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EN’ÂM SÛRES
bn'u'd-Durays, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, Delâil’de, bn

Abbâs’tan bildirdiine göre En'âm Sûresi, Mekke’de nazil olmutur .

1

Ebû Ubeyd, Fadâil’de, bn'u'd-Durays, FadâiVde, bnu’l-Miinzir, Taberânî

ve bn Merduye’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “En’âm Sûresi,

Mekke'de gece vakti toplu olarak nazil olmutur ve nazil olduu zaman

etrafnda yetmi bin melek yüksek sesle tebih etmilerdir."
2

bn'u'd-Durays'n bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “En'âm Sûresi toplu

olarak Mekke'de nazil olmutur. Sûre nazil olurken gökle yer arasn

kaplayacak kadar çok sayda melek, yeryüzünü titretecek kadar yüksek sesle

tebih ederek ona elik etmitir. Allah'n Resûlü (seiuiahu aleyh. «Hilem) meleklerin

yüksek sesle tebih ettiklerini duyunca, korkup Sûrenin nuzulü

tamamlanncaya kadar secdeye kapand ."3

bn Merdûye’nin bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre En'âm Sûresi nazil

olurken ona bin melek elik etmitir.

bn Merdûye, Esmâ'dan bildiriyor: “En'âm Sûresi, Resûlullah (saiieiiahu aleyhi

«senem) seferdeyken kendisine nazil oldu. Sûre nazil olurken semayla yer arasn

melekler doldurmular yüksek sesle tebih ediyorlard.”

Taberânî ve bn Merdûye, Esma binti Yezîd'den bildiriyor: "En'âm Sûresi

Resûlullah'a (saiBiiahu aleyhi vaseiiem) toplu olarak nazil oldu. Sûre nazil olurken ben

Resûlullah'n (sBiaiiahu aiayh. «senam) devesinin yularn tutmutum ve sûrenin

arlndan neredeyse devenin kemikleri knlacakt ."4

' bn'u'd-Durays, Fadâilu'l-Kur'ân (18) ve Beyhakî (7/142- 144).
1 Ebû Ubeyd (sh. 129), bnu'd-Durays (196) ve Taberânî (12930).

5 bnu’d-Durays (201).

4 Taberânî 24/178 (449, 450)



18 3 En'âttt Sûresir

el-Hilaî, el-Hilaiyyât’ta, Esmâ binti Yezîd’in öyle dediini bildirir: En'âm

Sûresi, semayla yer arasn dolduran meleklerin yüksek sesle getirdikleri

tebih sesleri arasnda nazil oldu. Bu sûre Mekkîdir. Sadece "De ki: «Gelin

size Rabbinizin haram kld eyleri söyleyeyim: O'na hiçbir eyi ortak

komayn, anaya babaya iyilik yapn, yoksulluk korkusuyla çocuklarnz

öldürmeyin, sizin ve onlarn rzkn veren Biziz, gizli ve açk kötülüklere

yaklamayn, Allah'n haram kld cana haksz yere kymayn. Allah

bunlar size düünesiniz diye buyurmaktadr.» Yetim malna, erginlik

çana eriene kadar en iyi eklin dnda yaklamayn; ölçüyü ve tarty

doru yapn. Biz kiiye ancak gücünün yetecei kadar yükleriz.

Konutuunuzda, akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah'n ahdini

yerine getirin. Allah size bunlar Öüt almanz için buyurmaktadr."' âyetleri

Medine’de nazil olmutur."2

Taberânî ve bn Merdûye’nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber {saUenrfu aleyhi vesekem) öyle buyurdu:
"
En'âm Sûresi bana toplu olarak

indi. Sûre inerken yetmi bin melek ona yüksek sesle tebih ve getirip hamd

ederek elik ettiler.

Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye, uabu'l-îman'da Beyhakî ve et-

Tuyuriyyât’ta es-Silefî, Enes’ten, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: “En'âm Sûresi yerle gök arasn kaplam, yüksek sesle

Allah' tebih ve takdis eden melekler eliinde nazil oldu." Ravi der ki: "Sûre

nazil olurken yeryüzü titriyordu ve bu srada Allah'n Resûlü (sallallahu aleyhi »eseiiemi:

“Yüce Allah' noksanlklardan tenzih ederim, Yüce Allah' noksanlklardan

tenzih ederim" diyordu .

4

'En'âm Sur. 151,152

* el-Hilaiyyât'n müellifi: Ebu'l-Hasan Ali b. el-Hasan b. el-Hüseyn b. Muhammed el-

Kâdi'l-Msrî e-âfiî'dir. Vcfeyâtu'l-A'yâria (3/317, 318) ve Kefu'z-Zunûn'

a

(1/587) balon.

3 Taberânî, M. es-Sar (1/81) ve bn Kesîr, Tefsîr'de (3/234) geçtii üzere bn Merdûye

ve Zeyla, Tahrîc Ehâdîsi’l-Keâfta (1/451). Heysemî, Mecnau ’z-Zevâid'dc (7/19, 20)

ravilerden Yusuf b. Atiyye es-Seffâr'n zayf olduunu söyledi.

4 Taberânî, M. el-Evsat (6447), bn Kesîr, Tefsî/de (3/233) geçtii üzere bn Merdûye

ve Beyhakî (2433). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâd'de (7/20) der ki: "Taberânî bu hadisi hocasj

Muhammed b. Abdillah b. Ars'tan, o da Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr es-Sâlimî'den

rivayet etmitir. Bunlarn ikisini de tanmyorum. Dier ravileri ise güvenilirdir."
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Hâkim, uabu'l-îman’ da Beyhakî ve Mu cem'de smâîtî bildirir: Câbir der

ki: “En’âm Sûresi nazil olunca Hz. Peygamber Malla*™ aleyhi mulM tebih ettikten

sonra: "Bu sûreye yerle gök arasm kaplayacak kadar çok sayda melek elik

etmitir" buyurdu.'

uabu'l-îman’âa Beyhakî ve Hatîb, Tarih’te Ali b. Ebî Tâlib'den bildiriyor:

“Kur'ân beer âyet eklinde nazil olmutur. Bu sebeple Kur'ân' beer âyet

eklinde ezberleyen unutmaz. Sadece En'âm sûresi toplu olarak nazil

olmutur. Bu sûre nazil olurken her semada ona yetmi melek elik etmitir.

Bu sûre hangi hastaya okunsa muhakkak ki Allah o hastaya ifa verir.”
3

Ebu'-eyh'in, Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ndaiihu aleyhi

vesellem): "En'âm Sûresi bana toplu olarak, yetmi bin melein, yüksek sesle tebih,

tahmîd, tekbir ve tchlillerle elik etmesiyle nazil oldu" buyurdu.

Nehhâs, Nâsih'te bildiriyor: bn Abbâs der ki: “En'âm Sûresi, Mekke'de

toplu olarak nazil oldu. Bu sûre, üç âyeti dnda Mekkîd'ir. Sadece: "De ki:

«Gelin size Rabbinizin haram kld eyleri söyleyeyim: O'na hiçbir eyi

ortak komayn, anaya babaya iyilik yapn, yoksulluk korkusuyla

çocuklarnz öldürmeyin, sizin ve onlarn rzkn veren Biziz, gizli ve açk

kötülüklere yaklamayn, Allah'n haram kld cana haksz yere kymayn.

Allah bunlar size düünesiniz diye buyurmaktadr.» Yetim malna, erginlik

çana eriene kadar en iyi eklin dnda yaklamayn; ölçüyü ve tarty

doru yapn. Biz kiiye ancak gücünün yetecei kadar yükleriz.

Konutuunuzda, akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah'n ahdini

yerine getirin. Allah size bunlan öüt almanz için buyurmaktadr. Bu,

dosdoru olan yoluma uyun. Sizi Allah yolundan ayr düürecek yollara

uymayn. Allah size bunlar saknasnz diye buyurmaktadr." 3
âyetleri

Medine'de nazil olmutur.”4

1 Hâkim (2/314, 315, "sahih") ve Beyhakî (2431). Hâkim der ki: "Hadis, Müslim'in

artna göre sahîhtir." Zehebî ise: "Vallahi, Câfer Süddî'ye yetimemitir ve bu hadisin

uydurma olduunu zannediyorum" demitir.
1 Beyhakî (2435 zayf olduunu söyledi) ve Hatîb (7/271, 272).

3 En'âm Sur. 151, 152, 153
4 Nehhâs (sh. 415).
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Deylemî, zayf isnâdla, Enes’ten Resûlullah'rKsay^uaMveseiiem): "Bir münâdi:

«Ey En’âm Sûresini okuyan! Bu sûreyi sevmen ve okuman sebebiyle haydi

Cennete gel» diye seslenir" buyurduunu nakleder .

1

Abdürrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, Ibnu'I-Münzir ve Ebu'-eyh’in

Mücâhid'den bildirdiine göre En'âm Sûresi toplu olarak, be yüz melein

ona elik etmesiyle nazil olmutur.*

bnuM-Münzir, Ebu Cuhayfe'den: "En'âm Sûresi, yetmi bin melein

eliinde toplu olarak Mekke'de nazil olmutur. Sadece: "Eer biz onlara

melekleri indirsek, ölüler onlarla konusa ve her eyi karlarna

toplasaydk, Allah dilemedikçe, yine de inanmazlard; fakat onlarn çou
bunu bilmiyorlar

"3
âyeti Medine’de nazil oldu” dediini bildirir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Muhammed b. el-Münkedir der ki:

"En'âm Sûresi nazil olduu zaman Hz. Peygamber (uiiaiiahu aiey+i meltem) tebih

getirip: «Bu sûrenin iniine yerle gök arasm kaplayacak kadar çok sayda melek

elik etmitir

»

buyurdu.”

Firyâbî, Müsned'de shâk b. Râhûye ve Abd b. Humeyd, ehr b.

Haveb'den bildiriyor: "En'âm Sûresi toplu olarak meleklerin yüksek sesle

tebihi eliinde nazil olmutur. Sûre nazil olurken melekler dünya semas ile

yeryüzü arasn kaplamt. Bu sûre iki âyeti dnda Mekkî'dir. Bu âyetler de:

De ki: «Gelin size Rabbinizin haram kld eyleri söyleyeyim: O'na hiçbir

eyi ortak komayn, anaya babaya iyilik yapn, yoksulluk korkusuyla

çocuklarnz öldürmeyin, sizin ve onlarn rzkn veren Biziz, gizli ve açk

kötülüklere yaklamayn, Allah'n haram kld cana haksz yere kymayn.

Allah bunlar size düünesiniz diye buyurmaktadr.» Yetim malna, erginlik

çana eriene kadar en iyi eklin dnda yaklamayn; ölçüyü ve tarty

doru yapn. Biz kiiye ancak gücünün yetecei kadar yükleriz.

Konutuunuzda, akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah'n ahdini

1 Deylemî (8868).

J Abdürrezzâk (1/203).

} En'âm Sur. 111
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yerine getirin. Allah size bunlar öüt almanz için buyurmaktadr.”'

âyetleridir.

1

Ebu'-eyh'in Atâ'dan bildirdiine göre En'âm Sûresi yetmi bin melek

eliinde toplu olarak inmitir.

Ebu'-eyh, Kelbî'den bildirir: En'âm Sûresinin hepsi Mekke'de inmitir.

Sadece iki âyeti Medine'de Yahudi bir adam hakknda nazil olmutur. Bu

âyetlerden biri: "Allah hiçbir insana bir ey indirmemitir, demekle Allah'

gerei gibi deerlendiremediler. De ki: «Mûsa'nn insanlara nur ve yol

gösterici olarak getirdii Kitab' kim indirdi? Ki siz onu katlara yazp bir

ksmn gösterip çounu gizlersiniz, atalarnzn ve sizin bilmediiniz size

onunla öretilmitir.» «Allah» de, sonra da onlar daldklar sapklkta brak,

oynasnlar
"3 âyetidir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Siifyân der ki: En'âm Sûresinin hepsi

Mekke'de inmitir. Sadece iki âyeti Medine’de Yahudi bir adam hakknda

nazil olmutur. Bu âyetlerden biri: "Allah hiçbir insana bir ey indirmemitir,

demekle Allah' gerei gibi deerlendiremediler. De ki: «Musa'nn

insanlara nur ve yol gösterici olarak getirdii Kitab' kim indirdi? Ki siz onu

katlara yazp bir ksmn gösterip çounu gizlersiniz, atalarnzn ve sizin

bilmediiniz size onunla öretilmitir.» «Allah» de, sonra da onlar

daldklar sapklkta brak, oynasnlar”4 âyetidir. Âyette "Allah hiçbir insana

bir ey indirmemitir” dedii söylenen kii Yahudilerden iman bir âlim veya

Mâlik b. Sayf'tr.

FadâiVde Ebû Ubeyd, Müsned*de Dârimî, Kitâbu's-Salât'ta Muhammed b.

Nasr ve Ebu’-eyh'in Ömer b. el-Hattâb'dan bildirdiine göre En’âm Sûresi

Kuriân'n en faziletli sûrelerindendir .

5

Muhammed b. Nasrin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre En'âm Sûresi

Kuriân'n en faziletli sûrelerindendir.'

’ En'âm Sur. 151, 152
1 shâk b. Râhûye (16).

1 En'âm Sur. 91
4 En'âm Sur. 91

s Ebû Ubeyd (sh. 129) ve Dârimî (2/453).
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Ebu'-eyh, Habîb b. Muhammed el-Âbid'den bildiriyor; En'âm Sûresinin

bandan üç âyet okuyan kiiye Yüce Allah kyamete kadar kendisine dua

etmeleri için yetmi bin melek gönderir ve bu kii o meleklerin yapt
amellerin sevabnn aynsn alr. Kyamet günü olunca Allah bu kiiyi cennete

sokar ve Selsebîl’den içirip Kevser havuzunda ykadktan sonra: “Gerçekten

Ben senin Rabbinim ve sen Benim kulumsun” buyurur.

bnVd-Durays, Muhammed el-Fârisî’nin babas Habîb b. sa el-Ammî'den

bildirir; “En’âm Sûresinin bandan üç âyet okuyan kiiye Yüce Allah kyamete

kadar kendisine istifar etmeleri için yetmi bin melek gönderir ve bu kii o

meleklerin yapt amellerin sevabnn aynsn alr. Kyamet günü olunca

Allah bu kiiyi cennete sokar, Ar'nn gölgesinde gölgelendirir, cennet

meyvelerinden yedirir, Kevser suyundan içirir ve Selsebil suyunda ykayp:

«Gerçekten Ben senin Rabbinim ve sen Benim kulumsun» buyurur.’’
2

Silefî, zayf isnâdla bn Abbâs'tan Resûlullah’n (saliaiiahu yh «seiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Sabah namazm klarken En'âm Sûresi ilk üç âyetini

okuyan kii için krkbin melek görevlendirir. Bunlar Kyamet gününe kadar

kendi ibadetlerinin mislini onun için yazarlar Yedinci semâdan bir melek de

beraberinde demirden bir balyoz ile iner. eytan o kiiye vesvese vermek yahut

kalbine bir kötülük telkin etmek istedi mi, ona öyle bir darbe indirir ki, o kii ile

eytan arasnda yetmi perde meydana gelir. Kyamet günü oldu mu Yüce

Allah öyle buyurur: «Ben senin Rabbinim. Sen de Benim kulumsun. Haydi,

benim gölgemde yürü. Kevser'den iç, Selsebil suyunda ykan, hesaba çekilmeden

ve azab görmeden cennete gir.»"

Deylemî'nin bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi

veseiim) öyle buyurdu: "Sabah namazn cemaatle klp namazgahnda oturarak

En'âm Sûresinin bandan üç âyet okuyana Yüce Allah yetmi melek

görevlendirir ve kyamet gününe kadar bu melekler Allah' tebih edip bu kii

için istifar ederler."

Abdürrezzâk Huzeyfe’den bildirir: Allah'n Resûlü (saiillehu alayla Yasellem) namaz

klarken yanna gittim ve arkasnda namaz klmak için durdum. Hz.

Peygamber (nMhu aleyhi verefem) Bakara Sûresini okuduktan sonra üç defa:

’ Ebû Ubeyd (sh. 129) ve Dârimî (2/453).

1 bn’u’d-Durays (200).
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"
Allahm, Sana hamd olsun" dedi, sonra Âl-i mrân Sûresini okudu. Onu da

bitirince rükûya gitmeden, üç defa:
"Allahm

,
Sana hamd olsun" dedi, sonra

Mâide Sûresini okuyup bitirdi ve rükûya gitti. Rükûda:
"
Subhâne Rabbiyel-

Azîm " dediini duydum. Dudaklann kprdatmasndan baka eyler de

söylediini anladm. Sonra secdeye vardnda: "Sübhâne Rabbiyel-A'lâ"

dediini duydum. Dudaklarn kprdatmasndan baka eyler de söylediini

fark ettim, ama ne dediini anlamadm. Sonra ikinci rekatta En'âm Sûresine

balaynca ben brakp gittim.

P jyJlj CjUiâJl
{j£jS/J CJjLi-^Jl ^jil ^

rf.ji
'ö>ü\

"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlklan ve aydnl var

eden Allah'a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler baka
eyleri Rablerine denk tutuyorlar." (Enam Sur. )

bn'u'd-Durays, Fadâilu'l-Kur'ân’öa, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-

eyh, Ka’b’dan bildirir. "Tevrat, "Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlklar

ve aydnl var eden Allah'a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler baka

eyleri Rablerine denk tutuyorlar
" 2

âyetiyle balamakta ve: "Çocuk

edinmeyen, hâkimiyette orta bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da

ihtiyac olmayan Allah'a hamd olsun» de ve tekbir getirerek O'nun ann
yücelt!"3 âyetiyle bitmektedir.

4

Abd b. Humeyd, Rabî b. Enes'in öyle dediini bildirir: "Hamd, gökleri ve

yeri yaratan, karanlklar ve aydnl var eden Allah'a mahsustur. Böyle

iken inkâr edenler baka eyleri Rablerine denk tutuyorlar
"5

âyeti Tevrat'ta

alt yüz yerde geçmektedir.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Hamd, gökleri ve yeri yaratan,

karanlklar ve aydnl var eden Allah'a mahsustur. Böyle iken inkâr

’ Abdürrezzâk, Mûsannef (2842).
2 En'âm Sur. 1

3 srâ Sur. 111

* bn'u'd-Durays (197) ve bn Cerîr (9/147).

5 En'âm Sur. 1
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edenler baka eyleri Rablerine denk tutuyorlar
" 1

âyetini açklarken: “Yüce

Allah, bu âyetle kendini övmü ve yarattklann yüceltmitir" dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz. Ali'ye Haricilerden bir adam gelip:

"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlklar ve aydnl var eden Allah'a

mahsustur. Böyle iken inkâr edenler baka eyleri Rablerine denk

tutuyorlar
"2

öyle deil mi?" dedi. Hz. Ali: “Evet" karln verince adam gitti.

Sonra Hz. Ali adama: “Geri dön" deyince adam geri döndü ve Hz. Ali: “Ey

falan! Bu âyet kitab ehli hakknda nazil oldu" dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Abdurrahman b. Ebzâ’dan, o da

babasndan bildiriyor: Kendisine Haricilerden bir kii gelip: "Hamd, gökleri ve

yeri yaratan, karanlklar ve aydnl var eden Allah'a mahsustur. Böyle

iken inkâr edenler baka eyleri Rablerine denk tutuyorlar
"1

âyetini

okuyarak: “Rablerine baka eyleri denk tutanlar inkar edenler deil mi?"

diye sordu. Abdurrahman b. Ebzâ'nn babas: “Evet" cevabn verince adam

gitti. Oradakilerden biri Abdurrahman b. Ebzâ'nn babasna: “Ey ibn Ebzâ! Bu

adam, âyete senin kasdettiinden baka bir anlam verdi. Bu kii

Haricilerdendir" deyince, bn Ebzâ: “Onu bana geri getirin" dedi. Adam gelip,

bn Ebzâ: “Bu âyetin kim hakknda indiini biliyor musun?" diye sorunca,

adam: “Hayr” cevabn verdi. bn Ebzâ: “Bu âyet Kitab ehli hakknda inmitir.

Buna baka anlam verme” dedi .

5

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Mücâhid'den bildiriyor "Hamd, gökleri ve

yeri yaratan, karanlklar ve aydnl var eden Allah'a mahsustur. Böyle

iken inkâr edenler baka eyleri Rablerine denk tutuyorlar
"6

âyeti Zndklar

hakknda nazil olmutur. Onlar: “Allah, karanlk, bok böcei ve akreb gibi

kötü eyleri yaratmamtr. Allah, aydnlk ve güzel olan her eyi yaratmtr"

deyince, onlarn bu sözüne karlk bu âyet nazil oldu .

7

1 En'âm Sur. 1

2 En'âm Sur. 1

3 bn Ebî Hâtim 4/1260 (7086).

* En'âm Sur. 1

s bn Cerîr (9/148).
6 En'âm Sur. 1

7 bn Ebî Hâtim 4/1259 (7081).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Cibril, En'âm Sûresini

tayan yetmi bin melekle indiinde, melekler yüksek sesle tebih, tekbir,

tehlil ve tahmid ediyorlard. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlklar ve

aydnl var eden Allah'a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler baka

eyleri Rablerine denk tutuyorlar"’ âyetinde üç dine reddiye vardr. "Hamd,

gökleri ve yeri yaratan... Allah'a mahsustur..."
1
âyetinde Dehriyye'nin:

"Herey devamldr ve yok olmayacaktr" sözlerini reddetmi, "... karanlklar

ve aydnl var eden..." buyruuyla zulmet ve nurun müdebbir ve halik

olduklarn iddia eden Mecusilerin bu iddialann reddetmitir. "...Böyle iken

inkâr edenler baka eyleri Rablerine denk tutuyorlar"’ âyetiyle de

Allah'tan baka ilah edinen Arap müriklerinin bu inançlann reddetmitir."

Ibn Cerîr, Ebû Ravk'n: "Kurîân'da (M0 olarak geçen her kelime

"Yaratmak" mânâsndadr" dediini bildirir.
4

Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen karanlk ve

aydnlktan kast küfür ile imandr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuTMünzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde, "Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlklar ve

aydnl var eden Allah'a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler baka

eyleri Rablerine denk tutuyorlar
*5 âyeti hakknda öyle dedi: "Allah semay

yeryüzünden, karanl aydnlktan ve cenneti cehennemden önce yaratt.

Allah’ inkar eden mürikler ise baka eyleri Rablerine denk tuttular."
6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor Süddî, âyette geçen karanlktan

kastedilenin gece karanl, aydnlktan ise gündüz aydnl olduunu, baka

eyleri Rablerine denk tutanlarn ise mürikler olduunu söyledi.
7

’ En'âm Sur. 1

1 En'âm Sur. 1

J En'âm Sur. 1

4 bn Cerîr (1/475).

s En'âm Sur. 1

6 bn Cerîr (9/145) ve bn Ebî Hâtim 4/1259 (7079, 7083).

7 bn Cerîr (9/145, 149) ve bn Ebî Hâtim 4/1259, 1260 (7082, 7085) ve (7088 muallak

olarak).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen kelimesinin

mânâs ortak komaktr. 1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Zeyd'in (öjJuiu byS jLÎ...)
1
âyetinin

mânâsn açklarken: "nkar edenler, ibadet ettikleri ilahlan Allah'a denk

tutarlar. Halbuki Allah'n dengi, benzeri yoktur, Ondan baka ilah yoktur ve 0

ne bire ne de çocuk edinmemitir" dediini bildirir.
3

^ ^jSii oljU-Ul ^ il * OjjU:

^ jî^Vj ou ^ $ ^ Uj * u

<t Iy\S U LjÎ UJ J*Jl JLS" JLÂI {jyj?yv*

"0, sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir

Belirli bir ecel O'nun katindadr; sonra bir de üphe
edersiniz. 0, göklerin ve yerin Allah', içinizi dnz bilir,

kazandklarnz da bilir. Onlara Rablerinin âyetlerinden bir

âyet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi. Gerçek kendilerine

gelince onu yalanladlar. Alaya aldklar eyin haberleri

kendilerine gelecektir." (En'âm Sur. 2-5 )

bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n, "O, sizi çamurdan

yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir. Belirli bir ecel O'nun katindadr;

sonra bir de üphe edersiniz
"4 âyetinin mânâsn açklarken öyle dediini

bildirir: "Çamurdan yaratlan Hz. Âdem'dir. Ecelden kastedilen ölüm, Onun

’ bn Cerîr (9/148) ve bn Ebî Hâtim 4/1260 (7088).

3 En'âm Sur. 1

3 bn Cerîr (9/149) ve ibn Ebî Hâtim (8089).

* En'âm Sur. 2
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katnda olan belirli ecel ise kyamet saati ve Yüce Allah'n huzurunda

durulaca zamandr.” 1

Firyâbî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh ve Hâkim’in

bildirdiine göre bn Abbâs, “O, sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel

tayin edendir. Belirli bir ecel O'nun katindadr; sonra bir de üphe
edersiniz

" 2
âyetinin mânâsn açklarken: “Ecelden kastedilen dünyadr -

baka bir lafzda ise ölümünüzdür- Onun katnda olan belirli ecel ise zamann

sadece Allah'n bilecei kyamet saatidir” dediini bildirir.

