresi bir, iki yl

hatta daha fazla idi. Yüce Allah bu âyetle bu süreyi dört aya indirdi. Dört

aydan daha az süren bu tür yeminleri de îlâ hükmünde saymad.”3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: Elerine yaklamamaya

yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardr. Eer (bu süre içinde)

dönerlerse, üphesiz Allah çok balayandr, çok merhamet edendir
"4

âyetini açklarken öyle demitir: “Ayet, kans için: «Vallahi bamz ayn

yastkta bir araya gelmeyecek, sana yaklamayacam ve seninle ilikiye

girmeyeceim!» eklinde yemin eden kiiden bahsetmektedir. Câhiliyye

insanlan böylesi bir yemini talak olarak sayarlard. Yüce Allah bu âyetle bu

ekilde yaplan yemine dört aylk bir süre tand. Kii bu süre bitmeden

karsna yaklarsa ettii yeminin kefâretini öder, kadn da kans olarak kalr.

Ancak yemininin üzerinden dört ay geçmesine ramen karsna yaklamazsa

talak gerçeklemi saylr. Artk kocasna dönüp dönmeme karar kadna

kalmtr. Koca bir daha onunla evlenmek istedii zaman herhangi birisi gibi

ona talip olmaldr. Fakat koca bu ekilde boanan karsna iddeti içinde talip

olabiliyorken bir bakas iddet bitmeden ona talip olamaz. Koca onunla t ir

daha evlendii zaman bir talak gerçeklemi ve iki talak hakk kalm olur.”

Abd b. Humeyd ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: “Cinsel ilikiye engel

olan her türlü yemin, îlâdan saylr.”5

Abd b. Humeyd, brahim ile a'bî'den bu fetvann benzerini zikreder.

1

Bakara Sur. 226
1 bn Cerîr (4/62), bn Eb Hâtim 2/411 (2170) ve Beyhakî (7/380).

3 Saîd b. Mansûr (1884), Taberânî (11356), Beyhakî (7/381) ve Hatîb (311).

** Bakara Sur. 226
5 Beyhakî (7/381).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Yemin olmadan îlâ da

olmaz" demitir.

Abd b. Humeyd, Saîd b. el-Müseyyeb ile Süleyman b. Yesâridan bildiriyor:

Hâlid b. Saîd b. el-Âs karsndan bir yl boyunca uzak durdu, ancak ondan uzak

duracana dair yemini yoktu. Bunun üzerine Hz. Âie ona: “îlâ hakkndaki

âyeti okumuyor musun? Kanndan dört aydan fazla uzak duramazsn!" dedi.

Abd b. Humeyd, Kâsm b. Muhammed b. Ebî Bekriden bildiriyor: "Hz.

Âie'nin, karsndan uzunca bir süre uzak duran Hâlid b. el-Âs'a nasihat

ederken öyle dediini iittim: "Ey Hâlid! Karndan uzak durma süresini

uzatmaktan sakn! Zira kansyla îlâ yapan kiiye Yüce Allah'n tand sürenin

ne kadar olduunu biliyorsun. Yüce Allah kiiye bu yönde dört aylk bir süre

tand. Sakn bu süreyi ama!"

Muhammed b. Müslim der ki: "Bildiimiz kadanyla îlâ sonras dört ay

geçiren ve bundan dolay boanan birileri olmamtr. Hz. Âie de sadece

karsna kar ona nasihatlerde bulunmu ve süreyi uzatarak îlâ yapm olma

durumuna dümemesini istemitir."

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "îlâ ancak öfkeli anlarda

gerçekleir" demitir .

1

Abd b. Humeyd, Ali b. Ebî Tâlib'den bildiriyor: "Biri öfke annda, biri de

rza(sakin) annda yaplan olmak üzere iki çeit îlâ vardr. Öfke annda yaplan

îlân üzerinden dört ay geçtii zaman kadn kocasndan bâin bir ekilde bo
olur. Rza annda yaplan îlân ise bir hükmü yoktur."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Atiyye b. Cübeyriden bildiriyor:

Benimle akrabal bulunan bir bebein annesi ölünce babam bu bebei

emziren anneme, onu sütten kesmezse kendisiyle ilikiye girmeyeceine dair

yemin etti. Aradan dört ay geçince babama: "Karn senden bâin bir ekilde

bo oldu!" dediler. Babam Hz. Ali'ye gidip durumu anlatnca, Hz. Ali: "ayet

ortada bulunan bir zarardan dolay böylesi bir yemin ettiysen karn senden

bâin bir ekilde bo oldu demektir. Ancak ortada herhangi bir zarar yoksa

ettiin yeminin bir hükmü yoktur" dedi .

1

Abd b. Humeyd, Ümmü Atiyye'den bildiriyor: Bizim aileden birinin bir

erkek çocuu oldu. Bu çocuk dierlerinden daha besili ve iri olunca,

1 bn Cerîr (4/45, 46).

1 Abdurrezzâk, Musannef (11632) ve Beyhaki (8/382).
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babasna: “Bu çocuu dierlerinden daha fazla besliyorsunuz!" dediler.

Babas da: “Vallahi annesi onu sütten kesmedikçe kendisiyle ilikiye

girmeyeceim!" diye yemin etti. Aradan dört aylk bir süre geçince de

babasna: “Vallahi kann senden bo oldu!" dediler. Bunun üzerine adam ile

kars Hz. Ali'nin huzurunda davalatlar. Hz. Ali, adama: “Bu yemini keyfî mi

yaptn, yoksa ona öfkelenip de ettin?" diye sorunca, adam: “Keyfî yapmadm,

dier çocuklarmn da iyiliini düünüyordum" karln verdi. Bunun

üzerine Hz. Ali: “yi bir eyi düünüyorsan, o zaman bu yeminle îlâ olmaz"

dedi.

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor Adamn biri

Hz. Ali'ye geldi ve: “ki yl boyunca karmla ilikiye girmeyeceime dair yemin

ettim" dedi. Hz. Ali: “Böylesi bir yeminle îlâ yapmsn" karln verdi.

Adam: “Ama çocuumu emzirmesi için böylesi bir yemini ettim" deyince, Hz.

Ali: “O zaman ortada îlâ yoktur" karln verdi .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)'ye, karsna: “Vallai

çocuu sütten kesmedikçe seninle ilikiye girmeyeceim!" diyen kiinin

durumu sorulunca: “Vallahi bundan dolay demise îlâ olmaz" karln
vermitir.

Abd b. Humeyd, Hammâd’dan bildiriyor brâhîm(-i Nehaî)'ye, kiinin

bebee acd için onu emziren kansyla ilikiye girmeyeceine dair yemin

eden kiinin durumunu sorduumda öyle dedi: “Ben îlân sadece öfke

annda olabileceini düünüyorum. Zira Yüce Allah: "...Eer (bu süre içinde)

dönerlerse, üphesiz Allah çok balayandr, çok merhamet edendir
" 1

buyurur ki ancak öfkeden dönme olur.” brâhim aynca: “Bu konuda bir ey
diyemem" demitir.

Ravi der ki: Hammâd da: “Bu konuda bir ey diyemem" demitir.

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd, Yezîd b. el-Asam’dan bildiriyor: Bir

kadnla evlenmitim. bn Abbâs'la karlatmda ona: “Yezîd’in kz Tehlel i e

evlendim. Ancak huyunun bozuk olduunu söylediler. Ben de evden

çktmda onunla konumamaya dair yemin ettim" dedim. Bunun üzerire

bn Abbâs: “Dört ay geçmeden önce ona yaklamaya bak” dedi .
3

1 Abdurrezzâk (11631).

1

Bakara Sur. 226

5 Abdurrezzâk (1 160-î, 1 1 605).
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Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd, Mansûr'dan bildiriyor: brâhîm(-i

Nehaî)'ye, kansyla konumayacana dair yemin eden ve dört ay geçmesine

ramen kadnla ilikiye girmeyen kiinin durumunu sorduumda: "îlâ cinsel

ilikiye girmeme üzere edilen yeminde olur. Ancak ben bunun îlâ olmasndan

da korkuyorum" karln verdi.'

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Kii bir, iki, üç ay veya dört

aydan daha az bir süreliine kansyla ilikiye girmeyeceine dair yemin ettii

zaman yemini geçerli olur, ancak îlâ olmaz."

âfîî, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Tâvus'tan bildiriyor: “Dört aydan daha

az bir süreliine edilen yeminlerde îlâ olmaz."
1

Abd b. Humeyd, Atâ'dan bildiriyor: "Kii bu yönde bir aylna dahi yemin

etse îlâ olur."

Abd b. Humeyd, Hakem'den bildiriyor: Adamn biri bir ay boyunca kansyla

ilikiye girmeyeceine dair yemin etti. Ancak dört ay geçmesine ramen ona

yaklamad. Bu kiinin durumu hakknda brâhim en-Nehâi: "îlâ

gerçeklemitir ve kans ondan bâin bir ekilde bo olmutur1
' dedi.

Abd b. Humeyd, Vebere'den bildiriyor: Adamn biri on gün boyunca

kansyla ilikiye girmeyeceine dair yemin etti. Ancak dört ay geçmesine

ramen ona yaklamad. Abdullah'a gelip durumunu sorunca Abdullah îlân

gerçekletiini söyledi.

Abd b. Humeyd, bn Ebî Leylâ'dan bildiriyor "Kii bir gün veya bir

geceliine kansyla ilikiye girmeyeceine dair yemin ettii zaman (ayet dört

ay geçip de hâlâ yaklamamsa) îlâ gerçeklemi olur."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), kansna: "Vallahi bu

gece seninle ilikiye girmeyeceim!" diyen ve böyle dedii için ondan ayn

kald süre dört ay aan kiinin îlâ yapm olacan söyledi.

Ebû Ubeyd, FedâiVde ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b bu

âyeti: "JLp-3 >l ijJl* j^" lafzyla okumutur.’

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "îlâda dönü (fey’)

cinsel ilikiyle gerçekleir" demitir.

’ Abdurrezzâk (11613).
1 Abdurrezzâk (11613).

3 Ebû Ubeyd (sh 164, 165). Bu kraat âz bir kraattir.
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Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Sünen'de deiik kanallardan bildirdiine

göre bn Abbâs: "îlâda dönü (fey') cinsel ilikiyle olur" demitir.
1

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Mes'ûd:

ilikiyle olur" demitir.

"îlâda dönü (fey') cinsel

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hz. Ali: "îlâda dönü (fey') iki taraf n

anlap raz olmasyla olur" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Mes'ûd: "îlâda dönü (fey') i<i

tarafn anlap raz olmasyla olur" demitir. 2

Abd b. Humeyd, a'bî'den bildiriyor: bn Mes’ûd: “îlâda dönü (fey') cinsel

ilikiyle olur" dedi.

Ravi der ki: a’bî'ye: "Mesrûk'e bunu kimden rivayet ettiini sorsaydn ya"

denilince, a'bî: "Mesrûk, bunu kendisine sormayacak kadar gözümce

deerliydi" karln verdi.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "îlâ' bitirme, kiinin

buna dair ahit tutmasyla olur" demitir.

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

bildiriyor "îlâda dönü (fey') cinsel ilikiyle olur. Ancak kiinin hastalk, hapis

gibi bir özürden dolay ilikiye girme imkan yoksa yemininden döndüünü

diliyle söylemesi yeterli olur."3

bn Ebî Hâtim, bn Mes'ûd’dan bildiriyor: "Kii îlâ' bitirmek ister Ce

hastalk, yolculuk, hapis ve benzeri eylerden dolay ilikiye giremezse

yemininden döndüüne dair ahit tutmaldr."4

Abd b. Humeyd, Ebu'-a'sâ'dan bildiriyor: Alkame'ye, karsyla îlâ yapan,

sonradan bundan dönen, ancak kadnn lousa veya buna benzer bir sorunu

olmas dolaysyla onunla ilikiye giremeyen kiinin durumunu sorduumda:

"Kii samimi bir ekilde dönüp bunu diliyle ifade etmesi ve her ikisinin raz

olmas îlâ'n bittiini gösteriri' dedi.

1

Abdurrezzâk (11640, 11674), Saîd b. Mansûr (1893, 1894), Tefsir (376), bn Cerîr

(4/52), bn Ebî Hâtûn 2/413 (2178) ve Beyhakî (7/380).
1 bn Ebî Hâtim 2/413 (2179).

3 Abdurrezzâk (11677).

4 bn Ebî Hâtim 2/414 (2182).
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Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebu’-a'sâ: “Kii

îlâ'dan döndüünü diliyle ifade etmedikten sonra îlâ bitmi olmaz” demitir.'

Abdurrezzâk ile Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Klâbe: “Kiinin

kendi kendine îlâ'dan döndüünü düünmesi yeterli olur” demitir .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor:

“Kii kansyla îlâ yapt zaman dört aylk süre bitmeden onunla ilikiye

girerse ettii yemine kefaret gerekmez. Zira Yüce Allah: "...Eer (bu süre

içinde) dönerlerse, üphesiz Allah çok balayandr, çok merhamet

edendir”3 buyurur ki burada edilen yeminin baland bildirilmitir.”4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, brâhîm(-i Nehaî)'den

bildiriyor “Öncekiler "...Eer (bu süre içinde) dönerlerse, üphesiz Allah

çok balayandr, çok merhamet edendir
" 5 âyetine dayanarak kiinin

îlâ’dan dönmesini ettii yeminin kefâreti sayarlard.”6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit: “îlâ'dan dönen kiinin

ettii yemin için kefâret ödemesi gerekir” demitir.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Kii îlâ'dan dönerse ettii

yeminin kefâretini öder. Dönmez de dört aylk süre biterse kars bir talakla

boanm olur. Sonrasnda kadn geri dönüp dönmeme konusunda

özgürdür” demitir .

7

f-U û\ b jSUJl öp

“ayet boanmaya kararl iseler, bilsinler ki Allah üphesiz
tr Ve blr/' (Bakara Sur. 227)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: “£i/Ji Iyfc jij” lafzyla okumutur.

8

’ Abdurrezzâk (11682).
1 Abdurrezzâk (11681).

3 Bakara Sur. 226
4 Abdurrezzâk (11708) ve bn Cerîr (4/61).

5 Bakara Sur. 226
6
Abdurrezzâk (11707) ve bn Cerîr (4/61).

7 bn Ebî eybe (4. didin ilk ksm, sh. 50).
8 Abdurrezzâk (11643) ve Saîd b. Mansûr {Tefsîr, 375). Bu kraat âz bir kraattir.
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, îlâ konusunda öyle

demitir: "îlân üzerinden dört ay geçtikten sonra hanm hemen ondan bo
olmaz. Ancak kocann ya boamas ya da kadna geri dönmesi istenir."

1

âfiî, bn Cerîr ve Beyhakî, Tâvus'tan bildiriyor: "Hz.Osmân, îlâ yapan

kiinin dört ay geçtikten sonra boamas veya geri dönmesi konusunda karar

vermesini isterdi.” Dier bir lafzda ise öyle geçer: "Erkein boama veya

geri dönme konusunda karar vermesi istenmedikten sonra sadece îlâ'n

üzerinden dört ay geçmesi boamay vâki klmaz."2

Mâlik, âfiî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ali

b. Ebî Tâlib öyle derdi: "Kii kansyla îlâ yapt zaman aradan dört ay geçse

de erkein boama veya geri dönme konusunda karar vermesi

istenmedikten sonra talak gerçeklemez."3

Mâlik, âfiî, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr ve Beyhakî, bn Ömer’den

bildiriyor: "Karsyla îlâ yapan erkein dört ay geçmesinin ardndan karsn

boamas veya ona geri dönmesi istenir. Boama veya geri dönme

konusunda karar vermesi istenmedikten sonra sadece îlâ'n üzerinden dört

ay geçmesi boamay vâki klmaz."4

Buhârî ile Abd b. Humeyd, bn Ömer'den bildiriyor: "Yüce Allah n
Kitab’nda belirttii îlâ, dört aydan sonra devam ettirilmesi helal olmayan

îlâdr. Dört ay sonrasnda bunu yapan kii, artk ya karsna dönüp onu

yannda güzellikle tutmal ya da emredilen ekilde onu boamaldr."5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ,

karsyla îlâ yapan kii hakknda: "îlâ'n üzerinden dört ay geçtikten sonra

erkein, kadn ya boamas ya da ona geri dönmesi istenir" demitir .

6

âfiî, bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie’ye, kansyla ilikiye

girmeyeceine dair yemin eden ve ondan be ay boyunca uzak duran kiinin

durumu sorulduunda, erkein boamas veya geri dönmesi istenmedikçe

boanmann gerçeklemeyeceini düünür ve öyle derdi: "Yüce Allah bu

1 bn Cerîr (4/76).

1

afiî (5/265), bn Cerîr (4/78) ve Beyhakî (7/377).

J Mâlik (2/556), âfiî (5/265), bn Cerîr (4/76, 77) ve Beyhakî (7/377).

4 Mâlik (2/556), âfiî (5/265), Buhârî (5291), bn Cerîr (4/80, 81) ve Beyhakî (7/377).

5 Buhârî (5290).
6 bn Cerîr (4/78) ve Beyhakî (7/378).
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konuda ne demitir? Süre sonunda kadn ya iyilikle tutulmal ya da güzellikle

salverilmelidir."
1

Abdurrezzâk, Musannefte ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebû Zer ile Hz.

Âie: “Süre bitiminde îlâ yapan erkein ya kadna geri dönmesi ya da onu

boamas isteniri' demilerdir.

2

âfiî ile Beyhakî, Süleyman b. Yesâr'dan bildiriyor: "Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) ashabndan on küsur kiiye yetitim. Hepsi de bu konuda: “Süre

bitiminde îlâ yapan kiinin ya dönmesi ya da boamas isteniri' diyordu .

3

bn Cerîr, Dârakutnî ve Beyhakî, Süheyl b. Ebî Salih'ten, o da babasndan

bildiriyor. Resûlullah'n (saiidahu aleyhi veniiem) on iki sahabisine kansyla îlâ yapan

kiinin durumunu sordum. Hepsi de: “Dört ay geçene kadar herhangi bir ey

yoktur. Ancak dört ay geçtikten sonra ya dönmesi ya da boamas isteniri'

dediler.

4

Beyhakî, Zeyd b. Sâbit'in azatls Sâbit b. Ubeyde'den bildirdiine göre

Resûlullah'n (saiiaiishu aleyhi veseiiem) ashabndan on iki kii: “Süre bitiminde erkekten

ya dönmesi veya boamas istenmedikçe îlâ’da boama olmaz" demitir.
5

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb, Osman b. Affân, Ali b. EbîTâlib, Zeyd b. Sâbit, bn Mes'ûd,

bn Ömer ve bn Abbâs öyle demilerdir: “îlâ sonras dört ay geçtikten sonra

erkek kansna dönmezse bir talak gerçeklemi olur. Böylesi bir talak

gerçekletikten sonra da kadnn kocasna dönüp dönmemesi kendi isteine

kalmtr."6

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

Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “îlâ sonras

dört ayn geçmesi boanmada kararllk anlamna gelir" demitir .

7

’ âfiî, el-Ümm (5/265), bn Cerîr (4/79) ve Beyhakî (7/378).

1 Abdurrezzâk (11658) ve Beyhakî (7/378).

’ âfiî (5/265) ve Beyhakî (7/376).

4 bn Cerîr (4/81), Dârakutnî (4/61) ve Beyhakî (7/377).

5 Beyhakî (7/376, 377).

6 Abdurrezzâk (11638, 11641, 11644, 11645, 11650), bn Cerîr (4/65-69), bn Ebî Hâlim

2/411 (2172) ve Beyhakî (7/378-380).

7 Abdurrezzâk (11640), Saîd b. Mansûr (1893), bn Cerîr (4/69), bn Ebî Hâtim 2/414

(2184) ve Beyhakî (7/379).
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Abd b. Humeyd, Eyyûb'den bildiriyor: bn Cübeyr'e: "bn Abbâs, «îlâ’m

üzerinden dört ay geçtii zaman kadn bâin bir ekilde bo olur ve iddet

beklemeden de bakasyla evlenebilir
1
’ der miydi?» diye sorduumda: "Evet!"

karln verdi.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, bn Mes'ûd’dan bildiriyor

"îlâ'n üzerinden dört ay geçmesi halinde kadn bâin bir ekilde bo oljr.

Sonrasnda kadn iddet olarak üç temizlik dönemi bekler. Kadna iddeti

içindeyken kocas talip olabiliyorken bakas talip olamaz. Ancak iddet

bittiinde kocas veya bir bakas ona talip olabilir.'”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Hz. Ali, îlâ konusunda öyle demitir:

"Üzerinden dört ay geçtikten sonra kadn bir talakla bâin bir ekilde ondan

bo olur. ddeti bitinceye kadar da ne kocas, ne de bir bakas ona talip

olabilir."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), kansna: "Bir yla kadar

seninle ilikiye girersem benden üç talakla bo ol" diyen kii hakknda ö/le

demitir: "Bir sene bitmeden onunla ilikiye girerse kadn üç talakla bo olur.

Dört ay boyunca da ona yaklamad zaman bir talakla bâin bir ekilde

ondan bo olur. Bu ekilde (ilâ durumundan) ondan bo olup da yl

tamamlamadan onunla bir daha evlenirse yl bitmeden onunla ilikiye girmesi

gerekir. Böyle yapt zaman ettii yemin dümü olur."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Câbir b. Zeyd, “Bir yla kadar seninle

ilikiye girersem benden bo ol” diyen kii hakknda öyle demitir "Bir sene

bitmeden onunla ilikiye girerse kadn ondan bo olur. Dört ay boyunca da

ona yaklamad zaman bir talakla bâin bir ekilde ondan bo olur. Bu

ekilde ondan bo olup da yl tamamlamadan onunla bir daha evlenirse o yl

bitmeden onunla ilikiye girmemesi lazmdr. Böyle yapt zaman da îlâ

yapm saylmaz."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî), "Bir yla kadar

seninle ilikiye girersem benden bo ol" diyen kii hakknda öyle demitir:

"Bir sene bitmeden onunla ilikiye girerse kadn ondan bâin bir ekilde bo
olur. Dört ay boyunca da ona yaklamad zaman bir talakla ondan bo olur.

Bu ekilde ondan bo olup yl tamamlamadan onunla bir daha evlenirse ve o

yl bitmeden onunla ilikiye girerse yine bâin bir ekilde ondan bo olur.

1 Abdurrezzâk (11667, 11668) ve Beyhakî (7/379).
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Evlendikten sonra dört ay boyunca onunla ilikiye girmedii zaman ikinci bir

îlâ yapm olur."