3

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: ibn Abbâs der ki: “Âyette geçen

takdir edilen ecelden maksat uykudur. Zira, kii uyurken ondan ruh çkar,

uyannca tekrar ona döner. Tayin edilen ecelden maksat ise, insann

ölümüdür.”4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, “O, sizi çamurdan yaratan,

sonra size bir ecel tayin edendir. Belirli bir ecel O'nun katindadr; sonra bir

de üphe edersiniz"s
âyetini açklarken öyle dedi: “Bu, yaratln

balangcdr. Hz. Âdem çamurdan yaratlm, sonra onun nesli deersiz bir

sudan türemitir. Takdir edilen ece! ise kiinin ölünceye kadar yaad süre

ve öldükten sonra haroluncaya kadarki süredir. Âyette geçen

sözünün mânâs ise üphe etmektir.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den

bildirdiine göre âyette geçen tayin edimi ecel dünyadaki ölüm, belirli ecel

ise âhiretteki harolmadr.

6

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Katâde ve Hasan(

Basrî'nin) öyle dediini bildirir: “Tayin edilen ecelden kast, yaratldn

’ bn Cerîr (9/153) vc bn Ebî Hâtim 4/1261, 1262 (7096, 7091).
1 En'âm Sur. 2
3 bn Cerîr (9/151), bn Ebî Hâtim 4/1260- 1262 (7090, 7091, 7100) ve Hâkim (2/315).
4 bn Cerîr (9/153) ve bn Ebî Hâtim 4/1261 (7093, 7097). bn Kesîr, Tefsir'de (3/235) bu

rivayetin garib (tek kanall) olduunu söyledi.

5 En'âm Sur. 2
6 bn Cerîr (9/152).
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zamandan ölümüne kadar olan dünya hayatndr. Belirli ecel ise kyamet

günüdür.” 1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Yûnus b. Yezîd der ki: “Tayin edilen

ecelden kast, Allah’n alt günde yarattklar, belirli ecelden kast ise bundan

sonra kyamet gününe kadar olanlardr.”

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Süddî’den bildirdiine göre

(c«*j) sözünün mânâs üphe etmektir.

2

bn Ebî Hâtim’in Hâlid b. Ma’dân’dan bildirdiine göre "...sonra bir de

üphe edersiniz
"3 âyetinde üphe edilen eyden kast öldükten sonra

dirilmedir.
4

bn Ebî Hatim, Katâde’nin, “Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet

geldikçe ondan yüz çevirirlerdi. Gerçek kendilerine gelince onu

yalanladlar. Alaya aldklar eyin haberleri kendilerine gelecektir
"5 âyetim

açklarken öyle dediini bildirir: “Kendilerine Rablerinin Kitabndan gelen

bütün âyetlerden yüz çevirirler. Kyamet günü kendisiyle alay ettikleri Allah’n

Kitabnn haberi onlara gelecektir.”
6

oiui u ^-}i\ j ^183 öj f # &Uî fi ij>: ,Ü

1jlj*U
f

»U-Ul liLjîj

"Onlardan önce nice nesilleri yok ettiimizi görmediler mi?

Onlan, sizi yerletirmediimiz bir ekilde yeryüzüne

yerletirmi, gökten bol yamur yadrm, altlarndan

rmaklar aktmtk. Fakat onlar günahlarndan ötürü yok

ettik ve ardlarndan baka bir nesil yetitirdik." (Enim Sur. 6)

1 Abdürrezzâk (1/203) ve bn Cerîr (9/152).

1
îbn Cerîr (9/155) ve bn Ebî Hatim 4/1262 (1702).

3 Erîâm Sur. 2

4 îbn Ebî Hâtûn 4/1262 (7103).

5 Erîâm Sur. 4, 5
6 bn Ebî Hatim 4/1263 (7107, 7108).
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bn Ebî Hâtim’in, Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre âyette geçen (l5>)

sözünün mânâs ümmettir.
1

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen: "...Onlar, sizi

yerletirmediimiz bir ekilde yeryüzüne yerletirmi ..."

2

sözünden kast

onlara, size vermediimiz eyleri verdik" demektir. 5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ali (b. Ebi Talha)’nn

vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: "Âyette geçen (ijljlî diUl

sözünden kast, yamurun bol ve aralksz yamasdr.”*

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hârûn et-Teymî, ( liLj’j

J5II pUUi)
6 sözünden kastedilenin, yamurun zamannda ve yeteri

kadar yamas olduunu söyledi.

7

âj U# û*u JÜJ i>ui» jw M* lîlji jij

ör? VI Ûi

"Sana Kitab katta yazl olarak indirmi olsak da,

elleriyle ona dokunsalar, inkar edenler yine de, «Bu apaçk
bir büyüdür» derlerdi." (En’âm Sur. 7)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, el-Avfî’den, bn Abbâs’n, "Sana

Kitab’ katta yazl olarak indirmi olsak da, elleriyle ona dokunsalar,

inkar edenler yine de, «Bu apaçk bir büyüdür" derlerdi" âyetini açklarken

öyle dediini bildirir: "Gökyüzünden, elleriyle dokunacaklar bir kitabn

1 bn Ebî Hâtim 4/1263 (7109).

1 En'âm Sur. 6
1 bn Cerîr (9/156, 157) ve bn Ebî Hâtim 4/1263 (7110).

4 En'âm Sur. 6

5 bn Ebî Hâtim 4/1263 (7112).
6 En'âm Sur. 6

7 bn Ebî Hâtim 4/1264 (7113).
8 En'âm Sur. 7
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olduu sahifeler göndersek bile bu, onlarn sadece daha çok yalanlamasna

sebep olurdu ."

1

Abdiirrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen (^ kelimesinin mânâs

kattr.

1

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

göre Katâde, "...elleriyle ona dokunsalar, inkar edenler yine de, «Bu apaçk

bir büyüdür» derlerdi
"3 âyetini açklarken öyle dedi: "Onlar, gökten

indirdiimiz kitab kendi elleriyle dokunup kontrol etseler bile yine "Bu

apaçk bir büyüdür" derlerdi ."

4

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

Ebu'-eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre "...elleriyle ona dokunsalar,

inkar edenler yine de, «Bu apaçk bir büyüdür» derlerdi
"3 âyetinde

kastedilen, onlarn indirilen kitaba dokunsalar ve gözleriyle görseler bile ona

inanmayacak olmalardr .

6

* jjjiu N p SU dj;î jîj iL. 4i. jj;t yjj ijJüj

"Nuhammed'e (görebileceimiz) bir melek indirilseydi ya!

dediler. Eer biz öyle bir melek indirseydik elbette i
bitirilmi olur, artk kendilerine göz bile açtnlmazd. Eer
peygamberi bir melek klsaydk muhakkak ki onu insan

sûretine sokar onlan yine dümekte olduktan kukuya
dÜÜrÜrdÜk." (En’âm Sur. 8, 9)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Muhammed b. shâk'tan bildirir: Hz.

Peygamber tsaliaiiahu aleyhi »eseiiem) kavmini slam’a davet edip onlarla konuarak

1 bn Cerîr (9/159) ve bn Ebî Hâtim 4/1264 (7118).

’ Abdiirrezzâk (1/203), bn Cerîr (9/159, 160) ve bn Ebî Hâtim 4/1264 (71 15).

5 En'âm Sur. 7

* bn Cerîr (9/159) ve bn Ebî Hâtim 4/1264 (7117).

s En'âm Sur. 7
6 bn Cerîr (9/159) ve bn Ebî Hâtim 4/1264 (7116, 7119).
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teblide bulundu. Bana bildirildiine göre Zem'a b. el-Esved b. el-Muttalib,

Nadr b. el-Hâris b. Kelde, Abde b. Abdiyaûs, Ubey b. Halef b. Vehb ve Âs b.

Vâil b. Hiâm ona: "Ey Muhammedi Seninle beraber insanlarla konuan ve

görünen bir melek olsa” deyince, Yüce Allah: "Muhammed'e

(görebileceimiz) bir melek indirilseydi ya! dediler. Eer biz öyle bir melek

indirseydik elbette i bitirilmi olur, artk kendilerine göz bile açtrlmazd.

Eer peygamberi bir melek klsaydk muhakkak ki onu insan suretine sokar

onlar yine dümekte olduklar kukuya düürürdük"1

âyetleri nazil oldu .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Mürikler insan sûretinde bir melein

inmesini istediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Eer biz öyle bir melek

indirseydik elbette i bitirilmi olur, artk kendilerine göz bile açtrlmazd"

yani kyamet kopard, buyurdu .”3

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-

eyh’in bildirdiine göre Katâde: "Muhammed'e (görebileceimiz) bir

melek indirilseydi ya! dediler ..."4 âyetini açklarken öyle dedi: "Eer onlara

melek indirilseydi ve sonra iman etmeselerdi derhal (dünyadayken) azaba

urarlard .”5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh bildiriyor bn Abbâs,

"Muhammed'e (görebileceimiz) bir melek indirilseydi ya! dediler. Eer biz

öyle bir melek indirseydik elbette i bitirilmi olur, artk kendilerine göz

bile açtrlmazd. Eer peygamberi bir melek klsaydk muhakkak ki onu

insan sûretine sokar onlar yine dümekte olduklar kukuya düürürdük"6

âyetlerinin mânâsn açklarken öyle dedi: “Eer melek onlara kendi

sûretinde gelseydi onlar helak ederdik ve azaplann geciktirmezdik. Eer

onlara melek gelecek olsayd ancak insan sûretinde gelirdi. Çünkü onlarn

meleklere bakmaya güçleri yetmez. Onlara melei insan sûretinde

1 En'âm Sur. 8, 9
1 bn Ebî Hâtim 4/1265 (7120).

3 bn Cerîr (9/161) ve bn Ebî Hâtim 4/1265 (7121, 7124).

4 En'âm Sur. 8
5 Abdürrezzâk (1/204), bn Cerîr (9/161) ve bn Ebî Hâtim 4/1265 (7125).
6 En'âm Sur. 8, 9
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gönderseydik yine ona kukuyla bakmalarn ve (bu insan m, melek mi? diye)

kantrmalann salardk."’

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre âyette geçen ( oliiii- &
Si-j olliipj) sözünü öyle açklad: "Eer meleklerden bir peygamber

gönderseydik, insanlarn ondan vahiy alabilmeleri ve onunla muhatap

olabilmeleri için o melei de bir erkek adam suretinde gönderirdik."
2

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh bildiriyor: Katâde

bu âyeti: "Eer meleklerden bir peygamber gönderseydik, insanlann ondan

vahiy alabilmeleri ve onunla muhatap olabilmeleri için o melei de insan

suretinde gönderirdik” eklinde açklamtr.3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti: "Eer bir peygamberi

melek olarak gönderecek olsaydk, onu melek suretinde deil, insan

suretinde gönderirdik” eklinde açklad.4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in, bn Abbâs'tan bildirdiine

göre âyette geçen (LLL1Ü3) sözünün mânâs benzetmektir. 5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, SüddTnin ( ü^Üi)
6

âyetini açklarken: "Onlann kendi kendilerine üphe olarak verdiini onlara

üphe olarak verirdik" dediini bildirir:
"7

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Katâde'nin: "Muhakkak ki onu insan sûretine

sokar onlar yine dümekte olduklan kukuya düürürdük”8
âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: "Allah, üpheye düen kavmin kalbine

kukuyu sokar. Çünkü kuku ancak insanlar tarafndan gelir. Allah dinini

insanlara açklayp peygamberlerini göndermi, onlara âyetler göstermi ve

’ bn Cerîr 81/161, 162) ve bn Ebî Hâtim 4/1265, 1266 (7122, 7129, 7131).

1 bn Cerîr (9/162).

3 Abdürrezzâk (1/203) ve bn Cerîr (9/163).

4 bn Cerîr (9/163).

5 bn Cerîr (9/164) ve bn Ebî Hâtim 4/1267 (7132).

b Enâm Sur. 9
7 bn Cerîr (9/164) ve bn Ebî Hâtim 4/1267 (7135).

8 En'âm Sur. 9
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tehdidiyle onlara uyanda bulunmu, (buna ramen kukuya dümeleri

durumunda) onlar aleyhinde hücceti olmutur." 1

* jte Lî ,4L. jth, juj dU Ji JijjÛJ JÜj

—

d

"Andolsun, senden Önce geçen peygamberlerle de alay

edildi; onlarla elenenleri, alaya aldklar ey çepeçevre

kuatverdi/' (Enim Sur. o)

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim Muhammed b. shâk'tan bildiriyor: Bana

ulatna göre Allah’n Resûlü (»iaiiahu aleyhi vesBiem), Ve lîd b. el-Muîre, Umeyye b.

Halef ve Ebû Cehl b. Hiâm'n yanndan geçerken, birbirlerine göz krpp

onunla alay ettiler. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «seiien) bu duruma kznca,

"Andolsun, senden önce geçen peygamberlerle de alay edildi onlarla

elenenleri, alaya aldklar ey çepeçevre kuatverdi" 1
âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "...on-

larla elenenleri, alaya aldklar ey çepeçevre kuatverdi"4 âyetini

açklarken: "Peygamberlerle alay etmelerinin cezasna maruz kaldlar" dedi .

5

bu. âsr J^s i p j?jSi ^ i j»

"De ki; Yeryüzünde gezip dolan, sonra da, yalanlayanlarn

sonunun nasl olduuna bir bakn." (En’âm Sur. l)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde'nin, "De ki: Yeryüzünde

gezip dolan, sonra da, yalanlayanlann sonunun nasl olduuna bir

bakn " 6
âyetini açklarken öyle dedi: "Vallahi! Yalanlayanlarn sonu ne kadar

’ bn Cerîr (9/164) muhtasar olarak.

1 En am Sur. 10
3 bn Ebî Hâtûn 4/1267 (7137).

4 Erîâm Sur. 10
5 bn Cerîr (9/166) ve bn Ebî Hâtim 4/1267, 1268 (7138, 7139).
6
En'âm Sur. 11
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kötüdür. Allah onlar yok etti. Onlan helâk etti. Sonra onlan cehenneme

gönderdi.”'

Ji. ÇST & J oljUJJI j U Jii Jî

v ,4i ,4-i' Oi-jj' « vü Y v»# r>: Jl

^Asî

“(Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor.

«Allah'ndr» de. O, merhamet etmeyi kendi zatna farz kld.
Sizi, varlnda üphe olmayan kyamet gününde elbette

toplayacaktr. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, ite onlar

inanmazlar.” (En'âm Sur. 12)

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

Selmân’n, "...O, merhamet etmeyi kendi zatna farz kld ...."
2

âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: “Biz Tevrat'ta iki atifeyi gördük. Yüce Allah,

gökleri ve yeri yaratt. Sonra yaratlmtan yaratmadan önce yüz rahmeti

yaratt. Sonra yaratlmlar yaratt. Onlann arasna o yüz rahmetten birisini

koyup doksandokuzunu yannda tuttu. te yaratlmlar o bir rahmet ile

birbirine merhamet edip efkat gösterirler. O bir rahmet ile birbirine bir

eyler alp verir, birbirlerini ziyaret ederler. O bir rahmetin sayesinde deve

yavrusuna efkat gösterir, sr yavrusunu dourur ve koyun yavrusu için

meler. O rahmetin sayesinde, kular birbirini takib ederler. Onun sayesinde

balklar denizde birbirinin peine taklrlar. Kyamet günü geldiinde Allah, o

rahmeti katndaki rahmetlerle birletirir. Onun rahmeti daha üstün ve daha

genitir.”3

Ahmed, Müslim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, Selmân'dan, Resûlullah'

(sBiaiiahu aleyh' veseHem) öyle buyurduunu nakleder: "Allah, gökleri ve yeri yaratt

zaman yüz rahmet yaratt. O rahmetin bir tanesiyle birbirlerine merhamet

’ ibn Cerir (9/167) vc ibn Ebî Hâtim 4/1268 (7140).

2 En am Sur. 12

3 Abdürrezzâk (1/203, 204), bn Cerîr (9/168, 169) ve bn Ebî Hâtim 4/1268 (7142).
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etmektedir ve bu rahmet onlara kyamet gününe kadar yeter. Kyamet günü

olunca Yüce Allah
,
yüz rahmeti bu rahmetle tamamlayacaktr."'

Abdürrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-SifâVta, Ebû

Hureyre'den Resûlullah’n (ssiiaiiahu aleyhi vesellem): "Allah yaratlmlar yaratt

zaman, üzerine: «Rahmetim gazabm geçmitir» yazl bir yaz yazp Ar'n
üzerine koydu" buyurduunu nakleder.

2

Tirmizî, bn Mâce, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Allah’n Resûlü (saiiaiiahu aleyh vesellem): "Yüce Allah, tüm

yarattklarn yaratt zaman kendisi hakknda: «Muhakkak Benim rahmetim

gazabma galip gelir» diye yazmtr" buyurdu .

3

bn Merdûye, bn Abbâs’tan, Resûlullah'n (sallaliahu aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu nakleder: "Allah, yarattklar haknda hüküm vermeyi bitirince,

Ar'n altndan: «Rahmetim gazabma galip gelir. Ben merhamet edenlerin en

merhametlisiyim» yazl bir yaz çkarr. Sonra cehennemliklerden, hiç hayr

yapmam olanlardan, alnlannda «Allah'n azad ettii kiiler» yazl bir veya

iki avuç (bu tabir, Allah'n merhametinden kinayedir) alp çkarr."*

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre, Resûlullah'n (sallaliahu aleyhi

vesellem): "Allah, gökleri ve yerleri yaratmadan önce kendi eliyle kendisi hakknda:

«Rahmetim gazabm geçmitir» yazp Ar'inin altna koymutur" dediini

bildirir.

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Tâvus’un öyle dediini bildirir:

“Allah yarattklarn yaratt zaman, yüz rahmet yaratp onlarn arasna bir

rahmet koymadan, hiç biri birbirine merhamet etmedi. Allah, yüz rahmetten

1 Ahmed 39/124, 125 (23720), Müslim (2753) ve Beyhakî (1037).
2 Abdürrezzâk (1/205), bn Ebî eybe (13/180), Buhârî (7404, 7554), Müslim (2751), bn

Cerîr (9/168), bn Ebi Hatim 4/1268 (7141) ve Beyhakî (841, 881).

i Tirmizî (3543, "sahih"), bn Mâce (189) ve Beyhakî (622). Hasen sahîh hadistir (bak:

hlbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2808).

4 bn Kesîr, Tefsîr’de (3/257) geçtii üzere bn Merdûye.
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birini yaratlmlann arasna koyunca, birbirlerine merhamet etmeye

baladlar.” 1

bn Cerîr bildiriyor; krime der ki: “Allah, yarattklan arasnda hüküm

verdikten sonra Ar'n altndan: “Rahmetim, gazabm geçmitir ve Ben

merhametlilerin en merhametlisiyim” yazl bir yaz çkarr. Sonra

Cennetliklerin saysnca kiiyi cehennemden çkanr.” 1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Abdullah b.

Amr der ki: “Allah’n yüz rahmeti vardr ve bunlardan bir tanesini dünya

halkna indirmitir. Cinler ve insanlar, gökteki kular, sudaki balklar,

yeryüzünde yürüyen hayvanlar, haerat ve fezada bulunanlar o rahmetin

sayesinde birbirlerine merhamet ederler. Allah, doksandokuz rahmeti

katnda brakmtr. Kyamet günü geldiinde yeryüzüne ahalisi için dünyaya

indirmi olduu rahmeti alr, yanndaki rahmetlere katar ve bütün o

merhametleri cennet ahalisinin kalbinde ve onlann üzerinde klar.”3

bn Cerîrîin, Züheyr b. Sâlim'den bildirdiine göre Hz. Ömer, Ka’b'a: "Yüce

Allah'n ilk yaratt ey nedir?” diye sorunca, Ka’b: “Yüce Allah, kalemsiz ve

mürekkebsiz olarak, kudret parmayla, zeberced, inci ve yakutla: “Ben,

Kendisinden baka ilah olmayan Allah'm. Rahmetim gazabm geçmitir'

yazd” cevabn verdi .

4

bn Ebi’d-Dünyâ, Hüsnü'z-Zanni Billâh’ta, Ebû Katâde'den, Resûlullah’n

(saiyiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Yüce Allah meleklere öyle dedv.

«Size srailoullarndan iki kul hakknda bilgi vereyim mi?» srailoullar,

bunlardan birinin ahlâk ve din bakmndan dierinden daha üstün görürdü.

Dieri ise nefsine zulmeden biriydi. kinci kiinin durumu, dindar olann

yannda zikredilince, dindar olan: «Allah onu balamaz» dedi. Hâlbuki bu

kulum, Benim merhamet edenlerin en merhametlisi olduumu bilmiyor mu? Bu

kii, rahmetimin gazabm geçtiini bilmiyor mu? (Nefsine zulmeden kii

hakknda böyle diyen dindar olan kiiye) Cehennemi gerekli kldm." Allah'n

’ Abdürrezzâk (1/204) ve bn Cerîr (9/169).

1 bn Cerîr (9/169).

3 bn Cerîr (9/170, 171).

4 bn Cerîr (9/171).
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Resûlü (nlaflahu atyti «esellem) bu hadisi zikrettikten sonra: "Sakt Allah adna hüküm

vermeyin" buyurdu.’

bn Ebî eybe ve bn Mâce, Ebû Saîd el-Hudrî'den Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi

«»Ham) öyle buyurduunu nakleder: "Allah gökleri ve yeri yaratt zaman yüz

rahmet yaratm ve bunlardan birini yeryüzüne koymutur. Anne yavrusuna

ve hayvanlar birbirlerine bununla merhametli davranmaktadr. Dier doksan

dokuz rahmeti ise kyamet günü için saklamtr. Kyamet günü, yeryüzüne

indirdii rahmetle onlar yüze tamamlayacaktr. "J

Müslim ve bn Merdûye, Selmân’dan, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Allah göklerle yeri yaratt gün yüz rahmet

yaratmtr. Her rahmet göklerle yer arasn dolduracak kadardr. Ondan

yeryüzüne bir rahmet indirmitir. te anne yavrusuna bununla efkat eder.

Vahî hayvanlarla kular birbirlerine bununla acrlar. Kyamet günü, yüz

rahmeti bu rahmetle tamamlayacaktr
."3

l£jj kîr 4*1 £\ jî * jkj jliSflj Jül u ûj

ö\ Jî SIj jkj OjU-Ul

£4*** Jî
* frjL+Ü fjA S\j çX^\ j* jjî

jjfo 'tysj dr*

*

0 M * * 0 + /

“->4* * J^ j^

"Gecede ve gündüzde bulunan O'nundur. 0, iten dir,

Bilen dir. «Gökleri ve yeri yaratan, beslenmeyip besleyen

Allah'tan baka bir dost mu edinirim?» de. «Dorusu ben ilk

müslüman olmakla emrolundum» de; asla ortak

' bn Ebi’d-Dünyâ (44). Müsned’ in muhakikleri, senetteki ravilerden birinin meçhul

olmas sebebiyle senedinin zayf olduunu söylediler.

* bn Ebî eybe (13/182) ve bn Mâcc (4294). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen

bn Mâce, 3466).

} Müslim 2753 (21).
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koanlardan olma! «Ben Rabbime kar gelirsem, büyük
günün azabndan korkarm» de. O gün kim azabdan

alkonursa, üphesiz o kimse rahmete erimitir. Bu r apaçk
bir kurtulutur. Allah sana bir sknt verirse, O'ndan bakas
gideremez. Sana bir iyilik verirse bakas onu engelleyemez.

O, her eye Kadirdir. O, kullarnn üstünde yegâne tasarruf

sahibidir. Hakim dir, haberdardr."
(En’âm Sur. 13-18)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî ( m kr3

Jiil i)' âyetinin mânâsnn: "Gece ve gündüzde barnan herey ona

aittir" olduunu, (lllj âüî iti Jet j!)
2
âyetinde geçen veli’den kastedilen kiinin

ise Allah' dost edinen ve Onun Rububiyyetini ikrar eden kii olduunu

söyledi .

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre (

Jd$\3 oliU-U)
4 âyetinin mânâs: "Gökleri ve yeri yoktan var eden" demektir .

5

Ebu Ubeyd FadâiVde, bn Cerîr ve bnu’I-Enbârî, el-Vakf ve'l-btidâ’ca

bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Ben, âyette geçen (jofrlj oljliUl jo\s )
6 sözünün

mânâsn bilmiyordum. ki bedevinin arasnda bir kuyu hakknda anlamazlk

vard. Birisi: “Ben onun Fâtiriyim, yani onun kazlmasna ben balamm"
deyince ben Fâtir kelimesinin anlamn örendim.”7

Abdürrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Katâde’den bildirdiine göte

(jb$)3 oijiilJi ^Û)

8
âyetinin mânâs: "Gökleri ve yeri yaratan" demektir.

9

’ En'âm Sur. 13
1 En'âm Sur. 14

3 bn Cerîr (9/174, 175) ve bn Ebî Hatim 4/1269 (7146, 7147).

4 En'âm Sur. 14
5 bn Ebî Hâtim 4/1269 (7184).
6 En'âm Sur. 14
7 Abd b. Humcyd (sh. 206) vc bn Cerîr (9/175).
8
F.n'âm Sur. 14

9 Abdürrezzâk (1/208), bn Cerîr (9/175, 176) ve bn Ebî Hâtim 4/1270 (7149).
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre (

âyetinin mânâs: ‘'O, rzk verir, ama O'na rzk verilmez”

demektir .

2

Nesâî, bnu's-Sünnî, Hâkim, uabu'l-îman’da Beyhakî ve bn Merdûye, Ebû

Hureyre'den bildiriyor: Ensârîdan bir adam Peygamberimizi (saiislahu aleyhi vesBism)

yemee davet edince biz de onunla birlikte gittik. Allah Resûlü yemeini

bitirdii zaman ellerini ykad ve öyle dua etti: "Yedirdii halde yedirilmeyen,

lütfedip bizi hidayete erdiren , bizi yedirip içiren, en güzel belalarla imtihan eden

Allah'a hamdolsun! Hiçbir zaman terk edilemeyecek olan, ama yine de

verilenlerin karl olamayan, her zaman kendisine muhtaç olunacak hamdler

Yüce Allah'a mahsustur. Çeitli yiyecekleri yediren, çeitli içecekleri içiren,

çplaklan giydiren, dalâlette olanlara yol gösteren, karanlklan aydnla

çeviren ve yaratklanndan çouna lütuflarda bulunan âlemlerin Rabbi olan

Allah'a hamdolsun."

3

Abdürrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildirir: Katâde, ile Jiyii
v

>)'’

âyetini: "O gün kim azaptan uzaklatrlrsa...” eklinde açklamtr.

5

bn Ebî Hâtim Bur b. es-Serî vastasyla bildirir: Hârûn en-Nehhâs bu

âyetin, Ka'b'n kraatinde ('dîi i»jiû eklinde okunduunu söyledi .
7

Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen ALL’j j|j)
8

sözündeki hayrdan kast, afiyettir.

1

En'âm Sur. 14
1 bn Cerîr (9/176) ve bn Ebî Hatim 4/1270 (7150, 7151).

’ Nesâî, S. el-Kübrâ (10133), bnu's-Sünnî (485), Hâkim (1/546) ve Beyhakî (4377')

Beyhakî der ki: "Bu hadis Müslim'in artna göre sahihtir." Zchcbî'dc ona muvafakat

etti.

A En’âm Sur. 16
s Abdürrezzâk (1/208), bn Cerîr (9/179) ve bn Ebî Hâtim 4/1270 (7155).
6 En am Sur. 16
7 bn Ebî Hâlim 4/1270 (7154) bu kraat, eldeki Kur'ân'n metnine muhalif olduu için

âz bir kraattir.
8
En'âm Sur. 17
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"De Ki: «Kimin ahidlii en büyüktür?» De ki: «Benimle sizin

aranzda Allah ahiddir. u Kur'ân bana, onunla; sizi ve her

kime ularsa onlar korkutup uyarmam için vahyolundu.

Acaba Allah ile birlikte baka ilâhlarn varlna gerçekten

siz mi ahitlik edersiniz?» De ki: «Ben ehadet etmem.» De
ki: «O, ancak tek bir ilâhtr ve ben, muhakkak sizin ortak

kotuklarnzdan uzam.»" (En am Sur. 19 )

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Nehhâm b. Yezîd, Kardem b. Ka'b ve Bahrî

b. Amr Resûlullah’a (saiiallaiu aleyhi «sellem) gelip: “Ey Muhammedi Sen Allah'tan

baka onunla beraber ilah olduunu biliyor musun?" deyince Hz. Peygamber

Maiiahu aleyh, yeseiierr): "Ben, La ilahe illallah, için gönderildim ve buna çaryorum '

cevabn verdi. Bunun üzerine: "De ki: «Kimin ahidlii en büyüktür?» De k:

«Benimle sizin aranzda Allah ahiddir. u Kur'ân bana, onunla; sizi ve her

kime ularsa onlar korkutup uyarmam için vahyolundu. Acaba Allah ile

birlikte baka ilâhlarn varlna gerçekten siz mi ahidlik edersiniz?» De k:

«Ben ehadet etmem.» De ki: "O, ancak tek bir ilâhtr ve ben, muhakkak

sizin ortak kotuklarnzdan uzam”' âyeti nazil oldu .

2

Âdem b. Ebî yâs, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzi,

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve el-Esmâ ve's-Si/ât’ta Beyhakî bildirir: MücâhiC,

"De ki: «Kimin ahidlii en büyüktür?» De ki: «Benimle sizin aranzda Allah

ahiddir. u Kur'ân bana, onunla; sizi ve her kime ularsa onlan korkutup

uyarmam için vahyolundu. Acaba Allah ile birlikte baka ilâhlarn varlna

gerçekten siz mi ahidlik edersiniz?» De ki: «Ben ehadet etmem.» De ki:

"O, ancak tek bir ilâhtr ve ben, muhakkak sizin ortak kotuklarnzdan

1 Enam Sur. 19

1 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, (1/568), bn Cerîr (9/185) ve bn Ebî Hatim 4/1272 (7168)
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uzam"1

âyetini açklarken öyle dedi: “Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem);

Kurey'e: "Kimin ahitlii en büyüktür?" diye sormas emredildikten sonra,

“Benimle sizin aranzda Allah ahiddir" demesi emredildi .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifâfta

bildirir: bn Abbâs “...u Kur'ân bana, onunla; sizi ve her kime ularsa

onlar korkutup uyarmam için vahyolundu ...."3 âyetini: "u Kur'ân bana

onunla sizi” ey Mekkeliler "ve her kime ularsa onlar" yani Kurîân'n

kendisine ulat her kimseyi “korkutup uyarmam için vahyolundu”

eklinde açklamtr .

4

Ebu'-eyh ve bn Merdûye Enes'ten bildirir: "Benimle sizin aranzda

Allah ahiddir. u Kur'ân bana, onunla; sizi ve her kime ularsa onlar

korkutup uyarmam için vahyolundu. Acaba Allah ile birlikte baka ilâhlarn

varlna gerçekten siz mi ahidlik edersiniz?" De ki: «Ben ehadet etmem.»

De ki: "O, ancak tek bir ilâhtr ve ben, muhakkak sizin ortak

kotuklarnzdan uzam"5 âyeti nazil olduu zaman, Allah'n Resulü (aiiaiiahu

aleyhi veseiiem), Kisrâ'ya, Kayserîe, Necâi'ye ve her zorbaya mektup yazp onlar

Allah'n dinine davet etti. Kendisine mektup yazd Necâi, cenaze namazn

kld Necâi deildir.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b der ki: Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi

vessiiem) esirler getirilince, onlara: "slam'a davet edildiniz mi?" diye sordu.

Esirler: “Hayr” cevabn verince, Allah'n Resûlü (sefleiiahu Bieyh veseiiem) onlan serbest

brakt ve: "Benimle sizin aranzda Allah ahiddir. u Kur'ân bana, onunla;

sizi ve her kime ularsa onlar korkutup uyarmam için vahyolundu. Acaba

Allah ile birlikte baka ilâhlarn varlna gerçekten siz mi ahidlik

edersiniz?" De ki: «Ben ehadet etmem.» De ki: "O, ancak tek bir ilâhtr ve

ben, muhakkak sizin ortak kotuklarnzdan uzam" 6
âyetini okuduktan

1

En’âm Sur. 19
1 Âdem (Tefsir Mücâhid, sh. 320), bn Cerîr (0/181), bn Ebî Hatim 4/1271 (7159, 7160)

ve Beyhakî (614).

3 En'âm Sur. 19
4 bn Cerîr (9/183), bn Ebî Hatim 4/1271 (7163) ve Beyhakî (594).

5 En'âm Sur. 19
6
En'âm Sur. 19
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sonra: "Onlar serbest braknz da güvende olduklar yere gitsinler. Çünkü

bunlara (henüz) slam tebli edilmemitir" buyurdu.

bn Merdûye, Ebû Nu'aym ve Hatîb, bn Abbâs'tan bildirir Hz. Peygamber

(sailalishu aleyhi vesellem): " Kendisine Kur'ân ulaan kii, onu benden duymu gibidir

'

buyurduktan sonra: "Benimle sizin aranzda Allah ahiddir. u Kur'ân bana,

onunla; sizi ve her kime ularsa onlar korkutup uyarmam için

vahyolundu. Acaba Allah ile birlikte baka ilâhlarn varlna gerçekten siz

mi ahidlik edersiniz?" De ki: «Ben ehadet etmem.» De ki: "O, ancak tek bir

ilâhtr ve ben, muhakkak sizin ortak kotuklarnzdan uzam"’ âyetini

okudu/

bn Ebî eybe, bn'u'd-Durays, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'nin, "Benimle sizin aranzda Allah

ahiddir. u Kur'ân bana, onunla; sizi ve her kime ularsa onlan korkutup

uyarmam için vahyolundu. Acaba Allah ile birlikte baka ilâhlarn varlna

gerçekten siz mi ahidlik edersiniz?" De ki: «Ben ehadet etmem.» De ki:

"O, ancak tek bir ilâhtr ve ben, muhakkak sizin ortak kotuklarnzdan

uzam"3
âyeti hakknda öyle dediini bildirir: Kendisine Kur'ân ulaan kii

Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi vesellem) gönmü gibidir." Baka bir lafzda ise: "Kendisine

Kur'ân ulap onu örenip anlayan, Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyh! vesellem) ile

karlap onunla konuan gibidir" eklindedir/

Âdem b. Ebî yâs, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Ebu'-eyh ve Beyhakî’nin, el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Mücâhid'den bildirdiine

göre "u Kur'ân bana, onunla; sizi ve her kime ularsa onlar korkutup

uyarmam için vahyolundu ...."5 ayetindeki "Siz", sözünden kast Araplar,

"her kime ularsa" sözünden kast ise acemlerdir.

6

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Haan b. Salih der ki: Leys’e:

"Kendisine slam'n ulamad kimse kald m?" diye sorduumda öyle:

’ Enam Sur. 19
2

Hatîb (2/51). Hatîb der ki: "Bu hadis, bu isnâdla batldr."
3 En’âm Sur. 19

3 bn Ebî eybe (1/468), bn Cerîr (9/182) ve bn Ebî Hatim 4/1271 (7165).

5 En am Sur. 19
6 Âdem (Tcfsîr Mücâhid, sh. 320), bn Cerîr (9/183, 184), bn Ebî Hatim 4/12711 (7162'

ve Beyhakî (595).
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karlk verdi: Mücâhid: "Kur’ân’n yetitii yer davet edilmi ve o toplum

uyarlm demektir" dedikten sonra: "u Kur'ân bana, onunla; sizi ve her ki-

me ularsa onlar korkutup uyarmam için vahyolundu...."' âyetini okudu .

2

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

göre Katâde: "u Kur’ân bana, onunla; sizi ve her kime ularsa onlar

korkutup uyarmam çin vahyolundu ....”3 âyetiyle ilgili olarak öyle dedi:

"Hz. Peygamber (saiBlalu ileyhi vesBlem):
"
Allah'n size gönderdii dini tebli ediniz.

Kendisine Allah’n Kitab’ndan bir âyet ulaan kiiye Allah’n emri yetimi

demektir" derdi.”
4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh Katâde'nin vastasyla Hasan( Basrî)'den bildirir:

Allah'n Resulü (sallaiiahu aleyhi veseilem) öyle derdi: "Ey insanlar! Allah’n Kitab'ndan

bir âyet te olsa tebli ediniz. Kendisine Allah’n Kitab'ndan bir âyet ulaan

kiiye, bu kii bu âyeti ister alsn ister braksn, Allah'n emri ulam
demektir.

"5

Buhârî ve bn Merdûye, Abdullah b. Amr'dan, Resûlullah'n (ufcdiahu aleyh. «senem)

öyle buyurduunu nakleder:
"
Bir âyet te olsa benden sonra gelenlere tebli

ediniz. srailoullarndan hikayeler nakledin. Onlardan nakilde bulunmanzda

herhangi bir saknca yoktur. Kim, kastl olarak benim adma yalan söylerse,

cehennemdeki yerine hazrlansn
."6

Ebu'-eyh’în bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b der ki: "Kyamet günü

Yüce Allah insanlara Kur'ân' okuyaca zaman, sanki daha önce onu hiç

duymam gibi olacaklar.”

' En’âm Sur. 19
1

îbn Cerîr (9/183).

} En'âm Sur. 19
4 Abdürrezzâk (1/205), bn Cerîr (9/182) ve bn Ebî Hatim 4/1272 (7166).

5 bn Cerîr (9/182). Buna benzer bir rivayeti, Hasan' zikretmeden yapt.
6 Buhârî (3461).
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"Kendilerine Kitap verdiimiz Kimseler, onu Kendi öz

oullann tandKlan gibi tanrlar. Kendilerini zarara

uratanlar ise onlar iman etmezler." (En am Sur. 20 )

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "Kendilerine kitap verdiimiz

kimseler, onu kendi öz oullarn tandklar gibi tanrlar. Kendilerini zarara

uratanlar ise onlar iman etmezler
"1

âyetini açklarken öyle dedi:

"Resûlullah’ (»HbIIbHu aleyh vEseifem), çocuklann tandklan gibi tanrlar. Çünkü onun

vasf, yanlarndaki Tevrat’ta mevcuttur. Bu kiiler, Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi veseiien)

tandktan sonra buna ramen inkar etmeleri sebebiyle zarara

uramlardr.”

yi; S û\ cjs jî jsr -it Ji & yit yj

"Allah'a Kar yalan uyduranlardan veya âyetlerini

yalanlayanlardan daha zalim Kim olur? Gerçek u Ki,

zalimler Kurtulua eremez." (Enim Sur. 21 )

bn Ebî Hâtim, krime’nin öyle dediini bildirir: Abduddâr oullarndan

olan Nadr: "Kyamet günü Lât ve Uzza benim için efaatçi olacaktr” deyince

Yüce Allah: "Allah’a kar yalan uyduranlardan veya âyetlerim

yalanlayanlardan daha zalim kim olur? Gerçek u ki, zalimler kurtulua

eremez" 2
âyetini indirdi .

3

ijiis >51 tSr u lipAij \J\i ülSf}^ fi p

"Bundan sonra: «Rabbmiz olan Allah hahh için biz

müriKlerden olmadk» demelerinden baKa bir çareleri

1

En am Sur. 20
2 Enam Sur. 21

3 bn Eb! Hâtim 4/1272 (7173).
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olmayacak. Kendi aleyhlerine nasl yalan söylediklerine ve

iftira ettikleri eylerin de nasl önlerinden kaybolup

gittiine bir bak!" (En’ân Sur. 23, 24)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

sözünün mânâs mazerettir.
2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir: Âyette geçen

sözünün mânâs hüccettir. “Rabbimiz olan Allah hakk için biz müriklerden

olmadk"4 diyecek olanlar ise münafklar ve müriklerdir. Bunlar

cehennemdeyken: “Gelin de (Rabbimize) yalan söyleyelim. Belki bize faydas

olur” derler. Yüce Allah: “Kendi aleyhlerine nasl yalan söylediklerine ve

iftira ettikleri eylerin de nasl önlerinden kaybolup gittiine bir baki
" 5

buyurdu. Yani dünyadayken söyledikleri yalanlar âhirette önlerinden

kaybolup gider (onlara bir faydas olmaz)."
6

Abd b. Humeyd bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, ^5 ) üstün

olarak ve (£j dili iyi» jl îj) esreli olarak okumutur.7

Abd b. Humeyd, u'ayb b. el-Habhâb'dan bildirir: a’bî’nin, bu âyeti, ( <£»13

£5) eklinde okuduunu duyunca: “Nahivciler bu âyeti (£j 113) eklinde

okuyorlar" dedim. a'bî: “Alkame b. Kays bana bu âyeti bu ekilde okuttu”

karln verdi.

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Alkame, bu âyeti ( ü 113

£j) eklinde okumutur.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir Ali'nin vastasyla bildirir: bn Abbâs: "Rabbimiz

olan Allah hakk için biz müriklerden olmadk"’ âyetini okuduktan sonra:

' En'âm Sur. 23
1 bn Cerîr (9/191) ve bn Ebî Hâtim 4/1273 (7175, muallak olarak).

5 En am Sur. 23
A En'âm Sur. 23
5 Enam Sur. 24
6 bn Ebî Hâtim 4/1273- 1275 (7176, 7181, 7186).
7 Bu âyeti, bu ekilde, Nâfi b. Abdirrahman, Ebû Cafer el-Kâri, Ya'kûb el-Hadramî,

Ebû Amir Alâ, u'be, Hamza, Kisâ ve Halef, bu âyeti ayn ekilde okumutur. Dier
kraat imamlan ise (o) harfini ötreli olarak (fi£») eklinde okumulardr.
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"Allah'tan hiçbir sözü de gizleyemeyeceklerdir"
2

âyetini de okuyup: “Azalan

gizledikleri her eyi söyleyecek" dedi.

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

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: “Rabbimiz olan Allah hakk için biz

müriklerden olmadk" demelerinden baka bir çareleri olmayacak. Kendi

aleyhlerine nasl yalan söylediklerine ve iftira ettikleri eylerin de nasl

önlerinden kaybolup gittiine bir bak!"3 âyetinin mânâsn açklarken öyle

dedi: “Mürikler günahlann balandn ve hiçbir müriin

balanmadn görünce “Rabbimiz olan Allah hakk için biz müriklerden

olmadk..." derler. Yüce Allah “Kendi aleyhlerine nasl yalan söylediklerine

ve iftira ettikleri eylerin de nasl önlerinden kaybolup gittiine bir bak!"4

buyurarak onlann yalan söylediini bildirir.”
5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Saîd b. Cübeyr, bu âyeti (£j 4ji
3) eklinde okuyup: “Mürikler yemin ederek

özür beyan ettiler” demitir.6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, bu âyeti açklarken: “Nasl da

batlla ve yalanla özür beyan ettiklerine bak. Allah'a ortak kotuklar

önlerinden nasl da kaybolup gitti” dedi.

jjZ ÜjjU- 1Sj J>- Sl 5Î JS' j>; Ijij
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"Onlardan seni dinleyenler vardr. Kur an anlarlar diye

kalblerine örtüler kulaklarna da arlk koyduk. Onlar her

türlü mucizeyi görseler bile, yine de ona inanmazlar,

nihayet sana geldiklerinde de seninle çekiirler. nkar

’ En’âm Sur. 24
J
Nisa Sur. 42

3 En'âm Sur. 23, 24
4 Enam Sur. 23, 24
5 bn Cerîr (9/194) ve bn Ebî Hâtim 4/1274, 1275 (7182, 7184).

6 bn Cerîr (9/194) ve bn Ebî Hâtim 4/1274 (7183).
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edenler, «Bu, öncekilerin masallarndan baka bir ey
deildir» derler." ovam sur . 25)

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

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlardan seni dinleyenler vardr,

Kur’ân' anlarlar diye kalblerine örtüler, kulaklarna da arlk koyduk.

Onlar her türlü mucizeyi görseler bile, yine de ona inanmazlar, nihayet

sana geldiklerinde de seninle çekiirler. nkar edenler, «Bu, öncekilerin

masallarndan baka bir ey deildir» derler"' âyetini açklarken öyle dedi:

"Âyette Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) dinleyenlerden kastedilen Kureylilerdir.

Kurîân' anlamasnlar diye, ok torbasnn oklar örttüü gibi kalplerini

örttük."*

Abdürrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Katâde'nin, "Onlardan seni

dinleyenler vardr, Kurîârî anlarlar diye kalblerine örtüler kulaklarna da

arlk koyduk. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile, yine de ona

inanmazlar, nihayet sana geldiklerinde de seninle çekiirler. nkar edenler,

«Bu, öncekilerin masallarndan baka bir ey deildir» derler
"3 âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: "Onu kulaklaryla duyarlar, ama bir ey
anlamazlar. Tpk sesi duyan hayvann ne söylendiini anlamamas gibi ."

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "Onlardan seni

dinleyenler vardr, Kurîârî anlarlar diye kalblerine örtüler kulaklarna da

arlk koyduk. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile, yine de ona

inanmazlar, nihayet sana geldiklerinde de seninle çekiirler. nkar edenler,

«Bu, öncekilerin masallarndan baka bir ey deildir» derler" s
âyetini

açklarken öyle dedi: "Örtü, onu anlamalarna engel oldu ve böylece hakk

anlamaz oldular. Onlarn kulaklannda ise (hakka kar) sarlk vardr. Onlar

Kur'ân için: "Bu, öncekilerin kafiyeli sözleridir" derler."
6

1 Enam Sur. 25
1 bn Cerîr (9/198) ve bn Ebî Hâtim 4/1275 (7188, 7189).

3 En’âm Sur. 25
4 Abdürrezzâk (1/209), bn Cerîr (9/198) ve bn Ebî Hâtim 4/1276 (7192).

5 En am Sur. 25
6 bn Ebî Hatim 4/1275, 1276 (7190- 7193, 7197).
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bn Cerîriin Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine göre

âyette geçen ^Ü)

1 sözünün mânâs: "öncekilerin sözü" demektir.

2

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve bnu'l-Münziriin Katâde'den bildirdiine

göre âyette geçen ^bü)
3 sözünün mânâs: "öncekilerin yalan ve batl

sözleri" demektir .

4

"Onlar hem (bakalarn) ona uymaktan alkoyar, hem
kendileri de ondan uzaklarlar. Bu ekilde ancak
kendilerini helak ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir.

Onlarn, atein kenarna getirilip durdurulduklarnda,

«Keke dünyaya tekrar döndürülseydik, Rabbimiz'in

âyetlerini yalanlamasaydk ve inananlardan olsaydk»

dediklerini bir görsen! Hayr; daha önce gizledikleri onlara

göründü. Eer geri döndürülseler yine kendilerine yasak

edilen eylere dönerler. Dorusu onlar yalancdrlar. «Hayat

ancak bu dünyadakinden ibarettir, biz dirilecek deiliz»

dediler." (En am Sur. 26-29)

Firyâbî, Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Hâkim ve Beyhakî,

Delâil’de bildirir: bn Abbâs der ki: "Onlar hem (bakalarn) ona uymaktan

alkoyar, hem kendileri de ondan uzaklarlar. Bu ekilde ancak kendilerini

' En'âm Sur. 25
3 bn Cerîr (9/199, 200).

i En'âm Sur. 25
4 bn Ebî Hatim 4/1276 (7198).
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helak ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir
"1

âyeti Ebû Tâlib haknda

inmitir. Ebû Tâlib, hem müriklerin Resûlullah'a (uMbhu B Brh meiiem) eziyet

etmesine engel oluyor, hem de onun getirdii slam'dan uzak duruyordu .”2

bn Ebî eybe, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Kasm b.

Muhaymire’den bildirir: "Onlar hem (bakalarn) ona uymaktan ahkoyar,

hem kendileri de ondan uzaklarlar. Bu ekilde ancak kendilerini helak

ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir"

3

âyeti Ebû Tâlib haknda inmitir.

Ebû Tâlib, hem Resûlullah'a (saiieiiahu aiayh wullem) eziyet edilmesine engel oluyor,

hem ona inanmyordu.'’

bn Cerîrîin bildirdiine göre Atâ b. Dînâr der ki: "Onlar hem (bakalarn)

ona uymaktan alkoyar, hem kendileri de ondan uzaklarlar. Bu ekilde

ancak kendilerini helak ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir
"5 âyeti Ebû

Tâlib haknda inmitir. Ebû Tâlib, hem insanlarn Resûlullah'a (saiiaiBhu aleyhi veseiiem)

eziyet etmesine engel oluyor, hem de Allah tarafndan Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi

meiiem) gönderilenden uzak duruyordu .” 6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ali b. Ebî Talha

vastasyla bildirir: bn Abbâs, "Onlar hem (bakalarn) ona uymaktan

alkoyar, hem kendileri de ondan uzaklarlar. Bu ekilde ancak kendilerini

helak ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir
"7

âyetini açklarken öyle dedi:

"Onlar, hem insanlann Hz. Muhammed'e iman etmesine engel oluyor, hem

de kendileri ondan uzak duruyorlard .”8

bn Cerîr, el-Avfî’nin vastasyla bildirir: bn Abbâs, "Onlar hem

(bakalarn) ona uymaktan ahkoyar, hem kendileri de ondan uzaklarlar.

1 Enam Sur. 26
1 Abdürrezzâk (1/206), Sald b. Mansûr (Tefsir. 874), bn Cerîr (9/203, 204), bn Ebî

Hâtim 4/1276, 1278 (7199, 7206), Taberânî (12682), Hâkim (2/315, sahih doluunu
söyledi) ve Beyhakî (2/340).

3 Enam Sur. 26
4 bn Cerîr (9/204, 205).

5 Enam Sur. 26
6 bn Cerîr (9/205).

1 Erîâm Sur. 26
8 bn Cerîr (9/201) ve bn Ebî Hâtim 4/1277, 1278 (7200, 7207).
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Bu ekilde ancak kendilerini helak ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir"'

âyetini açklarken öyle dedi: "Ne onlar Hz. Peygamber (siiaiiahu aleyhi vesilem) ile

görüür, ne de bakalarnn görümesine müsaade ederlerdi."
2

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

el-Hanefiyye'den bildirdiine göre "Onlar hem (bakalarn) ona uymaktan

alkoyar, hem kendileri de ondan uzaklarlar. Bu ekilde ancak kendilerim

helak ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir"3 âyeti, hem insanlarn

Resûlullah’n (sahUahu aleyhi »eseiiem) davetini kabul etmesine engel olan, hem de

kendileri slam’ kabul etmeyen Mekke kafirleri hakknda inmitir.