Mâlik'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb ile Ebû Bekr b.

Abdin-ahman, kansyla îlâ yapan kii hakknda: "likiye girmeden dört ay

geçmesi halinde bir talakla kadn ondan bo olur. Kadn iddeti içindeyken de

kocas onu döndürme hakkna sahiptir" demilerdir.

1

Mâlik'in bildirdiine göre ibn ihâb: "Kölenin yapt îlâ hür kiinin yapt
îlâ gibidir ve kiiye baz yükümlülükler getirir. Ancak kölenin îlâ'nda süre iki

aydr" demitir.

2

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Kölenin îlâ'nda süre

iki aydr" demitir.

3

Abdurrezzâk, Ma'mer vastasyla bildirdiine göre Zührî: "Kölenin hür

olan karsna yapt îlâ'da süre dört aydr" demitir/

Abdurrezzâk, Ma'mer vastasyla bildirdiine göre Katâde: "Kölenin hür

olan kansna yapt îlâ'da süre dört aydr" demitir .

5

Mâlik, Abdullah b. Dînâridan bildiriyor: Bir gece Ömer b. el-Hattâb dar
çknca bir kadnn kendi kendine öyle söylendiini iitti:

“Geceler pek uzad, karanlk koyulat

Yalnzm, yok hayat arkadam oynam olsun

Yemin olsun kendisinden korktuum Allah im olmasayd

Yatama hirini alr hiç ho brakmazdm.
"

Bunun üzerine Ömer, kz Hafsa’ya: "Bir kadn kocasndan ayr ne kadar

dayanabilir?” diye sordu. Hafsa: "Dört veya alt ay" karln verince, Ömer:

"Bundan sonra kimseyi orduda bu süreden daha fazla tutmayacam!" dedi .

6

’ Mâlik (2/557).
1 Malik (2/558).

3 Abdurrezzâk (13189).

4 Abdurrezzâk (13190).

5 Abdurrezzâk (13193).
6
Beyhakî, Sünen (9/29). Aynca bn Kesir de Tefsîfinde (Dâru'r-Râye basks 1/496,

Dâru'l-Fikr basks 1/269, Daru'-a'b basks, 1/394) bu hadisi Amr b. Dînâr kalanyla

zikretmitir.
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bn shâk ve bn Eib'd-Diinya, el-îrâfta, bn Abbâs'n azatls Sâib b.

Cübeyr'den -ki Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ashabna yetimi biridir-

bildiriyor: Hz.Ömer'den naklen rivayet edilen u hadiseyi hâlâ iitirim: Ömer,

dar çkt bir gecede Medine sokaklarnda dolarken -ki bunu sk sk

yapard- Araplardan, kapsn kapatm bir kadnn içerden öyle diyen sesini

iitti:

"Geceler pek uzad, yldzlar kayboluyor

Yalnzm, yok bayat arkadam yatakta oynaaym

Yemin olsun baka bir sebepten deil sadece Allak 'im olmasayd

Yatama birini alr biç bo brakmazdm

ilk göz arm olmayan biriyle gece boyu elenirdim

Vücudu güzel, sarlmakla doyulamayacak biriyle

Ara ara benimle oynap durur

Arada da bilal gibi karanlk gecelerimi aydnlatr

Yaknnda bulunmak pek bo tutard kiiyi

Karlkl sevgilerimizle elenir dururduk

Ancak bizi ber dem gözetenden korkarm

Hiç durmadan yaptklarmz kayda geçenden.
”

Ardndan kadn derin bir iç geçirdi ve: "Evimde yalnz, kocamdan ayn

kalmam ile nafakamn azalmas Ömer b. el-Hattâb'n pek de umurunda deil
1 '

dedi. Ömer de: "Allah sana merhamet etsin!" karln verdi. Sabah olunca

kadna para ile giyecek verilmesini emretti. Valisine de bir mektup yazp asker

olan kocasnn geri gönderilmesini söyledi.
1

bn Ebi'd-Dünya, Hasan(- Basrî)'den bildiriyor: Hz.Ömer, kz Hafsa’ya:

"Bir kadn kocasndan ayn ne kadar dayanabilir?” diye sordu. Hafsa: "Alt ay
’

karln verince, Ömer: "Bundan sonra kimseyi orduda alt aydan daha

fazla tutmayacam!" dedi.
2

1 bn Ebi'd-Dünya (229).

2

ibn Ebi'd-Dünya (230).
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Zübeyr b. Bekkâr, Muvaffakiyyât’ta Muhammed b. Ma'n'dan bildiriyor:

Kadnn biri Ömer b. el-Hattâb’a geldi ve: “Ey müminlerin emiri! Kocam

gündüzlerini oruçla gecelerini de ibadetle geçiriyor. Allah'a bu ekilde itaat

ve ibadet ederken onu sana ikayet etmeyi de dorusu pek istemiyorum"

dedi. Ömer: “Kocan bu ekilde iyi yönüyle zikrettiin için Allah mükâfatn

versin!" karln verdi. Kadn birkaç kez ayn eyleri söyledi Ömer de kadna

ayn ekilde cevap verdi. Orada bulunan Ka'b b. Suver el-Esedî, Ömer'e:

“Kadnla kocas arasnda hükmünü versene" deyince, Ömer: “Kadnn bu

söylediklerinde de hüküm verilecek bir ey var m?" karln verdi. Ka'b:

“Kadn, yatandan uzak durduu için kocasn sana ikayet ediyor ve bu

yönde hakk olan istiyor" deyince, Ömer “Madem sen olay böyle anlamsn

o zaman hükmü de sen ver" karln verdi. Ka'b: “Kadnn kocasn getirin"

deyince, adam getirildi.

Ka'b adama: “Kann senden ikayetçi" deyince,

konusunda bir kusur mu etmiim?" diye sordu. Ka’b:

verince, kadn Ka'b'a öyle dedi:

"Ey akll, kilim sakiki kâkim

Kocam, gündüzleri namazgah

Geceleri de ibadeti yatamdan etti

Bir kadn olarak onu pek de övecek deilim.
"

Karsnn hu dediine karlk adam da öyle dedi:

"Beni yatandan ve onunla oynamaktan uzak tutan

Nakl Sûresi ile yedi uzun sûrede

Nazil olan âyetlere bahlmdandr

Ki Allah 'n Kitab nda korkutan yeterince uyan vardr.
”

Her iki taraf dinleyen Ka ’b da öyle dedi:

"Kadlann en iyisi adaletli olandr

Hakk söyleyen ve hükmü açklayandr

Be adam, bu kadnn sende haklan vardr

adam: “Nafakas

“Hayr!" karln

Düünürsen eer dört günün biri bu kadnndr
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Bu hükum Yüce Allah 'n batndandr

Bu hakk ona ver ve senden ikayetlerden kurtul.

"

Sonrasnda Ka’b adama öyle dedi: “Yüce Allah dört kadnla evlenmeyi

sana helal kld. Bundan dolaydr ki üç gün enindir. Bu üç günde dilediin

kadar Rabbine ibadet edersin. Bir gününü de bu kadna ayrrsn.” Ka'b’n bu

hükmü karsnda Ömer de: “Vallahi hangi yönüne aracam bilemiyorum.

Kadnn derdini anlamana m yoksa verdiin bu hükme mi? Git, seni Bas'a

kads yapyorum" dedi .

1

Beyhakî, Delâil’üe bn Ömer'den bildiriyor: Bir defasnda Resûlullah (seMhu

aleyhi vesellem)Ömer b. el-Hattâb’la birlikte danda yürüyordu. Önlerine bir kadn

çkt ve: “Yâ Resûlallah! Ben Müslüman, ama mahrum olan bir kadnm.

Evimde de kadndan fark olmayan kocam bulunuyor" dedi. Allah Resulü

(cBiBBhu aleyhi vesellem): "Bana kocan çar" buyurdu. Kadn kocasn çard. Kocas

deri iiyle uraan biriydi. Allah Resulü adama: "Ey Allah'n kulu! Karn öyle

ne diyor?" diye sorunca, adam: “Seni hakla gönderene yemin olsun ki (çok

ilikiden dolay) bam bir an kuru kalmyor" karln verdi. Kadn da: “Ayda

bir kerecikten ne çkar ki?" diye araya girdi. Hz. Peygamber (»iafchu aleyhi veseiM

kadna:
"Kocam sevmiyorsun deil mi?" diye sorunca, kadn: “Evet” dedi.

Allah Resûlü Maiiahu aleyhi vesellem):
"Balarnz birbirine yaklatrn" buyurunca,

ikisi de balarn yaklatrdlar. Allah Resûlü adamn alnn kadnn alnna

koydu ve:
"
Allahm ! Bunlara ülfet ver ve her birinin dierine sevdir

"

diye dua

etti.

Bir zaman sonra Resûlullah Maiiahu aleyhi vesellem) yine Ömer b. el-Hattâb’ia

birlikte dolarken kilimcilerin bulunduu çarya urad. Ayn kad n

karlarna çkt. Banda deri tayordu. Peygamberimizi (ssliallshu aleyhi vesellem)

görünce tad deriyi bir kenara att ve yere kapanp ayaklann öpmeye

balad. Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Kocanla aran nasl?" diye sorunca,

kadn: “Sana lütuflarda bulunana andolsun ki onu eski yeni sahip olduum

bütün mallardan ve çocuklardan daha çok sever oldum” dedi. Bunun duyan

Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "ehadet ederim ki ben, Allah'n Resûlüyüm"

buyurdu. Ömer de: “Ben de ehadet ederim ki sen Allah’n Resûlüsün!" dedi.
J

' Ahbâru'l-Kudâfa (1/275-277) baklabilir.

* Beyhakî (6/228). Hâkim der ki: "Ali b. Ebî Ali el-Lehebî bu rivayette tek kalmtr ki

münker rivayetleri çok olan birisidir."
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Ebû Ya'lâ ile Ebû Nuaym, Delâil’öe Câbir b. Abdillah'tan benzerini

zikreder.

1

Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Ebû Zer'den bildiriyor: Hz. Peygamber (sallaHahu

aleyfivEsellem) öyle buyurdu: "Âdemolu her eklemi için bir sadaka borcu ile güne

balar. Karlat kiilere selam vermesi sadakadr. yilii emretmesi

sadakadr. Kötülükten sakndrmas sadakadr. nsanlara zarar dokunacak bir

eyi yoldan kaldrmas sadakadr. Eiyle ilikiye girmesi de bir sadakadr."

Ashab: “Yâ Resûlallah! Kii hem ehvetini gideriyor, hem de bununla sadaka

m vermi oluyor?” diye sorunca, Allah Resûlü {saiiaiiahu aleyhi vesellem): ehvetini

meru olmayan bir yerde giderse günaha girmi olmaz myd?" karln
verdi .

2

Beyhakî, uab’da Ebû Zer'den bildiriyor: “Yâ Resûlallah! Zenginler

mallann kullanarak sevaplarn tümünü alyorlar” dediimde, Allah Resûlü

(sailallahu aleyhi veseliam): "Siz (fakir)ler namaz klp, oruç tutup cihada katlmyor

musunuz?" diye sordu. “Evet, bunlar yapyoruz, ama onlar da bizim gibi

namazlarn klyor, oruçlann tutuyor ve cihada katlyorlar. Ancak onlar

sadaka veriyor biz ise veremiyoruz” dediimde, u karl verdi: "Sen de bu

halinde birçok sadaka verebilirsin. Derdini anlatamayan birinin yerine

konuman ve sorununu yetkili birine iletmen, senin için bir sadakadr.

itmeyen birinin yerine duyman ve sorununu yetkili birine iletmen senin için

bir sadakadr. Görmeyen birine yardmc olup yolu göstermen senin için bir

sadakadr. Zayf birine gücünle yardm edip yannda durman senin için bir

sadakadr. nsanlara zarar dokunacak bir eyi yoldan kaldrman senin için bir

sadakadr. Einle ilikiye girmen de senin için bir sadakadr
."

Ona: “Yâ

Resûlallah! Kii ehvetini giderme karlnda da m ecir alacak?” dediimde:

“Bw ehvetini meru olmayan bir yerde giderse günaha girmi olmaz myd?"
diye sordu. “Evet, günaha girmi olur” karln verdiimde: "Kötülükten

saknmann karln bekliyorsunuz da iyi bir eyi yapmann m karln
beklemiyorsunuz

?"
buyurdu .

3

1 Ebû Ya'lâ (1868) ve Ebû Nuaym (387). Ebû Ya'lâ'run Müsned'inin muhakkiki:

"Senedi kopuk olduu için zayf hadistir" demitir.
2 Müslim (720), Ebû Dâvud (1285, 1286, 5243, 5244) ve Nesâî, el-Kübrâ (9028).

3 Beyhakî (7619). Beyhakî der ki: "Ebu'l-Bahterî'nin Ebû Zer'den bu rivayeti

mürseldir. Ancak baka lafzlarla bunun sahih olan ahidleri bulunmaktadr."
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Beyhakî, Ebû Zeriden bildiriyor Resûlullah (saibiiahu afeytu vescibm): "Einle ilikiye

girmende dahi sana ecir vardr" buyurdu. Ona: “ehvetimi gidermemde nasl

bir ecrim olacak ki?" dediimde, Allah Resûlü(saw*u deyin «sefem): "Bu ilikiden bir

olun olsa ve genç yata, tam da hayrm beklediin bir zamanda ölse bunun

karln Allah'tan beklemez miydin?" diye sordu. “Evet, beklerdim"

dediimde: "Pek, onu sen mi yaratm olacaktn ?" diye sordu. “Hayr! Tabi ki

Allah yaratm olacakt" dediimde: "Peki, onu hidayete sen mi erdirecektin?

"

diye sordu. “Hayr! Tabi ki Allah erdirmi olacakt" dediimde: "Peki, rzkn

sen mi verecektin?" diye sordu. “Hayr! Tabi ki rzkn Allah verecekti"

dediimde ise öyle buyurdu: "Ayn ekilde ehvetim haram yerlerden uzak

tut ve sana helal olan yerlerde gider. Yüce Allah dilerse bu ilikiden gelecek

olan yaatr, dilerse de öldürür. Sana da ecrini verir."'

bnu's-Sünnî, et-Tbbu'n-NebevPde, Ebû Nuaym, et-Tbbu'n-NebevVde ve

Beyhakî, uabu'l-îman ’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah {«lleilnu

aleyh, veseiiem) öyle buyurmutur "Biriniz eiyle günde bir defa ilikiye giremez mi

ki? Zira kendi guslü ile einin guslü karlnda her bir ilikide kendisine iki

ecir vardr.
"2

Beyhakî, Sünen'de Ömer b. el-Hattâb'dan bildiriyor “Vallahi Allah' tebih

edecek bir can çkar diye bazen zorla cinsel ilikiye giriyorum."3

Abdurrezzâk, Musannefte Zeyd b. Eslem'den bildiriyor Bana ulaana

göre kadnn biri Ömer b. el-Hattâb’a gelip, kocasnn kendisiyle ilikiye

girmediinden yaknd. Ömer de haber gönderip kocasn yanna çartt ve

durumu sordu. Adam: “Yalandm ve artk buna yetecek gücüm kalmad

'

dedi. Ömer: “Ayda bir defa onunla birlikte oluyor musun?" diye sorunca,

adam: “Daha fazla oluyorum” dedi. Ömer “Ayda kaç defa birlikte

oluyorsun?” diye sorunca, adam: “Hayzdan temizlendii her bir dönemde bir

defa birlikte oluyorum" karln verdi. Bunun üzerine Ömer: “Kadn için bu

kadar yeterli olur" dedi .

4

’ Beyhakî, uab (11171) ve Ahmed 35/383, 384 (21484). Müsned'in muhakkikleri:

"snad sahihtir" demilerdir.
1 Beyhakî (2991).

} Beyhakî (7/79).

4 Abdurrezzâk (10737).
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' Boanm kadnlar, kendi balarna üç ay hali beklerler.

Eer onlar Allah'a ve âhiret gönüne gerçekten inanmlarsa,
rahimlerinde Allah'n yarattn gizlemeleri kendilerine

helâl olmaz. Eer kocalar banmak isterlerse, bu durumda
boadklar kadnlar geri almaya daha fazla hak

sahibidirler. Erkeklerin kadnlar üzerindeki haklan gibi,

kadnlarn da erkekler üzerinde belli haklan vardr. Ancak
erkekler, kadnlara göre bir derece üstünlüe sahiptirler.

Allah Azîz'dir, Hakîm'dir." (BaWa Sur. 228)

Ebû Dâvud, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Sünen ’de Esma binti Yezîd b. es-

Seken el-Ensâriyye’den bildiriyor: “Resûlullah (saiiaiiahu «eseiiem) zamannda

kocam beni boad. O zamanlar boanan kadnlarn henüz iddet bekleme

mecburiyeti yoktu. Benim boanmam üzerine Yüce Allah: "Boanm
kadnlar, kendi balarna üç ay hali beklerler ..."

1

âyetini indirdi. Boandktan

sonra iddet beklemesi gerektiine dair hakknda âyet indirilen ilk kadn da

benim."
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Boanm kadnlar, kendi

balarna üç ay hali beklerler ..."3 âyetini açklarken: “Cahiliye döneminde

boanan kadnlar, iddet beklemezdi" demitir.

Ebû Dâvud, Nesâî ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Boanm
kadnlar, kendi balarna üç ay hali beklerler..."4 âyeti ile, "Kadnlarnz

içinden âdetten kesilmi olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt

ederseniz, onlarn bekleme süresi üç aydr ..." 5 âyetinin genel hükmü:

1

Bakara Sur. 228
J Ebû Dâvud (2281), bn Ebî Hâtim 2/414 (2186) ve Beyhakî (7/414). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1996).

3 Bakara Sur. 228
4 Bakara Sur. 228
5 Talâk Sur. 4
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"...Mümin kadnlar nikâhlayp da, henüz zifafa girmeden onlar

boarsanz, onlar sayacanz bir iddet süresince bekletme hakknz

yoktur ..."
1

istisnas ile neshedilip snrlandrlmtr.” 2

Mâlik, afiî, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, en-Nehhâs, et-Nâsih’de, Dârakutnî ve Beyhakî, Sünen’de Hz. Âie'den

bildiriyor: "Ayette geçen "s&â” ifadesi, temizlik dönemi anlamna gelir.”
3

0

Mâlik, âfiî ve Beyhakî, bn ihâb'dan bildiriyor: Urve, Hz. Âie'nin Hafsa

binti Abdirrahman’ (boandktan sonra) üçüncü hayzn görmeye

balamasyla kendi evine gönderdiini söyledi. Bunu Abdurrahman'n kz
Amre’ye zikrettiimde öyle dedi: Urve doru söylemi; zira bir takm kiiler

bu konuda Hz. Âie'yle tartp: "Yüce Allah, Kitab’nda "Üç kuru
'"4 beklemesi

gerektiini buyuruyor” dediklerinde Hz. Âie onlara: "Doru söylüyorsunuz;

ama kuru' ne demek biliyor musunuz? Kuru', (hayz deil) temizlik halleridir"

karln verdi.

bn ihâb der ki: "Ebû Bekr b. Abdirrahman'n da öyle dediini iittim:

"Fakihlerimizden karlatm herkes bu konuda Hz. Âie ile ayn eyleri

derdi.”5

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Ömer ile Zeyd

b. Sâbit: "Kurû', temizlik halleridir” derdi .

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Amr

b. Dînâr: "Kuru', hayzlk dönemleridir” der ve bunu Resûlullah'm (saiiaiiahu aieyi

veselM ashabna dayandrrd .

7

bn Cerîr ile Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: ÎSSî
"1

ifadesini:

"Üç hayzlk dönemi” eklinde açklamtr .

2

’ Ahzâb Sur. 49
2 Ebû Dâvud (2282) ve Nesâî (3499). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud,

1997).

J Mâlik (2/577), afiî, ifâu'l-Ayy 2/110 (197), Abdurrezzâk (11004, 11005), bn Cerîr

(4/95-97), bn Ebî Hatim 2/414 (2187), en-Nehhâs (sh. 213), Dârakutnî (1/214) ve Beyhakî

(7/415).

4 Bakara Sur. 228
5 Mâlik (2/576), âfiî, ifâu'l-Ayy 2/110, 111 (197, 198) ve Beyhakî (7/415).
6 Abdurrezzâk (11003, 11004), bn Cerîr (4/96, 97) ve Beyhakî (7/415, 418).

7 Abdurrezzâk (10992), bn Cerîr (4/89) ve Beyhakî (7/418).



557Âyet: 228 • ddet Hükümleri

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: “ âîSli olüîküli

*^a
"3 buyruunu: ''Boanm kadnlar, kendi balarna üç hayzlk dönemi

*

beklerler" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd, Katâde'den bildiriyor: Yüce Allah: "Boanm kadnlar,

kendi balarna üç ay hali beklerler ..." 4 buyurarak kadnn beklemesi

gereken iddeti üç hayzlk dönemi olarak belirtmitir. Ancak bu genel

hükümden kocasyla ilikiye girmeden boanan kadnlar istisna etmi ve: "Ey

iman edenler! Mümin kadnlar nikahlayp da, henüz zifafa girmeden onlar

boarsanz, onlar sayacanz bir iddet süresince bekletme hakknz

yoktur ..."5 buyurmutur. Bu durumda olan bir kadn isterse boand gün

bakasyla evlenebilir. ddet olarak üç hayzlk bir süre bekleme hükmünün

dnda braklan dier bir kadn da yal olan kadndr ki Yüce Allah bu

konuda: "Kadnlarnz içinden âdetten kesilmi olanlarla, âdet görmeyenler

hususunda tereddüt ederseniz, onlarn bekleme süresi üç aydr ..."
6

buyurmutur. Bu kadn hayz görmeyen yal kadndr. Üç hayzlk dönemi

hükmü dndadr ve iddeti üç aydr. ddet olarak üç hayzlk bir süre bekleme

hükmünün dnda braklan dier bir kadn da hamile olan kadndr. Yüce

Allah onlar için: "...Gebe olanlarn bekleme süresi ise, yüklerini brakmalar

(doum yapmalar)dr ..."7 buyurmutur. Bu da üç hayzlk dönemi hükmü

dndadr ve doum yapmasyla iddeti biter.

Mâlik, afiî, Abdurrezzâk, Musannefte, Abd b. Humeyd ve Beyhakî’nin

Urve ile Amre vastasyla bildirdiine göre Hz. Âie öyle demitir: “Kadn

üçüncü hayzlk dönemine girdii zaman kocasndan bâin bir ekilde bo olur

ve bakasyla evlenebilir."

Amre der ki: Hz. Âie: Âyette geçen «Kuru» ifadesi, hayzlk deil temizlik

dönemleri anlamna gelir" derdi .

8

1

Bakara Sur. 228
2 bn Cerîr (4/88) ve Beyhakî (7/417, 418).

3 Bakara Sur. 228
4 Bakara Sur. 228
5 Ahzâb Sur. 49
6 Talâk Sur. 4
7 Talâk Sur. 4
8
Mâlik (2/576, 577), afiî, ifâu'l-Ayy 2/109 (195), Abdurrezzâk (11003) ve Beyhakî

(7/415).
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Mâlik, afiî, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Zeyd b. Sâbit'ten

bildiriyor: "Kadn üçüncü hayzlk dönemine girdii zaman kocasndan bâin

bir ekilde bo olur ve artk bakasyla evlenebilir."
1

Mâlik, afiî ve Beyhakî, bn Ömer’den bildiriyor: "Kii karsn boadktan

sonra kadn üçüncü hayzlk dönemine girince artk ikisinin birbiriyle ilikisi

kalmaz. Bundan sonra ne kadn erkee, ne de erkek kadna varis olabilir."
1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Alkame’den bildiriyor: Adamn

biri karsn boad ve ondan uzak durdu. Kadn üçüncü hayzn da bitirip

ykanmaya hazrlannca kocas geldi ve üç defa: "Seni geri döndürüyorum!”

dedi. Bunun üzerine her ikisi de davalamak üzere Ömer b. el-Hattâb'n

huzuruna çktlar. Ömer, yannda bulunan bn Mes'ûd'a: "Bu konuda ne

dersin?" diye sorunca, bn Mes'ud: "Bana göre kadn, üçüncü hayzn bitirip

ykanncaya ve namaz kendisine helal oluncaya kadar adam onda herkestc:n

daha fazla hak sahibidir" karln verdi. Ömer de: "Ben de öyle

düünüyorum” dedi .

3

âfiî, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Ali b. Ebî Tâlib’ten

bildiriyor: "Kadn baka erkeklere helal olacak ekilde üçüncü hayzn bitinp

ykanncaya kadar kocas onu döndürebilir." 4

Abdurrezzâk ile Beyhakî, Ebû Ubeyde b. Abdillah b. Mes’ûd'dan bildiriyor:

Hz.Osmân, birini Ubey'ye göndererek kiinin, boad kans üçüncü hayzn

gördüü zaman onu geri döndürmesi konusunu sordu. Ubey: "Münaf>k

birinden nasl fetva vermesini beklersin?" karln verdi. Osmân: "Münafk

biri olmandan Allah'a snrz. Sana münafk demekten de Allah'a snnz.
Yine Müslümanken öyle bir duruma dümü olmandan ve bunu açkla

kavuturmadan ölmenden Allah'a snnz" deyince, Ubey de: "Kadn üçüncü

hayzn bitirip ykanmadan ve namaz kendisine helal olmadan kocasnn onu

döndürmede hak sahibi olduunu düünüyorum" dedi .

5

Beyhakî, Hasan(- Basrî) vastasyla bildirdiine göre kiinin, boad kans

üç hayz gördükten sonra henüz ykanmadan onu döndürmesi konusunda

’ Mâlik (2/577), afiî, ifâu'l-Ayy 2/110 (193), Abdurrezzâk (11004) ve Beyhakî (7/415).

1 Mâlik (2/578), âfiî, ifâu'l-Ayy 2/110 (196) ve Beyhakî (7/415).

* Abdurrezzâk (10988) ve Beyhakî (7/417).

* âfiî, ifâu'l-Ayy 2/105 (184), Abdurrezzâk (10983) ve Beyhakî (7/417).

5 Abdurrezzâk (10987) ve Beyhakî (7/417).
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Ömer, Abdullah ve Ebû Mûsa: “Üçüncü hayzn bitirip henüz ykanmadkça

adam onu döndürmede hak sahibidir" demilerdir.’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû Mûsa bu konuda: “Kadn üçüncü

hayzn bitirip ykanmadan önce adam onu döndürmede hak sahibidir"'

demitir.

Mâlik ile âfiî, Muhammed b. Yahya b. Habbân'dan bildiriyor: Dedemin,

biri Hâim oullarndan, biri de Ensâr'dan olmak üzere iki hanm vard.

Ensâridan olan ve çocuunu emziren kadn boad. Bu kadn da çocuk

emzirirken bir sene boyunca hayz görmezdi. Bu bir yln bitiminde dedem

vefat edince, Ensârl olan bu kadn: “Ben ona mirasç olurum, zira hayz

görmedim" dedi. Osmân huzurunda davalatklarnda Osmân, Ensari olan

kadn dedeme mirasç kld. Dedemin Hâim oullanndan olan kans bu

hükmünden dolay Osman' knaynca, Osmân ona: “Bu, amcan olunun (Ali

b. Ebî Tâlib'in) görüüdür. Kendisi böylesi bir konuda bu ekilde görü

bildirdi" dedi .

2

Beyhakî, Ibn Ömer'den bildiriyor: “Kii karsn hayzl iken boad zaman

bu hayzlk günleri iddetten saylmaz."3

Abdurrezzâk, krime'den bildiriyor: Âyette geçen "kurû'" ifadesi, temizlik

deil hayzlk dönemleri anlamna gelir. Zira Yüce Allah: "...Kadnlar

boayacanzda, onlar iddetlerini gözeterek boayn ...*4 buyurmu, ancak

“kurû"' dememitir .

5

âfiî, Abdullah b. Ebî Bekriden bildiriyor: Ensâr’dan Habbân b. Munkiz

adnda biri salkl iken kansn boad. Kans küçük kzn emziriyordu.

Çocuu emzirdii için de on yedi ay boyunca hayz görmedi. Bu arada

Habbân hastaland. Ona: “Boadn bu karn sana mirasç olmak istiyor"

dediimde Habbân, ailesine: “Beni Osmân'a götürün!" dedi. Onu Osmân'a

götürdüklerinde boad kansnn durumunu ona anlatt. Osmân da yannda

bulunan Ali b. Ebî Tâlib ile Zeyd b. Sâbit'e: “Bu konuda ne dersiniz?" diye

sordu. Ali ile Zeyd öyle dediler: “Adamn ölmesi halinde kadnn ona mirasç

olacan düünüyoruz. Kadnn ölmesi halinde de adam ona mirasç olur. Zira

’ Beyhakî (7/417).

1
Mâlik, Muvattâ (2/572) ve âfiî, ifâu'l-Ayy 2/108, 109 (192).

3 Beyhakî (7/418).

3 Talâk Sur. 1

5 Abdurrezzâk (10993).
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kadn hayz görmeyecek kadar yal biri deil. Yine henüz hayz göremeyecek

kadar küçük deil. Kadn uzun veya ksa sürse de görecei hayza göre iddet

bekler." Bunun üzerine Habbân ailesinin yanna döndü, kzn da kadndan

ald. Kadnn kz gidince emzirmesi de bitmi oldu. Emzirmesinin bitmesiy e

de birinci ve ikinci hayzn gördü. Üçüncü hayzm göremeden de Habbân

öldü. Bunun üzerine kocas ölen kadn gibi iddet bekledi ve Habbân’a mirasç

oldu .

1

Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî’nin Hz.

Âie’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Cariye iki talak,

a

tamamen bo olur. ddeti de iki hayzlk süresidir" buyurmutur.

2

bn Mâce ve Beyhakî, bn Ömer'den merfû hadis-i erif olarak aynsn

zikreder.

3

Abdurrezzâk ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit: "Boama

erkee, iddet ise kadna aittir" demitir/

Abdurrezzâk ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Hz.Ali, bn Mes'ûd ile bn

Abbâs: “Boama erkee, iddet ise kadna aittir" demilerdir.

5

Mâlik ile Beyhakî’nin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: “Boama
erkee iddet ise kadna aittir" demitir.

6

Mâlik’in bildirdiine göre Saîd b Cübeyr: “Müstehâza (Özürlü) olan kadnn

iddeti bir yldr" demitir .
7

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:

“...Eer onlar Allah'a ve âhiret gününe gerçekten inanmlarsa,

rahimlerinde Allah'n yarattn gizlemeleri kendilerine helâl olmaz..."
8

buyruunu açklarken öyle demitin “Önceleri boanan bir kadn

’ afiî, ifâu'l-Ayy 2/108 (191).

1 Ebû Dâvud (2189), Tirmizî (1182), bn Mâce (2080), Dârakutnî (4/39), Hâkim (2/20?,

"sahîh") ve Beyhakî (7/370). Zayf hadistir (Elbârû, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 475).

3 bn Mâce (2079) ve Beyhakî (7/369). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sürten bn Mâce,

451).

4 Abdurrezzâk (12946) ve Beyhakî (7/369).

5 Abdurrezzâk (12950) ve Beyhakî (7/370).

6 Mâlik (2/582) ve Beyhakî (7/370).

7 Mâlik (2/583).
8
Bakara Sur. 228
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hamileliini gizler, doacak çocuu baka bir adama nisbet ederdi. Bu âyetle

Yüce Allah boanan kadnlarn bunu yapmasn yasaklamtr/'

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: “...Eer onlar Allah'a ve

âhiret gününe gerçekten inanmlarsa, rahimlerinde Allah'n yarattn
gizlemeleri kendilerine helâl olmaz...'’

2 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Yüce Allah, boanan baz kadnlarn hamileliini gizleyeceini ve

doan çocuu kocalarndan bakasna nisbet edeceklerini bildii için bunu

yasaklam ve önceden uyarmtr.”

bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ömer

“...Eer onlar Allah'a ve âhiret gününe gerçekten inanmlarsa,

rahimlerinde Allah'n yarattn gizlemeleri kendilerine helâl olmaz..."3

buyruunu açklarken öyle demitir: “Rahimde gizlenecek eyden kast,

hamilelik ile hayzdr. Boanan kadnn, ayet hamile ise bunu gizlemesi helal

deildir. Ayn ekilde hayz ise bunu da gizlemesi helal deildir.”

4

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin bildirdiine

göre Mücâhid: “...Eer onlar Allah'a ve âhiret gününe gerçekten

inanmlarsa, rahimlerinde Allah'n yarattn gizlemeleri kendilerine helâl

olmaz..." 5 buyruunu açklarken öyle demitir: “Rahimde gizlenecek

eyden kast, hayzlk ile bebektir. Boanan kadnn hayz görmedii halde:

«Ben hayzm» demesi helal deildir. Ayn ekilde hamile olmad halde

hamile olduunu veya hamile olduu halde hamile olmadn söylemesi helal

deildir.”

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn ihâb: “...Eer onlar Allah'a ve âhiret

gününe gerçekten inanmlarsa, rahimlerinde Allah'n yarattn
gizlemeleri kendilerine helâl olmaz..." 7 buyruunu açklarken öyle

demitir: “Bize ulaana göre rahimde Allah'n yaratt ve gizlenen ey
hamileliktir. Bunun hayz olduu da bize ulamtr.”8

1

Abdurrezzâk (1/92), MusannefÇl 1060) ve bn Ccrir (4/111, 112).
1

Bakara Sur. 228
3 Bakara Sur. 228
* bn Cerîr (2/107) ve bn Ebî Hatim 2/415 (2191).

5 Bakara Sur. 228
6 Abdurrezzâk (11059) ve Beyhakî (7/372, 420).

7 Bakara Sur. 228
8 bn Cerîr (4/105).
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Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Beyhakî’nin bildirdiine göre brâhîm(-i

Nehaî) bu buyruu açklarken: "Rahimlerde gizlenenden kast, daha çok

hayz durumudur” demitir.

1

Saîd b. Mansûr ile Beyhakî’nin bildirdiine göre krime: "Bundan kast

hayzlktr” demitir/

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

Abbâs: "...Eer kocalar barmak isterlerse, bu durumda boadktan

kadnlar geri almaya daha fazla hak sahibidirler..."3 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Kii kansn bir veya iki talakla boad zaman kadn eer
hamileyse doum yapmadkça erkek onu döndürmede daha fazla hak

sahibidir. Kadnn da böylesi bir durumda hamileliini gizlemesi helal

deildir. "...Eer onlar Allah'a ve âhiret gününe gerçekten inanmlarsa,

rahimlerinde Allah'n yarattn gizlemeleri kendilerine helâl olmaz ..."4

buyruundan kast da budur.

5

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân: "...Eer kocalar

barmak isterlerse, bu durumda boadklar kadnlar geri almaya daha

fazla hak sahibidirler..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir: Gifâr

kabilesinden bir adam hakknda nazil olmutur. Bu adam karsn boam,
ancak hamile olduunun farkna varmadan geri döndürmütü. Kadn adamn

evine döndükten sonra da öldü, kamndaki bebek de öldü. Ölümünden

birkaç gün sonra da Yüce Allah: "Boama iki defadr. Bundan sonras ya

iyilikle tutmak ya da güzellikle salvermektir..."
7 âyetini indirmitir. Bu âyet

bir önceki âyetin hükmünü neshetmi, erkeklerin kadnlan nasl

boayacaklann ve iddetlerini nasl gözeteceklerini bildirmitir.”

Vekî', Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Eer kocalar barmak isterlerse, bu durumda boadklar kadnlar geri

1

Beyhakî (7/420).

J Beyhakî (7/420).

3 Bakara Sur. 228
* Bakara Sur. 228
5 bn Cerîr (4/116), bn Ebî Hatim, Tefsir 2/416 (2195) ve Beyhakî (7/367).
6
Bakara Sur. 228

7 Bakara Sur. 229
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almaya daha fazla hak sahibidirler ..."
1 buyruunu açklarken: “ddetleri

içinde iken geri almada daha fazla hak sahibidirler” demitir .

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Rabî’: “...Eer kocalar barmak isterlerse,

bu durumda boadklar kadnlar geri almaya daha fazla hak

sahibidirler..."3 buyruunu açklarken: “ddetleri içinde iken ve üç talakla

boamamsa geri almada daha fazla hak sahibidirler" demitir .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk: “...Erkeklerin kadnlar üzerindeki

haklar gibir kadnlarn da erkekler üzerinde belli haklar vardr..." 5

buyruunu açklarken öyle demitir: “Kadn hem Yüce Allah'a, hem de

kocasna itaat ettii zaman erkein onunla güzel bir birliktelik kurmas, eziyet

etmemesi ve nafakasn imkan dahilinde temin etmesi gerekir."
6

Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin Amr b. el-Ahvas'tan bildirdiine göre

Resûlullah Miiahu aJeyti vesellem) öyle buyurmutur: "Bilin ki sizin kadnlarnz

üzerinde haklarnz olduu gibi kadnlarn da sîzlerin üzerinde haklan vardr.

Sizin onlann üzerindeki hakknz holanmadnz kimseleri evlerinize

almamalan ve eve girmelerine izin vermemelendir. Onlann sizin üzerinizdeki

haklan da giyecek ve yiyeceklerini gerektii gibi temin etmenizdir."7

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî,

Muâviye b. Hayde el-Kueyrî'den bildiriyor: Peygamberimize (sbUbIIbIiu aleyhi veseiiem):

“Kadnn kocas üzerindeki hakk nedir?" diye sorduumda: "Yediin zaman

ona da yedirmen, kendine giysi aldn zaman ona da alman, yüzüne

vurmaman, ona çirkin laflar etmemen ve ev dnda ona müstehcen eyler

söylememendir" buyurdu .

8

bn Adiy, Kays b. Talk'dan, o da babasndan naklen bildirdiine göre

Resûlullah (sBlallahu aleyhi vesellem): "Kii eiyle ilikiye girdii zaman nasl kendi

'

Bakara Sur. 228
1 bn Cerîr (4/116) ve Beyhakî (7/367).

3 Bakara Sur. 228
4 bn Cerîr (4/117).

5 Bakara Sur. 228
6 bn Cerîr (4/119).

7 Tirmizî (1163, 3087), Nesâî, el-Kübrâ (9169) ve bn Mâce (1851). Hasen hadistir

(Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1501).
8 Ahmed (4/447, 5/3, 5), Ebû Dâvud (2142-2144), Nesâî, el-Kübrâ (9160, 9171, 9180), bn

Mâce (1850), bn Cerîr (6/704), Hâkim (2/188, "sahîh") ve Beyhakî (7/305). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1500).
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ihtiyacm gidermek istiyorsa acele davranmasn (boalmasn) ve karsnn da

ihtiyacn gidermesini beklesin" buyurmutur.'

Abdurrezzâk ve Ebû Ya'lâ'nn Enes'ten bildirdiine göre Resûlulkah (saMeiiaha

aJeyt mefemi: "Kii eiyle ilikiye girdii zaman onunla birlikte hareket etmeye

çalsn. ayet karsndan önce gelirse acele edip kalkmasn karsnn da

ihtiyacn görmesini (boalmasn) beklesin " buyurmutur. Abdurrezzâk'n lafz

ise: "Erkek ihtiyacn gördüü zaman ayet kadn daha görmemise

(boalmakta) acele etmesin" eklindedir.

1

Vekî', Süfyân b. Uyeyne, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn
Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: “Hanmmn nasl bana süslenmesini ister

ve seversem ben de ona kar süslenmeyi severim. Zira Yüce Allah:

“...Erkeklerin kadnlar üzerindeki haklar gibi, kadnlarn da erkekler

üzerinde belli haklar vardr ..."3 buyurur. Ancak karlkl haklarmzn eit

olduunu da söyleyemem. Çünkü Yüce Allah: "...Ancak erkekler, kadnlara

göre bir derece üstünlüe sahiptirler..."4 buyurur."5

bn Mâce, Ümmü Seleme'den bildiriyor: “Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiien)

koltukalt tüylerini almak için hamam otu süründü ve kasklarn bizzat

kendisi temizledi."
6

Harâitî'nin Mesâviu'l-Ahlâldta, Ümmü Seleme'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (taiiaiMu aleyhi yenlim) koltukalt tüylerini almak için birine hamam otu

sürdürürdü. Göbek altna sra geldii zaman da kendi sürer temizlerdi .

7

bn Asâkiriin Târih’de bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(uiiaiiahu aleyhi veseiiem) ayda bir defa vücudundaki (koltukalt ve kasklardaki) tüyleri

temizler, on be günde bir de tmaklann keserdi.

1 bn Adiy (6/2160). Elbânî, el-rv5’da (7/73) hadisin zayf olduunu söylemitir.
2 Abdurrezzâk (10468) ve Ebû Ya'lâ (4200, 4201, 4270). Elbânî, el-rvâ da (2010)

hadisin zayf olduunu söylemitir.

3 Bakara Sur. 228
4 Bakara Sur. 228
5 bn Cerir (4/120) ve bn Ebî Hâtim 2/417 (2196).

6 bn Mâce (3752). Zayf hadistir (Elbânî, DalfSünen bn Mâce, 823).
7 Harâiö (837). Elbânî, es-Silsletu'd-Da'îfede (1801) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
8 bn Asâkir (53/267). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfede (1750) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
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Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre Hz. Âie’ye:

“Hz. Peygamber (»iaMu aleyhi veseUem) eve girdii zaman ilk i olarak ne yapard?"

diye sorulduunda: “lk olarak dilerini misvaklard" demitir.

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ancak

erkekler, kadnlara göre bir derece üstünlüe sahiptirler ..."
2 buyruunu

açklarken: “Bu, Yüce Allah'n baz konularda erkei kadna öncelemesidir.

Cihad için öncelikli olarak erkein öne çkmas, mirasta kadndan daha fazla

pay almas gibi erkein kadndan daha önde olduu konulardr" demitir .

3

Abd h. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Ancak

erkekler, kadnlara göre bir derece üstünlüe sahiptirler... buyruunu

açklarken: “Bu üstünlük, erkein kadn boayabilmesidir. Oysa kadnn

öylesi bir hakk yoktur" demitir.

5

Vekî', Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem:

"...Ancak erkekler, kadnlara göre bir derece üstünlüe sahiptirler ..."
6

buyruunu açklarken: “Bu üstünlük, yöneticilik iindedir" demitir.
7

O Slj jî jl"jjA
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"Boama iki defadr. Bundan sonras ya iyilikle tutmak, ya

da güzellikle salvermektir. Kadnlara verdiklerinizden

(boanma esnasnda) bir ey almanz size helâl olmaz.

Ancak erkek ve kadn Allah’n snrlarnda kalp evlilik

haklarn tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum
müstesna. Siz de kan ile kocann, Allah’n snrlann,
hakkyla muhafaza etmelerinden kukuya düerseniz.

1 Müslim 253 (43, 44), Ebû Dâvud (51), Nesâî (6/ ve bn Mâce (290).

2 Bakara Sur. 228
3 bn Cerir (4/121).

4 Bakara Sur. 228
5 bn Ebî Hatim 2/417 (2200).
6
Bakara Sur. 228

7 bn Ebî Hâtirn 2/417 (2201).
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kadnn (erkee) fidye vermesinde her iki taraf için de

saknca yoktur. Bu söylenenler, Allah'n koyduu snrlardr.

Sakn onlar amayn. Kim Allah'n snrlarn aarsa, ite

onlar zalimlerdir." (Bakara Sur. 229)

Mâlik, âfiî, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî,

Sünen 'de Hiâm b. Urve’den, o da babasndan bildiriyor: Önceleri kii karsn

boad zaman iddet bitmeden onu geri döndürebilirdi. Bu ekilde kii

karsn bin defa boam olsa dahi baka bir adam ona talip olaca zaman

kadnn iddetinin bitimine yakn onu geri döndürürdü. Kadna: "Sana

yaklamayacam, ama benden bakasyla de evlenemeyeceksin!” der ve

onu tekrar board. Bunun üzerine Yüce Allah: "Boama iki defadr. Bundan

sonras ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salvermektir ..."
1

âyetini indirci.

Bu âyetin nazil olmasyla da daha önce boanan da boanmayan da bu yeni

hükmü uygulamaya balad .

2

Tirmizî, bn Merdûye, Hâkim ve Beyhakî, Sünen 'de Hiâm b. Urve'den,

onun da babasndan naklen bildirdiine göre Hz. Âie öyle demitir:

Önceleri kii karsn diledii sayda boayabilirdi. Yüz defa boam olsa dahi

iddeti içindeyken onu geri döndürme hakkna da sahipti. Öyle ki adamn biri

karsna: "Tamamen benden bo olamayacaksn! Bunun yannda sana

yaklamayacam" dedi. Kadn ona: "Bunu nasl yapacaksn?" diye sorunca,

adam: "Seni boayacam, ancak iddetinin bitimine az kala seni geri

döndüreceim" dedi. Bu kadn yanma geldi ve durumuna anlatt. Ben

herhangi bir ey söylemedim. Hz. Peygamber (saiiahahu aleyhi veseUem) gelince durumu

ona bildirdim. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) de herhangi bir ey söylemedi.