4

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

bildirdiine göre Mücâhid, "Onlar hem (bakalann) ona uymaktan alkoyar,

hem kendileri de ondan uzaklarlar. Bu ekilde ancak kendilerini helak

ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir
"5

âyetini açklarken öyle dedi:

"Kureyliler insanlarn Kurîân’a iman etmelerini engellerken kendileri de

ondan uzak duruyordu ."6

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh,

Katâde’nin, "Onlar hem (bakalarn) ona uymaktan alkoyar, hem kendileri

de ondan uzaklarlar. Bu ekilde ancak kendilerini helak ediyorlar. Ama

iin farknda deillerdir
"7

âyetini açklarken öyle dediini bildirir. "nsanlan

Kurîân ve Hz. Muhammed’e uymaktan alkoyarken kendileri de uzak

duruyorlard .”8

bn Ebî Hâtim’in Saîd b. Ebî Hilâl’den bildirdiine göre "Onlar hem

(bakalarn) ona uymaktan alkoyar, hem kendileri de ondan uzaklarlar.

Bu ekilde ancak kendilerini helak ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir"9

âyeti Resûlullah'tn (saüai.ahu aleyhi veseiiem) on amcas hakknda inmitir. Onlar

’ Enam Sur. 26
1 bn Cerîr (9/202).

3 En am Sur. 26
4 bn Cerîr (9/201) ve ibn Ebî Hatim 4/1277 (7201).

5 Enam Sur. 26
6 bn Cerîr (9/203) ve bn F.bî Hatim 4/1277 (7202).

7 Enam Sur. 26
8 Abdürrezzâk (1/205), bn Cerîr (9/202) ve bn Ebî Hatim 4/1277 (7203).

9 En'âm Sur. 26
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görünüte Resûlullah'a (suUaiiahu aleyh, ««im en çok destek olanlardanken, gizlide

onun aleyhinde olmakta insanlann en iddetlisi idiler.’

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b, "Onlar hem

(bakalarn) ona uymaktan alkoyar, hem kendileri de ondan uzaklarlar.

Bu ekilde ancak kendilerini helak ediyorlar. Ama iin farknda deillerdir
” 2

âyetini açklarken öyle dedi: "Onlar, Resûlullah'n (srfaiiahu aleyhi »eseiiem)

öldürülmesine engel oluyorlard, ama kendisine tabi olmuyorlard ."3

Ebû Ubeyd ve bn Cerîr’in Hârûn’dan bildirdiine göre bn Mes'ûd ( HIJ G

OaSo y3y âyetini, ûj S# Uîll Ü) eklinde (^i) harfiyle okumutur .

5

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, "Hayr; daha önce gizledikleri onlara

göründü. Eer geri döndürülseler yine kendilerine yasak edilen eylere

dönerler. Dorusu onlar yalancdrlar
"6

âyetini açklarken öyle dedi:

"Onlarn gizledikleri amelleri, onlara göründü. Eer Yüce Allah onlara daha

önce yaadklan dünya gibi bir dünya verseydi, kendilerine yasaklanan o kötü

amelleri yine yaparlard."7

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn shâk’n Süddî'den bildirdiine göre "Hayr;

daha önce gizledikleri onlara göründü. Eer geri döndürülseler yine

kendilerine yasak edilen eylere dönerler. Dorusu onlar yalancdrlar"
8

âyetinde kastedilen ey, dünyadayken gizledikleri amellerinin âhirette onlara

görünmesidir.

9

bn Ebî Hâtim, Ali (b. Ebi Talha)’nn vastasyla bn Abbâs'tan bildirir:

"Yüce Allah onlann eer dünyaya tekrar gönderilseler bile hidayete tabi

’ bn Ebî Hâtim 4/1277 (7204).
1 Enam Sur. 26
J bn Ebî Hâtim 4/1277, 1278 (7205, 7209).

4 Enam Sur. 27
s bn Cerîr (9/208). Bu kraat, eldeki Kur’ân'n metnine muhalif olduu için âz bir

kraattir.
6 Enam Sur. 28
7 Abdürrezzâk (1/207), bn Cerîr (9/212) ve bn Ebî Hâtim 4/1279 (7213, 7218, 7219).

* En am Sur. 28
9 bn Cerîr (9/212) ve bn Ebî Hâtim 4/1279 (7214, 7215).
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olamayacaklarn bildirip: "Eer geri döndürülseler yine kendilerine yasak

edilen eylere dönerler. Dorusu onlar yalancdrlar"' buyurmutur. Eer

dünyaya geri döndürülseler, onlarla hidayet arasna, tpk daha önce

dünyadayken engel koyduumuz gibi yine engel koyarz ."

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Zeyd'in, "Eer geri döndürülseler yine

kendilerine yasak edilen eylere dönerler. Dorusu onlar yalancdrlar" 1

âyetiyle ilgili öyle dediini bildirin "Eer onlar tekrar dünyaya döndürülse.

döndürüldükleri zaman yine: «Hayat ancak bu dünyadakinden ibarettir, biz

dirilecek deiliz»4
derler.”5

• > * 0 O $
*" 0 i
S- JLi\j\j)\4& <ajj sj in »iL ^ür ^jji

"Allah'a kavumay yalanlayanlar dorusu kaybedenlerdir ki

kyamet saati onlara anszn gelince, arlklarn
arkalarna yüklenerek, «Dünyada ilediimiz büyük

kusurlardan ötürü yazklar olsun bize» derler. Dikkat edin,

yüklendikleri eyler ne kötüdür!" (En âm Sur. 3 1 )

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'n, I) kelimesinin mânâsnn pimanlk

olduunu söylediini nakleder .

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Hatîb sahih

snâdla, EbÛ Saîd el-Hudrî'den, Resûlullah'm (sallallehu aleyhi mailem), li)

kelimesiyle ilgili:
"
Hasret, cehennemliklerin, cennetteki yerlerini görünce,

«Yazklar olsun bize» demeleridir" buyurduunu nakleder .

7

1 En am Sur. 28
1 bn Ebî Hâtim 4/1279 (7217).

} En’âm Sur. 28
* En'âm Sur. 29

5 bn Cerîr (9/213) ve bn Ebî Hâbm 4/1279, 1280 (7220).

6 bn Ebî Hatim 4/1280 (7225).

7 bn Cerîr (9/215), bn Ebî Hâtim 4/1280 (7224'ten sonra) ve Hatîb (3/389).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, "Allah’a kavumay

yalanlayanlar dorusu kaybedenlerdir ki kyamet saati onlara anszn

gelince, arlklarn arkalarna yüklenerek, «Dünyada ilediimiz büyük

kusurlardan ötürü yazklar olsun bize» derler. Dikkat edin, yüklendikleri

eyler ne kötüdür!*
1

âyetini açklarken öyle dedi: "Âyette geçen hasretten

kast pimanlktr. Onlar pimanlkla: "Cennete götüren amellerden

kaybettiklerimiz dolaysyla yazklar olsun bizlere!" derler. Hiçbir zalim insan

yoktur ki o ölüp kabrine konulduktan sonra onun yanma çirkin yüzlü, siyah

renkli, pis kokulu, kirli elbiseli bir adam gelmi olmasn. Ölen zalim kimse, ka-

birde yanna giren o kiiyi görünce, "Yüzün ne de çirkinmi" der, o da “Senin

amelin böyleydi!" der. Zalim: "Kokun ne pismi" deyince, o da "Senin amelin

böyle pis idi" karln verir. Zalim: "Senin elbisen ne kadar kirli" deyince, o

da: "Senin amelin böyle kirli idi" cevabn verir. Zalim: "Sen kimsin?" diye

sorunca, o: “Ben senin amelinim" cevabn verir. O, ölen zalim kiiyle birlikte

kabirde kalr ve kyamet gününde zalim olan bu kii diriltilince de ameli ona:

"Dünyada iken zevk ve ehvani arzular vastasyla ben seni tayordum. Bu

gün de sen beni tayacaksn" der. Böylece ameli o kiinin srtna binerek onu

sürer ve cehennem ateine sokar. te Yüce Allah'n: "...arlklarn

arkalarna yüklenirler..." buyruunun mânâs budur.
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Amr b. Kays el-Mulâî’den bildirir: Mümin

kabrinden çkt zaman ameli onu en güzel suretle ve en tatl kokuyla

karlayp: "Beni tandn m?” diye sorar. Mümin: "Hayr, ancak, Allah senin

kokunu ve suretini güzelletirmitir" deyince, ameli: "Sen dünyada

böyleydin. Ben senin salih amelinim. Dünyada iken sen beni tayordun, bu

gün ben seni tayacam. "O gün, takva sahiplerini, heyet olarak

Rahmân'n huzuruna toplayacaz"3
âyeti buna iaret etmektedir.

Kâfiri ise ameli en kötü surette ve en pis kokuyla karlayp: "Beni tandn

m?" diye sorar. Kâfir: "Hayr, ancak, Allah senin suretini çok çirkin ve kokunu

çok pis yapm" deyince, ameli: "Sen dünyada böyleydin. Ben senin kötü

amelinim. Dünyadayken ben seni tayordum, imdi sen beni ta" der.

"Allah'a kavumay yalanlayanlar dorusu kaybedenlerdir ki kyamet saati

’ En’âm Sur. 31
1 bn Cerîr (9/215, 217) ve bn Ebî Hâtûn 4/1281 (7226, 7229).

3 Meryem Sur. 85
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onlara anszn gelince, arlklarn arkalarna yüklenerek, «Dünyada

ilediimiz büyük kusurlardan ötürü yazklar olsun bize» derler. Dikkat

edin, yüklendikleri eyler ne kötüdür!"1

âyeti buna iaret etmektedir." 2

bn Ebî Hatim, Amr b. Kays'n vastasyla Ebû Merzûk’tan ayn rivayete

bulunmutur.

3

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, Katâde'den

bildirdiine göre âyette geçen ü »U Sil)
4 sözü “Yaptklar ne kötüdür"

manasndadr.

buî oJk && jVj ^ uj

"Dünya hayat bir oyun ve elenceden baka bir ey
deildir. Müttak olanlar için âhiret yurdu muhakkak ki

daha hayrldr. Hâla akl erdiremiyor musunuz?"
(En’âm Sur. 32)

bn Ebî Hatim, Mücâhid'in: “Her oyun lehv’dir" dediini bildirir.

5

jjJÛiJl öjjk Al
(

JLSÜ JLÎ

4)1 CjUL

"Onlarn söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduunu
biliyoruz. Aslnda onlar seni yalanlamyorlar, fakat o

zalimler açkça Allah’n âyetlerini inkâr ediyorlar."

(En ân Sur. 33)

’ En’âm Sur. 31

2 bn Cerîr (9/216, 217).

3 bn Ebî Hatim 4/1281 (7228).

4 Enam Sur. 31
s îbn Ebî Hatim 4/1281 (7230) buna yakn metinle bir rivayet. Kurtubî Tefsîr'ine

(17/254) bakn.
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Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Hâkim ve el-

Muhtâre'de Diyâ, Hz. Ali'den bildirir: Ebû Cehil, Resûlullah’a (sailaiiahu Bteyh mailem):

"Biz seni yalanlamyoruz. Senin getirdiini yalanlyoruz" deyince, "Onlarn

söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduunu biliyoruz. Aslnda onlar

seni yalanlamyorlar, fakat o zalimler açkça Allah'n âyetlerini inkâr

ediyorlar"’ âyeti nazil oldu.

1

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebû Yezîd el-Medenî’den bildirir: Hz.

Peygamber Maiyu aleyhi vesellem) Ebû Cehil ile karlanca, Ebû Cehil kendisine

yumuak davranp sorular sormaya balad. Baz arkadalan Ebû Cehil’e

urayp: "Bunu sen mi yapyorsun?" deyince, Ebû Cehil: "Evet vallahi! Ona

böyle davranyorum. Ben onun doru olduunu biliyorum, ama biz ne zaman

Abdimenâf oullarna tâbi olduk ki?" karln verdi. "Onlarn

söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduunu biliyoruz. Aslnda onlar

seni yalanlamyorlar, fakat o zalimler açkça Allah'n âyetlerini inkâr

ediyorlar
"3 âyeti buna iaret etmektedir.

4

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Ebû Meysere’den bildirin

Allah'n Resûlü Maiiahu aleyhi vesellem), Ebû Cehil'in yanndan geçerken: "Ey

Muhammedi Allah'a andolsun ki biz seni yalanlamyoruz. üphesiz bize göre

sen doru söylüyorsun. Fakat senin getirdiini yalanlyoruz" dedi. Bunun

üzerine, "Onlarn söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduunu

biliyoruz. Aslnda onlar seni yalanlamyorlar, fakat o zalimler açkça

Allah'n âyetlerini inkâr ediyorlar
"3

âyeti nazil oldu.

bn Cerîr'in, Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aleyhi vesellem)

üzgün bir ekilde otururken Cibril geldi ve: "Neden üzgünsün?" diye sordu.

Hz. Peygamber (ullalahu aleyhi vesellem): "unlar beni yalanlad " cevabn verince,

1

En am Sur. 33
1

Tirmizî (3064), bn Cerîr (9/222, 223, Naciye'nin sözü olarak), bn Ebî Hâtim 4/1282

(7234), Hâkim (2/315,
"
sahih ") ve Diyâ (748). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'f Sünen et-

Tirmizî, 590).

3 En’âm Sur. 33
4 bn Ebî Hâtim 4/1283 (7239).

5 En am Sur. 33



56 •3En'âttt Sûresi i-

Cibril: “Onlar seni yalanlamyorlar. Senin doru olduunu biliyorlar “Fakat o

zalimler açkça Allah'n âyetlerini inkâr ediyorlar
''1

dedi .

2

Ebu'-eyh, Ebû Sâlih'ten bildiriyor: “Mürikler, Mekke'de Resûlullah'

(sBiiaiiahu aievt veeiim) gördükleri zaman kendi aralarnda birbirlerine: “Bu

peygamberdir" diyorlard. “Onlarn söylediklerinin hakikaten seni üzmekte

olduunu biliyoruz. Aslnda onlar seni yalanlamyorlar, fakat o zalimler

açkça Allah'n âyetlerini inkâr ediyorlar
"3

âyeti bu konuda nazil olmutur.”

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Diyâ'n

bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, bu âyeti S eklinde eddesiz

olarak okudu ve: “Onlar, senin getirdiinden daha doru olan bir doruyu

getiremezler" dedi/

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti S $£) eklinde eddesiz olarak okudu ve: “Ne senin

peygamber olmana, ne de Kur’ân’n Kur'ân olmasna engel olamazlar. Eer

seni yalanlarlarsa ancak dilleriyle yalanlayabilirler. Onlann yaptklan seni

yalanlamaktr ama yalanc olduunu ortaya koyamazlar" dedi .
5

Saîd b. Mansûr, bn Cerir, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b'n, bu âyeti S eklinde

edesiz olarak okur ve: “Elindekini boa çkaramazlar" derdi .

6

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, Katâde'nin,

“...Aslnda onlar seni yalanlamyorlar, fakat o zalimler açkça Allah'n

âyetlerini inkâr ediyorlar
"7

âyetini açklarken: “Allah'n Resûlü olduunu

bildikleri halde inkâr ediyorlar" dediini bildirir.

8

’ Enam Sur. 33

'bn Cerîr (9/221).

* En'âm Sur. 33
4 Saîd b. Mansûr (Tafsir. 877), bn Ebî Hâtim 4/1283 (7238) ve Diyâ, el-Muhtâre (749).

5 bn Ebî Hâtim 4/1282 (7236) ve Taberânî (12658).

6
Saîd b. Mansûr (876), bn Cerîr (9/223) ve bn Ebî Hâtim 4/1282, 1283 (7237).

7 En'âm Sur. 33
8 Abdürrezzâk (1/207), bn Cerîr (9/221) ve bn Ebî Hâtim 4/1283 (7241).



Âyet: 34 57

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan'n yannda bir adam, bu âyeti(

y) eklinde okuyunca, Haan, adamn: (üî^aSo bl eklinde

okumasn söyleyip, mânâsnn: “Onlar, Hz. Muhammed’in peygamber

olduunu bildiler ama buna ramen inkâr ettiler” olduunu söyledi.’

^ Ü.U- Aij â\ oUl£ J-ifi Sfj

“Senden önce nice peygamberler yalanland ve kendilerine

yardmmz gelene kadar yalanlanmalarna ve sktrlmaya
katlandlar. Allah'n sözlerini deitirebilecek yoktur; and

olsun ki peygamberlerin haberi sana da geldi."

(En ân Sur. 34)

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

Katâde’nin, "Senden önce nice peygamberler yalanland ve kendilerine

yardmmz gelene kadar yalanlanmalarna ve sktrlmaya katlandlar.

Allah'n sözlerini deitirebilecek yoktur; and olsun ki peygamberlerin

haberi sana da geldi
" 3

âyetinin mânâsn açklarken öyle dediini bildirir:

“Duyduunuz gibi Allah, peygamberini teselli ediyor ve kendisinden önce

gelen peygamberlerin de yalanlandn, onlarn, Allah aralarnda hüküm

verinceye kadar bu yalanlamalara sabrettiini bildiriyor.” 3

bn Cerîrîin Dahhâk'tan bildirdiine göre Yüce Allah, “Senden önce nice

peygamberler yalanland. ./* âyetiyle peygamberini teselli etmektedir.

5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc, Yüce Allah,

“Senden önce nice peygamberler yalanland ..."
6

âyetiyle peygamberini

teselli ettiini söyledi .
7

' bn Ebî Hâtim 4/1283 (7242).
2 En'âm Sur. 34

3 bn Cerîr (9/225) ve bn Ebî Hatun 4/1283 (7243, 7244).

4 En'âm Sur. 34

s bn Cerîr (9/225).
6 En'âm Sur. 34

7 bn Cerîr (9/225).
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ji j>jSn j ûî «jii? üt cjkjn ,4>i iû* jâr 06 jjj

,Sb^ bu cS-i-jjl ,ji* Sil »L jJj Âj
|

45& »U_bJl ^ Ui-i

Jj fi S ,4*^; Jj.Jij û^ujj öiiJi 4*44 Lui * 6*

J>: i! JLp j,i Sil !>1 jî Ji ît Up Jjî Sjj i^uj *5^

“Eer onlarn yüz çevirmesi sana ar geldi ise, yapabilirsen

yerin içine inebilecein bir tünel ya da göe çkabilecein

bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah

dileseydi, elbette onlar hidayet üzerinde toplayp

birletirirdi, o halde sakn cahillerden olma! Ancak

(samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere

gelince, Allah onlar diriltecek, sonra da O na
döndürülecekler. O na Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!

dediler. De ki: üphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir.

Fakat onlarn çou bilmezler." (Enam Sur. 35-37 )

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta,

bn Abbâs'tan bildirdiine göre ( j liai Jf oilaLll 4U£. JS jj$

âyetinde geçen (illi) kelimesi tünel demektir. Yani: "Eer gücün yeterse

yerin dibine inebilecein bir tünel veya gökyüzüne çkacan bir merdiven ara

ve gökyüzüne çkp onlara, kendilerine getirdiimizden daha üstün bir

mucize getir. Eer ben isteseydim hepsini doru yolda toplardm.
,,J

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

Ebu'-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre âyete geçen (ÜUi) kelimesi tünel

demektir, (lik.) kelimesi ise merdiven demektir.

3

’ Enam Sur. 35
3 bn Cerîr (9/226, 228), bn Ebî Hâtim 4/1284 (7245, 7248, 7249) ve Beyhakî (377).

3 Abdürrezzâk (1/207), bn Cerîr (9/226) ve bn Ebî Hâlim 4/1284 (7246, 7247).
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Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana Yüce

Allah'n, âyette geçen (jojVl j lilî ^3) sözünün mânâsn söyle” deyince, bn

Abbâs: "Yeryüzünde bir delik bulup kaçabilirsen kaç” demektir” cevabn

verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m
ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa Adiyy b.

Zeyd’in:

“Amr kendisi için kir çukur açp pusu kurdu

Ama o kurulan pusudan korkmad
”
dediini bilmez misin?”

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Merduye, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Hasan(- Basri), jjûîi Uj)
J
âyetini

açklarken, "dinleyenlerden kast müminler, ölülerden kast ise kafirlerdir”

dedi. 3

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

Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre (... j^Üli jjûJi UJ

r&LuY âyetinde duyanlardan kast, müminlerin zikri dinlemesidir. (Mânen ölü

olan) kâfirleri ise Yüce Allah ölülerle beraber (kyamet günü) diriltecektir.
5

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

bildirdiine göre Katâde, "Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul

eder. Ölülere gelince, Allah onlar diriltecek, sonra da O’na

döndürülecekler"
6
âyetini açklarken öyle dedi: "Samimiyetle dinleyenler,

Allah'n Kitabn dinleyip ondan faydalanarak içinde yazanlan anlayp yerine

getirendir. Bu kiinin kalbi ve basireti diridir. "Ayetlerimizi yalanlayanlar

karanlklarda kalm sar ve dilsizlerdir..."
7
âyeti de doru yolu görmeyen

ve ondan faydalanmayan, manen sar ve dilsiz olan kafire misal verilmitir.”
8

’ Mesâilu Nâfi (282).

2 En'âm Sur. 36
3 bn Cerîr (9/230) ve bn Ebî Hâtim 4/1285 (7251, 7254).

* En’âm Sur. 36
3 bn Cerîr (9/230) ve ibn Ebî Hâtim 4/1285 (7252, 7255).

6 En’âm Sur. 36
' En’âm Sur. 39
8 bn Cerîr (9/230), bn Ebî Hâtim 4/1285- 1287 (7253, 7263).
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u jjdiiî pi VI h> u*jto 4 &* & ^
p-fcJ <J\ p tû^ o* t/

"Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki

kanadyla uçan kulardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi

topluluklardr. Biz o kitapta hiçbir eyi eksik brakmadk.
Nihayet (hepsi) toplanp Rablerinin huzuruna

getirilecekler." (Enam Sur. 38 )

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

eyh'in bildirdiine göre Mücâhid jU yj)

1

âyetini açklarken: “Bunlar,

kendileriyle tanndklan isimleri bulunan snflar halindedirler" dedi .

1

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

bildirdiine göre Katâde, "Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde)

iki kanadyla uçan kulardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardr.

Biz o kitapta hiçbir eyi eksik brakmadk. Nihayet (hepsi) toplanp

Rablerinin huzuruna getirilecekler
" 3

âyetini açklarken: "Kular bir ümmet,

insanlar bir ümmet ve cinler bir ümmettir" dedi/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî, fal blj)
5 âyetinin

mânâsn açklarken: "Sizin gibi varlklardr" demitir .

6

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Cerîr'den bildirir: "Zerreden hayvanlara kadar

Allah'n yaratt her ey bir ümmettir." 7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim Ali'nin vastasyla bn Abbâs'n, (

U

^ ck>)’ âyetini açklarken: "Ümmü'l-Kitab’da yazmadmz bir

ey yoktur" dediini bildirir .

1

’ En'âm Sur. 38
J bn Cerîr (9/233) ve bn Ebî Hâtim 4/1285 (7256).

3 En'âm Sur. 38

4 Abdürrezzâk (1/208), bn Cerîr (9/233) ve bn Ebî Hâtim 4/1285, 1286 (7257).

5 En'âm Sur. 38
6 bn Cerîr (9/233) ve bn Ebî Hâtim 4/1 286 (7257)

7 bn Cerîr (9/233, 234).
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Abdürrezzâk ve Ebu’-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre “Biz o kitapta

hiçbir eyi eksik brakmadk..."3 âyetinde kastedilen kitap, Allah katndaki

kitaptr.
4

uabu' l-îmat’da Beyhakî, Tâli't-Telhs'te Hatîb ve bn Asâkir, Ubeydullah

b. Ziyâd el-Bekrî'den bildirir: Resûlullah’n (»iiiBhu aleyhi veseilem} arkadalanndan

olan Busr el-Mâzinî'nin iki olunun yanma girip: “Allah size merhamet etsin.

Bizden biri binee binip ona kamçyla vuruyor veya gemini çekiyor. Bu

konuda Hz. Peygamberden (saiiaiishu aleyhi veseiiem) bir ey duydunuz mu?” diye

sordum. Onlar “Hayr cevabn verince içeriden bir kadn bana seslenip: “Ey

kii! Yüce Allah Kitab’nda: "Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve

(gökyüzünde) iki kanadyla uçan kulardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi

topluluklardr. Biz o kitapta hiçbir eyi eksik brakmadk. Nihayet (hepsi)

toplanp Rablerinin huzuruna getirilecekler
"5 buyuruyor” dedi. Bunun

üzerine onlar: “Bu bizim kzkardeimizdir ve bizden büyük olup Resûlullah'a

(sBiiaiiahu aleyhi vasBiism) yetimitir” dediler.
6

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

^ v i3Ui d d°j*)
7 sözünün mânâs hakknda: “Kitapta unuttuumuz bir ey

brakmadk. Her ne varsa mutlaka o Kitapta vardr” demitir.

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Enes b. Mâlik’e: “Hayvanlarn cann kim

alr?” diye sorulunca: “Ölüm melei” karln verdi. Haan, Enes’in bu

cevabndan haberdar olunca: “Doru söylemi. Bu konu Allah'n Kitab'nda

vardr” deyip: "Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki

kanadyla uçan kulardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardr..."9

âyetini okudu.

’ En am Sur. 38
1 bn Cerîr (9/233, 234) ve bn Ebî Hatim 4/1286 (7259).

5 En am Sur. 38
4 Abdürrezzâk (1/207).

5 En am Sur. 38
5 Beyhakî (11066), Hatîb (2/485) ve bn Asâkir (37/431).

7 Enam Sur. 38
8 bn Cerîr (9/234) ve bn Ebî Hatim 4/1286 (7260).

9 Enam Sur. 38



62 &En'âtt Sûresi&

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Eb'-eyh bildiriyor: bn Abbâs, "Nihayet

(hepsi) toplanp Rablerinin huzuruna getirilecekler
"1

âyetini açklarken:

"Hayvanlarn ve kularn haredilmeleri (toplanmalar) ölmeleridir" dedi .