Sonunda: "Boama iki defadr. Bundan sonras ya iyilikle tutmak, ya da

güzellikle salvermektir ..."3 âyeti nazil oldu. Bu âyetin nazil olmasyla da

daha önce boanan da, boanmayan da artk bu yeni hükmü uygulamaya

balad ."4

’ Bakara Sur. 229

* Mâlik (2/588), afiî, fâu'l-Ayy 2/68 (109), bn Kesîr, Tefsir
1de (1/399) geçtii üzere

Abd b. Humeyd, Tirmizî (1192. hadisin akabinde), bn Cerîr (4/125, 126), bn Ebî Hatim

2/418 (2206) ve Beyhakî (7/333). Elbânî, el-rvâ
1

da (7/162): "Sahih mürsel hadistir"

demitir.
3 Bakara Sur. 229

* Tirmizî (1192), bn Kesîr, Tefsir
1de (1/399) geçtii üzere bn Merdûye, Hâkim (2/2’.’9,

280, "sahîh") ve Beyhakî (7/333). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 208).
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bn Merdûye ve Beyhakî, Hz. Âie'den bildiriyor: Önceleri boamada bir

snr yoktu. Kii diledii kadar karsn boar, iddeti bitmeden de onu geri

döndürürdü. Bir adamn hanmyla arasnda herhangi bir çift gibi baz

sorunlar vard. Kocas ona: “Vallahi seni ne dul, ne de evli brakacam!" dedi.

Sonra onu boamaya balad. Her boamasndan sonra iddeti bitmeden de

onu geri döndürüyordu. Bunu birkaç defa yapnca Yüce Allah: "Boama iki

defadr. Bundan sonras ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salvermektir..."’

âyetini indirdi ve boamay üç defayla snrlandrd. Âyete göre kii birinci ve

ikinci boamada karsn döndürebilir, ancak üçüncüden sonra bakasyla

evlenip boanmadktan sonra artk bir daha onunla evlenemez/

bnu'n-Neccârin bildirdiine göre Hz. Âie'ye kadnn biri geldi ve boama

konusunda bir eyler sordu. Hz. Âie de bunu Resûlullah’a (saiialishu aleyhi veseOem)

zikredince: "Boama iki defadr. Bundan sonras ya iyilikle tutmak, ya da

güzellikle salvermektir..."3 âyeti nazil oldu.

Ebû Dâvud, Nesâî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Boanm
kadnlar, kendi balarna üç ay hali beklerler. Eer onlar Allah'a ve âhiret

gününe gerçekten inanmlarsa, rahimlerinde Allah'n yarattn

gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eer kocalar barmak isterlerse, bu

durumda boadklar kadnlar geri almaya daha fazla hak sahibidirler ..."4

âyetini açklarken öyle demitin “Kii üç defa da boam olsa dahi kansn

döndürmede herkesten daha fazla hak sahibi idi. Ancak sonradan nazil olan:

"Boama iki defadr. Bundan sonras ya iyilikle tutmak ya da güzellikle

salvermektir ..."5 âyeti ile bu hüküm neshedilerek boama saysna snr

getirildi."
6

Abdurrezzâk, Sevrî'den bildirdiine göre fakihlerden biri öyle demitir:

Cahiliye döneminde kii karsn istedii gibi ve istedii zamanda board.

Kadn da iddet beklemez boandktan sonra dilerse hemen bakasyla

evlenebilirdi. Bir defasnda Eca' kabilesinden bir adam Peygamberimize

1

Bakara Sur. 229
2 bn Kesir, Tefsîr'de (1/400) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (7/367).

J Bakara Sur. 229
4 Bakara Sur. 228
5 Bakara Sur. 229
6 Ebû Dâvud (2195), Nesâî (3556) ve Beyhakî (7/337). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 1921).
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vsaiiaiiahu afcyfi vesilem) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Kanm boadm, ancak bakasyla

evlenmesinden korkuyorum zira evlenirse kamndaki çocuum bakasnn

olacak!” dedU Bunun üzerine: "Boama iki defadr. Bundan sonras ya

iyilikle tutmak ya da güzellikle salvermektir..."
1

âyeti nazil oldu. Bu âyet,

Kuriân’daki boamayla ilgili tüm âyetlerin hükmünü neshetti .

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Boama iki defadr ..." 3

buyruunu açklarken öyle demitir: “Her bir boamada bir hayzlk süre

beklenir. Bu âyet daha önce boama hakknda nazil olan âyetlerin hükmünü

neshetti ve boama saysn üçle snrlandrd. Kii karsn üç defa

boamadktan sonra iddeti içindeyken onu geri döndürmede de hak sahibi

klnd.”

Vekî', Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebu Dâvud,

en-Nâsih’öe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, en-Nehhâs, bn Merdûye

ve Beyhakî, Ebû Rezln el-Esedî'den bildiriyor Adamn biri: “Yâ Resûlallah!

Yüce Allah: «Boama iki defadr.. .»* âyetinde iki talaktan bahsediliyor. Peki,

üçüncüsü nerede?” diye sorunca, Allah Resûlü (srfaiiahu »Mi vesilem): "Üçüncüsü

güzellikle salvermedir" karln verdi .

5

bn Merdûye ve Beyhakî, Enes'ten bildiriyor Adamn biri Peygamberimize

(uMahu deyin rnsiiem) geldi ve: “Yâ Resûlallah! «Boama iki defadr...»
6
âyetinde iki

talaktan bahsediliyor. Peki, üçüncüsü nerede?" diye sordu. Allah Resûlü

(sdididu deytn «ailem): "Üçüncüsü de: «Ya iyilikle tutmak ya da güzellikle

salvermektir»7 karln verdi.”
8

Tast, Mesâil ’de bildirdiine göre Nâfi' el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Yüce Allan:

"Boama iki defadr..."9 buyurur. Cahiliye Araplan daha önce boamann üç

defa olacan biliyorlar myd?” diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitir:

’ Bakara Sur. 229
1 Abdurrezzâk (11092).

i Bakara Sur. 229
* Bakara Sur. 229
5 Abdurrezzâk (1/93), Musannef (11091), Saîd b. Mansûr (1457), bn Kesîr, Tefsirde

(1/400) geçtii üzere Ahmed ile Abd b. Humeyd, bn Cerir (4/130, 131), ibn Ebî Hâtm
2/419 (2210), en-Nehhâs (sh. 225, 226) ve Beyhakî (7/340).

6 Bakara Sur. 229
7 Bakara Sur. 229
8 bn Kesîr, Tefsir'de (1/400) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (7/340).

3 Bakara Sur. 229



Âyet: 229 9 Baz Boanma (Talak) Hükümleri 569

"Evet, cahiliye Araplar kadnn üç talakla dönülmez bir ekilde bo olacan

bilirlerdi. Bilmez misin ki A'â, hanmnn akrabalar tarafndan karsn

boamaya zorlanm, kendisine: "Einin boamadkça sopa üzerinden

kalkmayacak! Zira ona çok zarann dokundu!" denmitir. Bunun üzerine A'â:

"Ey evimin kadn kil ki kosun artk kenden

Bazen güzellik kazen felaket, köyledir insanlarn kali" dedi.

Ancak hanmnn akrabalar: "Vallahi üç talakla onu boamadkça sopay

üzerinden kaldrmayz" dediler.

Bunun üzerine A'â:

"O zaman kâin kir ekilde kenden ko ol ki sopadan daha iyidir

Zira kafamda imekler çakana dek sopa inip kalkacak
"
dedi.

Hanmnn akrabalan yine: "Vallahi üç talakla onu boamadkça sopay

üzerinden kaldrmayz" diye srar edince de öyle demitir:

"Knanmadan git, fercin de senin olsun

Sevgiyle ve mukakketle dilediine git

Kakilenden kir gençle evlen ki

Ben de senin giki genç kir kzla evleneceim.
n

Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, Dârakutnî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd: "Boama iki defadr..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Kadn temizken (hayzl deilken) ve onunla cinsel ilikiye girmeden boar.

Bir daha hayz görüp temizlendikten sonra ikinci defa boar. Sonra bir daha

hayz görene kadar brakr. Üçüncü hayzn da bitirdikten sonra dilerse

üçüncü defa boar."3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid: "Boama iki defadr..."4

buyruunu açklarken öyle demitir: "Erkek, kadn temizken (hayzl

deilken) ve onunla cinsel ilikiye girmeden boar. Bu boamann ardndan

bir hayz görüp temizlendii zaman bir kuri tamamlanm olur. Ardndan

’ Mesâi! Nâfi' b. el-Ezrak (32).

1

Bakara Sur. 229
3 Nesâî (3394, 3395), bn Mâce (2020. 2021), bn Cerîr (4/128), Dârakutnî (4/128) ve

Beyhakî (7/332). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1640, 1641).

4 Bakara Sur. 229
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isterse ilkinde olduu gibi ikinci defa boar. kinci defa boadktan sonra

kadn hayz görüp de temizlenince iki talak ile iki kur* tamamlanm olur.

Sonras için Yüce Allah: "...Bundan sonras ya iyilikle tutmak ya da

güzellikle salvermektir..."
1

buyurur. Bundan sonra koca kadn son hakkn

kullanarak boayabilir.”

bn Ebî Hatim, Yezîd b. Habîb'den bildiriyor: "Yüce Allah’n Kitab’nca

bahsedilen güzellikle salverme, boama anlamndadr." 1

Beyhakî, Süddî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs, bn Mes’ûd ve baz

sahabeler: "Boama iki defadr..."5 buyruunu açklarken öyle demilerdin

"ki boamadan kast, kiinin karsn geri döndürme hakkna sahip olaca

snrdr. Kii bir veya iki defa kansn boad zaman ya geri döndürüp onu

iyilikte yannda tutar ya da iddetinin bitmesini bekler. Bu durumda dönüp

dönmeme karan artk kadna kalmtr."4

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

âyeti açklarken öyle demitir: "Kii kansn iki defa boad zaman artk

üçüncüsü konusunda Allah'tan korkmaldr. ki boamadan sonra ya geri

döndürüp onu iyilikle yannda tutmal veya güzellikle salvermelidir. Kadnn

hakkn yememeli, ona hakszlk etmemelidir."5

âfiî, Abdurrezzâk, Musannefte, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin bildirdiine

göre bn Ömer, bir kadnla evlilik akdi yapaca zaman: "Yüce Allah’n

emrettii ekilde ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salvermek üzere seninle

evleniyorum" derdi .

6

Ebû Dâvud, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî’nin bn Ömer’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber Maüahu aieytu melM: "Yüce Allah'n helal kld eyin’

arasnda en sevmedii ey boanmadr

"

buyurmutur.

7

' Bakara Sur. 229
1 bn Ebî Hatim 2/424 (2244).

3 Bakara Sur. 229
5 Beyhakî (7/367).

5 bn Cerir (4/128) ve bn Ebî Hâtim 2/419 (2208, 2209).
6
âfiî (5/39), Abdunezzâk (10453) ve Beyhakî (7/147).

7 Ebû Dâvud (2178), bn Mâce (2018), Hâkim (2/196, "sahîh") ve Beyhakî (7/322).

Zayf hadistir (Elbânî, Dalf Sünen bn Mâce, 441).
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Bezzâr'n Ebû Musa’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiyUu aleyhi veseBem):

"üpheli bir durum olmadktan sonra kadnlan boamayn zira Yüce Allah

erkek ve kadnlardan zevkine göre hareket edenleri sevmez " buyurmutur.

1

Abdurrezzâk, Muâz b. Cebel'den bildiriyor: Resûlullah (saUiiahu aleyhi veseiiem)

bana: "Ey Muâz! Yüce Allah, dünya üzerinde yarattklar içinde en sevdii ey

köle azat etmektir. Yeryüzünde boanmadan daha kötü bir ey de yaratm

deildir" buyurmutur.

2

Abdurrezzâk ve Beyhakî, Zeyd b. Vehb'den bildiriyor: Medine'de çok

akac bir adam vard ve bu ekilde karsn bin talakla boad. Davas Ömer b.

el-Hattâb'a intikal edince, Ömer ona bunu sordu. Adam: “Ben sadece aka

yapyordum" karln verdi. Bunun üzerine Ömer ona sopasyla vurdu ve:

"Üç defa boaman yeterli olurdu" dedi .

3

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî, Enes b. Mâlik'ten bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb,

kansyla henüz ilikiye girmeden onu üç talakla boayan kii hakknda: "Üç

talak da vermi saylr ve kadn bakasyla evlenip boanmadktan sonra bir

daha onunla evlenemez" dedi ve böyle birisinin kendisine getirilmesi halinde

cann yakacan söyledi .

4

Beyhakî'nin Abdurrahman b. Ebî Leylâ'dan bildirdiine göre Hz. Ali,

kansyla henüz ilikiye girmeden onu üç talakla boayan kii hakknda: "Kadn

bakasyla evlenip boanmadktan sonra bir daha onunla evlenmesi helal

olmaz" dedi .

5

Beyhakî, Habîb b. Ebî Sabît'ten, o da baz arkadalanndan naklen

bildirdiine göre adamn biri Hz. Ali'ye geldi ve: "Kanm bin talakla boadm"
dedi. Hz. Ali de adama: "Üç talak kann sana haram klar. Kalan boamalann

da dier hanmlarn arasnda paylatr" karln verdi .

6

Abdurrezzâk ve Beyhakî, Alkame b. Kays'tan bildiriyor: Adamn biri bn

Mes'ûd'a geldi ve: "Dün gece kanm yüz talakla boadm" dedi. bn Mes'ûd

1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1497). Elbânî, âyetu'l-Murân'da (255) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

'Abdurrezzâk (11331). bnu’l-Cevzî, lclu'l-Mütenâhiye'de (2/155): "Bu hadisi sahih

olamaz" demitir.
i Abdurrezzâk (11340) ve Beyhakî (7/334).

4 Beyhakî (7/334).

5 Beyhakî (7/334, 335).

6 Beyhakî (7/335).



572 -8 Bakara Sûresi &

adama: “Hepsini bir defada m söyledin?” diye sorunca, adam: “Evet!”

karln verdi. “Bununla kannn tamamen senden bo olmasn m istedin?”

diye sorunca, adam: “Evet!” karln verdi. Bunun üzerine bn Mes'ûd: “O

zaman istediin olmutur” dedi.

Yanna baka bir adam daha geldi ve: “Dün gece kanm gökteki yldzlar

saysnca boadm” dedi. bn Mes'ûd adama: "Hepsini bir defada m
söyledin?” diye sorunca, adam: “Evet!" karln verdi. “Bununla kannn

tamamen senden bo olmasn m istedin?” diye sorunca, adam: “Evet!”

karln verdi. Bunun üzerine bn Mes'ûd: “O zaman istediin olmutur”

dedi ve ekledi: “Yüce Allah boanma konusunu bizlere açklamtr. Onun için

Yüce Allah'n belirttii ekilde kansn boayan kii, açk bir ekilde boam
demektir. Ancak boamann gerçekleip gerçeklemedii konusunda

üphede kalan kiiyi bu üphesinden sorumlu tutarz; zira kimserin

üphesinin sorumluluunu üstlenmeyiz. Böylesi bir durumda kii neyi

kastetmise hüküm odun”1

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Henüz kendisiyle ilikiye

girilmeden üç talakla boanan kadnn durumu, kendisiyle ilikiye girilip de üç

talakla boanan kadnn durumu gibidir" demitir .

2

Mâlik, âfiî, Ebû Dâvud ve Beyhakî, Muhammed b. yâs b. el-Bükeyr'den

bildiriyor: Adamn biri kansn henüz onunla zifafa girmeden üç talakla

boad. Ancak onunla yeniden evlenmek istedi ve bu yönde kendisine fetva

verecek birini arad. Ben de yannda fetva sormak üzere gittim. Konuyu Ebû

Hureyre ile bn Abbâs'a sorduunda: "Senden bakasyla evlenip ondan

boanmadktan sonra onunla evlenemezsin" karln verdiler. Adam:

“Ancak ben onu ayn anda ve bir talak niyetiyle boadm” deyince, bn

Abbâs: “Elindeki nimeti kaçrdn!” karln verdi .

3

Mâlik, âfiî, Ebû Dâvud ve Beyhakî, Muâviye b. Ebî Ayyâ el-Ensârî'den

bildiriyor: Abdullah b. ez-Zübeyr ve Âsim b. Ömer'le birlikte otururken

Muhammed b. yâs b. el-Bükeyr geldi ve: “Çöl ahalisinden bir adam kansn

henüz kendisiyle zifafa girmeden üç talakla boad. Bu konuda ne dersiniz?”

diye sordu. bnu’z-Zübeyr. "Böylesi bir konuda bizim diyeceimiz bir ey yok.

1 Abdurrezzâk (11342) ve Beyhakî (7/335).

2 Beyhakî (7/335).

J Mâlik (2/570), âfiî, ifâu'l-Ayy 2/70, 71 (1 12), Ebû Dâvud (2198) ve Beyhakî (7/325).

Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sürten Ebî Dâvud, 1924).
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bn Abbâs ile Ebû Hureyre'ye gidip sor. Onlar Âie'nin yannda brakp

gelmitim" dedi. Bunun üzerine Muhammed yanlarna gidip bunu sordu. bn

Abbâs, Ebû Hureyre’ye: "Ey Ebû Hureyre! Zor bir mesele geldi, fetvay ver!"

deyince, Ebû Hureyre: "Bir talakla kadn kendisinden bâin bir ekilde bo
olur. Üç talakla da bakasyla evlenip boanmadktan sonra kadn kendisine

haram olur" dedi. bn Abbâs da bu konuda ayn eyi söyledi.’

Mâlik, âfiî ve Beyhakî, Atâ b. Yesâridan bildiriyor: Adamn biri, Abdullah

b. Amr b. el-Âs'a gelerek, kansn henüz onunla ilikiye girmeden önce üç

talakla boayan kiinin durumunu sordu. Ben: “Kadn bakire iken kaç talakla

boanrsa boansn tek talak saylr” dediimde, Abdullah b. Amr bana:

"Böylesi bir konuda hüküm vereceksen bilmelisin ki henüz bakire iken kadn

bir talakla bâin bir ekilde bo olur. Üç talakla ise baka bir adamla evlenip

boanmadktan sonra eski kocasna haram olur" karln verdi .

2

âfiî ve Beyhakî, Mücâhid'den bildiriyor: Adamn biri bn Abbâs’a: "Karm

yüz talakla boadm" deyince, bn Abbâs: "Üçünü kullanr, doksan yedisini

atarsn" karln verdi .

3

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Kiinin, henüz kendisiyle ilikiye

girmeden üç talakla boad kars, bakasyla evlenip boanmadan

kendisine helal olmaz” demitir .'1

Beyhakî, Kays b. Ebî Hâzm’dan bildiriyor: Benim de bulunduum bir

ortamda adamn biri Mugîre b. u’be’ye kansn yüz talakla boayan kiinin

durumunu sordu. Muîre: "Bunlardan üçüyle kadn adama haram olur, kalan

doksan yedi tanesi de fazlalktr” dedi .

5

Taberânî ve Beyhakî, Süveyd b. afele’den bildiriyor: Has’em kabilesinden

olan Âie, Hz. Hasan’n nikahndayd. Hz. Ali öldürülünce Âie: "Halifelik sana

hayrl olsun!" dedi. Hz. Haan da: "Babam Ali’nin ölümüyle alay m
ediyorsun! Git, üç talakla bosun!” karln verdi. Sonrasnda Âie iddet

giysilerini giyip iddet bitene kadar evinde kald. ddeti bitince Hz. Haan

mehrinden geriye kalan on bin dirhemi kendisine gönderdi. Hz. Hasan’n

'Mâlik (2/571), afiî, iföu'l-Ayy 2/71 (113), Ebû Dâvud (2198) ve Beyhakî (7/335).

Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1925).
1

Mâlik (2/570), âfiî, i/âu’l-Ayy 2/72 (115) ve Beyhakî (7/335).

5 âfiî, ifâu-l-Ayy 2/81 (137) vc Beyhakî (7/337).
4 Beyhakî (7/336).

5 Beyhakî (7/336).



574 H Bakara Sûresi gh

gönderdii adam dirhemlerle gelince, Âie: “Brakp giden sevgiliye nazaran

pek deersiz bir mal" dedi. Hz. Haan onun bu dediini iitince alad ve

öyle dedi: “ayet dedemin (veya dedemden naklen babamn):
"
Kii iddetini

de gözeterek karsn açkça veya kapal bir ekilde üç talakla boad zaman

kadn bakasyla evlenip boanmadkça kendisine haram olur" sözünü

duymam olsaydm onu kendime geri döndürürdüm ." 1

âfiî, el-Ümm’de, Ebû Dâvud, Hâkim ve Beyhakî, Rükâne b. Abd

Yezîd'den bildiriyor: Karm Suhayme'yi kesin bir ekilde (üç talakla) boadm
Durumu Peygamberimize (sBiisiiahu aleyhi vesellem) anlattm ve: “Ben sadece bir talak

kastetmitim" dedim. Allah Resulü (saUaiiahu aleyhi vesellem): "Bir talak kastettiine dair

Allah adna yemin eder misin?" diye sorunca, ben: “Vallahi sadece bir talak:

kastettim" dedim. Bunun üzerine Resûlullah (saliallahu aleyhi vesellem) kanm bana

döndürdü. Sonradan ikinci defa onu Ömer zamannda, üçüncü defa da

Osmân zamannda boadm .

2

Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Abdullah b. Ali b. Yezîd

b. Rükâne'den, babasndan, o da dedesinden naklen bildiriyor: Karm kesin

bir ekilde (üç talakla) boadm. Konu için Resûlullah'a (saiBiiahu aleyhi vesellem)

geldiimde: "Ûç talaktan kastn neydi?" diye sordu. Ben: “Kastm sadece bir

talakt” dedim. Allah Resûlü (saliallahu aleyhi vesellem): "Bir talak kastettiine dair Allah

adna yemin eder misin?" diye sorunca, ben: “Vallahi sadece bir talak

kastettim" dedim. Bunun üzerine Resûlullah (saliallahu aleyhi vesellem): "O zaman

dediin gibidir" buyurdu ve kanm bana döndürdü .
3

Abdurrezzâk, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî, bn Abbâs'tan

bildiriyor: Resûlullah (saliallahu aleyhi vesellem), Ebû Bekr dönemleri ile Ömer'in

hilafetinin ilk iki ylnda kii ayn anda üç talak verdii zaman bir talak saylrd.