2

Abdürrezzâk, Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim

bildiriyor: Ebû Hureyre der ki: "Kyamet gününde Allah bütün mahlûkat,

hayvanlan, dier canllar, kular ve hereyi haredeçektir. O günde Yüce

Allah'n adaleti, boynuzsuz hayvan lehine boynuzludan hakkn alnaca

seviyeye kadar ulaacaktr. Daha sonra Yüce Allah bunlara "Toprak olunuz!"

diyecektir. O gün kâfir: "Keke toprak olsaydm diyecektir
"3 Eer isterseniz:

"Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadyla uçan

kulardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardr. Biz o kitapta hiçbir

eyi eksik brakmadk. Nihayet (hepsi) toplanp Rablerinin huzuruna

getirilecekleri
'4

âyetini okuyunuz."5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebû Zer öyle der: Resûlullah’n (saiiaiiahu alay:

i

«senem) yannda iki koyun toslanca, Allah'n Resûlü (»iaiiahu alevdi *eseiiem> bana: "Ey

Ebû Zeri Bunlarn ne için toslatklarn biliyor musun " diye sordu. Ben:

"Hayr" cevabn verince, Hz. Peygamber (saHaiiahu aleyh veseiiem) öyle buyurdu:

"Fakat Allah bilir ve ikisi arasnda hüküm verecektir Ebû Zer der ki: “Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vEseiiam) vefat etmeden önce bize gökteki kuun kanatlar

hakknda bile bilgi verdi ."6

L;& U; & liî ji oUÎill ^ p> && ijJsr

"Âyetlerimizi yalanlayanlar karanlklar içinde kalm sar
ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu artr, diledii

kimseyi de doru yola iletir." (tinim Sur. 39)

' En'âm Sur. 38
J bn Cerîr (9/234, 235) ve ibn Ebî Hatim 4/1286 (7261).

3 Ebe Sur. 40
4 En'âm Sur. 38
3 bn Cerîr (9/235, 236), bn Ebî Hatim 4/1286 (7262) ve Hakim (2/316, “sahîh").

6 bn Cerîr (9/236).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Munzi ve bn Ebî Hâtim bildirir: Katâde,

"Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlklar içinde kalm sar ve dilsizlerdir.

Allah kimi dilerse onu artr, diledii kimseyi de doru yola iletir"' âyetini

açklarken öyle dedi: “Doru yolu görmeyen ve ondan faydalanmayan kâfir,

sar ve dilsiz olarak vasfedilmitir. Bu kii karanlklarda akn bir vaziyette

kalr ve oradan çkamaz.”

1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû Yûsuf el-Medenî der ki: “Kurîân’da,

insanolunun dilemesinden bahseden her âyet, "Allah kimi dilerse onu

artr, diledii kimseyi de doru yola iletir
" 3 âyetiyle neshedilmitir.”

/ % *

^ 4
I • l f-L-Ülj çilli» jl JLâij

"üphesiz ki, senden önce ümmetlere peygamberler

göndermitik; onlan yalvarsnlar diye darlk ve skntya
sokmutuk." (Knm Sur. 42)

Ebu'-eyh'in Saîd b. Cübeyrîden bildirdiine göre âyette geçen sknt ve

darlktan kast, idareciden korkmak ve pahallktr.

u ilkin& Juj tfji <L-i i»iî ^ *\ HjJi

Oj-LiJû I jj\S

"Hiç deilse, onlara iddetimiz geldii zaman yalvarp

yakarmal deil miydiler? Lâkin kalbleri katlat, eytan da
yaptklann onlara güzel gösterdi." (En’âm Sur. 43)

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh bildirir: Katâde: "Hiç deilse,

onlara azabmz geldii zaman yalvarp yakarmak deil miydiler? Lâkin

kalbleri katlat, eytan da yaptklarn onlara güzel gösterdi
"4

âyetini

1

En am Sur 39
1 bn Cerîr (9/238) ve bn Ebî Hâtim 4/1286, 1287 (7263, 7264).

* Enam Sur. 39
4 En am Sur. 43
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açklarken öyle dedi: "Azab geldii zaman bile kalplerinin kat olmasn

ayplamtr. Onlar Allah'n azabn küçümseyip hafife aldlar. Allah sîzlere

hayrlar versin, sîzler Allah’n azab geldiinde kalpleriniz katlap onu hafife

almaynz. Çünkü Yüce Allah sizden önceki bir topluluu bu sebeple

ayplamtr.” 1

Uj i» lii Î&VÂ* Lii>üuü
6 • 9

' *

ijiüi jjJ\ pjsi jjb p.» l^î iîiû p-iüiil i^jl

(^rJUl Oj 4Û ii^lj

"Kendilerine yaplan uyanlan unuttuklarnda, (indirmi

olduumuz sknt ve musibetleri kaldrp) üzerlerine her

eyin kaplarn açtk. Nihayet kendilerine verilenler

yüzünden mardklar zaman onlar anszn yakaladk,

birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Böylece

zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi

Allah a mahsustur.” (En’&m Sur. 44 . 45 )

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ali'nin vastasyla bn Abbâs’n,

(4j i3# ; 3JU liü)
2

âyetinin mânâsnn: "Kendilerine yaplan uyarlar

unuttuklannda..." olduunu söyledi.
3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’in, (dj \l 3JU lils)
4 âyetinin

mânâsn açklarken öyle dediini bildirir: “Allah'n ve Peygamberinin dave:

ettikleri eyden yüz çevirip reddettiler.”5

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

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid "Üzerlerine her eyin kaplarn

’ bn Ebî Hâtim 4/1289 (7281).

' En’âm Sur. 44

3 bn Cerîr (9/244) ve bn Ebî Hâtim 4/1290 (7282).

* En am Sur. 44
5 bn Cerîr (9/244).
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açtk..."
1

sözünü açklarken: "Allah, ilk nesile dünya rahatl ve kolay bir

hayat verdi" dedi .

2

Abdürrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî HâtinV'in Katâde’den bildirdiine göre

"Üzerlerine her eyin kaplarn açtk..."3 sözünün mânâs, onlara rahatlk ve

bol nzkn verilmesidir/

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh bildirir: Süddî, "Kendilerine yaplan

uyarlar unuttuklarnda, (indirmi olduumuz sknt ve musibetleri

kaldrp) üzerlerine her eyin kaplarn açtk. Nihayet kendilerine verilenler

yüzünden mardklar zaman onlar anszn yakaladk, birdenbire onlar

bütün ümitlerini yitirdiler. Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi.

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur"5 âyetini açklarken: "Kendilerine

verilen rzkla mardklarnda onlar anszn yakalayverdik. Onlar da

ümitsizlie kaplp akna döndüler. Böylece zulmeden toplumun nesli

kesildi" dedi .

6

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Muhamed b. en-

Nadr el-Hârisî'nin (Üu (Jbüaî-I)
7

âyetini açklarken: "Onlar anszn

yakalanmadan önce kendilerine yirmi yl mühlet verilmiti" dediini bildirir.

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd (...

jjjJ ^b kiU ...)
9
âyetini açklarken öyle dedi: “Mublis: Kiiye engel

olamayaca kötülüün isabet etmesidir. Müblis (ümitsiz) mütekin’den

(boyun eenden) daha zordur. Böylece zalim topluluun nesli kesildi ."
10

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Mücâhid'den bildirdiine göre (p^li)

kelimesinin kökü, üzülmektir. Baka bir lafzda ise ümitsizlie dümektir.

’ En am Sur. 44
1 bn Cerîr (9/244) ve bn Ebî Hâtim 4/1290 (7284, 7285).

i En’âm Sur. 44
4 Abdürrezzâk (1/209), bn Cerîr (9/245) ve bn Ebî Hâtim 4/1290 (7286).

5 Enam Sur. 44, 45
6 bn Cerîr (9/246-248) ve bn Ebî Hâtûn 4/1291- 1293 (7290, 7300, 7302).

7 En am Sur. 44
a bn Cerîr (9/246, 247) ve bn Ebî Hâtim 4/1292 (7296).

’ En'âm Sur. 44, 45
10 bn Cerîr (9/248, 250) ve bn Ebî Hâtim 4/1292, 1293 (7301, 7303).
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bn Ebî Hâtim, Süddî'nin: “blâs, yüzün deimesidir. blîs’e bu adn

verilmesi, Yüce Allah’n onun yüzünü deitirip bozmasdr” dediini bildirir .

1

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bnu’l-Münzir, Taberânî, el-Kebîr*de,

Ebu’-eyh, bn Merdûye ve uabu'l-îman’da Beyhakî'nin, Ukbe b. Âmir'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi «selimi):
"
Kulun günah ilemesine•

ramen Allah'n, dünya nimetlerinden o kulun sevdii eyleri ona verdiini

gördüün zaman, bil ki bu, Allah tarafndan onun için bir istidracdr

'

buyurup: “"Kendilerine yaplan uyarlar unuttuklarnda, (indirmi

olduumuz sknt ve musibetleri kaldrp) üzerlerine her eyin kaplarn

açtk. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden mardklar zaman onlar

anszn yakaladk, birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Böylece

zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a

mahsustur"1 âyetini okudu .

3

ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin, Ubâde b. es-Sâmit’ten

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiialiahu aleyh «selM öyle buyurdu: "Yüce Allan

bir topluluun neslinin devam etmesini veya gelimesini dilerse, onlara nzk,

doruluk adalet ve iffet verir. Bir kavmin de kökünün kesilmesini dilerse; onlara

ihanet kapsn açar." Sonra Allah’n Resulü (sayiahu aleyhi «alem): "Kendilerine

yaplan uyarlar unuttuklarnda, (indirmi olduumuz sknt ve

musibetleri kaldrp) üzerlerine her eyin kaplarn açtk. Nihayet

kendilerine verilenler yüzünden mardklar zaman onlan anszn

yakaladk, birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Böylece zulmeden

toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur" 4

âyetlerini okudu .

5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Hasan( Basrî’nin) öyle dediini bildirir:

“Allah kimin rzkn geniletir de kendisinin imtihan edildiini görmezse; onun

shhatli bir görüü yoktur. Allah kimin nzkn daraltr da o kii kendisine

’ bn Ebî Hâtim 4/1292 (7298).

1 En’âm Sur. 44, 45
5 Ahmed 28/547 (17311), bn Cerir (9/248, 249), bn Ebî Hâtim 4/290 (7288), Taberânî

17/330, 331 {913, 914) ve Beyhakî (4540). Miisned'n muhakkikleri hadisin hasen

olduunu söyledi. F.Ibânî, es-Silsiletu's-Sahüufya (414) bakn.
4 En am Sur 44, 45
5 bn Ebî Hâtim 4/1290 (7283). Hadis zayftr. Elbânî, Daifu'l-Câmi (347).
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yardm edildiini görmezse; onun da shhatli bir görü ve akl yoktur." Sonra

Haan: 'Kendilerine hatrlatlan unuttuklarnda, onlara her eyin kapsn

açtk; kendilerine verilene sevinince anszn onlar yakaladk da umutsuz

kalverdiler"' âyetini okuyup: "Kâbe’nin rabbine yemin olsun ki onlar imtihan

edildiler. Onlara ihtiyaçlar verildi, sonra da cezaya çarptnldlar" dedi .

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Câfer der ki: "Yüce Allah Hz. Dâvud'a:

"Her halde Benden kork. En fazla da nimetlerin bol olduu zamanda, o

bolluk içindeyken seni yere vurup yüzüne bakmamamdan kork" diye

vahyetti.

Beyhakî, uabu'l-hnan’da bildirir: Ebû Hazm der ki: "Kendisine isyan

ettiin halde Allah sana nimetlerini pepee gönderiyorsa, ondan sakn. Seni

Allah'a yaklatrmayan her nimet bir beladr." 3

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "Kendilerine hatrlatlan

unuttuklarnda, onlara her eyin kapsn açtk; kendilerine verilene

sevinince anszn onlar yakaladk da umutsuz kalverdiler"
4

âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: "Bir kavim Allah'n emrine kar gelmiti.

Allah bir kavmi ancak onlann bolluk, gafleti ve nimet içinde olduklar

zamanda alp yakalayverir. Allah’n size verdii boluk ve refaha aldanarak sizi

sevdiini sanp aldanmaynz. Ancak fasklar Allah hakknda yanlgya

düerler."

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Rabî b. Enes: "Sivrisinek aç

olduu müddetçe hayatta kalr. Doyduu zaman ise ölür. nsanolu da ayn

ekilde, dünya malyla dolduu zaman Allah onu alr (ve cezalandnr)” deyip:

"Kendilerine hatrlatlan unuttuklarnda, onlara her eyin kapsn açtk;

kendilerine verilene sevinince anszn onlar yakaladk da umutsuz

kalverdiler"5 âyetini okudu .

6

’ En âm Sur. 44

' bn Ebî Hâlim 4/1290 (7283). Hadis» zayftr, lilbânî. Da îfu'l-Câmi' (347)

' Beyhakî (4538).

* En'âm Sur. 44
5 En'âm Sur. 44
6 bn Cerîr (1/423).
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Tastî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak kendisine: (
iait

!*Ük jjiîl ç^âi yS) âyetinin mânâsn açklar msn?" diye sorunca, bn Abbâs

"Kökleri kurudu nesilleri kesildi" mânâsndadr" karln verdi. Nâfi: "Peki.

Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca

da, bn Abbâs öyle demitin "Tabii ki! Züheyriin:

"Arka ayaklarnn üstüne aka kalkm atm

Azna vurulan gemden etleri kesilmekte
"
dediini iitmedin mi?"

1

jr* >* ^jUâjîj Üll üj fJJ Ji

il ^jt Ji * i

J

jlAj 4» fi jkîl p-îÇti fi»

J-jî uj * ilkl
f
jîi Sj iiü Ji 5*4 jî îjû fiil 4.1li firiî

S/j Sû cb.tj iiî lA cs.Ari Sil jj^i

J * o i4 15 U; 4.II fi-:.;
Uj4L \j‘js * 0444 4i

UU Jl 4Ö jy Nj 44JI fût 4» Jîi> fid jyi '

öjpz sût >Jij >pSii 4M Ji J J U S; Q\ i;

"De Ki: Ne dersiniz; eer Allah kulaklarnz sar,
gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse bunlan size

Allah tan baka hangi tanr geri verebilir! Bak, delilleri

nasl açklyoruz. Onlar hâla yüz çeviriyorlar! De ki: Söyler

misiniz; size Allah'n azab anszn veya açkça gelirse,

zalim toplumdan bakas m helak olur? Biz, peygamberleri

ancak müjdeleyiciler ve uyarclar olarak göndeririz. Kim
iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar

üzüntü de çekmeyecekler. Âyetlerimizi yalanlayanlara

gelince, yoldan çkmalarndan dolay onlar azap

çekeceklerdir. De ki: Ben size, Allah'n hâzineleri benim
yanmdadr, demiyorum. Ben gayb da bilmem. Size, ben bir

meleim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana

’ Mesâitu Nâfi’ (262).
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uyarm. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düünmez
misiniz?" (Enâm Sur. 46-50)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre âyette geçen (o^-Lj)’ kelimesinin mânâs yüz çevirmektir.

2

Tastî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak kendisine:

kelimesinin mânâsn açklar msn?” diye sorunca, bn Abbâs:

“yüzçevirmek” mânâsndadr” karln verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir

ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs

öyle demitin “Tabi ki! Yoksa sen Süfyân b. el-Hâris’in

indirilen her haktan yüzçevirmemize yamen

Allah 'in bize karg olan hilmine ayorum dediini bilmez misin?
4

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

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "...Âyetleri nasl türlü türlü

açkladmza bir baksana, sonra da onlar yüz çevirirler. De ki: Söyler

misiniz; size Allah'n azab anszn veya açkça gelirse, zalim toplumdan

bakas m helâk olur?"5 âyetlerini açklarken öyle dedi: sözünün

mânâs yüzçevirmektir. Onlar, emniyet içindeyken veya bakarken azab size

gelirse zalim toplumdan bakas m helak olur. "... De ki: Kör ile gören hiç bir

olur mu? Hiç düünmez misiniz?"
7 âyetinde geçen kör ve görenden kast ise

dalalette olan ve doru yolda olandr.”8

bn Cerîriin bn Zeyd’den bildirdiine göre Kur’ân'da geçen her "Fsk"

kelimesinin mânâs “yalan” demektir.

9

’ En'âm Sur. 46
a bn Cerîr (9/253) ve bn Ebî Hâtim 4/1294 (7310).

i Enam Sur. 46
4 El-tkân 'da (2/84) geçtii üzere Tastî.

5 En'âm Sur. 46, 47
6 En'âm Sur. 46
7 En'âm Sur. 50
a bn Cerîr (9/2253, 254, 257) ve bn Ebî Hâtim 4/1294, 1296 (7311, 7313, 7314, 7322,

7324).

9 bn Cerîr (9/255).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh Katâde’nin, “...De

ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düünmez misiniz?"' âyetini açklarken

öyle dediini bildirir: “Kör, Allah’n, üzerindeki hakndan ve verdii nimetler

kar kör olan kafir demektir. Gören ise, ibret gözüyle bakan, Allah’ tevh<d

edip Rabbini raz edecek ameller yapan ve Allah’n kendisine verdiklerinde n

faydalanan mümindir.’’
2

CA (4^ ûî jiiîj

J Jx3l» Ojpj * ûyfe
f
jUl

s

cA cA u ^^-A

M* lîp * fil Issg ^^ Al ^
& fbL* jfi IL;& ûj4e

* p~rj ^ *4** (^î cM* <y

J—*** oÜ^M
/ / /

“Rablerinin huzurunda toplanacaklanndan korkanlan

onunla (Kur'ân ile) uyar. Onlar için Rablerinden baka ne

bir dost, ne de bir arac vardr; belki saknrlar. Rablerinin

rzasn isteyerek sabah akam O na yalvaranlan kovma!

Onlarn hesabndan sana bir sorumluluk; senin hesabndan
da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki bunlar kovup

da zalimlerden olasn! Böylece, «Aramzdan Allah bunlara

m iyilikte bulundu?» demeleri için onlar birbiriyle

denedik. Allah ükredenleri iyi bilen deil midir?

Âyetlerimize inananlar sana geldiinde onlara de ki; Selâm

size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazd. Gerçek u
ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra

ardndan tövbe edip de kendini slah ederse, bilsin ki Allah

1

F.n âm Sur. 50
5 bn CVrîr (9/257).
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çok balayan, çok esirgeyendir. Böylece suçlularn yolu

belli olsun diye âyetleri iyice açklyoruz."
(Knâm Sur. 51-55)

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirir: "Resûlullah'n MMu
aleyhi mailem) yannda, Suheyb, Ammâr, Bilâl ve Habbâb gibi müzlümanlarn

zayflan varken Kurey topluluu geldi ve: "Ey Muhammedi Kavmini brakp

ta bunlarla birlikte olmaya m raz oldun? Biz bunlara m tabi olacaz. Bunlar

yanndan kov, onlan kovarsan belki sana tabi oluruz” dediler. Bunun üzerine:

"Rablerinin huzurunda toplanacaklarndan korkanlan onunla (Kurîân ile)

uyar. Onlar için Rablerinden baka ne bir dost, ne de bir arac vardr; belki

saknrlar. Rablerinin rzasn isteyerek sabah akam O'na yalvaranlar

kovma!... De ki: Acele istediiniz ey benim elimde olsayd, elbette benimle

sizin aranzda i bitirilmiti. Allah zalimleri daha iyi bilir"' âyetleri nazil

oldu.”
1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir krime'den bildirir: Utbe b. Rabîa, eybe b.

Rabîa, Kuraza b. Abdiamr b. Nevfel, Haris b. Âmir b. Nevfel ve Mut'im b.

Adiyy b. el-Hiyâr b. Nevfel, Abdimenâf'n kafirlerinin ileri gelenleryle Ebû

Tâlib'e gidip: "Eer kardeinin olu, bizim kölelerimiz ve içilerimiz olan u
köleleri kovarsa, bizim gönlümüzde daha büyük, bizim yanmzda daha itaat

edilen ve bizim tabî olmamza daha yakn olan olur" dediler. EbuTâlib,

Resûlullah'a (safcfehu aleyhi veseiiem) onlann söylediini aktarnca, Ömer b. el-Hattâb:

"Ey Allah'n Resûlü! Sözlerinden ne kasdettiklerini ve ne yapacaklarn

görmemiz için bunu yapsanz” dedi. Bunun üzerine Allah: "Rablerinin

huzurunda toplanacaklarndan korkanlar onunla (Kur'ân ile) uyar. Onlar

için Rablerinden baka ne bir dost, ne de bir arac vardr; belki saknrlar.

Rablerinin rzasn isteyerek sabah akam O'na yalvaranlar kovma! Onlarn

hesabndan sana bir sorumluluk; senin hesabndan da onlara herhangi bir

sorumluluk yoktur ki bunlar kovup da zalimlerden olasn! Böylece,

"Aramzdan Allah bunlara m iyilikte bulundu?" demeleri için onlar

'Enam Sur. 51-58
1 Ahmed 7/92 (3985), bn Cerîr (9/258, 259), bn Ebî Hatim 4/1299 (7342), Taberânî

(10520) ve Ebû Nuaym (1/346). Müsned'in muhakkikleri hadisin hasen olduunu söyledi.
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birbiriyle denedik. Allah ükredenleri iyi bilen deil midir?'
1

âyetlerini

indirdi. Müriklerin, uzaklatnlmalann istedikleri kiiler: Bilâl, Ammâr b.

Yâsir, Huzeyfe'nin azatls Salim, Esîd'in azatls Suheyb, bn Mes'ûd, Mikdâd

b. Amr, Vâkid b. Abdillah el-Hanzalî, Amr b. Abdiamr Zu'-imâleyn, Mersed

b. Ebî Mersed gibileri vard. Kureyin ileri gelenleri, azatllar ve anlamallar

hakknda: "Böylece, "Aramzdan Allah bunlara m iyilikte bulundu?"

demeleri için onlar birbiriyle denedik. Allah ükredenleri iyi bilen deil

midir?"
1

âyeti inince, Hz. Ömer gelip söylediklerinden dolay özür diledi.

Bunun üzerine: "Âyetlerimize inananlar sana gelince: «Size selam olsun»

de. Rabbiniz, sizden kim bilmeyerek fenalk iler de arkasndan tövbe eder

ve nefsini düzeltirse, ona rahmet etmeyi kendi üzerine almtr. O, balar
ve merhamet eder"3

âyeti indi .

4

bn Ebî eybe, bn Mâce, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtirr,

Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Ebû Nuaym, el-Hilye’de ve Beyhak',

Delâil’de, Habbâb'dan bildirir: Akra b. Hâbis et-Temîmî ve Uyeyne b. Hsn el-

Fezârî, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) yanna geldiler. Onun, Bilal, Süheyb,

Ammar ve Habbab gibi, müminlerin mustaz'aflannn yannda oturduunu

görüp bunlan küçümsediler ve Hz. Peygambere gidip onunla babaa kaldlar

ve öyle dediler: “Biz, senin bize, araplann bu vesileyle üstünlüümüzü bilip

tanyacaklar özel bir meclis tertiplemeni istiyoruz. Çünkü araplann kafileleri

senin yanma gelir, biz de araplann bizleri bu kölelerle birlikte görmelerinden

utannz. O bakmdan biz yanna geldik mi, bunlan yanndan kaldr, gitsinler.

Biz yanndan ayrlp gittik mi, istersen onlarla beraber oturursun.” Hz. Pey-

gamber de: "Olur" dedi. Bu sefer onlar: “Bu hususta bize bunu yerine getire-

ceine dair bir belge yaz dediler.” (Habbab devamla) der ki: “Bir sahife geti-

rilmesini istedi ve Ali'yi da biz bir tarafta oturuyorken yazmak üzere çard.