Ancak Ömer b. el-Hattâb: “nsanlar kendilerine mühlet verilen bir eyde pek

1

Taberânî (2757) ve Beyhakî (7/336, lafz kendisinindir). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid ’de (1) der ki: "Ravilerinde zayflk vardr, ancak güvenilir bulanlar da vardr."
1

âfiî (5/137), Ebû Dâvud (2206, 2207), Hâkim (2/199, 200) ve Beyhakî (7/342). Zayf

hadistir (Elbârû, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 479).

3 Ebû Dâvud (2208), Tirmizî (1177), bn Mâce (2051), Hâkim (2/199, "sahih") ve

Beyhakî (7/342). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 481).
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acele eder oldular. O zaman verilen üç talak da geçerli sayalm" dedi ve

sonrasnda uygulama bu yönde oldu.’

afiî, Abdurrezzâk, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve Beyhakî, Tâvus'tan

bildiriyor: Ebu's-Sahbâ, bn Abbâs’a: "ResûluNah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), Ebû Bekr

dönemleri ile Ömer'in hilafetinin ilk üç ylnda ayn anda verilen üç talakn bir

talak sayldn biliyorsun deil mi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Evet,

biliyorum" dedi.
J

Ebû Dâvud ve Beyhakî, Tâvus'tan bildiriyor: Ebu's-Sahbâ adnda bir adam

vard ve bn Abbâs'a çokça soru sorard. Bir defasnda ona: "Resûlullah (sallallahu

aiyh vudiem), Ebû Bekr dönemleri ile Ömer'in hilafetinin ilk yllannda kii, henüz

zifafa girmedii kansn ayn anda üç talakla boad zaman bunun bir talak

sayldn biliyorsun deil mi?” diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi:

"Evet, biliyorum. Resûlullah (sallallahu aleyh vBidlem), Ebû Bekr dönemleri ile Ömer'in

hilafetinin ilk yllannda kii, henüz zifafa girmedii kansn ayn anda üç

talakla boad zaman bunu bir talak sayarlard. Ancak Ömer insanlann bunu

abartp çokça yaptklann görünce her üç talak da geçerli saymaya balad ."3

Abdurrezzâk, Ebû Dâvud ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor Abd Vezîd

(Rükâne ile kardelerinin babas) kans Ümmü Rükâne'yi boad ve Müzeyneli

bir kadnla evlendi. Ancak yeni evlendii kadn bir gün Resûlullah’a (sallallahu aleyhi

vBJBiiBm) geldi ve saçndan ald bir saç telini de göstererek: "Bu kln bana ne

kadar faydas varsa kocamn (erkekliinin) da ancak o kadar faydas var.

Ondan aynlmak istiyorum, bizi ayr" dedi. Bu sözüne karlk Resûlullah (saMiahj

aleyhi veseHem) kzd ve Rükâne ile kardelerini çard. Geldiklerinde içlerinden

ikisini yannda oturanlara göstererek: "Sizce de bu, u u yönlerden bu da u
u yönlerden Abd Yezîd'e benzemiyor mu?" diye sordu. Yannda oturanlar:

"Evet, benziyor" dediklerinde, Abd Yezîd’e:
"Kadn boa!" buyurdu. Abd

’ Abdurrezzâk (11336), Müslim 1472 (15), Ebû Dâvud (2199), Nesâî (3406), Hâkim

(2/196) ve Beyhakî (7/336).
2
afiî, ifâu’l-Ayy 2/72 (116), Abdurrezzâk (11337), Müslim 1472 (16), Ebû Dâvud

(2200), Nesâî (3406) ve Beyhakî (7/336).

3 Ebû Dâvud (2199) ve Beyhakî (7/338). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’îf Sünen Ebî

Dâvud, 477).
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Yezîd, Müzeyneli kadn boad. Sonra ResOlullah (saHaiiahu ateyt» veseiiefn) ona:

"
Rükâne ile kadeleriti annesi olan kadn döndür" buyurdu. Abd Yezîd: “Yâ

Resûlallah! Ama onu üç talakla boamtm” deyince, Allah ResûlüMaiiahuaiavti

«nüm):
"
Biliyorum, sen onu geri döndür" buyurdu ve: "Ey Peygamber!

Kadnlar boayacanz zaman, onlar iddetleri içinde boayn ..."
1

âyetini

okudu .

2

Beyhakî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Rükâne, kansn ayn anda üç talakla

boad. Ancak daha sonra bunu yapt için çok üzüldü. ResûlullahlsaiiaMuaiavh

»asabn) ona: "Onu nasl boadn?" diye sorunca, Rükâne: "Üç talakla boadm”

dedi. Allah Resulü (satiaiitfu aleyhi vaseiiem): "Ayn anda m?" diye sorunca, Rükâne:

“Evet!" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü (nUMu aleyhi rafan): "Bu bir talak sayl-.

stersen onu döndürebilirsin

"

buyurdu. Rükâne de onu döndürdü.

Ravi der ki: “bn Abbâs boamann kadnn temiz olduu dönemlerde

yaplmas gerektiini düünür, ilk Müslümanlarn uygulamasnn ve Yüce

Allah'n da emrinin: “...Kadnlar boayacanz zaman, onlar iddetleri

içinde boayn ..."3 âyetinde ifade edildii gibi böyle olduunu söylerdi.'"’

Ebû Dâvud, bn Abbâs'tan bildiriyor: “Kii ayn anda kansna üç defa: «Sen

bosun!» dedii zaman bu, tek bir talak saylr.”5

Hâkim, bn Ebî Müleyke'den bildiriyor: Ebu'l-Cevzâ, bn Abbâs'n yanna

geldi ve: “Resûlullah(saiiaBahualeyivudiem) zamannda ayn anda yaplan üç talakn

bir talak olarak sayldn biliyor musun?" diye sordu. bn Abbâs: “Evet,

biliyorum" dedi .

6

'Talak Sur. 1

1 Abdurrezzâk (11334), Ebû Dâvud (2196) ve Beyhakî (7/339). Hasen hadistir (Elbânî,

Sahih Sünen Ebî Dâvud

,

1922).

* Talâk Sur. 1

4 Beyhakî (7/339).

s Ebû Dâvud (2197). Zayf hadistir (bak: Elbârî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud, 476).
6 Hâkim (2/196, "sahih"). Zehebî de rivayeti zikretmi ve: "bnu'l-Müemmtl

(Abdullah) zayf biridir" demitir.
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Beyhakî'nin Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyh

vasellem): "Henüz kendisiyle zifafa girilmemi kadna bir anda verilen tüm talaklar

bir talak saylr

"

buyurmutur.’

bn Adiy ve Beyhakî, A'me’ten bildiriyor: Kûfe'de bir ihtiyar: “Ali b. Ebî

Tâlib'in: “Kii karsn ayn anda üç defa boad zaman bu bir talak saylr"

dediini iittim" diyordu. Tüm insanlar da o zamanlar bu ihtiyann yanna gelir

ve sözlerini dinlerlerdi. Bir defasnda ben de yanna gidip kapy çaldm.

Karma bir ihtiyar çkt. Ona: “Ali b. Ebî Tâlib’in, kiinin ayn anda karsn üç

defa boamasnn tek bir talak saylacan söylediini nerden iittin?" diye

sordum. htiyar bana: “Ali b. Ebî Tâlib’in: «Kii kansn ayn anda üç defa

boad zaman bu bir talak saylr» dediini iittim" karln verdi. Ona:

“Bunu Ali'den nasl iittin ki?" diye sorduumda, bana bir yaz çkard. çinde

öyle yazyordu: “Bismillâhirrahmânirrahîm. Bunlar, Ali b. Ebî Tâlib’ten

iitiim eylerdir ki o: “Kii karsn ayn anda üç talakla boad zaman kadn

ondan tamamen bo olur ve kadn bakasyla evlenip boanmadan ona bir

daha haram olur" derdi." htiyara: “Vay sana! Ama burada senin dediinden

farkl bir ey yazyor!" dediimde, ihtiyar: “Doru olan bu; ancak insanlar

benden böyle dememi bekliyorlar" karln verdi .

2

Beyhakî, Mesleme b. Câfer el-Ahmesî’den bildiriyor: Câfer b.

Muhammed'e: “Bazlar, kiinin bilmeden karsn birkaç talakla boamasnn

sünnette olduu gibi bir talak saylacan size dayanarak söylüyorlar"

dediimde: “Böylesi bir eyden Allah'a snrz! Biz öyle bir ey demedik. Kii

karsn kaç talakla boamsa o kadar boam demektir" karln verdi .

3

Beyhakî’nin Bessâm es-Sayrafî’den bildirdiine göre Câfer b. Muhammed:

“Kii bilerek veya bilmeyerek karsn üç talakla boad zaman kadn ona

artk haram olur" demitir/

1

Beyhakî (7/355).
1 Beyhakî (7/339, 340).

3 Beyhakî (7/340).

4 Beyhakî (7/340).
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bn Mâce, a'bî'den bildiriyor: Fâtma binti Kays’a: “Senin boanma olayn

bana anlatsana” dediimde: “Kocam Yemen'e çkmken beni üç talakla

boad. ResûlullahisaiBiiehuBEyhiveseiiem) de bu talak geçerli sayd" karln verdi.

1

Ebû Dâvud, en-Nâsih*de ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildiriyor:

Önceleri erkek karsna mehir olarak verdii mal ile kadnn sahip olduu

dier mallanndan yer ve bunu yapmasnda herhangi bir saknca görmezdi.

Ancak Yüce Allah: "...Kadnlara verdiklerinizden bir ey almanz size helal

deildir..."
1 buyruunu indirince; artk kiinin haketmedii sürece kadnn

malndan bir ey almas yasaklanm oldu. Sonrasnda Yüce Allah: "...Ancak

erkek ve kadn Allah'n snrlarnda kalp evlilik haklarn tam tatbik

edememekten korkarlarsa bu durum müstesna ..."3 buyurarak bu konudaki

istisnai durumu belirtmitir. Yine bu konuda: "...Eer ondan gönül holuu

ile size bir ey balarlarsa onu afiyetle yiyin
"4 buyurmutur."5

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

"...Ancak erkek ve kadn Allah'n snrlarnda kalp evlilik haklarn tam

tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna ..."
6 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Eer asilik ve kötü muamele kadn tarafndan ise

ve bir bedel karlnda senden aynlmak isterse bu durumda kadnn verdii

bu bedeli almanda bir saknca olmaz."7

bn Cerîr, bn Cüreyc’den bildiriyor: Bu âyet Sabit b. Kays ile hanm Habîbe

hakknda nazil olmutur. Habîbe, Resûlullah'a (saiiaiiahu aieys> «diem) gelip Sâbit'i

ikayet ettti ve ondan boanmak istedi. Allah Resûlü, Habîbe’ye:
"Buna

karlk sana mehir olarak verdii bahçeyi ona geri iade eder misin?" dîye

sorunca, Habîbe: “Evet, ederim" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sallallahu aityht

veseiiem), Sâbit'i çarp durumu anlatt. Sabit: “Bahçeyi almam bana helal olur

1 bn Mâce (2024). Sahih hadistir (bak: F.lbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1644).
J Bakara Sur. 229

3 Bakara Sur. 229
4 Nisa Sur. 4

3 bn Ebî Hatim 2/419 (2214).
6
Bakara Sur. 229

7 bn Cerîr (4/140) ve bn Ebî Hatim 2/420 (2217).
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mu ki?” diye sorunca, Allah Resûlü (uiBiahu aleyhi veseliem): "Evet, olur" karln
verdi. Sâbit de: "O zaman onu bouyorum” dedi. Bunun üzerine:

“...Kadnlara verdiklerinizden (boanma esnasnda) bir ey almanz size

helâl olmaz. Ancak erkek ve kadn Allah'n snrlarnda kalp evlilik haklarn

tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna ..."
1

âyeti nazil

oldu."
J

Mâlik, âfiî, Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî ve Beyhakî, Amre binti

Abdirrahman b. Saîd b. Zürâre'den bildiriyor: Habîbe binti Sehl el-Ensârî,

Sâbit b. Kays ile evliydi. Bir gün Resûlullah (saiiaiiahu Bieyh veseliem) sabah namazna

çknca kapnn yanndaki karanlkta Habîbe'yi gördü ve: "Kim o?" diye sordu.

Habîbe: “Ben Sehl’in kz Habîbe'yim” karln verdi. Allah Resûlü Mailahu aleyhi

veseliem): "Neyin var?" diye sorunca, Habîbe: “Kocam Sâbit'le artk bir arada

olamayz!” dedi. Daha sonra Sâbit b. Kays, Peygamberimize Maiiahu aleyhi veseliem)

geldi. Allah Resûlü ona: "Sehl'in kz Habîbe sizin durumunuz ile ilgili bir

eyler anlatt" buyurdu. Habîbe: “Yâ Resûlallah! Bana verdii her ey yanmda

duruyor, alabilir” deyince, Allah Resûlü, Sâbit’e: "Onlar kadndan al"

buyurdu. Sâbit mallan ondan ald. Habîbe de iddetini ailesinin evinde geçirdi .

3

Abdurrezzâk, Ebû Dâvud, bn Cerîr ve Beyhakî, Amre vastasyla Hz.

Âie’den bildiriyor: Habîbe binti Sehl, Sâbit b. Kays b. emmâs ile evliydi. Bir

defasnda Sâbit onu dövüp kolunu krd. Habîbe de sabah namazndan sonra

ReSÛlullah'afsaJlallahu aleyhi veseliem) geldi ve kocasn ikayet etti. Resûlullah (sallallahuaieyh

veseliem), Sâbit'i çard ve: "Ona verdiin baz mallar geri al ve ondan ayrl"

buyurdu. Sâbit: “Almam bana helal olur mu ki?” diye sorunca, Allah Resûlü

(saiiaiiahu aleyhi veseliem): "Evet, olur" karln verdi. Sâbit: “Mehir olarak ona iki

bahçe vermitim ve bahçeler hâlâ elinde” deyince, Allah Resûlü (»iaiiehu aleyhi

veseliem): "Bahçeleri al ve ondan ayrl" buyurdu. Sâbit de onu boad. Daha sonra

’ Bakara Sur. 229
5 bn Cerîr (4/139, 140).

3 Mâlik (2/564), âfiî, ifâu’l-Ayy 2/95 (162), Ahmed 45/432 (27444), Ebû Dâvud (2227),

Nesâî (3462) ve Beyhakî (7/312, 313). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Snhîh Sünen F.bî Dâvud,

1948).
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Habîbe, Ubey b. Ka’b ile evlendi. Ubey onu am’a götürdüü bir srada da

orada vefat etti .

1

Buhârî, Nesâî, Ibn Mâce, Ibn Merdûye ve Beyhakî, Ibn Abbâs'tan

bildiriyor: Abdullah b. Selûl'ün kz ve Sâbit b. Kays b. emmâs’n hanm olan

Cemile, Peygamberimize (uiiaiMu start) vesaiiBm) geldi ve: "Yâ Resûlallah! Kocam

Sâbit b. Kays'n dini ve ahlak konusunda diyebileceim bir ey yok; ancak

onu sevmiyor ve ona tahammül edemiyorum. Müslüman biri olarak da küf'e

bulamak istemiyorum" diye ikayette bulundu. Allah Resûlü (saiieHahu aleyhi «ai«>n):

"Peki, ondan aldn bahçeyi geri verir misin?" diye sorunca, Cemile: "Evet,

veririm" dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiuu» sisyfs veseJM, Sâbit'e: "Ondan

bahçeyi kabul et ve onu boa" buyurdu.

bn Mâce'nin lafz: "...Bunun üzerine Resûlullah (allallahu aleyhi veseilem), Sâbit'e,

bahçeyi ondan altp Cemîle'yi boamasn söyledi" eklindedir.

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre krime'ye: "HuP (bedel karl boanma)

denilen eyin asl var?" diye sorulunca u karl verdi: "bn Abbâs öyle

derdi: slam'da bedel karl (huP yoluyla) ilk aynlan kadn Abdullah b.

Ubey'yin kz kardeidir. Abdullah’n kz kardei bir defasnda Resûlullah'a

(miibIIbKj alerji ««ile m) geldi. "Yâ Resûlallah! Kocamla artk asla bir arada olamayz!

Birkaç kiiyle birlikte otururken perdeyi aralayp ona baktm. Oradakiler

içinde en siyah, en ksa boylu ve en çirkin suratl kii olduunu gördüm” dedi

ve ayrlmak istediini belirtti. Kocas da: "Yâ Resûlallah! Mallarm içinde en

güzel olan bir bahçeyi ona vermitim. ayet bahçeyi bana geri verirse ondan

ayrlrm" dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyh) veseilem), kadna: "Kocann bu teklifine nc

diyorsun
?"

diye sorunca, kadn: "Veririm, hatta isterse daha fazlasn da

veririm" karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseilem) onlar

ayrd .

3

' Abdurrezzâk (11762), Ebû Dâvud (2228), bn Cerîr (4/138) ve Beyhakî (7/315). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1949).
2

Buhârî (5273, 5274), Nesâî (3463), bn Mâce (2056) ve Beyhakî (7/313).

1 bn Cerir (137, 138).
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Ahmed, Sehl b. Ebî Hasme’den bildiriyor: Sehl’in kz Habîbe, Sâbit b. Kays

b. emmâs ile evliydi. Zamanla ondan nefret etmeye balad ki Sâbit çirkin

biriydi. Habîbe, Peygamberimize Meiiehu aleyhi veselltm) gelip: "Yâ Resûlallah! Artk

onu kocam olarak göremiyorum ve Allah’tan korkmasan yüzüne

tükürürdüm" dedi. Allah Resûlü ona: "Sana mehir olarak verdii bahçeyi ona

geri verir misin?" diye sorunca: "Evet, veririm" dedi. Sonrasnda Habîbe

bahçeyi Sâbit’e verdi. Allah Resûlü de onlan ayrd. slam’da bir bedel

karlnda (hul’ yoluyla) ilk boanma da bu oldu.'

bn Cerîr, Abdullah b. Rebâh’tan bildiriyor: Ubey b. Selûl’ün kz Cemîle,

Sâbit b. Kays ile evliydi. Kocasna kar kötü muamelede bulununca

Resûlullah(saBahuBe^yçraiiem)onu çartt ve sebebini sordu. Cemîle: "Vallahi dini

ve ahlak konusunda onda bir kusur bulamam; ancak çirkin olduu için onu

sevemiyorum" dedi. Allah Resûlü (ssiiiiehu aleyhi vesellem} ona: "Sana verdii bahçeyi

ona geri verir misin?" diye sorunca, Cemîle: "Evet, veririm" dedi. Sonrasnda

bahçeyi Sâbit’e geri verdi ve Allah Resûlü (ssHaiia^u aleyhi vesellem) ikisini ayrd/

bn Mâce, Amr b. uayb’dan, o babasndan, o da dedesinden bildiriyor:

Sehl’in kz Cemîle, Sâbit b. Kays b. emmâs ile evliydi. Sâbit çirkin biri olduu

için Cemîle ondan nefret etmeye balad. Peygamberimize (sBiaiiahu aleyhi vesBiiem)

gelip: "Yâ Resûlallah! Allah'tan korkmasam yanma geldii zaman onun

yüzüne tükürürdüm” dedi. Allah Resûlü ona: "Sana verdii bahçeyi ona geri

verir misin?" diye sorunca, Cemîle: "Evet, veririm” dedi. Sonrasnda bahçeyi

Sâbit'e geri verdi ve Resûlullah (sadaiiahu aleyhi vesellem) ikisini ayrd .

3

Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Selûl'ün kz Cemîle, Peygamberimize

(sallatlahu aleyhi vesellem) gelip bedel karlnda kocasndan aynlmak istediini söyledi.

Allah Resûlü (saüaüahu aierh> vesellem): "Mehir olarak sana ne verdi?" diye sorunca,

Cemîle: "Bir bahçe verdi" dedi. Bunun üzerine Resûlullah Maile»* aleyhi meiM: "O

zaman bu bahçeyi ona geri verirsin" buyurdu .

4

1 Ahmed 26/17 (16095). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
1 bn Cerîr (4/139).

} bn Mâce (2057). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’f Sürten bn Mâce, 446).

4 Beyhakî (7/313).
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Beyhakî, Atâ’dan bildiriyor: Kadnn biri Peygamberimize (mMhj aleyhi ««ilen)

geldi ve: “Kocam sevmiyorum ve ondan aynlmak istiyorum" dedi. Kocas da

ona mehir olarak bir bahçe vermiti. Allah Resulü (saUaAahu atyti ve«tem): "Bunun

karlnda ona bahçeyi geri verir misin?" diye sorunca, kadn: “Evet, hatta

daha da fazlasn veririm" dedi. Allah Resûli (uiialishu aleyhi veseiiem): "Fazlasn

vermene gerek yok, bahçesini ver yeter" buyurunca, kadn: “Tamam" dedi.

Resûlullah (saMahu aleyhi veseiiem) de bahçe karlnda boanmalanna hüküm verdi.

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bu hükmü kadnn kocasna bildirilince: “Allah

Resûlü’nün hükmüne raz oldum" dedi .

1

Beyhakî baka bir kanalla Atâ vastasyla bn Abbâs'tan mevsûl olarak bu

rivayeti zikretti ve: “Sahih olan rivayet mürsel olandr" dedi .

2

Beyhakî, Ebu’zZübeyriden bildiriyor: Sabit b. Kays b. emmâs, Abdullah

b. Ubey b. Selûl’ün kz Zeyneb ile evliydi ve mehir olarak ona bir bahçe

vermiti. Gün gelip Zeyneb ondan nefret etmeye balaynca durumu

Peygamberimize (sallallahu aleyhi »esellem) bildirdi. Hz. Peygamber (salBlahu aleyhi vesellerr)

Zeyneb'e: "Sana verdii bahçeyi ona geri verir misin?" diye sorunca: “Evet,

hatta daha fazlasn da veririm" karln verdi. Allah Resûlü (saiW*udeyhi meltem.:

"Fazlasn vermene gerek yok, bahçesini ver yeter" buyurunca, kadn:

“Tamam" dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü, Sabit adna bahçeyi ondan ald

ve Zeyneb'in gidebileceini söyledi. Sâbit b. Kays’a, Resûlullah'n (taiBiahu aleyhi

veseiiem) bu hükmü bildirilince: “Allah Resûlü’nün hükmüne raz oldum" dedi .