Bunun üzerine Cibril inip: “Rablerinin rzasn isteyerek sabah akam O'na

yalvaranlar kovma! Onlarn hesabndan sana bir sorumluluk; senin

hesabndan da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki bunlar kovup da

zalimlerden olasn! Böylece, "Aramzdan Allah bunlara m iyilikte

bulundu?" demeleri için onlar birbiriyle denedik. Allah ükredenleri iyi

’ En'âm Sur. 51, 52, 53
1 En'âm Sur. 53
5 En'âm Sur. 54
1 bn Cerîr (9/262, 263).
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bilen deil midir? Âyetlerimize inananlar sana geldiinde onlara de ki:

Selâm size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazd. Gerçek u ki:

Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardndan tövbe edip de

kendini slah ederse, bilsin ki Allah çok balayan, çok esirgeyen dir"'

âyetlerini indirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiioiiahu aleyhi veseüem) elindeki

kad atp bizi çard. Yanna gittiimizde: “...Selâm size! Rabbiniz

merhamet etmeyi kendisine yazd....'’
2

âyetini okuyordu. Artk biz

Resûlullah'n (seMiahu bM» «seiM ile beraber oturuyorduk, o gitmek istedii

zaman kalkp gidiyor ve bizi orada brakyordu. Bunun üzerine: "Ey

Muhammed, rablerinin rzasn dileyerek sabah akam ona ibadet

edenlerle birlikte dur, sabret sakn dünya hayatnn ziynetine kaplp

gözünü onlardan ayrma..."3
âyeti nazil oldu. Bundan sonra artk Resulullah

(saiiellehu aleyhi veaellem) bizimle birlikte oturuyordu. Onun kalkma zaman gelince biz

kalkyorduk ve onu brakyorduk ki o da kalksn."4

Zübeyr b. Bekkâr, Ahbâru'l-Medine’de, ufra’nn azatls Amr b. Abdillah

b. el-MuhâciJin, Mescid-i Nebevinin içinde bulunan direin yannda öyle

dediini bildirir Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi nseiiem) nafile namazlarn en çok

bunun yannda klard. Sabah namazn klnca yanna giderdi. Zayflar,

miskinler, hastalar, müellefe-i kulûb ve Mescid’den baka kalaca yeri

olmayanlar kendisinden önce orada toplanp halka olutururlard. Allah'n

Resûlü (sBBiiehu aleyhi reseliem) sabah namazndan sonra onlann yanna gider ve o

gece kendisine nazil olan âyetleri okur ve güne douncaya kadar sohbet

ederlerdi. Toplumun ileri gelenleri zenginleri ve eraf gelip Resûlullah'n

(saiBiahuai«yhirt»aiiBfn) yannda oturacak yer bulamadlar. Hem onlar Hz. Peygamber

(sallellahu aleyhi vmellem) le beraber oturmak stediler, hem Resûlultah (salBlehu aleyhi vesellem)

onlarla oturmak istedi. Bunun üzerine: "Sabah akam Rablerinin rzasn

dileyerek O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatnn

güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayrma. Bizi anmasn

1 En'âm Sur. 52, 53, 54
J En'âm Sur. 54
3 Kehf Sur. 28

« bn Ebî eybe (12/207, 208), bn Mâce (4127), Metâlibul-ÂIiye'de (3977) geçtii üzere

Ebû Ya'lâ, bn Cerîr (9/259- 261), bn Ebî Hatim 4/1297, 1300 (7331, 7346), Taberânî

(3693), Ebû Nuaym (1/344) ve Beyhakî (1/352, 353). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen bn Mâce, 3329).
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kendisine unutturduumuz ve iinde ar giderek hevesine uyan kimseye

uyma. Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen

inkâr etsin. Biz, zalimlere öyle bir cehennem hazrladk ki, onun duvarlar

kendilerini çepe çevre kuatmtr. (Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar

imdatlarna, erimi maden gibi yüzleri halayan bir su ile cevap verilir. Ne

fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri!"

1

âyetleri nazil oldu.

Bunun üzerine onlar: “Ey Allah'n Resûlü! Bu (zayf ve miskinleri',

etrafndan kovsan da, biz seninle oturan kardelerin olsak ve sender

aynlmasak” dediler. Onlann bu sözüne karlk: "Sabah akam, Rabblerinin

rzasn isteyerek O’na yalvaranlar kovma. Onlarn hesabndan sana bir

sorumluluk yoktur, senin hesabndan da onlara bir sorumluluk yoktur k
onlar kovarak zulmedenlerden olasn. Böylece, «Aramzdan Allah bunlara

m iyilikte bulundu?» demeleri için onlar birbiriyle denedik. Allah

ükredenleri iyi bilen deil midir?"* âyetleri nazil oldu .

3

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Müslim, Nesâî, bn Mâce, bn Cerir, bnu'l-Münzir.

bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Hâkim, Ebû Nuaym, el

Hilye’de ve Beyhakî, Delâil’de, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirin “Bu âyet alt

kii hakknda nazil olmutur: ben, Abdullah b. Mes'ûd, Bilâl, Huzeyl’den bir

adam ve iki kii hakknda. Medine’nin ileri gelenleri: “Ey Allah'n Resûlü!

Bunlan kov. Biz, bunlara tabi olmaktan utanyoruz” dediler. Bunun üzerine

kalbine Allah ne diledi ise o geldi ve içinden bir eyler geçirdi, Yüce Allah:

"Sabah akam, Rabblerinin rzasn isteyerek O'na yalvaranlar kovma.

Onlarn hesabndan sana bir sorumluluk yoktur, senin hesabndan da

onlara bir sorumluluk yoktur ki onlar kovarak zulmedenlerden olasn.

Böylece, «Aramzdan Allah bunlara m iyilikte bulundu?» demeleri için

onlar birbiriyle denedik. Allah ükredenleri iyi bilen deil midir?"*

âyetlerini indirdi .

5

1 Kehf Sur. 28, 29
1 Enam Sur. 52, 53
3 Vefâu'l-Vefâ'ya (444, 445) bakn.
4 En'âm Sur. 52, 53

5 Abd b. Humeyd (
Muhtehab

,

131), Müslim (2413), Nesâî, S. el-Kübrâ (8220), bn Mâce

(4128), bn Cerîr (9/262), bn Ebî Hatim 4/1298 (7331'den sonra), bn Hibbân (6573;,

Hakim (3/319), Ebû Nuaym (1/346) vc Beyhakî (1/353).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Âyette kovulmamalan istenen kiiler

namaz klanlardr. Bilâl ve bn Ümmü Abd Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi mOmi ile

beraber otururdu. Kureyliler onlan küçük görerek: "Eer bunlar ve

benzerleri omasayd Hz. Muhammed ile beraber otururduk" dediler.

Resûlullah'n (saiiaiiahj aleyhi mailem) bunlan kovmas yasakland ve: "Sabah akam,

Rabblerinin rzasn isteyerek O'na yalvaranlar kovma. Onlarn hesabndan

sana bir sorumluluk yoktur, senin hesabndan da onlara bir sorumluluk

yoktur ki onlar kovarak zulmedenlerden olasn. Böylece, «Aramzdan Allah

bunlara m iyilikte bulundu?» demeleri için onlan birbiriyle denedik. Allah

ükredenleri iyi bilen deil midir?"

1

âyetleri nazil oldu.
1

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Rabî b.

Enes der ki: Aralannda, Bilâl, Suheyb ve Selmân’n da bulunduu kiiler

Resûli'llah'n (ulaliafa aleyh, resefem) meclisinde bulunmak için yarrlard. Toplumun

ileri gelenleri ve eraf geldiinde ise Resûlullah'a isaiiaiiahu aleyhi «eselim) yakn yer

bulamadklanndan dolay bir kenarda otururlard. Bunun üzerine ileri

gelenler: "Suheyb, Rum diyanndandr. Selmân ise Fârisî'dir. Bilâl da

Habeî’dir. Bunlar gelip Resûlullah’n (saUlahu aleyhi veseJlem) yannda oturuyor, biz ise

bir kenarda oturuyoruz" dediler. Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vesdiem): "Biz, kavminin

ileri gelenleri ve efendileriyiz. Geldiimiz zaman bizi kendine yaklatrsan"

dediler. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi meiM dediklerini yapmak isteyince, Allah:

"Sabah akam, Rabblerinin rzasn isteyerek O'na yalvaranlar kovma.

Onlarn hesabndan sana bir sorumluluk yoktur, senin hesabndan da

onlara bir sorumluluk yoktur ki onlan kovarak zulmedenlerden olasn ."3

âyetini indirdi.

bn Asâkir, Mücâhid’in öyle dediini bildirir: Kurey’in ileri gelenleri

Resûlullah’a (saflaiishu aleyhi reseiiem) gelince, Bilâl, Suheyb, bn Ümmü Abd (bn

Mes’ud), Ammâr ve Habbâb gibi sahabenin etrafn çevirmi olduunu

görürlerdi. Bunun üzerine: "Bilâl Habeî'dir. Selmân, Fârisî'dir. Suheyb ise

Rum diyanndandr. Eer onlan bir kenara çekerse onun yanma gidebilirdik”

derlerdi. Bunun üzerine: "Sabah akam, Rabblerinin rzasn isteyerek O’na

1

En'âm Sur. 52, 53
1 bn Cerîr (9/261) ve bn Ebî Hâtim 4/1299 (7339).

3 En'âm Sur. 52
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yalvaranlar kovma. Onlarn hesabndan sana bir sorumluluk yoktur, senin

hesabndan da onlara bir sorumluluk yoktur ki onlar kovarak

zulmedenlerden olasn."1

âyeti indi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ali'nin vastasyla bildirir: ibn

Abbâs, "Sabah akam, Rabblerinin rzasn isteyerek O’na yalvaranlar

kovma ..."3 âyetini açklarken öyle dedi: “Burada kastedilen sabah akam,

kendilerine farz klnan namazlar klanlardr.”4

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen

sabah ve akamdan kast, sabah ve ikindi namazlandr.
5

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

brahim'den bildirdiine göre âyette kastedilenler zikir ehlidir. Resûlullah’a

(seiieiiahu aleyhi veseiiem) onlan zikirden alkoymamasn emretmitir. Süfyân ise

“Bunlardan kast fakirlerdir” demitir.

6

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

Abbâs'n "Böylece, «Aramzdan Allah bunlara m iyilikte bulundu?»

demeleri için onlar birbiriyle denedik. Allah ükredenleri iyi bilen deil

midir?"7
âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Allah bazlarn zengin,

bazlann fakir yapmtr. Zenginler, fakirlerle alay ederek: «Allah, aramzdan

bunlan m hidayete kavuturdu» dediler."
8

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Katâde’den

bildirdiine göre “Onlar birbiriyle denedik..."9 sözünden kastedilen

birbirleriyle imtihan edilmeleridir.

10

’ En'âm Sur. 52
1 bn Asâkir (24/225).

3 En'âm Sur. 52
4 bn Cerîr (9/263, 264) ve bn Ebî Hâtim 4/1298 (7333).

5 bn Cerîr (9/264) ve bn Ebî Hâtim 4/1298, 1299 (7336, 7337).
8 bn Cerîr (9/267, 268) ve bn Ebî Hâtim 4/1298 (7334).

7 En'âm Sur. 53
8 bn Cerîr (9/271) ve bn Ebî Hâtim 4/1299, 1300 (7341, 7343).

9 En'âm Sur. 53
10
Abdürrezzâk (1/208) ve bn Cerîr (9/270).
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bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc, "Aramzdan Allah bunlara

m iyilikte bulundu?" 1

âyetini açklarken öyle dedi: "Mürikler bu sözleriyle:

«Eer bunlann Allah katnda bir deeri olsayd bu kadar sknt içinde

yaamazlard» demek istediler."

bn Merdûye, bn Abbâs'n: "Onlar birbiriyle denedik ..."
2 sözünü

açklarken öyle dediini bildirir: "Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi «seHem) ile beraber

olan baz fakirler hakknda Kurey'in ileri gelenleri: "Sana iman ederiz, ama

seninle namaz klarken u seninle olanlan geriye çek ve onlar arkamzda

namaz klsnlar" dediler.

Firyâbî, Abd b. Humeyd, Müsned’de Müsedded, bn Cerîr, bnu’l-Münzir,

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Mâhân'dan bildirir: Bir topluluk Resûlullah’a

(sallallahu aleyhi veseiiem) gelip: "Biz büyük günahlar iledik" deyince, Allah’n Resûlü

(sallallahu aleyhi vnHem). onlara cevap vermedi. Onlar gidince Yüce Allah:

"Âyetlerimize inananlar sana gelince: «Size selam olsun» de. Rabbiniz,

sizden kim bilmeyerek fenalk iler de arkasndan tövbe eder ve nefsini

düzeltirse, ona rahmet etmeyi kendi üzerine almtr. O, balar ve

merhamet eder"3 âyetini indirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi

vesaiien) onlan çarp nazil olan âyeti kendilerine okudu .

4

bnu’l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: Bana ulatna göre "Size selam

olsun" de ..."5
âyeti nazil olduktan sonra, bu kiiler Resûlullah’n Maflahu aleyhi

veseilem) yanna girince kendisi önce davranp selam verirdi. Onlarla karlat
zaman da kendisi önce selam verirdi."

Abdürrezzâk ve bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre (... AjjS$

ottl)

6
âyetinden kast âyetlerin açklanmasdr .

7

’ En’âm Sur. 53
3 En’âm Sur. 53
5 En’âm Sur. 54
4 Metâlibu'l-Âliye'de (3977) geçtii üzere Müsedded, bn Cerîr (9/272, 273) ve bn Ebî

Hâtim 4/1300 (7345).

5 En’âm Sur. 54

* En'âm Sur. 55
7 Abdürrezzâk (1/217) ve bn Cerîr (9/277).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Zeyd’den bildirdiine göre "Suçlularn

yolu belli olsun diye, böylece âyetleri uzun uzun açklarz"' âyetindeki

suçlulardan kast Resûlullah'a (saiiaiiata afeft» veseiiem) fakirlerin oradan kovulmasn

söyleyen kiilerdir.

2

J ^ît V 4)1 j {ja O 0?pt üt

Üt Uj I cJÜL^

"De ki: Allah'n dnda taptnz eylere tapmak bana
yasak edildi. De ki: Ben sizin arzularnza uymam, aksi

halde saptrm da hidayete erenlerden olmam.”
(En’âm Sur. 56)

bn Ebî eybe, Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn Ebî

Hatim, Huzeyl b. urahbîTden bildirir: Bir adam Ebû Musa ve Selmân b.

Rabîa'ya geldi ve kzn, olun kznn ve kzkardein mirastaki hisselerini

sordu, ikisi birden öyle dediler: “Yans kzndr, geri kalan kz kardeindir.

Yine de sen, Abdullah (b. Mes'ûd)'a git ona da sor. Onun söyledii de

bizimkiyle uyacaktr" dediler. Adam, Abdullah’a gelerek durumu anlatnca,

Abdullah dedi ki: “Onlann söylediklerine uyacak olursam yanl yapm
olurum ve hidayete erenlerden olmam. Fakat bu konuda Resûlullah’n (saiiaiiuhu

aleyhi vEseiem) verdii hüküm gibi hüküm vereceim: “Yans kzndr, olun kzna

ise altda bir düer böylece üçte ikinin tamamlanmas olarak olun kznndr,

geri kalan ise kz kardeindir.”3

ol OjisfJcJ.J U U Aj fiîiZj ij* <^îl ifi

4j O U (JX.

*

ot Jî
* ^UtfÜjl j>j J>Jl Nj

(ÜpÎ âJ ^
"De ki: «Ben Rabbimden bir belgeye dayanmaktaym.

1

En am Sur. 55
1 bn Cerîr (9/276) ve bn Ebî Hâlim 4/1302 (7257).

3 bn Ebî eybe (10/158). Buhârî (6736), Ebû Dâvûd (2890), Tirmizî (2093), Nesâî, S. e\-

Kübrâ (6328- 6330), bn Mâce (2721) ve bn Ebî Hâtûn 4/1302 (7358).
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halbuki siz onu yalanladnz; acele istediiniz de elimde

deildir. Hüküm ancak Allah'ndr. O, hükmedenlerin en

iyisi olarak gerçei anlatr.» De ki: «Acele istediiniz ey
elimde olsayd, benimle aranzdaki i bitmi olurdu.» Allah

zulmedenleri en iyi bilendir." (Enam Sur. 57, 58 )

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî,

âyette geçen (âiS) kelimesinin mânâsnn “güven" olduunu söyledi.
1

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

Cübeyr'den bildirdiine göre bn Mes'üd bu âyeti («^LoUÜ '$k'3 ^ii

eklinde okumutur. 3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Esmaî der ki: Ebû Amr bu âyeti (

jiîl)
4 eklinde okudu ve: “Ayrd etmek (=fasl), ancak hüküm vermede

(kazada) sözkonusu olur"' dedi.5

bn Ebî Hâtim, Haan b. Sâlih b. Hay vastasyla, Muîre'den bildirin

brahim en-Nehaî bu âyeti, (^Loû]l ’}k £3 ^^Jü)
6
eklinde okudu. bn Hay

der ki: "Ayrd etmek (=fasl), ancak hüküm vermede (kazada) sözkonusu

olur."
7

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir bildirdiine göre a'bî, bu âyeti, (^1 ^^î)
8

eklinde okumutur.

Dârakutnî, el-Efrâd’da ve bn Merdûye, Ubey b. Ka'b'dan bildirir: "Hz.

Peygamber (sBleiluhu aleyhi veseiiem) bir adama bu âyeti (;^Lolljl jo- 3Â3 Ji£j)
9

eklinde okuttu."

’ bn Ebî Hatim 4/1303 (7359).
2 En'âm Sur. 57
5 bn Cerîr (9/279, 280).

4 En'âm Sur. 57
s bn Ebî Hatim 4/1303 (7362).
6
En’âm Sur. 57

7 bn Ebî Hâtim 4/1303 (7263).
8
En'âm Sur. 57

9 En am Sur. 57
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti, (^1 JJb)

1

eklinde okur ve ( JJj

joJaxü\ ‘üli*-)
1
derdi.

bnu'l-Enbârî’nin Hârûn'dan bildirdiine göre Abdullah (b. Mes'ûd) bu

âyeti, (^ijl JJb)

3

eklinde okumutur.

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid

bu âyeti, ( Jak>y eklinde okur ve: “Eer ij) eklinde okunsayd (^)
kelimesinin (JiJb) eklinde olmas gerekirdi" derdi.

5

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in krime'den

bildirdiine göre “De ki: «Acele istediiniz ey elimde olsayd, benimle

aranzdaki i bitmi olurdu.» Allah zulmedenleri en iyi bilendir
"6

âyetindeki

bitmi olmas gereken iten kast kyametin kopmasdr.

y ^ 4*^4 ^

% ufji' J & Vî ^
* • "

^ uri1*

"Gaybn anahtarlan O nun katindadr, onlan ancak O bilir.

Karada ve denizde olan bilir. Döen yapra, yerin

karanlklarnda olan taneyi, ya kuruyu ki apaçk
Kitab'dadr ancak O bilir." (En’âm Sur. 59)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Süddî (v4î)i çölii oj-pS)
7

âyetini,"Gaybn hazîneleri Onun elindedir" eklinde açklamtr. 8

1

En'âm Sur. 57
3 Yûsuf Sur. 3
3 En'âm Sur. 57
4 En'âm Sur. 57
5 bn Ebî Hâtim 4/1303 (7361).

6
En'âm Sur. 58

7 En’âm Sur. 59
8 bn Cerîr (9/282) ve bn Ebî Hatim 4/1304 (7368).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Gaybn

anahtarlar O’nun katindadr, onlar ancak O bilir. Karada ve denizde olan

bilir. Düen yapra, yerin karanlklarnda olan taneyi,ya kuruyu ki apaçk

Kitab'dadr ancak O bilir
" 1

âyetini açklarken: “Bu anahtarlar betir" deyip:

"Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yamuru O indirir,

rahimlerde bulunan O bilir, kimse yarn ne kazanacan bilmez ve hiç

kimse nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz bilendir, her eyden

haberdardr
"2

âyetini okudu .

3

Ahmed, Buhârî, el-stikâme’de Huey b. Esram, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh

ve bn Merdûye, bn Ömer'den Resûlullah'n (saiiaiiBhu »Mi «sdim) öyle

buyurduunu nakleder:
"Gaybn anahtarlar betir. Bunlar Allah'tan bakas

bilemez. Yarn ne olacan Allah'tan bakas bilmez. Rahimlerin ne zaman

hamile kalacan Allah'tan bakas bilemez. Yamurun ne zaman geleceini

Allah'tan bakas bilemez. Kimin nerede öleceini Allah'tan baka kimse bilmez.

Kyametin de ne zaman kopacan Allah'tan baka kimse bilmez."*

bn Cerîr, el-stikâme’de Huey ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Mes'ûd: “Peygamberinize, gaybn anahtan olan be ey dndaki her ey

verildi" dedikten sonra: "Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur.

Yamuru O indirir, rahimlerde bulunan O bilir, kimse yarn ne

kazanacan bilmez ve hiç kimse nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz

bilendir, her eyden haberdardr
"3

âyetini okudu .

6

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: “Yüce Allah'n,

"Gaybn anahtarlar O’nun katindadr, onlar ancak O bilir ..."
7 âyetindeki

gaybdan kast: "Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yamuru

O indirir, rahimlerde bulunan O bilir, kimse yarn ne kazanacan bilmez

' En am Sur. 59
1 Lokman Sur. 34
3 bn Cerîr (9/282)

4 Ahmed 8/386, 9136, 137, 184, 412, 10/230 (4766, 5133, 5226, 5579, 6043), Buhârî (1039,

4697, 7379) ve bn Ebî Hâtim 4/1304, 7367).

5 Lokman Sur. 34
6 bn Cerîr (9/282)

7 En'âm Sur. 59
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ve hiç kimse nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz bilendir, her eyden

haberdardr"' âyetinde geçenlerdir.

Saîd b. Mansûr, Müsned’öe Müsedded, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, br

Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs “Düen yapra,

yerin karanlklarnda olan taneyi, ya kuruyu ki apaçk Kitab'dadr, ancak

O bilir
"1

âyetini açklarken öyle dedi: “Karada olsun, denizde olsun; hiçbir

aaç yoktur ki ondan düen yapra yazmak üzere onun için görevlendirilmi

bir melek olmasn .”3

Ebu'-eyh, Mücâhid'in: “Hiçbir aaç yoktur ki onun için görevlendirilmi

bir melek olmasn. Bu melek aaçtan düen yapraklan yazar ve onu melekten

daha iyi bilen Yüce Allah'a çkanr” dediini bildirir.

Ebu'-eyh, Muhammed b. Cuhâde’nin, “Düen yapra, yerin

karanlklarnda olan taneyi, ya kuruyu ki apaçk Kitab'dadr ancak O

bilir
"4

âyetini açklarken öyle dediini bildirin “Yüce Allah'n, Ar’n altnda

bir aac vardr ve her mahlûkun bu aaçta bir yapra vardr. O yaprak

dütüü zaman bu mahlûkun can bedeninden çkar. “Düen yapra, yerin

karanlklarnda olan taneyi, ya kuruyu ki apaçk Kitab'dadr ancak O

bilir
"3 âyeti buna iaret etmektedir.”

Hatîb, Tarih'te zayf isnâdla bn Ömer'den Resûlullah'n (safeHafa aleyhi »esefen)

öyle buyurduunu nakleder:
"
Yeryüzünde ne kadar ekin, aaçlar üzerinde m

kadar meyve varsa mutlaka onun üzerinde: Bismillahirrahmanirrahim (bu)

filan olu filann rzkdr, diye yazldr. Yüce Allah'n, “Düen yapra, yerin

karanlklarnda olan taneyi, ya kuruyu ki apaçk Kitab'dadr ancak O

bilir
"6

âyeti buna iaret etmektedir."7

’ Lokman Sur. 34
1 En’âm Sur. 59

} Saîd b. Mansûr ( Tefsir

,

881), Metâlibu’l-ÂIiye'de (3974) geçtii üzere Müsedded ve

bn Ebî Hatim 4/1304 (7369).

* En’âm Sur. 59

* En’âm Sur. 59
6 En'âm Sur. 59
7 Hatîb (4/130).
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bn Ebî Hatim, Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirir: “Üçüncü yerin altnda

ve dördüncünün üstünde öyle cinler vardr ki; onlar size görünseler siz

onlarla birlikte hiçbir aydnlk görmezdiniz. Bunlar yeryüzünün dört bir

köesine dalrlar. Yeryüzünün dört bir köesinde Allah Teâlâ'nn

mühürlerinden bir mühür vardr. Onlardan her biri üzerine Allah'n

gönderdii bir melek vardr. Allah onlara katindakilerden her gün bir melek

ile «Yanndakileri muhafaza et» emrini gönderir.”’

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Abdullah b. el-

Hâris’in öyle dediini bildirir: “Yeryüzünde bir aaç ve bir ine yeri kadar

hiçbir yer yoktur ki, her gün, slandnda slakln, kuruduunda kuruluunu

Allah'a iletmekle görevli bir melek olmasn.” A'me der ki: “Düen yapra,

yerin karanlklarnda olan taneyi, ya kuruyu ki apaçk Kitab'dadr ancak O

biliri
0
âyeti buna iaret etmektedir.” 3

Ebu'-eyh, Ka'b(u'l-ahbâr)'m öyle dediini bildirir: “Hiçbir aaç veya

ine yeri kadar bir yer yoktur ki, Allah’a onunla ilgili bilgi iletmekle görevli bir

melek olmasn. Cökyüzündeki meleklerin says topraktan daha çoktur.”

Ebu'-eyh, bn Abbâs’n, “Düen yapra, yerin karanlklarnda olan

taneyi, ya kuruyu ki apaçk Kitab'dadr ancak O biliri
*4

âyetini okuyup:

“Âyetteki ya ve kurudan kast, ya ve kuru olan her eydir” dediini bildirir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Allah

Nûn'u —ki bu, Kalem'dir— ve levhalar yaratt. Yaratlm bir yaratn son

bulmasna, helâl veya haram bir rzka, iyinin veya günahkârn ameline (iine)

varncaya kadar dünyann ilerini ona yazd” dedikten sonra, “Düen

yapra, yerin karanlklarnda olan taneyi, ya kuruyu ki apaçk Kitab'dadr

ancak O bilir
"5

âyetini okuyup öyle devam etti: “Sonra Kitaba ve

yarattklarna hafaza melekleri görevlendirdi. nsanlarla görevli hafazalar

gece gündüz yaptnz amelleri yazmaktadr ve mahlukat kendileri için takdir

edildii ekilde hayat sürer. Kime ne takdir edilmise onu görür ve bundan

’ bn Ebî Hâtim 4/1304 (7370).
1 En'âm Sur. 59
3 bn Ebî eybe 14/19), bn Cerîr (9/284) ve bn Ebî Hatim 4/1304, 1305 (7371).

4 En am Sur. 59
5 En'âm Sur. 59
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baka bir ey yapamaz. Hafaza meleklerinin elindeki kitapta yazl olanlar

yaarlar ve kimse bunun dna çkamaz." bn Abbas'a, "Biz, kitapta sadece

amelimizin yazl olduunu zannederdik" denilince, bn Abbas, "Siz Arap

deil misiniz. Hiç bitmeyen eyin bir nüshas olur mu?" deyip, "Bu kitabmz

gerçekten sizin aleyhinize konuur. Biz yaptklarnz üphesiz bir bir

kaydediyorduk"
1

âyetini okudu.
2

ûjUiî Uj p P^**?j* P &
"Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de
ne ilediinizi bilen; sonra belirlenmi ecel tamamlansn

diye gündüzün sizi dirilten (uyandran) O'dur. Sonra

dönüünüz yine O'nadr. Sonunda O, yaptklarnz size

haber verecektir." (En’âm Sur. eo)

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Her insanla birlikte bir melek vardr. Uyuduu

zaman onun nefesini alr. Allah onun cann alma izni verirse cann alr,

deilse ona geri verir. Yüce Allah'n: "Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi

uyutan), gündüzün de ne ilediinizi bilen; sonra belirlenmi ecel

tamamlansn diye gündüzün sizi dirilten (uyandran) O'dur. Sonra

dönüünüz yine O'nadr. Sonunda O, yaptklarnz size haber verecektir
" 5

âyeti buna iaret etmektedir" buyurdu.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, el-Azame*de bildirir; krime, "Geceleyin sizi

öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne ilediinizi bilen; sonra

belirlenmi ecel tamamlansn diye gündüzün sizi dirilten (uyandran)

O'dur
"4

âyetinin mânâsn açklarken öyle dedi: "Yüce Allah uyuyan kiinin

ruhunu alr. Her gece Yüce Allah bütün ruhlar alr ve gündüz ne yaptn
sorar. Sonra ölüm meleini çarp: «unu al, unu a)» der. Ölüm melei her

gün insanlarn hayat kitabna bakar. Kimi, «Her bir insann üç melei vardr >

' Casiye Sur. 29
1 bn Ebî Hatim 4/1305 (7372, muhtasar olarak).

3 En'âm Sur. 60
4 En'âm Sur. 60
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derken, bazlar da, «be melei vardr» demitir."'

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

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, "Geceleyin sizi öldüren (öldürür

gibi uyutan), gündüzün de ne ilediinizi bilen; sonra belirlenmi ecel

tamamlansn diye gündüzün sizi dirilten (uyandran) O’dur. Sonra

dönüünüz yine O'nadr. Sonunda O, yaptklarnz size haber verecektir
" 2

âyetini açklarken öyle dedi: “Onlan gece öldürmesi, onlann uyumasdr.

Allah kullann gündüz yaptklanndan haberdardr ve gündüz onlar

(uyandrarak) tekrar diriltir. Belirlenmi ecelden kast ise ölümdür.” 3

Abdunrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre kiinin gece vefat etmesinden

kast uyumasdr. Allah onlann gündüz yaptklan kötülüklerden haberdardr.

Allah onlan gündüz, (uyandrmak suretiyle) tekrar diriltir. Âyette geçen

teVtan kast uyanmaktr. 4

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

U jüiiâ)
5 sözünden kast ilenen kötülüklerdir.

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Cüreyc'den bildirdiine

göre Abdullah b. Kesîr der ki: “(JLlL Ji-1 ^ÛS)
7 sözünden kastedilen, Yüce

Allah'n, onlarn ecellerini tamamlamasdr.”8

ö V fMj liU; Sjî

“O, kullarnn üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir.

Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi

’ bn Ebî Hatim 4/1305 (7374) ve Ebu-eyh (432).

1 Enam Sur. 60
3 bn Cerîr (9/286- 288) ve bn Ebî Hatim 4/1305, 1306 (7375, 7378, 7379).

4 Abdürrezzâk (1/208), bn Cerîr (9/285- 287) ve bn Ebî Hatim 4/1306 (7377).

5 En’âm Sur. 60
6 bn Cerîr (9/285) ve bn Ebî Hatim 4/1305 (7376).

7 En am Sur. 60
8 bn Cerîr (9/288) ve 4/1306 (7380).
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elçilerimiz (görevli melekler) onun cann alrlar. Onlar

vazifede kusur etmezler." (En «m Sur. e)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in, SüddFden bildirdiine göre

âyette geçen koruyucular, onu korumak ve amelini tesbit etmekle görevli

meleklerdir .

1

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

bildirdiine göre Katâde, "O, kullarnn üstünde yegâne kudret ve tasarruf

sahibidir. Size koruyucular gönderir ..."
2
âyetinin mânâsyla ilgili olarak öyle

dedi: “Ey Âdemolu! Bunlar, senin amelini, rzkn ve ecelini tesbit eden

hafaza melekleridir. Ecelin geldii zaman ruhun alnp Rabbine götürülür."3

bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh,

brâhim’in, “Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler)

onun cann alrlar..
"A

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Melekler

ruhu alr, sonra ölüm melei bu ruhu meleklerden teslim alr.”

Abdürrezzâk, Zühd’de Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, el-Azame'de

Ebu'-eyh ve el-Hilye’de Ebû Nuaym, Mücâhid’in öyle dediini bildirir:

"Yeryüzü, ölüm melei için bir kazan gibi yaplmtr. Ondan diledii gibi alr.

Yine ölüm meleine yardmclar verilmitir. Bunlar ruhlar alrlar ve ölüm

melei bu ruhlar onlardan teslim alr."3

Abdürrezzâk, bn Cerîr ve el-Azame 'de Ebu'-eyh bildiriyor: Katâde,

"Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun cann

alrlar ..."
6
âyetini açklarken öyle dedi: "Ölüm meleinin elçileri vardr. Bu

elçiler ruhu aldktan sonra ölüm meleine teslim ederler." 7

Abdürrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in, el-Kelbî'den bildirdiine göre

ruhlan alan ölüm meleidir. Eer ald can, mümin birinin can ise onu

’ bn Cerîr (9/289) ve bn Ebî Hâtim 4/1306 (7383).
1 En am Sur. 61

3 bn Cerîr (9/289) ve bn Ebî Hâtim 4/1306 (7384).

4 Enam Sur. 61

5 Abdürrezzâk (1/209), bn Cerîr (9/292), Ebu'-eyh (436) ve Ebû Nuaym (3/286).

6 En’âm Sur. 61

7 Abdürrezzâk (1/209), bn Cerîr (9/291) ve Ebu'-eyh (455).
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rahmet meleklerine teslim eder. Ald can bir kâfirin can ise onu azab

meleklerine teslim eder.’

Allah'n Resûlü (saiiaHahu aleyhi veseiien), Zühd’de Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Kldan

yaplm olsun, çamurdan yaplm olsun hiçbir ev yoktur ki, ölüm melei o ev

halkna günde bir veya iki defa uramasn ."2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Rabî b. Enes’e: "Ölüm melei

canlan tek bana m alr?" diye sorulunca, öyle cevap verdi: "Ruhlarn

alnmasndan sorumlu olan melek odur ve bu ite onun yardmclar vardr.

Yüce Allah'n: "Elçilerimiz canlarn almak üzere geldiklerinde..."3 ve

"Elçilerimiz (görevli melekler) onun cann alrlar. Onlar vazifede kusur

etmezler"4 buyurduunu duymadn m? ancak ölüm melei bu meleklerin

lideridir ve onun her adm doudan batya kadar yetiir." Kendisine: "Peki,

müminlerin ruhlan nereye gider?” diye sorulunca: "Cennette, Sidretu'l-

Müntehâ'nn yanna giderler" cevabn verdi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre S

sözünün mânâs "hmal etmemek”tir.
7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Kays der ki: Osman b. Affân, Abdullah b.

Mes’ûd’un yanna girip: "Kendini nasl hissediyorsun?" diye sorunca, "Hak

olan Mevlama döndürülmekte olduumu görüyorum" cevabn verdi. Bunun

üzerine Hz. Osmân: "(Gidecein yerden dolay) ne mutlu sana” dedi .

8

’ Abdürrezzâk (1/209) ve bn Cerîr (9/291).
1 Abdürrezzâk (1/210), bn Cerîr (9/293) ve Ebu-eyh (469).

3 A'râf Sur. 37
* Erîâm Sur. 61

5 bn Cerîr (9/292, 293) ve Ebu -eyh (433).

6 Erîâm Sur. 61

7 bn Cerîr (9/293) ve bn Ebî Hatim 4/1307 (7389).

* bn Ebî Hâtim 4/1308 (7389).
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“De ki: Karann ve denizin karanlklarndan
(tehlikelerinden) sizi kim kurtarr ki? (0 zaman) O'na gizli

gizli yalvararak «Eer bizi bundan kurtarrsan andolsun

ükredenlerden olacaz» diye dua edersiniz." (En’âm Sur. 63)

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

Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen karann ve denizin

karanlklarndan kast, kara ve denizin skntlardr .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “De ki: Karann

ve denizin karanlklarndan (tehlikelerinden) sizi kim kurtarr ki? (O zaman)

O’na gizli gizli yalvararak «Eer bizi bundan kurtarrsan andolsun

ükredenlerden olacaz» diye dua edersiniz
* 2

âyetini açklarken öyle dedi:

“Kii yolu kaybettii zaman, Yüce Allah'a: «Andolsun ki, eer bizi bu

skntdan kurtanrsan ükredenlerden oluruz» eklinde dua etsin.”
3

iyt jî^ ^ UÛP^3 î J+ >Ül jk jî

jkil uJlu JjJjJ Ufi jî

c—Ü jî ,JpJl jij sJUji oJSj * j J4UJ cjIjS I

j }2LL & fö'jSji

“De ki: «Üstünüzden ve altnzdan size azab göndermee,
sizi frka frka yapp kiminize kiminizin hncn tattrmaa
Kadir olan O dur.» Anlasnlar diye âyetleri nasl yerli yerince

açkladmza bak. Gerçekten, senin milletin Kur'ân’

yalanlad. «Cezanz ben verecek deilim» de. Her haberin

’ bn Cerîr (9/295) ve bn Ebî Hâtim 4/1308 (7391).

1 F.n’âm Sur. 63

3 bn Cerîr (9/295) ve bn Ebî Hâtim 4/1308 (7394).
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gerçekleecei bir zaman vardr ki siz onu yaknda
bileceksiniz." (En’âm Sur. 65 -67 )

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

"De ki: Üstünüzden ve altnzdan size azab göndermee, sizi frka frka

yapp kiminize kiminizin hncn tattrmaa Kadir olan O'dur ..."
1

âyetini

açklarken öyle dedi: “Allah, idarecileriniz veya ayak takmnz vastasyla

azab göndermee, çeitli frka ve hiziplere ayrarak baznz dierine musallat

edip sizi birbirinize öldürtme azab gibi azaptan size vermeye kadirdir."
2

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in baka bir kanalla bn Abbâs'tan

bildirdiine göre "De ki: Üstünüzden ve altnzdan size azab göndermee,

sizi frka frka yapp kiminize kiminizin hncn tattrmaa Kadir olan

O’dur ..."3 âyetinde, üstten kastedilen, idareciler ve ileri gelenlerdir. Alttan

kastedilen ise kötü hizmetçilerdir."
4

Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "De ki: Üstünüzden ve

altnzdan size azab göndermee, sizi frka frka yapp kiminize kiminizin

hncn tattrmaa Kadir olan O’dur..." 5 âyetinde, üstten kastedilen,

idareciler ve ileri gelenlerdir. Alttan kastedilen ise ayak takm ve kölelerdir.

Abd b. Humeyd ve Ebu’-eyh'in Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre "De ki:

Üstünüzden ve altnzdan size azab göndermee, sizi frka frka yapp

kiminize kiminizin hncn tattrmaa Kadir olan O'dur ..."
6
âyetinde, üstten

kastedilen, (üzerlerine semadan bir eyler) atmaktr (-hazf). Alttan kastedilen

ise yerin dibine geçirilmektir.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "De ki: Üstünüzden ve

altnzdan size azab göndermee, sizi frka frka yapp kiminize kiminizin

hncn tattrmaa Kadir olan O’dur
"7

âyetini açklarken öyle dedi: “Üstten

gelecek olan azabdan kast, çlk, ta yadrmak ve rüzgar, alttan gelecek

’ Enam Sur. 65
1 bn Cerîr (9/298- 301) ve bn Ebî Hâtim 4/1311, 1312 (7408, 7412, 7416).

J En'âm Sur. 65
4 bn Cerîr (9/298) ve bn Ebî Hâtim 4/1309, 1310 (7400, 7407).

5 En'âm Sur. 65
6
En'âm Sur. 65

7 En’âm Sur. 65
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azabdan kast, yalanlayanlarn urad azab olan sarsnt ve yerin dibine

geçirmektir. Kiminin hncn kimine tattrmak eklindeki azab ise

Müslümanlann (dünyada urad) azab eklidir.”

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid’in, “De ki: Üstünüzden ve altnzdan

size azab göndermee, sizi frka frka yapp kiminize kiminizin hncm
tattrmaa Kadir olan O'dur"

1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

"Üstten gelen azab, ta yadrmak, alttan gelen azab, yere batrmaktr. Frka

frka yapmaktan kast ise insanlann heva ve hevesleri yüzünden frkalara

aynlmalardr.” 2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid der ki:

"Müslümanlarn azab klçla(sava)'dr. "Sizi frka frka yapp kiminize

kiminizin hncn tattrmaa Kadir olan O’dur"3 âyeti buna iaret etmektedir.

Yalanlayanlarn azab ise çlk (=sayha) ve zelzeledir.”

4

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, el-Fiten ’de Nuaym b.

Hammâd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn EbîHâtim, bn Hibbân, Ebu'-eyh, bn
Merdûye ve el-Esmâ ve's-Sifît’ta Beyhakî, Câbir b. Abdillah'n öyle dediini

bildirir: “De ki: Üstünüzden ve altnzdan size azab göndermee, sizi frka

frka yapp kiminize kiminizin hncn tattrmaa Kadir olan 0'dur"s âyetinin

"Üstünüzden" kelimesine kadar olan ksm nazil olduu zaman Resulullah

(»{yahu aM vreeiiem): "(Allahm!) Senin himayene snrm" dedi. Âyetin "Veya

ayaklannzn altndan bir azap gönderir" bölümü inince de Allah’n Resûlii

(saiiaiiahu aieytn yeseiiem): "(Allahm!) Senin himayene snrm" dedi. Âyetin "Ve sizi

parçalara bölüp de birbirinize düürür" bölümü indiinde ise: "Bu dahi

ehvendir -veya- kolaydr" buyurdu .

6

1

F.n’âm Sur. 65
J bn Cerir (9/297, 299).

} En’âm Sur. 65
4 bn Cerîr (9/301).

’ En'âm Sur. 65
6
Abdürrezzâk (1/211), Buhârî (4628, 7313, 7604), Tirmizî (3065), Nesâî, S. el-Kubâ

(11164, 11165), Nuaym b. Hammâd (1730), bn Cerîr (9/302, 305), bn Ebî Hatim 4/130*'-

1311 (7396, 7406, 7410), bn Hibbân (7220), bn Kesir, Tefsir
1de (3/265) geçtii üzere bn

Merdûye ve Beyhakî (646, 647).
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bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir der ki: "De ki: Üstünüzden ve

altnzdan size azab göndermee, sizi frka frka yapp kiminize kiminizin

hncn tattrmaa Kadir olan O'dur"

1

âyetinin "Üstünüzden veya ayak-

larnzn altndan bir azap gönderir" kelimesine kadar olan ksm nazil

olduu zaman Resûlullah Maiiahu aleyhi veeiiem): "Bundan Allah'a snrm" dedi.

Âyetin "Ve sizi parçalara bölüp de birbirinize düürür" bölümü indiinde ise:

"Bu daha kolaydr" buyurdu. Eer isteseydi, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseilem)

bundan da Allah'a snrd .

1

Ahmed, Tirmizî, el-Filen*de Nuaym b. Hammâd, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh

ve bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirin "De ki: Üstünüzden ve

altnzdan size azab göndermee, sizi frka frka yapp kiminize kiminizin

hncn tattrmaa Kadir olan O'dur"3 âyeti nazil olduu zaman Hz.

Peygamber (saliaiiahu aleyhi «selem) öyle buyurdu: "Bu hadise olacaktr, ama henüz

vuku bulmamtr" buyurdu .

4

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Nuaym b. Hammâd, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye, el-Hilye’de Ebû

Nuaym, el-Muhtâre’de Diyâ, Ebu'l-Âliye’nin vastasyla Ubey b. Ka'b’dan

bildirir: “Bu âyette zikredilen tehditler dört tanedir. Onlarn hepsi azaptr ve

mutlaka gerçekleecektir. Onlardan iki tanesi, Resûlullah'n (ssiBiehu aleyhi «selem)

vefatndan yirmi be sene sonra gerçeklemitir. Müminler, bölük pörçük

olmular ve birbirlerine aclarn tattrmalardr. Bu azaplardan ikisi kalmtr.

Bunlar da mutlaka gerçekleecektir. Yani, yere geçirilme ve ta yadrma

azaplar henüz gerçeklememitir."5

bn Merdûye'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre bu âyet nazil olunca Hz.

Peygamber (saiialiahu aleyhi vesfiiiun) kalkp abdest aldktan sonra:
"
Allahm

!

Ümmetime, üstlerinden ve ayaklarnn altndan azab gönderme. Onlar

1

En'âm Sur. 65
1 bn Kcsîr, Tefsirde (3/265) geçtii üzere bn Merdûye.
i En'âm Sur. 65

* Ahmed 3/68 (1466), Tirmizî (3066), Nuaym b. Hammâd (43, 1700) ve bn Ebî Hâtim

4/1309 (7397). Zayf hadistir Elbâru, (Da~f Sünen et -Tirmizî, 592).

4 bn Ebî eybe (15/180), Ahmed 35/151 (21227), Nuaym b. Hammâd (1717), bn Cerîr

(9/309), bn Ebî Hâtim 4/1309 (3798), Ebû Nuaym (1/253) ve Diyâ (1149, 1150). Mü5i«ttn

muhakkikleri, Ebû Cafer er-Râzî'nin zayf olmas sebebiyle senedinin zayf olduunu

söyledi.
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frkalara ayrma ve birbirlerine, birbirlerinin hncn tattrma" diye dua edince

Cibril gelip: “Allah, ümmetini, üstlerinden veya altlarndan azab

göndermekten korumutur" dedi.
1

Ibn Merdûyeh’n, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber {seJBiahu aleyhi

veseilem) öyle buyurdu:
"
Rabbime, ümmetimden u dört azab kaldrmas için dua

ettim. Bunlardan ikisini kaldrd, ama dier ikisini kaldrmay kabul etmedi.

Rabbimden, semadan ta yadrmamasn, yerin dibine batrmamasn, onlar

frkalara ayrmamasn ve birbirlerine birbirlerinin hncn tattrmamasn

(öldürmemesini) istedim. Onlardan semadan ta yadrmay ve yerin dibine

batrmay kaldrd, birbirlerini öldürmeyi ve fitneyi kaldrmay ise kabul

etmedi."
2

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, bn Huzeyme, bn Hibbân, Ebu'-eyh ve

bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs’tan bildirin Allah'n Resûlü (saliaiiahu aleyhi «eseiiem) bir

gün Âliye'den (Necd tarafndan) geldi. Benî Muâviye'nin mescidine urad
vakit, içeri girerek, orada iki rek'at namaz kld. Onunla birlikte biz de kldk.

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vBseiiem) Rabbine uzun uzun dua ettikten sonra bize

dönüp öyle buyurdu: "Rabbimden üç ey istedim. Bana ikisini verdi, birini

vermedi. Rabbimden ümmetimi yere batrarak ve ktlkla helak etmemesini ve

istedim, bunlar bana verdi. Birbirlerine birbirlerinin hncn tattrmamasn

(öldürmemesini) istedim, ama bunu kabul etmedi."*

bn Merduye’nin bildirdiine göre Muâviye b. Ebî Süfyân der ki: Allah'n

Resulü (sBiiaiiah aleyhi «sellem) yanmza çkp: "Benim, içinizde en son vefat edecek kii

olduumu mu konuuyorsunuz?" diye sorunca, biz: “Evet" cevabn verdik.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (seiiaiiahu al«yt» vasailam): “Ben, aranzda vefat edecek ilk

kiiyim ve birbirinizi öldürmü ve ayrla dümü topluluklar olarak peimden

geleceksiniz

"

buyurup: "De ki: «Üstünüzden ve altnzdan size azab

göndermee, sizi frka frka yapp kiminize kiminizin hncn tattrmaa

Kadir olan O'dur.» Anlasnlar diye âyetleri nasl yerli yerince açkladmza
bak. Gerçekten, senin milletin Kuriân' yalanlad. «Cezanz ben verecek

' bn Kesir, Tefsirde (3/269) geçtii üzere Ibn Merdûye.

1 bn Kesir, Tefsirde (3/269) geçtii üzere bn Merdûye.
3 bn Ebî eybe (10/320, 1/458), Ahmed 3/102, 141, 142 (1516, 1574), Müslim (2890), bn

Huzeyme (1217) ve bn Hibbân (7237).
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deilim» de. Her haberin gerçekleecei bir zaman vardr ki siz onu

yaknda bileceksiniz"
1

âyetlerini okudu .

2

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, bn Mâce, Bezzâr,

bn Hibbân, Hâkim (lafz kendisinindir) ve bn Merdûye, Sevbân’dan

Resûlullah'n (uiidUu eieyfo mcicm) öyle buyurduunu bildirin "Rabbim benim için

yeryüzünü dürüp toplad ve ben yeryüzünün dousunu ve batsn gördüm.

Ayrca Rabbim bana krmz (altn) ve beyaz (gümü) olan iki hazine verdi.

üphesiz benim ümmetimin hükümranl, dünyadan benim için dürülüp

toparlanan yere ulaacak. Ben, Rabbim'den ümmetim için, onlar genel bir

ktlkla helak etmemesini ve onlara kendilerinden baka bir düman musallat

edip de köklerini kazmamasn istedim, Rabbim bu isteklerimi yerine getirdi.

Rabbimden, birbirlerine birbirlerinin hncm tattrmamasn (öldürmemesini)

istedim, ama Rabbim bu isteimi vermedi ve bana: «Ey Muhammedi üphesiz

ben bir eyi takdir ettiim zaman, artk o geri çevrilmez. Ben, onlar genel bir

ktlkla helak etmeyeceim. Onlar aleyhine dünyann dört bucandan

toplansalar bile, köklerini kazsn diye, balarna kendilerinden baka bir

düman musallat etmem. Fakat sonunda onlar yani senin ümmetin birbirini

kracak ve birbirini esir edecektir» buyurdu. Ben ümmetim için ancak saptn

(yoldan çkartp bidatlar emreden) liderlerden korkarm. Ümmetimden baz

kabileler, müriklere iltihak etmedikçe ve yine ümmetimden baz kabileler

putlara tapmadkça kyamet kopmaz. Benim ümmetimin arasna klç girdi mi

(iç kavgalar çknca), artk kyamet gününe kadar bir daha aralarndaki scrua

bitmez."

Sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vBSBiiem) yüz sene içinde çkacak eyleri söyleyip

öyle buyurdu:
"
üphesiz, ümmetim içerisinden otuz tane yalana çkacak.

Onlarn her biri kendisinin peygamber olduunu iddia edecek. Ben

peygamberlerin sonuncusuyum ve benden sonra peygamber gelmeyecektir.

Benim ümmetimden bir grup da Allah'n emri gelinceye kadar hak için

savaacaklar ve üstün geleceklerdir. Onlar yardmsz brakanlar, Allah'n emri

gelinceye kadar, kendilerine zarar veremeyecektir."

Ravi der ki: Hz. Peygamber (srfhhu aleyhi veseliem), Cennetliklerin, çenette

’ En'âm Sur. 65, 66, 67
1 Ebû Ya'lâ, Müsned (7366) âyeti zikretmeden rivayet etti. MüsncJ'in muhakkiki

hadisin senedinin "sahih".
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kopard her meyvenin yerine Allah'n yeni bir meyve bitirdiini söyledi ve

öyle devam etti:
"
Kiinin , çocuklar için harcad dinardan gibi üstünü

yoktur. Sonra Allah yolunda kulland binei için harcad, sonra Allah

yolunda arkadalar için harcad dinar daha üstündür." Ravi der ki: Hz.

Peygamber (saiiaMu aleyhi vesellem) meselenin önemini hatrlatt. Kyamet günü

Cahiliye ehlinin putlann srtlarnda tayarak geleceklerini ve Rablerinin

kendilerine: "Neye ibadet ediyordunuz?” diye soracan, Müriklerin de: "Ey

Rabbimiz! Bize peygamber göndermedin ve bize bir emir gelmedi” cevabn

vereceklerini söyledi. Yüce Allah: "Size bir ey emredersem itaat eder

misiniz?” diye soracak, onlar: "Evet” deyince, Allah onlardan bu konuda ahid

alacak ve onlara, gidip cehenneme girmelerini emredecek. Onlar gidip

cehenneme vannca, onun scakln ve alevlerin yükselmesini görünce

korkarak Rablerine geri dönecekler ve: "Ey Rabbimiz! Ondan korktuk”

diyecekler. Yüce Allah: “taat edeceinize dair bana söz vermediniz m?
Cehenneme gidin ve girin!” buyuracak. Onlar yine gidip cehennemi

gördüklerinde korkarak geri dönecekler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Orada

devaml kalmak üzere giriniz” buyuracak. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi yenilen)

öyle buyurdu:
"Eer ilk gidilerinde Cehenneme girselerdi, Cehennem

kendileri için serin ve selamet olurdu."'