3

Beyhakî, Ebû Saîd’den bildiriyor: Kz kardeim bedel karlnda

kocasndan ayrlmak istedi ve kocasyla beraber Peygamberimize (sallallahu aleyhi

veseiiem) gidip isteini bildirdi. Allah Resûlü ona: "Seni boamasna karlk sam

verdii bahçeyi geri ona verir misin?" diye sorunca, kz kardeim: “Evet, hatta

fazlasn da veririm" dedi. Bunun üzerine kocas onu boad. O da mehi r

olarak ald bahçeyi ve daha fazlasn kocasna brakt .

4

1

Beyhakî (7/314).

J

Beyhakî (7/314).

* Beyhakî (7/314). Hadis için: "Mürseldir" demitir.
4 Beyhakî (7/314). Beyhakî: "Mürsel olan rivayet daha sahihtir" demitir.
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Bezzâr, Enes’ten bildiriyor: Sabit b. Kays b. emmâs’n kars Resûlullah'a

(saiialiahu aiaytu vesellem) geldi ve kocasn sevmediini, ayrlmak istediine dair sözler

söyledi. Allah Resûlü ona: "Buna karlk sana verdii bahçeyi ona geri verir

misin?" diye sorunca, kadn: “Evet, veririm" dedi. Bunun üzerine Resûlullah

(saHaiiahu aleyhi «seiiem), Sâbit b. Kays’a: "Kadndan bahçeyi al ve onu boa" diye haber

gönderdi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, Katâde'den bildiriyor: Yüce Allah:

“...Kadnlara verdiklerinizden (boanma esnasnda) bir ey almanz size

helâl olmaz. Ancak erkek ve kadn Allah'n snrlarnda kalp evlilik haklarn

tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna.. ." 2
buyurur ki

burada muhataplar boanacak olan kan ile kocadr. Devamnda: "...Eer

Allah’n yasalarn ikisi koruyamayacaklar diye korkarsanz ..."3 buyurur ki

burada da muhataplar her ikisinin velileridir. Devamen Yüce Allah öyle

buyurur: "...O zaman kadnn fidye vermesinde ikisine de günah

yoktur...*4 ayet kötü muamele ile hakszlk kadn tarafndan gelirse bedel

karlnda boanmay Yüce Allah helal klmtr. Bedel karlnda boanma

da ancak yetkili bir mercî huzurunda geçerli olabilir. Fakat eer kadn

kocasna bal, itaatkar birisi ise bu durumda erkein bedel olarak ona

verdii bir eyi alp boanmas helal olmaz .

5

Abd b. Humeyd, brâhîm(-i Nehaî)'den bildiriyor: “ayet hakszlk ve kötü

muamele kadn tarafndan gelirse erkein bir bedel karlnda ondan

boanmas helal olur. Ancak hakszlk ve kötü muamele erkek tarafndan

olursa bu durumda boanma srasnda erkein bir bedel almas helal olmaz."

Abd b. Humeyd, Urve’den bildiriyor: “Bozukluk, kötülük kadn tarafndan

gelmedii müddetçe erkein bir bedel alp kadn boamas helal olmaz.”

’ Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1515).
3 Bakara Sur. 229

i Bakara Sur. 229

* Bakara Sur. 229
5 bn Ebî Hatim (2/421).
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Abd b. Humeyd, Leys'ten bildiriyor: “Mücâhid, Bakara Sûresi'ndeki bu

âyeti 'V' harfi ötreli olacak ekilde: jl ¥]” lafzyla okumutur.”
1

bn Ebî Dâvud, el-Mesâhiföe, A’me'ten bildiriyor: "Abdullah’n kraatinde

bu âyet: lafzyladr.”
2

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Meymûn b. Mihrân’dan bildiriyor: Ubey b. Ka’b

bedel vererek ayrlmay ayrca bir talak olarak sayard. Onun kraatinde b j

âyet: “ Jpo y .«o o jüi u*i u^.ic- ^Lp- yi <û)i ^3 jp- y Ua «ûi jj-ip- l^üj y Lu j! y]

0^ l-3j cP jl» ^ 4J (...Ancak erkek ve kadn Allah'n snrlarnda kalp

evlilik haklarn tam tatbik edemeyeceklerini düünürlerse, bu durum

müstesna. Eer Allah'n yasalarn ikisi koruyamayacaklar diye düünürlerse o

zaman kadnn fidye vermesinde ikisine de günah yoktur. Bundan sonra da

kadn baka biriyle evlenmedikçe kocasna helal olmaz...)” eklindedir.3

Beyhakî, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Hz. Peygamber MaMu eleyin vesdlem) bedel

karlnda (hul’ yoluyla) boanmay bâin talak olarak saymtr.”4

Mâlik, afiî, Abdurrezzâk ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ümmü Bekr el-

Eslemiyye kocas Abdullah b. Esîd'den bedel karlnda ayrlmt. Bu

konuda kar koca Osman b. Affân’n huzuruna çktnda Osman: “Bu bir

talak saylr. Ancak bunun yannda ona ayrca talak vermisen bu talak da

geçerlidir” dedi.

5

Abdurrezzâk, Musannefte, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Tâvus’tan bildiriyor:

brâhim b. Sa’d b. Ebî Vakkâs, bn Abbâs’a, daha önce kocas tarafndan iki

defa talak verilmi bir kadnn bedel karlnda (hul’ yoluyla) bir daha

aynlmasndan sonra bir daha evlenme haklarnn olup olmadn sorunca,

bn Abbâs u karl verdi: “Evet, evlenebilirler. Zira Yüce Allah âyetin
0

1 Hamza, Yâkub ve Ebû Cafer'in kraatidir. Dierleri ise harfini fethali olarak

okumulardr. {en-Ner, 2/171).
2 bn Ebî Dâvud (sh. 58).

3 Abdurrezzâk (11763) ve bn Cerîr (4/135). Übey'yin bu lafz âzdr.
* Beyhakî (7/316, hadisi zayf bulmutur).
s Mâlik (1/620), afiî, ifâu'l-Ayy 2/97 (165), Abdurrezzâk (11760) ve Beyhakî (7/316).

6 Bakara Sur. 229, 230
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banda ve sonunda iki defa talak zikretmitir. Bedel karlnda ayrlma da

bu ikisinin arasnda bulunmaktadr ve talak deildir. Onun için

evlenebilirler."
1

Abdurrezzâk, Tâvus’tan bildiriyor: "ayet gizlemesi bana helal olmayan

bir ilim olmasayd böylesi bir eyden kimseye bahsetmezdim. bn Abbâs

bedel karlnda ayrlmay talak olarak saymaz ve öyle derdi: "Görmez

misin ki Yüce Allah âyetin
2 banda talak zikretmi ondan sonra da bedel

karlnda ayrlmadan söz etmitir. Bu ekilde bedel karlnda ayrlmay

talak olarak saymamtr. Bir sonraki âyette de: "Bundan sonra kadn

boarsa, kadn baka birisiyle evlenmedikçe bir daha kendisine helal

olmaz..." 3 buyurmutur. Dolaysyla iki talak arasnda zikrettii bedel karl
aynlmay talak olarak görmemitir." 4

âfîî'nin bildirdiine göre bn Abbâs, karsna iki defa talak verdikten sonra

bedel karlnda da ayrlan kii hakknda öyle demitir: "Dilerse bir daha

onunla evlenebilir. Zira Yüce Allah: "Boama iki defadr. Bundan sonras ya

iyilikle tutmak ya da güzellikle salvermektir. Kadnlara verdiklerinizden

(boanma esnasnda) bir ey almanz size helâl olmaz. Ancak erkek ve

kadn Allah'n snrlarnda kalp evlilik haklarn tam tatbik edememekten

korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de kar ile kocann,

Allah'n snrlarn, hakkyla muhafaza etmelerinden kukuya düerseniz,

kadnn (erkee) fidye vermesinde her iki taraf için de saknca yoktur. Bu

söylenenler Allah’n koyduu snrlardr. Sakn onlar amayn. Kim Allah'n

snrlarn aarsa ite onlar zalimlerdir. Bundan sonra kadn boarsa, kadn

baka birisiyle evlenmedikçe bir daha kendisine helal olmaz. Eer ikinci

koca da onu boarsa, Allah'n yasalarn koruyacaklarn sanrlarsa eski kar

kocann birbirlerine dönmelerine bir engel yoktur"5 buyurur." 6

’ Abdurrezzâk (11771) ve Beyhakî (7/316).
1 Bakara Sur. 229
3 Bakara Sur. 230
4 Abdurrezzâk (11767).

3 Bakara Sur. 229, 230
6
afiî (5/114).
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âfiî ile Abdurrezzâk, krime vastasyla (sanrm) bn Abbâs'n: “Mal

karlnda caiz klnan her türlü ayrlk talak olarak saylmaz" dediini

bildirir .

1

%

Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin Atâ’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bedel karlnda ayrlmak isteyen kadndan, kendisine

verilen mehirden daha fazlasnn alnmasn kerih görmütür.

1

Abd b. Humeyd, Humeyd et-Tavîl'den bildiriyor: Recâ b. Hayve’ye:

"Hasan(- Basrî), bedel karlnda ayrlmak isteyen kadndan, kendisine

verilen mehirden daha fazlasnn alnmasn kerih görüyor" dediimde u
karl verdi: "Kabîsa b. Züeyb böylesi bir durumda âyetin devam olar:

"...Erkek ve kadnn Allah'n snrlarnda duramayacaklarndan endie

ederseniz, o zaman kadnn verdii fidyede ikisine de bir günah yoktur..." 5

buyruunun okunmasn isterdi."

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî, Semure’nin azatls

Kesîriden bildiriyor Ömer zamannda kadnn biri kocasna asi olunca

Hz.Ömer, kadnn üç gün boyunca pislii çok olan bir eve hapsedilmesini

emretti. Üç gün sonrasnda kadn oradan çkartt ve: "Yerini nasl buldun?"

diye sordu. Kadn: "Kocamla evlendiimden beri hapsedildiim u üç gün

dnda rahat yüzü görmü deilim" karln verince, Ömer kadnn

kocasna: "Kulandaki küpeler karlnda olsa dahi onu boa" dedi .

4

Abd b. Humeyd ve Beyhakî'nin, Abdullah b. Rebâh'tan bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb, bedel karlnda ayrlacak olan kadn hakknda: "Saçn

balad tokas hariç sahip olduu her ey alnarak braklr” demitir .

5

Beyhakî, Abdullah b. ihâb el-Havlânî'den bildiriyor: Adamn biri

kansmdan ayrlma bedeli olarak bin dirhem istedi. Bu aynlk davas Ömer b.

1

âfiî (5/114) ve Abdurrezzâk (11770).
a Beyhakî (7/314).

) Bakara Sur. 229

4 Abdurrezzâk (11851), bn Cerir (4/157) ve Beyhakî (7/315).

5 Beyhakî (7/315).
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el-Hattâb'a intikal edince, Ömer kadna: "Kocan boama hakkn sana

satyor" dedi ve bu bedeli geçerli sayd.’

Abdurrezzâk ve Beyhakî, Rübeyyi' binti Muavviz b. Afrâ’dan bildiriyor:

Kocam yanmda olduu zaman cimri davranr, benden uzakta olduu zaman

ise her eyden mahrum brakrd. Bir gün ona kar diklendim ve: "Sahip

olduum her eyi sana verip senden ayrlmak istiyorum" dedim. O da:

"Tamam" deyince her eyimi ona verip ayrldm. Ancak amcam Muâz b. Afra

onu Osmân b. Affân’a ikayet etti. Osman bu ayrlmay geçerli sayd ve

kocama, bamdaki saç tokas hariç sahip olduum her eyi almasn söyledi .

2

Mâlik, âfiî, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Nâfi'den bildiriyor: "Abdullah b.

Ömer'in hanm Safiyye binti Ubeyd'in azatls cariyesi, sahip olduu her eyi

vererek kocasndan ayrld. Abdullah b. Ömer de buna kar çkmad." 3

Mâlik ile Beyhakî, Nâfi'den bildiriyor: Rübeyyi' binti Muavviz amcas ile

birlikte Abdullah b. Ömer'in yanna geldi. Ona, Osmân b. Affân zamannda

kocasndan bedel karlnda ayrldn, durumdan haberdar olan Osman'n

da buna kar çkmadn söyledi. Bunun üzerine bn Ömer: "Bedel

karlnda aynlan kadnn iddeti, normal bir ekilde boanan kadnn iddeti

gibidir" dedi .
4

Beyhakî, Urve b. ez-Zübeyriden bildiriyor: "Osmân’n halifelii zamannda

adamn biri herhangi bir yetkili merciye bavurmadan bir bedel karlnda

kansndan ayrld. Durumdan haberdar olan Hz.Osmân bu aynl geçerli

sayd .” 5

Mâlik'in bildirdiine göre Saîd b. el Müseyyeb, bn ihâb ve Süleyman b.

Yesâr: "Bedel karlnda aynlm kadnn iddeti üç ayba halidir"

demilerdir .

6

’ Beyhakî (7/315).
2 Beyhakî (7/315).

3 Mâlik (1/620), afiî, iffiu'l-Ayy 2/96 (164) ve Beyhakî (7/315).

4 Mâlik (1/620, 621) vc Beyhakî (7/315, 316).

5 Beyhakî (7/316).

6
Mâlik (1/621).
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Abdunrezzâk’in bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib: "Bedel karlnda aynla

kadnn iddeti, normal bir ekilde boanan kadnn iddeti gibidir” demitir.

1

bn Ebî eybe, Nâfi’den bildiriyor: Rübeyyi' bir bedel vererek kocasndan

ayrld. Bunun üzerine amcas, Hz.Osmân'a geldi ve ne kadar iddet beklemesi

gerektiini sordu. Osmân: "Bir hayzlk dönemi iddet bekleri' dedi. O

dönemlerde bn Ömer bedel karlnda aynlan kadnn üq hayzlk dönemi

iddet beklemesi gerektii yönünde fetva veriyordu. Ancak Osmân bir hayzlk

dönemi iddet beklemesi gerektii yönünde bu ekilde fetva verince bn

Ömer de böyle fetva vermeye ve: "Osmân bizden daha hayrl ve daha alim

biridir” demeye balad .

2

Mâlik, bn Ebî eybe ve Ebû Dâvud'un bildirdiine göre bn Ömer: "Bedel

karlnda aynlan kadnn iddeti, bir hayzlk dönemidir” demitir.

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Bedel karlnda ayrlan

kadnn iddeti, bir hayzlk dönemidir” demitir.

4

Ebû Dâvud, Tirmizî ve Hâkim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Sâbit b. Kays’n

hanm Peygamberimizin (saiUahu aieyt» veseiiem) zamnda bedel karlnda
kendisinden ayrld. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bir hayzlk süresi iddet

beklemesini söyledi ."5

Tirmizî’nin bildirdiine göre Rubeyyi' binti Muavviz b. Afrâ, Resûlullah

(saiUahu sieyhi veseiiem) zamannda bir bedel karlnda kocasndan ayrld. Hz.

Peygamber (saiiaiiehu aleyhi veseiiem) bir hayzlk süresi iddet beklemesini söyledi .

6

Nesâî ve bn Mâce, Ubâde b. el-Velîd b. Ubâde b. es-Sâmit’ten bildiriyor:

Rubeyyi' binti Muavviz b. Afrâ'ya: "Bana senin boanma hadiseni anlatsana”

dediimde öyle anlatt: Bir bedel karlnda kocamdan aynldm ve

Osmân'a gelip ne kadar iddet beklemem gerektiini sordum. "ayet yakn bir

' Abdurrezzâk, Musannef (11860).
1 bn Ebî eybe (5/114).

3 et-Temhîd'de (23/377) geçtii üzere Mâlik, bn Ebî eybe (5/114) ve Ebû Dâvud

(2230). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1951).
3 bn Ebî eybe (5/1 14).

* Ebû Dâvud (2229), Tirmizî (1185, "hasen") ve Hâkim (2/206, "sahîh"). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1950)
6
Tirmizî (1185). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizi, 945).
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zamanda seninle ilikiye girmemise iddet beklemen gerekmez. Bir hayzlk

süresi beklersin" dedi. Osmân da bu hükmü Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesHiem),

Meryem el-Meâliyye hakknda verdii hükme dayanarak vermitir. Zira

Meryem de kocas Sabit b. Kays'tan bir bedel karlnda ayrlmt .”
1

Nesâî, Rubeyyi' binti Muavviz b. Afrâ'dan bildiriyor: Sabit b. Kays b.

emmân kars Cemîle binti Abdillah b. Ubey’yi dövmü ve kolunu krmt.
Cemîle’nin erkek kaderdei Resul ullah'a Mallak aleyh vesellem) geldi ve Sâbit'i

ikayet etti. Allah Resûlü haber göndererek Sâbit’in yanna çartt. Gelince

ona:
"Ona verdiin mehri al ve onu brak" buyurdu. Sabit de: "Tamam" deyip

denileni yapt. Sonrasnda Resûlullah Mallak aleyhi vesellem), Cemîle'nin bir hayzlk

iddet beklemesini sonra da ailesinin evine gitmesini söyledi ." 2

âfiî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs ile bnu’z-Zübeyr, kiinin

bedel karlnda aynld kansna talak vermesi konusunda: “Aynca talak

vermesi gerekmez. Zira sahip olmad birine talak vermi olur” demilerdir .

3

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Eleriniz bir bedel

karlnda sizden ayrlmak istedii zaman nankör davranp onlara kötü

muamele yapmayn" demitir.

4

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî’nin

Sevbân'dan bildirdiine göre Resûlullah Mallak aleyhi vesellem):
"Ortada bir sebep

yokken kocasndan ayrlmay isteyen bir kadn , Cennetin kokusunu dahi

alamaz" buyurmutur. Ayrca: "(Bir sebep yokken) bedel karlnda ayrlmak

isteyen kadnlar, münafk kadnlardr" buyurmutur .

5

bn Mâce'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah Misiirfu aleyh vesellem):

uOrtada bir sebep yokken kocasndan ayrlmay isteyen bir kadn, Cennetin

kokusunu dahi alamaz. Halbuki Cennetin kokusu krk yllk bir mesafeden dahi

alnr" buyurmutur .

6

1

Nesâî (3498) ve bn Mâce (2058). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce,

1674).
3
Nesâî (3497). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesâî, 3273).

3 âfiî, ifâu'l-Ayy 2/81 (136) ve Bcyhakî (7/317).

4 Bevhakî (7/315).

s Ahmed 37/62. 112 (22379, 22440), Ebû Dâvud (2226), Tirmizî (1187, "hasen"), bn
Mâce (2055), bn Cerîr (4/151, lafz kendisinindir), Hâkim (2/200, "sahîh") ve Beyhakî

(7/316). Sahih hadistir (bak. Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 1672).
6 bn Mâce (2054). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’îfSünen bn Mâce, 445).
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Ahmed, Nesâî ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre H::.

Peygamber faiiallshu aleyhi vesellem): "(Bir sebep yokken) bedel karlnda ayrlmak

isteyen ve kocalaryla bu yönde çekien kadnlar, münafk kadnlardr"

buyurmutur.’

bn Cerîr’in Ukbe b. Âmir’den bildirdiine göre Resûlullah (sellaHahu aleyhi veseiien >:

"(Bir sebep yokken) bedel karlnda ayrlmak isteyen ve kocalaryla bu yönde

çekien kadnlar münafk kadnlardr" buyurmutur.
2

Nesâî, Mahmûd b. Lebîd'den bildiriyor: Resûlullah'a (saJlallahu aleyhi vesellen)

adamn birinin ayn anda karsn üç talakla boad bildirilince kzarak kalkt

ve: "Henüz ben aramzdayken Kur'ân'n hükümleriyle mi oynayacak!" diye

çkt. Öyle kzd ki adamn biri kalkp: "Yâ Resûlallah! Gidip onu öldüreyim

mi!" dedi. 3

Beyhakî, Vâki' b. Sehbân'dan bildiriyor: Adamn biri mrân b. Husayn'a

geldi ve: "Biri ayn mecliste karsn üç talakla boad” dedi. mrân: "Rabbine

kar günaha girdi ve kars ona haram oldu” karln verdi. Adam mrân'n

yanndan ayrldktan sonra Ebû Mûsa'ya gitti ve mrân’ kötülemek kastyla:

"mrân b. Husayn' gördün mü, öyle öyle diyor" dedi. Bunun üzerine Ebû

Mûsa: "Allah, Ebû Nüceyd (mrân) gibilerini aramzda çoaltsn!” karln
verdi.

4

IfiÜ» t U-Jj AAj J J>»J yû I4Ü» ü^

Ç
jJLÎ l füi kllijj 4ÛI UJâJ jl Ü* öl jî t» jilf’

"Eer erkek kadn (ûçûncö defa) boarsa, ondan sonra

kadn bir baka erkekle evlenmedikçe onu almas kendisine

helâl olmaz. Eer bu kii de onu boarsa, (her iki taraf da)

Allahn snrlarn muhafaza edeceklerine inandktan

1 Ahmed 15/209 (9358), Nesâî (3461) ve Beyhakî (7/316). Sahih hadistir (bak: Elbân:,

Sahîh Sünen en-Nesâî, 3238).
1
îbn Cerir (4/151). Elbânî: "snâdt zayftr7

' demitir. es-Silsiletu's-Sahîha’yz 2/172 (632)

baknz.
} Nesâî (3401). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'if Sünen en-Nesâî, 221).

4 Beyhakî (7/332).
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takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar

Allah'n snrlandr. Allah bunlar bilmek, örenmek
isteyenler için açklar." (Bakara Sur. 230)

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

Abbâs: "Eer erkek kadn boarsa, ondan sonra kadn bir baka erkekle

evlenmedikçe onu almas kendisine helâl olmaz..."’ âyetini açklarken:

"Eer üçüncü defa boarsa bakasyla evlenmedikten sonra artk ona helal

olmaz” demitir/

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Eer erkek kadn
boarsa ..."3 âyetini açklarken: "Eer üçüncü defa boarsa” demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer erkek kadn (üçüncü kez)

boarsa ..."4 âyetini açklarken öyle demitir: "Bu âyet, "Boama iki defadr.

Bundan sonras ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salvermektir ..." 5

buyruunun devam ve sonucu niteliindedir.”
6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "Eer erkek kadn boarsa,

ondan sonra kadn bir baka erkekle evlenmedikçe onu almas kendisine

helâl olmaz ..."7
âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah’n zikrettii

üçüncü talaktr. Yüce Allah verilen üçüncü talak sonras erkee ceza olarak,

kadn, bakasyla evlenmedikten sonra kendisine haram klmtr.”