Ahmed ve Hâkim, Abdullah b. Abdillah b. Câbir b. Atîk'ten, Câbir b. Atîk'in

öyle dediini bildirir: Abdullah b. Amr, Ensârin köylerinden biri olan Benî

Muâviye'ye yanmza geldi ve bana: Resûlullah'n (saHaBatu, aleyhi yenlim), bu

mescidinizin neresinden namaz kldn biliyor musun?” diye sordu. Ben:

"Evet" deyip yan tarafn iaret edince, "Resûlullah'n Maüahu aleyhi veseiM kabul

edilmeleri için dua ettii üç eyin ne olduunu biliyor musun?” diye sordu.

Ben: "Evet” cevabn verince, Abdullah: "Onlan bana söyle” dedi. Ben:

"Onlara kendilerinden baka bir düman musallat edip de köklerini

kazmamasn ve onlan genel bir ktlkla helak etmemesini istedi. Allah onun

bu iki isteini kabul etti. Yine, birbirlerine birbirlerinin hncn tattrmamasn

(öldürmemesini) istedi; ama Allah bu isteini kabul etmedi” dedim. Abdullah:

"Doru söyledin. Müslümanlarn arasndaki fitne ve kargaa kyamet gününe

’ Ahmed 37/117, 118 (22452), Müslim (2889), Ebû Dâvûd (4252), Tirmzî (2176), l n

Mac*- (3952), Bezzâr (3487), tbn Hibbân (6714, 7238), Hâkim (4/449, 450) ve bn Kes r.

Tefsir'dc (3/268) geçtii üzere bn Merdûye.
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kadar bu devam edecektir" dedi.’

Ahmed, Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebu'l-Basra el-ifârî'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (ssüBiishu aleyhi mehem) öyle buyurdu: "Rabbimden dört ey
istedim, bunlarn üçünü bana verdi; ama birini vermeyi kabul etmedi.

Allah'tan, ümmetimin dalalet üzere bilememelerini istedim, bunu kabul etti.

Rabbimden, ümmetime kendilerinden baka bir düman muallat edip de

köklerini kazmamasn istedim, bunu da bana verdi. Yüce Allah'tan ümmetimi,

daha önceki ümmetlere yapt gibi ktlkla helak etmemesini istedim, bunu da

bana verdi. Yine Allah'tan, ümmetimin birbirlerine birbirlerinin hncn
tattrmamasn (öldürmemesini) istedim; ama bu isteimi kabul etmedi."

2

Ahmed, Nesâî ve bn Merdûye, Enes'in öyle dediini bildirir: Bir

yolculukta Resûlullah'n Miaiiahu aleyhi vesellem) kuluk namazn sekiz rekat olarak

kldn gördüm. Namazdan aynlnca öyle buyurdu: "Ben, ümit ve korku

namaz kldm. Rabbmdan üç ey istedim, bana ikisini verdi, birini vermedi:

Ümmetimi ktlkla imtihan etmemesini istedim, bu isteimi kabul etti.

Dümanlarn onlar üzerine galip getirmemesini istedim, bu isteimi de kabul

etti. Onlar frkafrka ayrmamasn istedim, bunu kabul etmedi."*

bn Ebî eybe ve bn Merdûye, Huzeyfe b. el-Yemân’dan bildirir: Allah'n

Resûlü (sallaiiahu aleyhi vesellem) Benî Muâviye talna çknca ben de peinden gittim,

(volkanik) tala (Harre’ye) çknca sekiz rekat kuluk namaz kld ve

rekatlar uzatt. (Namazdan) sonra bana dönüp: "Rabbmdan üç ey istedim,

bana ikisini verdi, birini vermedi. Ümmetim üzerine kendilerinden olmayan bir

düman musallat etmemesini istedim, bunu bana verdi. Onlar yere batrmak

suretiyle helak etmemesini istedim, bunu da bana verdi. Felâket ve korkularnn

kendi aralarndan klnmamasn istedim, bu isteimi kabul etmedi."4

Ahmed 39/157, 158 (23749) ve Hâkim (4/517, "sahih"). Müsned’in muhakkikleri

hadisin "sahih 'ler.

* Ahmed 45/200 (27224) ve Taberânî (2171). Müsncd'in muhakikleri hadisin, sahîhun

liayrihi olduunu söyledi.

3 Ahmed 19/468, 469, 20/45 (12486, 12589) ve bn Kesîr, Tefsirde (3/267) geçtii üzere,

Nesâî, S. el-Kübrâ'da. Müsned' in muhakikleri hadisin, sahîhun liayrihi olduunu
söyledi.

4 bn Ebî eybe (10/318) ) ve bn Kesîr, Tefsîr'dc (3/267) geçtii üzere bn Merdûye.



96 -3 En'âttt SûresiEr

bn Merduye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Maiiahu aiaytn

«seiiem) öyle buyurdu: "Ümmetimi ktlkla helak etmemesini istedim, bu isteimi

kabul etti. Ümmetim üzerine kendilerinden olmayan bir düman musallat

etmemesini istedim, bunu da bana verdi. Ümmetimi, birbirlerini öldürmek

suretiyle helak etmemesini istedim, bu isteimi kabul etmedi."
1

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaUahd

aleyhi «esdietn] öyle buyurdu: "Ben, ümit ve korku namaz kldm, ümit ve korku

duas yaptm. Sonunda Allah bana cenneti gösterdi ve cennetteki salkmlar

gördüm. Ondan koparmak için davrandmda ise atele korkutuldum.

Katibimden üç ey istedim, bunlardan ikisini kabul etti; ama üçüncü isteimi

kabul etmedi. Dümanlarn onlar üzerine galip getirmemesini istedim, bu

isteimi kabul etti. Onlar ktlkla helak etmemesini istedim, bu isteimi de

kabul etti. Felâket ve korkularnn kendi aralarndan klnmamasn istedim, bu

isteimi kabul etmedi."

bn Merdûye, Abdullah b. eddâd'dan bildirir: Mu'âz b. Cebel veya Sa'd b.

Ebî Vakkâs Resûlullah' (saiMahu aleyhi veseBem) araynca, onun bir volkanik talkta

(Hanre’de) namaz kldn gördü ve bir kenara çekilip beklemeye balad. Hz.

Peygamber (uiyiahu aleyhi reseiis) namaz bitirince: “Ey Allah'n Resûlü! Daha önce

benzerini kldn görmediim bir namaz kldn" dedi. Resûlullah (niiaiiahu aleyhi

meflem): "Ümit ve korku namaz klarak, namazda Rabbimden üç ey istedim.

Bunlardan ikisini kabul etti, ama üçüncü isteimi kabul etmedi. Ümmetimi

açlkla helak etmemesini istedim, bu isteimi kabul etti" buyurup:
“And olsun

ki. Biz de Firavun ailesini, ders alsnlar diye, yllarca kurakla ve ürün ktlna
urattkM âyetini okudu. Sonra: "Dümanlarn onlar üzerine galip

getirmemesini istedim, bu isteimi de kabul etti" buyurup:
*
Puta tapanlar

holanmasa da, dinini bütün dinlerden üstün klmak üzere. Peygamberini

doru yol ve hak dinle gönderen Allah’tr
*3

âyetini okudu. Sonra: "Felâket ve

korkularnn kendi aralarndan klnmamasn istedim, bu isteimi kabul

etmedi" buyurdu ve: "De ki: «Üstünüzden ve altnzdan size azab

göndermee, sizi frka frka yapp kiminize kiminizin hncn tattrmaa Kadir

’ bn Kesîr, Tefsir’de (3/270) geçtii üzere bn Merdûye.
1
A’râfSur. 130

3 Tevbe Sur. 33, Feth Sur. 28
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olan O'dur.» Anlasnlar diye âyetleri nasl yerli yerince açkladmza bak

*

âyetini okuyup: "Bu din, Müslümanlara dümanlk edenlere üstün gelmeye

devam edecektir

"

dedi .

2

Abdünrezzâk, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Habbâb b. el-Eret, Resûlullah'n (uflaiUm aleyh.

YEseflem) namaz kldn gördü ve sabah olduunda: "Ey Allah'n Resulü! Bu

gece, daha Önce klmadn uzunlukta namaz kldn gördüm" dedi. Hz.

Peygamber UBiaiiahu deyta «seiiem), ona öyle karlk verdi: "Evet bu; korku ve ümid

namaz idi. Bu namaz içerisinde ben Allah'tan üç ey istedim ikisini bana verdi;

birini vermedi. Allah'tan, sizden önceki ümmetleri helak ettii gibi sizi de

ktlkla helak etmemesini istedim, bunu bana verdi. Bize, düman musallat

etmemesini istedim, bunu da bana verdi. Üçüncü olarak da ümmetimin

birbirine düürülmemesini istedim, bunu bana vermedi."3

bn Cerîr ve bn Merdûye, Nâfi b. Hâlid el-HuzâîYin vastasyla, babasndan

bildirir: Hz. Peygamber (uiyehu aleyhi visalisin), rükû ve secdeleri tam olan ksa iki

rekat namaz kld ve: "Bu namaz, ümit ve korku namazyd. Bu namazda

Allah'tan üç ey istedim. Bunlardan ikisini bana verdi, üçüncüsünü ise

vermedi. Allah'tan, sizden öncekilere isabet eden azabn sizlere isabet

etmemesini istedim, bu isteimi kabul etti. Dümann size musallat olup

kannz heder etmemesini istedim, bu isteimi de verdi. Sizi frkalara ayrp,

felâket ve korkularnzn kendi aranzdan klnmamasn istedim, bu isteimi

kabul etmedi" buyurdu/

Taberânî, aacn altnda Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) biat edenlerden olan

Hâlid el-Huzâî’den bildiriyor Allah'n Resulü (saliaiiahu aleyhi veseiiem) bir gün bize, ksa

okuyarak namaz kldrd ve tahiyyat uzatt. Namaz bitirip: "Ey Allah'n

Resûlü! Namazda kâdeyi uzattn" dediimizde, Hz. Peygamber (sailaliahu aleyhi

vasellem) öyle cevap verdi: "Kldmz namaz ümit ve korku namazyd. Bu

namazda Allah'tan üç ey istedim. Bunlardan ikisini verdi, üçüncüsünü ise

kabul etmedi. Allah'tan, sizden önceki topluluklar helak ettii eyle sizi helak

' Erîâm Sur. 65
J bn Kesîr, Tefsir"de (3/267) geçtii üzere bn Merdûye.
3 Abdürrezzâk 81/210), Tirmizî (2175), Nesâî, S. el-Kübrâ (1637) ve bn Cerîr (9/304).

Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen el-Tirmizi, 1767).

* bn Cerîr (9/303) ve bn Kesîr, Tefsir"de (3/268) geçtii üzere bn Merdûye.
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etmemesini istedim, bu isteimi kabul etti. Dümann size musallat olup

öldürmemesini istedim, bu isteimi de kabul etti. Sizi frkalara ayrp birbirine

düürmemesini istedim, bu isteimi kabul etmedi.'*

el-Fiten’de Nuaym b. Hammâd, Drâr b. Amr’dan, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh

veseiiem), “Sizi frka frka yapp kiminize kiminizin hncn tattrmaa Kadir olan

O'dur ..."
1
âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Dört fitne olacaktr: lk

fitne, kan aktlmasnn helal saylmasdr. kinci fitnede kanlar ve mallar helal

saylacak, üçüncüde kanlar, mallar ve cinsel organlar helal saylacaktr.

Dördüncü fitnede ise zifiri karanlk bir fitnedir ve deniz gibi gelip yaylacak ve

girmedik Müslüman evi brakmayacaktr.

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye

eddâd b. Evs'ten, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi vesaiiem) öyle buyurduunu nakleder:

“Allah, benim için yeryüzünü dürüp toplad ve ben yeryüzünün dousunu ve

batsn gördüm. Ayrca Rabbim bana krmz (altn) ve beyaz (gümü) olan iki

hazine verdi. üphesiz benim ümmetimin hükümranl, dünyadan benim için

dürülüp toparlanan yere ulaacak. Ben, Rabbim

1

den ümmetim için, onlar genel

bir ktlkla helak etmemesini ve onlar frkalara ayrarak, birbirlerine

birbirlerinin hncn tattrmamasn (öldürmemesini) istedim. Rabbim bam:

«Ey Muhammedi üphesiz ben bir eyi takdir ettiim zaman, artk o geri

çevrilmez. Ben, onlar genel bir ktlkla helak etmeyeceim. Onlara, kendilerinin

dnda onlar öldürsün diye, balarna kendilerinden baka bir düman
musallat etmem. Fakat sonunda onlar yani senin ümmetin birbirini kracak ve

birbirini esir edecektir.»" Hz. Peygamber (saliailahu Beyh vesellem) öyle dedi:

"Ümmetim için insanlar dalalete düüren idarecilerden korkuyorum. Benim

ümmetimin arasna klç girdi mi (iç kavgalar çknca), artk kyamet gününe

kadar bir daha aralarndaki sava bitmez ."4

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Mâce, bnu’l-Münzir, lafz kendisinindir ve bn

Merdûye, Mu'âz b. Cebel'den bildirir: Hz. Peygamber (ssiiaiiah aleyhi veseiiem), kyam,

1

Taberânî (4112, 4114). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/223) der ki: "Taberârû bu

hadisi deiik isnâdlarla rivayet etmitir. Bazlarnn, Nâfi b. Hâlid dndaki ravileri

Sahh'in ravileridir. Onu da bn Ebî Hatim zikretmi, ama kimse cerhetmemitir."
2 En'âm Sur. 65
J Nuaym b. Hammâd (90).

4 Abdürrezzâk (1/210) ve bn Cerîr (9/303).
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rükû ve secdeleri uzun bir namaz kld; namaz bitirince ben: "Ey Allah'n

Resulü! Bu gün namaz uzattn" dedim. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiM öyle

karlk verdi:
"Kldm namaz ümit ve korku namazyd. Bu namazda

Rabbimden üç ey istedim, bunlardan ikisini verdi, birini ise vermedi. Onlara,

kendilerinin dnda onlar öldürsün diye, balarna kendilerinden baka bir

düman musallat etmemesini istedim, bu isteimi kabul etti. Onlara

kendilerini helak edecek genel bir ktlk vermemesini istedim, bu isteimi de

verdi. Ümmetimi birbirine düürmemesini istedim, bu isteimi kabul etmedi."'

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Rabbimden ümmetim için dört ey

istedim, bunlardan üçünü verdi, birini ise kabul etmedi. Ümmetimin toplu

olarak küfre girmemesini istedim, bu isteimi kabul etti. Dümann kendilerine

galip gelmemesini istedim, bu isteimi de kabul etti. Daha önceki ümmetlere

verdii azapla onlar azaplandrmamasn istedim, bu isteimi de kabul etti.

Ümmetimi birbirine düürmemesini istedim, bu isteimi kabul etmedi."
1

bn Çengin bildirdiine göre "De ki: Üstünüzden ve altnzdan size azab

göndermee, sizi frka frka yapp kiminize kiminizin hncn tattrmaa

Kadir olan O'dur
"3

âyeti nazil olduu zaman, Hz. Peygamber (sallullahu Beyhi »eseiiem)

kalkp abdest ald ve Rabbinden, ümmetine üstlerinden veya altlarndan azab

indirmemesini, onlar frkalara ayrmamasn ve srailoullarn birbirine

düürdüü gibi kendilerini de birbirlerine düürmemesini istedi. Bunun

üzerine Cibril inip: "Ey Muhammedi Rabbinden dört ey istedin, Rabbin

bunlardan ikisini verdi, dier ikisini ise kabul etmedi. Ne üstlerinden, ne de

ayaklarnn altndan onlar helak edecek azab gelmeyecektir. Peygamberini

yalanlayan ve Rabbinin kitabn inkar eden her ümmete iki azab vardr, ama

senin ümmetin frkalara aynlacak ve birbirlerine düecektir. Bu azab ekli,

Kitab ikrar eden ve peygamberleri tasdik edenlerin azabdr. Ama (Kyamet

günü de) günahlarndan dolay azab çekeceklerdir" dedi ve: "Biz seni

onlardan alp götürsek de yine onlardan intikam alrz. Yahut onlara

’ bn Ebî eybe (10/318, 319), Ahmed 36/400, 401 (22082), bn Mâce (3951) ve bn
Kcsî, Tefsîr

1de (3/267) geçtii üzere bn Merdûyc. Sahih hadistir. (Bak: Elbânî, Sahih

Sünen bn Mâce, 3191).
2 bn Ebî Hatim 4/1312 (7415) ve bn Kesîr, Tefsir’de (3/269, 270) geçtii üzere bn

Merdûye.
3 En’âm Sur. 65
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vâdettiimiz azab, sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz yeter"

âyetini indirdi. Yani, ya sen vefat ettikten sonra ümmetinden intikam alrz

veya sen hayattayken onlara tattrdmz azab sana gösteririz. Hz.

Peygamber (seiBiiihuBiBYhiyHfsiien) kalkp Rabbine dua ederek:
"
Ümmetimin birbirine

azab ettiini görmemden daha büyük hangi musibet vardr?" deyince, "Elif,

Lam, Mim. nsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «man ettik»

demeleriyle brakvereceklerini mi sandlar?"

1

âyeti nazil oldu ve kendisine,

imtihan edilmede dier ümmetlere göre ayrcalkl olmayaca, dier

ümmetlerin urad belalara kendilerinin de urayaca bildirildi. Sonra, "De

ki: "Rabbim, eer onlara vâdedilen azab bana mutlaka göstereceksen,

beni o zalimler güruhu arasnda bulundurma Rabbim!" 3
âyeti nazil olunca.

Hz. Peygamber (saHaiiahu aleyhi ianeni) Allah’a snd ve Yüce Allah, onun bu isteini

kabul etti. Resûlullah (mIURbHu aleyh, veseiiem] ümmetinden sadece cemaati, ülfeti ve

itaati gördü. Sonra Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyh, mdni, "Aranzdan yalnz zalimlere

erimekle kalmayacak fitneden saknn, Allah'n azabnn iddetli olduunu

bilin
"4

âyetini vahyedip ümmetini fitneden sakndrarak, bazlarnn b
fitneye düeceini, bazlannn ise saknabileceim bildirdi. Hz.

Peygamberden Uayiahu «tayt* «Kellem) sonra ashâbndan bazlar bu fitneye dümü,
bazlan ise saknmtr.

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Zeyd b. Eslem’den bildirdiine göre "De ki:

Üstünüzden ve altnzdan size azab göndermee, sizi frka frka yapp

kiminize kiminizin hncn tattrmaa Kadir olan O'dur"6 âyeti nazil olduu

zaman, Hz. Peygamber (saDliahu aiayh. veseiiem): "Benden sonra küfre dönereK

birbirinizin boynunu klçla vuranlar olmaynz" deyince, sahabe: “Biz,

Allah'tan baka ilah olmadna ve Muhammed’in de Allah'n Resûlü

olduuna ahitlik ettiimiz halde böyle mi yapacaz!” karln verdi.

Allah'n Resûlü (uilsllshu aleyh, veaailem): "Evet" deyince, insanlarn bazs: “Kesinlikle

böyle bir ey olmaz” dediler. Bunun üzerine: "De ki: «Üstünüzden ve

altnzdan size azab göndermee, sizi frka frka yapp kiminize kiminizin

1 Zuhnf Sur. 41, 42
1 Arkebût Sur. 1, 2

3 Mûminûn Sur. 93, 94

1 Enfâl Sur. 25
s bn Cerîr (9/305, 306).
6 En’âm Sur. 65
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hncn tattrmaa Kadir olan O'dur.» Anlasnlar diye âyetleri nasl yerli

yerince açkladmza bak. Gerçekten, senin milletin Kuriân' yalanlad.

«Cezanz ben verecek deilim» de. Her haberin gerçekleecei bir zaman

vardr ki siz onu yaknda bileceksiniz"
1

âyetleri nazil oldu .

2

Ibn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine

göre kendilerine üstlerinden ve altlarndan azab gönderilecek olanlar

müriklerdir. Frkalara ayrlp birbirine düecek olan kiiler ise

Müslümanlardr .

3

bn Ebî Hâtim ve Mu'cem ’de bn Kâni’, bn shâk’tan, Abdullah b. Ebî

Bekr'in öyle dediini bildirir: Abdullah b. Süheyl babasna: “Gerçekten,

senin milletin Kuriân' yalanlad. «Cezanz ben verecek deilim» de."4

âyetini okuyunca, babas: “Evladm! Eer Mekke'de Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)

ile beraber bizimle sen de bulunsaydn, bugün âyetten benim anladm sen

de anlardn. Ben o zaman Müslüman olmutum" dedi .
5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî,

“Gerçekten, senin milletin Kur'ân’ yalanlad. «Cezanz ben verecek

deilim» de. Her haberin gerçekleecei bir zaman vardr ki siz onu

yaknda bileceksiniz"
6

âyetini açklarken öyle dedi: “Kurey, Kur’ân hak

olmasna ramen onu yalanlad. Vekil sözünden kast ise: “Ben sizi koruyacak

deilim" demektir. Kuriân’n, Kureylilere vaad ettii azab, Bedir günü

gerçeklemitir."7

Nehhâs’n Nâsih'te, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Gerçekten, senin

milletin Kuriân' yalanlad. «Cezanz ben verecek deilim» de"8
âyetini,

savaa ruhsat veren "Hürmetli aylar çknca, puta tapanlar bulduunuz

yerde öldürün; onlar yakalayp hapsedin; her gözetleme yerinde onlar

’ Enam Sur. 65, 66, 67
1 bn Cerîr (9/307) ve bn Ebî Hâtim 4/1312 (7418).

5 bn Cerîr (9/308) ve bn Ebî Hâtim 4/1310 (7405).

4 En'âm Sur. 66
5 bn Ebî Hâtim 4/1313 (7419) ve bn Kâni' 1/273, 274 (319).
6 En'âm Sur. 66, 67
7 bn Cerîr (9/311) ve bn Ebî Hatim 4/1313 (7420, 7421, 7424).
8 En'âm Sur. 66
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bekleyin. Eer tövbe eder, namaz klar ve zekat verirlerse yollarn serbest

brakn. Dorusu Allah balar ve merhamet eder”
1

âyeti neshetmitir.

bn Cerlr, bnu'l-Münzir ve bn EbîHâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

"Her haberin gerçekleecei bir zaman vardr ki siz onu yaknda

bileceksiniz
*1

âyetinde geçen (yuli) sözünün mânâs "Hakikat" demektir .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Haan, "Her haberin gerçekleecei bir zaman vardr ki siz onu yaknda

bileceksiniz
*4

âyetini okuyup: "Günâh ileyinceye kadar, cezas tutulur da

günâh ilediinde cezas gönderilir” dedi .

5

bn Cerlr, Avfî’nin tarikiyle bn Abbâs’n, "Her haberin gerçekleecei bir

zaman vardr ki siz onu yaknda bileceksiniz
”6

âyeti hakknda: "Her amelin

bir karl vardr. Bu karlk, ya dünyada ya da âhirette kiiye verilir"

dediini bildirir.

7

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, "Her

haberin gerçekleecei bir zaman vardr ki siz onu yaknda bileceksiniz
" 8

âyeti hakknda, "Her haberin gerçekleecei bir zaman vardr. Onun

gerçekletiini ya dünyada görürsünüz veya âhirette size gösterilir"

demitir.

9

cr O* c-itj üp

piil jJu Jl ûlLJjl sÜLJj Up d*

' Tcvbe Sur. 5
1

En am Sur. 67

3 bn Cerîr (9/312) ve bn Ebî Hâtim 4/1313 (7422).

4 En am Sur. 67

* bn Cerîr (9/312) ve bn Ebî Hâtim 4/1313 (7423).

* En'âm Sur. 67
7 bn Cerîr (9/312).
8
F.n'âm Sur. 67

9 bn Cerîr (9/31 1, 312) ve bn Ebî Hâtim 4/1313 (7425)
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"Âyetlerimiz hakknda ileri geri konumaya dalanlar

gördüünde, onlar baka bir söze geçinceye kadar onlardan

uzak dur. Eer eytan sana unutturursa, hatrladktan sonra

artk o zalimler topluluu ile oturma. Takva sahiplerine,

inanmayanlarn hesabndan herhangi bir sorumluluk

yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatrlatmak gerekir."

(En âm Sur. 68, 69)

Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim bildirdiine göre bn Abbâs,

“Ayetlerimiz hakknda ileri geri konumaya dalanlar gördüünde, onlar

baka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eer eytan sana

unutturursa, hatrladktan sonra artk o zalimler topluluu ile oturma ”1

ve

benzeri âyetler hakknda öyle dedi: "Allah müminlere cemaati emretti ve

ihtilafa düüp frkalara aynlmatarn yasaklayp, kendilerinden önce

gelenlerin, Allah’n dini konusunda tartp birbirleriyle düman olmalan

sebebiyle helak olduunu bildirmitir.’’
2

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde,

"Ayetlerimiz hakknda ileri geri konumaya dalanlar gördüünde, onlar

baka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eer eytan sana

unutturursa, hatrladktan sonra artk o zalimler topluluu ile oturma " 3

âyetini açklarken öyle dedi: "