Abdurrezzâk, Musannefte Ümmü Seleme'den bildiriyor: Bir kölem hür

olan karsn iki talakla boad. Durumunu Peygamberimize Maiiahu aleyhi vestiiem)

sorduumda: "Kadn bakasyla evlenip boanmadkça ona haram olmutur"

buyurdu .

8

1

Bakara Sur. 230
1 bn Cerîr (4/166), bn Ebî Hatim 2/422 (2230) ve Beyhaki (7/376).

3 Bakara Sur. 230
4 Bakara Sur. 230
5 Bakara Sur. 229
6 bn Cerîr (4/166).

7 Bakara Sur. 230
8 Abdurrezzâk (12952). bn Hacer, Talhisu'l-Habir'de (3/217): “snadnda metruk biri

olan Abdullah b. Ziyâd b. Sem'ân vardr" demitir.
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afiî ve Beyhakî, Ömer b. el-Hattâb’tan bildiriyor: “Bir köle iki kadnla

evlenebilir ve iki talakla boayabilir. Cariye de iddet olarak iki hayzlk süre

bekler, hayz görmüyorsa da iki ay iddet bekler.”
1

Mâlik, âfiî, en-Nehhâs, en-Nâsh'öe ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Ömer öyle derdi: “Köle, hür olsun veya cariye olsun kansn iki talakla

boad zaman, kadn bakasyla evlenmedikten sonra ona haram olur.

Cariyenin iddeti de iki hayzlk süredir. Hür kadnn iddeti ise üç hayzliK

süredir .” 2

Mâlik, âfiî ve Beyhakî, bnu’l-Müseyyeb'ten bildiriyor: Ümmü Seleme’nin

mükatebeli bir kölesi hür olan kansn iki talakla boad. Onu döndürmek için

Osman b. Affân’dan fetva isteyince, Osman: "Artk sana haram olmutur! ’

dedi .

3

Mâlik, âfiî ve Beyhakî, bnu'l-Müseyyeb’ten bildiriyor: Ümmü Seleme’nin

mükatebeli bir kölesi hür bir kadnla evliydi ve kansn iki talakla boad>.

Sonra onu döndürmek istedi, ancak Peygamberimizin (saiiafahu aleyh «ucM eleri

Osman b. Affân’a gidip bunu sormasn istediler. Köle Osmân’a gittiinde

yannda Zeyd b. Sabit de vard. Kadn döndürmek istediini söyleyince ona:

“Artk sana haram olmutur! Artk sana haram olmutur!” dediler.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Kii kansn üç talakla

boadktan sonra kadn bakasyla evlenip o da boamadkça kendisine helal

olmaz” demitir .

5

bnu’l-Münzir, Mukâtil b. Hayyân’dan bildiriyor: Bu âyet Abdurrahman b.

Atîk en-Nadrî’nin kz Âie hakknda nazil olmutur. Âie amcas olu Rifâ'a b.

Vehb b. Atîk ile evliydi. Rifâ'a onu üç talakla boaynca Abdurrahman b.

Zübeyr el-Kurazî ile evlendi. O da kendisini boaynca Resûlullah'a (seiiBiiahu eieyi

vesEiem) geldi ve: "Abdurrahman henüz bana dokunmadan boad. lk kocama

geri dönebilir miyim?” diye sordu. Allah Resulü (saiiaiirtu aleyhi veseiiem): "Seninle

ilikiye girmeden dönemezsin" karln verdi. Aradan zaman geçtikten sonra

' âfiî, ifâu'l-Ayy 2/106 (187) ve Beyhakî (7/158, 425). Her ikisi de: "...Veya birbuçuk

ay iddet bekler" ziyadesiyle rivayet etmilerdir.
1
Mâlik (2/574), âfiî (5/257), en-Nehhâs (sh. 213) ve Beyhakî (7/369):

1 Mâlik (2/574), âfiî, ifâu'l-Ayy 2177 (124) ve Beyhakî (7/369):

4 Mâlik (20/574), âfiî, fau'l-Ayy 2/76 (123) ve Beyhakî (7/368).

5 bn Ebî Hâtim 2/423 (2231).
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Âie bir daha geldi ve: "Kocam benimle girmiti" dedi. Allah Resulü (saiiaiiahu aleyh

veseM: "lk söylediin sözde bana yalan söyledin, onun için bu ikinci sözüne

inanamam" karln verdi.

Peygamberimizin (saRallriu aleyhi veseiiem) vefatndan sonra Ebû Bekr'e geldi ve:

"lk kocama döneyim mi? Zira ikinci kocam benimle ilikiye girmiti" dedi.

Ebû Bekr: "Bu konuda Peygamberimizin (salialiahu aleyhi veseiiem) ne dediini

biliyorum. lk kocana geri dönemezsin" karln verdi. Ebû Bekriin

vefatndan sonra bu kez Ömer’e geldi ve ayn eyi söyledi. Ömer: "Eer

bunun için bir daha gelirsen seni recmederim!" dedi ve ilk kocasna

dönmesine izin vermedi. Zira Âie'nin hakknda: Eer erkek kadn boarsa,

ondan sonra kadn bir baka erkekle evlenmedikçe onu almas kendisine

helâl olmaz. Eer bu kii de onu boarsa, (her iki taraf da) Allah'n snrlarn

muhafaza edeceklerine inandklar takdirde, yeniden evlenmelerinde beis

yoktur..."
1

âyeti nazil olmutu. Burada bakasyla evlenmekten kast

evlendii kiiyle ilikiye girmesidir. Boamas da ilikiye girdikten sonra

boamasdr .

1

afiî, Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî,

bn Mâce ve Beyhakî, Hz. Âie’den bildiriyor: Rifâ’a el-Kurazî'nin kars Allah

Resûlü'ne (uiiaiiahu aleyhi veseiian) geldi ve: "Rifâ’a ile evliydim. Üç talak ile beni

boaynca Abdunrahman b. ez-Zübeyr ile evlendim. Ancak Abdurrahman'nki

de giysinin püskülünden farkl deil” dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü

tebessüm etti ve: "Rifâ'a'ya geri mi dönmek istiyorsun? Ama Abdurrahman

senin, sen de Abdurrahman'n balcazndan tatmadkça (ilikiye girmedikçe)

eski kocana dönemezsin" buyurdu.’

Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr ve Beyhakî, Hz. Âie’den bildiriyor:

Adamn biri karsn üç talakla boad. Kadn da gidip bakasyla evlendi. kinci

kocas da onunla henüz ilikiye girmeden boad. Bu boamadan sonra ilk

kocasna geri dönüp dönemeyecei Peygamberimize (seiBiahu aleyhi vesellem)

' Bakara Sur. 230
2
Fethu'l-Bârî'de (9/468) geçtii üzere Mukâtil, Tefsir. bn Hacer. "Mürsel hadistir"

demitir.

* âfiî, ifâu'l-Ayy 2/69 (110), Abdurrezzâk (11131), bn Ebî eybe (4/274), Ahmed
40/63, 180 (24058, 24149), Buhârî (2639), Müslim (143), Tirmizî (1118), Nesâî (3283, 3408),

bn Mâce (1932) ve Beyhakî (7/374).
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sorulunca: "lk kocasnn tatt gibi ikinci kocas da kadnn balcazndan

tatmadkça (ilikiye girmedikçe) kadn ilk kocasna dönemez" buyurdu .

1

Abdurrezzâk, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Rifâ’a'nn boad söz konusu

kadn en-Nadîr oullanndan Temîme binti Vehb b. Ubeyd idi ."
2

Mâlik, afiî, bn Sa'd ve Beyhakî, Zübeyr b. Abdirrahman b. ez-Zübeyriden

bildiriyor: Rifâ’a b. Semev'el el-Kurazî, Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi veseiiem)zamannda

kars Temîme binti Vehb'i üç talakla boad. Bunun üzerine Temîme ile

Abdurrahman b. ez-Zübeyr evlendi. Ancak Abdurrahman onunla ilikiye

giremeyince ondan aynld. Abdurrahman’dan boand gören Rifâ'a onunla

tekrar evlenmek istedi. Bunu Resûlullah'a(saiWahu aleyhi zikrettiinde, Allah

Resûlü bunu yapmamasn söyledi ve: "Kadn Abdurrahman'm balcazndan

tatmadkça (ilikiye girmedikçe) sana helal olmaz" buyurdu .

3

Bezzâr, Taberânî ve Beyhakî, Zübeyr b. Abdirrahman b. ez-Zübeyr'den, o

da babasndan bildiriyor: Rifâ'a b. Semev'el kansn (üç talakla) boad.

Sonrasnda kans Peygamberimize (sslallahu aleyhi meiM geldi. "Yâ Resûlallah! Rifâ'a

beni boadktan sonra Abdurrahman ile evlendim. Ancak onun ki de undan

farkl deil!" dedi ve giysisinin püskülüne iaret etti. Önceleri Resûlullah

(saiiaiishu Bieyhi veseiiBin) onun bu sözlerine pek de yüz vermedi. Sonra ise: "Rifâ'a'ya

geri mi dönmek istiyorsun? Ama Abdurrahman senin, sen de Abdurrahman'n
balcazndan tatmadkça (ilikiye girmedikçe) ona dönemezsin" buyurdu/

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Cerîr, Hz. Âie'den bildiriyor:

Resûlullah'aisaiiaiiahu aleyhi vesEiiem): "Adamn biri karsn üç talakla boad. Kadn da

gidip bakasyla evlendi. Ancak ikinci kocas onunla ilikiye girmeden boad.

Bu durumda kadn ilk kocasna dönebilir mi?" diye sorulunca, Allah Resûlü

(saiiaiiahu aleyhi veseliem): "Hayr! kinci kocas onun, o da ikinci kocasnn balcazndan

tatmadkça (ilikiye girmedikçe) ilk kocasna dönemez!" buyurdu .

5

1

Buhârî (5261), Müslim 1433 (115), Nesâî (3407), bn Cerîr (4/170) ve Beyhakî (7/374).

’ Abdurrezzâk (1 1 134).

5 Mâlik (1/577), afiî, ifâu'l-Ayy 2/70 (111), bn Sa'd (8/457), Beyhakî (7/375). bn
Kesîr, Tefsîr'de (1/410): "Senedinde kopukluk vardr" demitir.

4 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1504), Mecma'de (4/340) geçtii üzere Taberânî ve Beyhakî

(7/375). bn Abdilber, el-Temhîd'de (13/220): "Muttasl sahih hadistir" demitir. Heysemî

de: "Ravileri güvenilirdir" demitir.
s bn Ebî eybe (4/274), Ebû Dâvud (2309), Nesâî (3407) ve bn Cerîr. Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2024).
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Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr ve

Beyhakî, ibn Ömer'den bildiriyor: Resûlullah’a (saHahhu aleyhi vesellem): “Adamn biri

karsn üç talakla boad. Kadn da gidip bakasyla evlendi. kinci kocas onu

odasna ald, kapy kapatp perdeleri kapatt. Ancak onunla ilikiye girmeden

boad. Bu durumda kadn ilk kocasna dönebilir mi?” diye sorulunca, Allah

Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Hayrl kinci kocasnn balcaztdan tatmadkça

(ilikiye girmedikçe) ilk kocasna dönemez!" buyurdu. Dier bir lafzda: "kinci

kocas da onunla ilikiye girmedikçe ilk kocasna dönemez " eklindedir.'

Ahmed, bn Cerîr ve Beyhakî, Enes'ten bildiriyor: Resûlullah'aMBiBhu aleyhi

veseiiem): “Adamn biri karsn üç talakla boad. Kadn da gidip bakasyla

evlendi. Ancak o da onunla ilikiye girmeden boad. Bu durumda kadn ilk

kocasna dönebilir mi?” diye sorulunca, Allah Resûlü (saiiBiiahu aleyhi vesellem): "Hayr!

kinci kocas onun, o da ikinci kocasnn balcazndan tatmadkça (ilikiye

girmedikçe) ilk kocasna dönemez!" buyurdu .

1

bn Ebî eybe ile bn Cerîr, Ebu Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem), kocas tarafndan üç talakla boanan ve bakasyla evlenen, ancak

ikinci kocas tarafndan da kendisiyle henüz ilikiye girmeden boanan

kadnn ilk kocasna dönmek istemesi konusunda: "Hayr! kinci kocas onun

balcazndan tatmadkça (ilikiye girmedikçe) ilk kocasna dönemez!"

buyurdu .
3

Ahmed ile Nesâî, Ubeydullah b. Abbâs'tan bildiriyor: umeysâ (veya

Rümeysâ) Peygamberimize (saiiaiiahu aleyh, veseiiem) geldi ve kocasnn kendisine

yaklamadndan ikayette bulundu. Çok geçmedi kocas da geldi ve: “Yâ

Resûlallah! Kadn yalan söylüyor! Zira ona yaklamak istiyorum ama kendisi

ilk kocasna dönmek istiyor!” dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü, kadna: "lk

kocandan sonraki kocan senin balcazndan tatmadkça (ilikiye girmedikçe) ilk

kocana dönemezsin!" buyurdu/

' Abdurrezzâk (11135), bn Ebî eybe (4/274, 275), Ahmed 9/406 (5571), Nesâî (3415),

bn Mâce (1933), bn Cerîr (4/169, 170) ve Beyhakî (7/375). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Sünen bn Mâce, 1569).

2 Ahmed 21/422 (14024), bn Cerîr (4/173) ve Beyhakî (7/375, 376). Müsned'in

muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
J bn Ebî eybe (4/276) ve bn Cerîr (4/172).

* Ahmed 3/336 (1837) ve Nesâî (3413). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen en

-

Nesâî, 3195).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre ile Enes: "kinci kocas

onunla ilikiye girmedikçe ilk kocasna helal olmaz" demilerdir .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ali: "Kadn ikinci kocas tarafndan,

genç devenin yapt gibi iyice sarslmadkça (ilikiye girmedikçe) ilk kocasna

helal olmaz" demitir.

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "kinci kocas onunla tam

olarak ilikiye girmedikçe ilk kocasna helal olmaz" demitir .

3

Hâkim ile Beyhakî, Nâfi'den bildiriyor: Adamn biri bn Ömer'e geldi ve:

"Adamn biri karsn üç talakla boad. Bu adamn erkek kardei de srf kadn

abisine helal klmak için abisiyle herhangi bir anlama olmadan bu kadnla

evlendi. Boamas durumunda kadn ilk kocasna helal olur mu?" diye sordu.

bn Ömer: “Hayr! kinci kocas isteyerek ve onu arzu ederek evlenmedikçe ilk

kocasna dönemez. ResûlullahtsaiirfahuatyiYraM zamannda böylesi bir eyi zina

olarak görürdük" dedi .

4

Ebû îshâk el-Cûzecânî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Resûlullah’a (saiiiiahu Bieyhi

rtseiM böylesi bir konu sorulunca: "Hayr! îkinci koca isteyerek ve onu arzu

ederek evlenmedikçe olmaz. Sahte nikah olmaz, Yüce Allah'n Kitab'yla alay

edilemez. kinci kocasnn da onun balcazm tatmas (onunla ilikiye girmesi)

gerekir" karln verdi .

5

bn Ebî eybe, Amr b. Dînâr vastasyla Peygamberimizden (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

benzerini zikreder.

6

Ahmed, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî, Sünen’âe bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"Resûlullah(saiiaiii»iuj aleyhi veseiiem) hülle (nikah) yapan ile yaptran kocaya lanet etti"

demitir .

7

1 bn Ebî eybe (4/275).
1 bn Ebî eybe (4/275).

3 bn Ebî eybe (4/275).

4 Hâkim (2/199, "sahîh") ve Beyhakî (7/208).

5 bn Kesîr, Tefsir'de (1/412) geçtii üzere el-Cüzcânî.
6 bn Ebî eybe (4/295).

’ Ahmed 7/334 (4308), Tirmizî (1120, "sahîh"), Nesâî (3416) ve Beyhakî (7/208). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen ct-Tirmizî, 894).
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Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî, Sünen’öe Hz. Ali'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem ): "Yüce Allah, hülle (nikah)

yapan ile yaptran kocaya lanet etmitir" buyurmutur.’

Tirmizî'nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah (sdiaRahu aleyhi

veseiiem) hülle (nikah) yapan ile yaptran kocaya lanet etmitir.

2

bn Mâce'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)

hülle (nikah) yapan ile yaptran kocaya lanet etmitir .

3

bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Ukbe b. ÂmiHden bildiriyor: Resûlullah (sallallahu

aleyhi vesellem): "Size ödünç alnan tekeden bahsedeyim mi?" diye sorunca, ashab:

“Tabi ki, bahset yâ Resûlallah!" dediler. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Hülle

nikahyle evlenen kiidir ki Yüce Allah, hülle (nikah) yapan ile yaptran kocaya

lanet etmitir" buyurdu .

4

Ahmed, bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesellem): "Yüce Allah, hülle (nikah) yapan ile yaptran

kocaya lanet etmitir" buyurdu .

5

Abdunrezzâk, bn Ebî eybe, Ebû Bekr b. el-Esrem, Sünen 1de ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Bana hülle yapan veya yaptran bir

koca getirilirse kesinlikle recmederim'' demitir.

6

Beyhakî, Süleymân b. Yesâr'dan bildiriyor: Osmân b. Affân'a, bir kadn

kocasna helal klmak için (hülle nikah ile) kadnla evlenen bir adamn davas

getirilince, kan ile kocay ayrd ve: “kinci kocayla arzu ederek ve hileye

bavurmadan evlenmedikçe ilk kocasna dönemez!" dedi .

7

1 Ahmed 2/67 (635), Ebû Dâvud (2076), Tirmizî (1119), bn Mâce (1935) ve Beyhakî

(7/208). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1827).

1
Tirmizî (1119). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 893).

3 bn Mâce (1934). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1570).

4 bn Mâce (1936), Hâkim (2/198, 199, "sahih") ve Beyhakî (7/208). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1572).

5 Ahmed 14/42 (8287), bn Ebî eybe (4/296) ve Beyhakî (7/208). Müsned'in

muhakkikleri: "snad hasendir" demilerdir.
6 Abdurrezzâk (10777), bn Ebî eybe (4/294, 14/190), ibn Kesîr, Tefsir’de (1/413)

geçtii üzere Ebû Bekr b. el-Esrem ve Beyhakî (7/208)

7 Beyhakî (7/208, 209).
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Abdurrezzâk'n bildirdiine göre adamn biri bn Abbâs’a: “Amcan karsn

üç talakla boad" deyince, bn Abbâs: “Amcan, Yüce Allah'a kar asi oldu,

Allah da onu buna piman etti. Bu konuda eytana uyduu için de ona bir

çk yolu brakmad" karln verdi. Adam: “Peki, kansn ona helal klmak

için hülle ile bakasyla evlenmesi konusunda ne dersin?" diye sorunca, bn

Abbâs: “Allah’ aldatmaya çalan aslnda Yüce Allah aldatr" karln verdi .

1

Mâlik, bn Ebî eybe ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Zeyd b. Sâbit, cariye

olan kansn üç talakla boadktan sonra onu satn almak isteyen kii haknda:

“Carîye baka bir adamla evlenip boanmadktan sonra kendisine helal

olmaz” demitir .

2

Mâlik'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb ile Süleymân b. Yesâr’a:

“Adamn biri kölesini bir cariyeyle evlendirdi. Köle cariyeyi kesin bir ekilde

boaynca, cariyenin efendisi onu köleye geri hibe etti. Bu durumda cariye

köleye helal olur mu?" diye sorulunca: “Cariye bakasyla evlenmedikten

sonra ona helal olmaz" demilerdir.
3

Beyhakî, Abide el-Selmânî'den bildiriyor: “Bir cariyeyle evli olan kii onu

kesin bir ekilde boadktan sonra efendisinin cariye ile ilikiye girmesiyle

cariye kocasna helal olmaz. Cariyenin kocasna helal olabilmesi için baka

biriyle evlilik yapmas gerekir. Hangi yoldan kendisine haram olduysa ayn

yoldan (ikinci kocadan talak ile) ancak kendisine helal olabilir."*

Abdurrezzâk, bn Mes’ûd’dan bildiriyor: "Kii cariye olan kansn kesin bir

ekilde boad zaman, cariyenin efendisinin onunla ilikiye girmesiyle cariye

kendisine helal olmaz. Helal olabilmesi için cariyenin baka birisiyle

evlenmesi gerekir." 5

Abdurrezzâk, Muhammed b. Abdirrahman b. Sevbân'dan bildiriyor:

Adamn biri kansn kendisiyle henüz ilikiye girmeden üç talakla boad.

Durumunu sormak üzere bn Abbâs'a geldi. bn Abbâs yannda bulunan Ebû

Hureyre’ye: “Ey Ebû Hureyre! Zor konulardan biri!" deyince, Ebû Hureyre:

’ Abdurrezzâk (10779).
J

Mâlik (2/537), Abdurrezzâk (12992) ve Beyhakî (7/376).

} Mâlik (2/537).

4 Beyhakî (7/376).

5 Abdurrezzâk (10802).
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"Böylesi bir durumda bir talak kadn bâin bir ekilde bo klar, üç talak ise

kadn kocasna haram klar" hükmünü verdi. Bunun üzerine bn Abbâs:

"Konuyu aydnlattn ey Ebû Hureyre!” dedi .

1

Abd b. Humeyd ile bn Ebî Hâtim'in Muhammed b. el-Hanefiyye’den

bildirdiine göre Hz. Ali öyle demitir: "ki konu bana zor gelmitir. Biri Yüce

Allah'n: "Eer erkek kadn boarsa, ondan sonra kadn bir baka erkekle

evlenmedikçe onu almas kendisine helâl olmaz. Eer bu kii de onu

boarsa, Allah'n snrlarn muhafaza edeceklerine inandklar takdirde,

yeniden evlenmelerinde beis yoktur..." 2 buyruudur. Bu yöndeki Kur'ân

âyetleri üzerinde iyice kafa yorduktan sonra anladm ki bu âyet, ikinci kocas

kadn boadktan sonra kadnn, kendisini üç talakla boayan ilk kocasna

dönmesinde bir beis olmadn ifade etmektedir. Dier konuya gelince

benim mezî çok akard. Kzyla evli olduum için de bunu Peygamberimize

(safiaiiBui aleyhi veseiiem) sormaya utanyordum. Konuyu sormas için Mikdâd b. el-

Esved'i gönderdiimde Allah Resulü (saiiaiihu aleyhi mailem): "Bu durumda abdest

alnmas gerekir" buyurdu .

3

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

Abbâs: "...Eer bu kii de onu boarsa, Allah'n snrlarn muhafaza

edeceklerine inandklar takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur ..."4

buyruunu açklarken öyle demitir: "Kadn kendisini üç talakla boayan

kocasndan sonra baka biriyle evlenip onunla ilikiye girdikten sonra ikinci

kocasnn onu boamas veya ölmesi durumunda ilk kocasyla evlenmesinde

bir saknca olmaz ki böylesi bir durumda kendisine helal olur ."

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Allah'n

snrlarn muhafaza edeceklerine inandklar takdirde..."
6 buyruunu

açklarken: "Yani ikinci kocayla yaplan nikahn kadn ilk kocaya helal klmak

1 Abdurrezzâk (11072).
2 Bakara Sur. 230
3 bn Ebî Hârim 2/423 (2234).

* Bakara Sur. 230
5 bn Cerîr (4/175), bn Ebî Hâtim 2/423 (2243. hadisin hemen akabinde muallak

olarak) ve Beyhakî (7/376).
6
Bakara Sur. 230
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üzere yaplm hileli bir nikah olmadna inanyorlarsa, anlamndadr*'

demitir."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Allah'n snrlarn*

muhafaza edeceklerine inandklar takdirde..."
1 buyruunu açklarken

"Allah’n snrlarndan kast, emirleri ve ona itaattir" demitir.

3

ifar^ fa? fa^ ^13

fa & US faj \jJz& ljl>f

falP fa\ Uj 4)1 cuA j^lj lj]i 4)1 oLI ji*2 Sfj

p-jp-i 4)1 j! ij^JlpIj 4)1 jJîJJ

"Kadnlan boadnz zaman, bekleme sürelerini bitirdiler

mi onlan ya iyilikle yannzda tutun veya iyilikle brakn.

Haklanna tecavüz edip zarar vermek için onlar tutmayn.

Bunu yapan kendisine zulmetmi olur. Allah'n âyetlerini

hafife almayn. Allahn size verdii nimetlerini ve öüt
vermek için size indirdii kitab ve hikmeti düünün.

Allah'a kar gelmekten saknn ve bilin ki Allah her eyi

hakkyla bilendir." (Bakara Sur. 23 1

)

ibn Cerîr ile bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildiriyor: "Önceleri kii kansn

boad zaman ona eziyet etmek ve bakasyla evlenmesine engel olmak

için iddeti bitmeden geri döndürüyor, sonra tekrar bouyor, bu ekilde

devaml olarak boayp döndürüyordu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kadnlar

boadnz zaman, bekleme sürelerini bitirdiler mi onlar ya iyilikle

yannzda tutun veya iyilikle brakn. Haklarna tecavüz edip zarar vermek

için onlar tutmayn ..."4
âyetini indirdi ."

5

1 bn Cerir (4/176).
1 Bakara Sur. 230
J bn Ebî Hatim 2/423 (2236).

4 Bakara Sur. 231
s bn Cerîr (4/180) ve bn Ebî Hatim 2/425 (2245).
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Mâlik, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Sevr b. Zeyd ed-Diylî’den bildiriyor:

"Önceleri kii karsn boar ve ona ihtiyac olmad ve yannda da tutmak

istemedii halde srf eziyet olsun diye iddeti bitmeden geri döndürürdü.

Bunun üzerine Yüce Allah: "...Haklarna tecavüz edip zarar vermek için

onlar tutmayn. Bunu yapan kendisine zulmetmi olur..."’ âyetini indirdi ve

bu konuda onlar uyard."
2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Süddî’den bildiriyor: "Bu âyet Ensâr’dari Sâbit

b. Yesâr adnda biri hakknda nazil oldu. Bu kii karsn boad, iddetinin

bitimine iki veya üç gün kala geri döndürdü. Sonra yine boayp ayn ekilde

geri döndürdü. Bu ekilde dokuz ay boyunca kadna eziyette bulununca Yüce

Allah: "...Haklarna tecavüz edip zarar vermek için onlar tutmayn ..."3

âyetini indirdi."
4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Mücâhid:

"...Haklarna tecavüz edip zarar vermek için onlar tutmayn..." 5

buyruunu açklarken öyle demitir: "Zarar vermek, kiinin karsn bir

talakla boamas ve iddetinin bitimine bir gün kala geri döndürmesi, bir daha

boayp yine iddetinin bitimine bir gün kala geri döndürmesidir. Bu ekilde

kadna zarar vermi olur."
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Haklarna tecavüz edip zarar vermek için onlar tutmayn..." 7

buyruunu açklarken öyle demitir: "Kiinin karsn boamas, ancak ona

eziyet etmek için iddetinin bitimine yakn onu döndürdüüne dair birilerini

ahit tutmas, sonra tekrar boamas, yine iddetinin bitimine yakn

döndürdüüne dair ahit tutmasdr."8

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mesrûk âyeti açklarken

öyle demitir: "Kiinin karsn boamas ancak yannda tutmak istemedii

’ Bakara Sur. 231
1
Mâlik (2/588) ve bn Cerîr (4/181).

i Bakara Sur. 231
4 bn Cerîr (4/182).

5 Bakara Sur. 231
fc bn Cerîr (4/180) ve Beyhakî (7/368).

7 Bakara Sur. 231
8 bn Cerîr (4/179) ve Beyhakî (7/368).
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halde srf eziyet etmek ve zarar vermek için iddeti bitmeden geri

döndürmesi, sonra tekrar boamas, yine iddeti bitmeden onu

döndürmesidir. te kadna zarar veren ve Allah'n âyetlerini hafife alan kii

budur.”1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Atiyye âyeti açklarken

öyle demitir: “Kii karsn boar, iddetinin bitimine birkaç gün kala

döndürür, sonra tekrar boar ve yine iddetinin bitimine yakn tekrar

döndürür. Böyle yaparak kadnn iddeti dokuz hayzlk süreye veya dokuz aya

çkm olur, ite Yüce Allah’n: "...Haklarna tecavüz edip zarar vermek için

onlar tutmayn ..."
1 buyruu da bunu dile getirmektedir.” 3

bn Mâce, bn Cerîr ve Beyhakî'nin Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre

Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:
"
Bazlarna ne oluyor da

Allah'n hükümleriyle oynar gibi karsna: «Seni boadm! Seni döndürdüm!

Senin boadm! Seni döndürdüm!» deyip durur. Böylesi bir boama,

Müslümanlarn boama ekillerinden deildir. Kadnlarnz iddetlerini de

gözeterek boayn.
"4

Ebû Bekr b. Ebî Dâvud, el-Mesâhifte bildirdiine göre Urve bu âyetin:

“h-uiîJ Ijljîo lafzyla nazil olduunu söylemitir.

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildiriyor Hz.

Peygamber (saiBiahu aleyhi vejellem) zamannda bazen biri dierine: “Kzm seninle

evlendirdim” der, sonra: “Seninle aka yapyordum” derdi. Yine bir köleye:

“Senin azat ettim” der, sonra da: “aka ediyordum” derdi. Bunun üzerine

Yüce Allah: “...Allah'n âyetlerini hafife almayn ..." 5 buyruunu indirdi.

Resûlullah (saiiaitahu aleyhi vesellem) de: "Üç ey var ki. kii bunlar aka da olsa, ciddi de

olsa yapt zaman geçerli olurlar. Bunlar boama, azat etme ve nikahtr

’

buyurdu.

' bn Cerîr (4/179).

1

Bakara Sur. 231

J bn Cerîr (4/812).

* bn Mâce (201 7), bn Cerîr (4/185) ve Bcyhakî (7/323). Zayf hadistir (bak: Elbârî.

Da'tf Sünen bn Mâce, 440).

5 Bakara Sur. 231
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bn Ebî Ömer, Müsned’öe ve bn Merdûye, Ebu'd-Derdâ'dan bildiriyor:

Önceleri kii bazen karsn boar, sonra: “aka yapyordum" derdi. Yine

köleyi azat eder, sonra da: “aka ediyordum" derdi. Bunun üzerine Yüce

Allah: "... Allah'n âyetlerini hafife almayn..."' buyruunu indirdi. Resûlullah

(saiMahu BeyWseliem) de: "Boayan veya azat eden kii sonradan: «aka yapmtm»
dese de bu sözüne itibar edilmez ve boamas ile azat etmesi gerçeklemi

saylr" buyurdu .

2

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Biri ciddi olarak düünmeksizin

aka yollu karsn boaynca: “...Allah'n âyetlerini hafife almayn.. âyeti

nazil oldu ve Resûlullah (saiialUu aleyhi veseliem) adamn bu boamasn geçerli sayd.”4

bn Ebî eybe, Musannefte, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Hasan(- Basrî)'den

bildiriyor: Önceleri kii bazen karsn boar, sonra: “aka yapyordum” derdi.

Köleyi azat eder, sonra da: “aka ediyordum” derdi. Birine kz verir, sonra

da: “aka yapyordum” derdi. Bunun üzerine Yüce Allah: “...Allah'n

âyetlerini hafife almayn ..."5 buyruunu indirdi. Resûlullah (saiiattahu ateytu «seiM

da: "Kii aka veya ciddi olarak boad veya azal ettii veya kz alp verdii

zaman bu yapt geçerli saylr" buyurdu .

6

Taberânî, Haan vastasyla Ebu'd-Derdâ'nn öyle dediini bildiriyor:

Cahiliye döneminde kii karsn boadktan sonra: “aka yapmtm” derdi.

Köle azat ettikten sonra: “aka yapmtm” derdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

“...Allah'n âyetlerini hafife almayn ..."7 buyruunu indirdi. Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) de: "Kii boad veya bir eyi haram kld veya kz alp

verdii zaman sonradan: «aka yapmtm» dese de bunlar ciddi olarak yapm
saylr" buyurdu .

8

1

Bakara Sur. 231
1

Mefahirde (2896) geçtii üzere bn Ebî Ömer ve bn Kesîr, Tefsir
1

de (1/414) geçtii

üzere bn Merdûye.
5 Bakara Sur. 231
4 bn Kesîr, Tefsir'da (1/414) geçtii üzere bn Merdûye.
5 Bakara Sur. 231
6 bn Ebî c-ybe (5/106), bn Cerîr (4/184) ve bn Ebî Hatim 2/425 (2248).

7 Bakara Sur. 231
8 Mecma’da (4/287, 288) geçtii üzere Taberânî. Heysem!: "snadnda Allah

dümanlarndan biri olan Amr b. libeyd vardr" demitir
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Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Resûlullah {saiiBiiahu aleyhi »BseiiBm): "Üç eyin akas da ciddisi de

ciddi olarak saylr. Bunlar nikaJ, boama ve boanan kadn (nikâhna)

döndürmedir" buyurmutur .

1

Buhârî, Târih'de ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: “Dört

konuda söylenen sözde dönü olmaz. Bunlar adak, talak, azat etme ve

nikahtr" demitir .

2

Mâlik, Abdurrezzâk, Musannefte ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Saîd b.

el-Müseyyeb: "Üç konuda aka olmaz. Bunlar nikah, talak ve azat etmedir"

demitir.

3

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: "Üç eyi aka yollu yapan

kii ciddi olarak yapm demektir. Bunlar nikah, talak ve azat etmedir"

demitir.

4

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Üç konuda aka olmaz.

Bunlar nikah ile talak, azat etme ve sadakadr" demitir.

5

Abdurrezzâk, Abdulkerim b. Ebî Ümeyye vastasyla Ca'de b. Hübeyre'der

bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Üç eyin akas da ciddisi de bir

(ciddi)dir. Bunlar talak, sadaka ve azat etmedir" demitir. Abdulkerîm der ki

"Talk b. Habîb bunu rivayet ederken kurban ile ada da zikretmitir."
6

Abdurrezzâk'n Ebû Zeriden bildirdiine göre Resûlullah (saRaiiahu aleyhi veseiiem):

"aka ile boayanm boamas geçerli saylr. aka ile azat edenin azat etmesi

geçerli saylr. aka ile evlendirenin bu evlendirmesi geçerli saylr"

buyurmutur.
7

Mâlik, âfîî, Abdurrezzâk, bnu’l Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

adamn biri bn Abbâs'a geldi ve: "Karm bin (baka bir lafzda yüz) defa

'Ebû Dâvud (2195), Tirmizî (11K4, "hasen"), bn Mâce (2039), Hâkim (2/197, 198,

"sahîh") ve Beyhakî (7/340). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Trmizî, 944).
J
Buhârî (6/502) ve Beyhakî (7/341).

3 Mâlik (2/548), Abdurrezzâk (10253) ve Beyhakî (7/341).
4 Abdurrezzâk (10245).

5 Abdurrezzâk (10247).
6 Abdurrezzâk (10248),

7 Abdurrezzâk (10249). Elbânî, el-rvâ'd a (6/226) hadisin zayf olduunu söylemitir.
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boadm" dedi. bn Abbâs da: "Üç tanesi karn sana haram klar geri kalan

da sana günah olarak yazlr. Allah'n âyetlerini hafife mi alyorsun?" karln
verdi .

1

Abdurrezzâk ile Beyhakî'nin bildirdiine göre adamn biri bn Mes'ûd’a:

"Karm yüz talakla boadm" deyince, bn Mes'ûd: "Üç talakla senden bo
oldu, kalan talaklarsa günahndr" dedi. Baka bir lafzda: "...Kalan talaklar

ise haddi amadr" eklinde geçer .

2

Abdurrezzâk, Dâvud b. Ubâde b. ' es-Sâmit'ten bildiriyor: Dedem,

hanmlanndan birini bin talakla boad. Babam da Resûlullah'aMfliiahu aleyhi vtseiiem)

gibip durumu anlatt. Allah Resulü (saiiaiishu aiey^ veseiiem): "Baban Allai'tan korkmad

m? Bu talaklardan üç tanesi kendisinin, kalan dokuzyüz doksan yedi talak da

haddi ama ve zulümdür. Yüce Allah dilerse bundan dolay onu cezalandrr,

dilerse de affeder

"

buyurdu .

3

Abdurrezzâk, Mücâhid’den bildiriyor: bn Abbâs'a, karsn gökteki

yldzlar saysnca boayan kiinin durumu sorulunca: "Cevza yldznn ba
(karsnn bo olmas için) yeterli olur" karln verdi.*

il ^.ijjî ps* ot pjjjs btf j&Â tfiâ .uîi ip

I’jiji >*
i

V fiii iilj ülij r*'

"Boanan kadnlar bekleme sürelerini bitirdikten sonra,

kocalaryla güzellikle anlatktan taktirde o kadnlarn

tekrar evlenmelerine engel olmayn. çinizden Allah’a ve

âhiret gününe inanan kimseler bundan öüt alr. Bu sizin

'Mâlik (2/550), afiî, ifâu'l-Ayy 2/81 (137), Abdurrezzâk 6/397 (11353) ve Beyhakî

(7/337).

J Abdurezzâk (11343) ve Beyhakî (7/335).

5 Abdurrezzâk (11339). Dârakutnî: "Ravileri meçhul ve zayftrlar" demitir. Heyscmî

ise Mecmau‘z-7.ex’âid ‘de (4/338) der ki: "snadnda zayf biri olan Ubeydullah b. el-Velîd

el-Visâfî el-clî vardr."
* Abdurrezzâk (11347).
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için daha nezih ve daha paktr. Allah bilir siz bilmezsiniz/'

(Bakara Sur. 232)

Vekî', Buhârî, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye, Hâkim ve Beyhakî, Ma’kil b.

Yesârîdan bildiriyor: Bir kz kardeim vard. Amcaoullarndan biri gelip

evlenmek isteyince verdim ve evlendiler. Yannda bir süre kaldktan sonra

kocas onu bir talakla boad ve iddeti bitene kadar döndürmedi. ddet

bittikten sonra da her ikisi de birbirlerine kar istekli oldular. Bakalar gelip

kzkardeimi isterken o da gelip talip oldu. Ona: “Be rezil herif! Beri sana

iyilikte bulunup kardeimi verdim ama sen onu boadn. imdi ise gelip bir

daha istiyorsun. Vallahi bir daha sana asla geri dönmeyecek!" karln
verdim. Oysa kötü bir deildi ve kardeim de ona geri dönmek istiyordu.

Yüce Allah her ikisinin birbirine olan ihtiyacn görmü olacak ki: "Boanan

kadnlar bekleme sürelerini bitirdikten sonra, kocalaryla güzellikle

anlatklar taktirde o kadnlarn tekrar evlenmelerine engel olmayn..."'

âyetini indirdi. Bu âyet benim bu tavrm üzerine nazil oldu. Bunun üzerine

ettiim yemini bozup kefâretini ödedim ve kardeimi onunla evlendirdim.

Baka bir lafzda öyle geçer: "Ma’kil b. Yesâr nazil olan bu âyeti iitince:

"Rabbimin emrini iittim ve itaat edeceim" karln vermi, sonra adam

çanp: "Kardeimi sana verip ikramda bulunacam” demitir .

3

bn Cerîr ile bnu’l-Münzir, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Bu âyet kansn bir

veya iki talakla boayp, kadnn iddeti bittikten sonra onu (nikâhna)

döndürüp tekrar evlenmek isteyen erkek ile aynsn isteyen ancak velileri izin

vermeyen kadn hakknda nazil olmutur. Bu âyetle Yüce Allah kadnn

velilerine, onun böylesi bir evlilik yapmasna engel olmamalarn

bildirmitir.” 3

’ Bakara Sur. 232
3

Buhârî (5331), Ebû Dâvud (2088), Tirmizî (2981), Nesâî, S.el-Kübrâ (11041), bn Kesir,

Tefcî/dc (1/415) geçtii üzere bn Mâce, ibn Cerîr (4/187-191), bn Ebî Hatim 2/426 (2254),

bn Kosîr, Tefsîr'de (1/415) geçtii üzere bn Merdûye, Hâkim (2/280) ve Beyhakî (7/104).

3 bn Cerîr (4/192).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “jÂ
3îo« S»”

1

buyruunu:

“Kadnlann evlenmelerine engel olmayn" eklinde açklamtr.

2

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: "Âyet Müzeyneli bir

kadn hakknda nazil olmutur. Kadn kocas boam, iddeti bitince kardei

Ma'kil b. Yesâr ilk kocasna geri döner korkusuyla evlenmesine engel olmu

ve ona eziyette bulunmutu ."3

bn Cerîr, bn Cüreyc'den bildiriyor: "Bu âyet Ma’kil b. Yesâr ile kz kardei

Cümle binti Yesâr hakknda nazil oldu. Cümle'yi evli olduu Ebu'l-Beddâh

boam, ancak iddeti bitince tekrar istemiti. Erkek kardei Ma'kil de onunla

evlenmesine engel olmutu ."4

bn Cerîr, Ebû shâk el-Hemdânî’den bildiriyor: Fâtma binti Yesâr’ kocas

boad. Sonra tekrar onunla evlenmek istedi ve ona talip oldu. Ancak Ma'kil:

“Biz onu seninle evlendirdik, ancak sen boamakla yapacan yaptn"

diyerek Fâtma'nn onunla evlenmesine engel oldu. Bunun üzerine Yüce

Allah: "...Kocalaryla güzellikle anlatklar taktirde o kadnlarn tekrar

evlenmelerine engel olmayn ..."5
âyetini indirdi .

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Süddî'den bildiriyor: Bu âyet Câbir b. Abdillah

el-Ensârî hakknda nazil oldu. Câbirîin bir amcakz vard ve kocas onu bir

talakla boamt. Kzn iddeti bitince kocas onu döndürmek istedi, ancak

Câbir: "Amcakzmz boadn! imdi onunla tekrar evlenmek mi istiyorsun!"

diyerek kabul etmedi. Kz da onunla tekrar evlenmek istiyordu. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Boanan kadnlar bekleme sürelerini bitirdikten sonra,

kocalaryla güzellikle anlatklar taktirde o kadnlarn tekrar evlenmelerine

engel olmayn ..."7 âyetini indirdi .

8

' Bakara Sur. 232
1 bn Ebî Hatim 2/427 (2255).

} bn Cerîr (4/189, 190).

4 bn Cerîr (4/189, 190).

5 Bakara Sur. 232
6 bn Cerîr (4/190).

7 Bakara Sur. 232
8 bn Cerîr (4/191).
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Abd b. Humeyd ile bn Ebî Hâtim’in Süddî vastasyla bildirdiine göre Ebû

Mâlik: "Boanan kadnlar bekleme sürelerini bitirdikten sonra, kocalaryla

güzellikle anlatklar taktirde o kadnlarn tekrar evlenmelerine engel

olmayn..."' âyetini açklarken öyle demitir: “Güzellikle anlamalar kadnn

verilecek mehre raz olmasdr. Adamn biri kansn boad, ancak sonradan

her ikisi de buna piman oldu. Adam kadn döndürmek isteyince kadnn

velisi kabul etmedi. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu ."2

bnu'l-Münzir, Ebû Cafer'den bildiriyor: “Evlilik konusunda velinin izninin

gerektii Kurîân’da mevcuttur. Yüce Allah: "... Kocalaryla güzellikle

anlatklar taktirde o kadnlarn tekrar evlenmelerine engel olmayn ..." 5

buyurur."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil: "...Kocalaryla güzellikle

anlatklan taktirde ..."4 buyruunu açklarken: “Yeni bir mehir, artlar ve

nikah üzerinde anlatklar takdirde evlenmelerine engel olmayn,,

anlamndadr" demitir .

5

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Ömer'den bildiriyor

Resulullah Mailatvj aleyhi veseiiem): “Bekarlarnz evlendirin" buyurdu. Adamn biri

“Yâ Resûlallah! Mehrin miktar ne kadar olmaldr?" diye sorunca, Allah

Resulü (saiiaMu aleyhi veseilem): "Her iki tarafn velilerinin raz olaca bir miktar"

karln verdi .

6

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah bilir, siz bilmezsiniz
” 7

buyruunu açklarken: “Ey veli! Yüce Allah erkek ile kadnn birbirlerini ne

kadar sevdiini senden daha iyi bilmektedir!" demitir.

’ Bakara Sur. 232
1 bn Ebî Hatim 2/427 (2256).

3 Bakara Sur. 232

* Bakara Sur. 232
5 bn Ebî Hâtûn 2/427 (2257).
6 bn Ebî eybe (4/186, 14/183, 184) ve bn Cerîr (4/195). bn Hacer, Talhîsu'l-Habîr'ce

(3/190): "snad çok zayftr. Abdulhak da bu konuda mürsel olan rivayetin daha sah h

olduunu söylemitir" demitir.
7 Bakara Sur. 232




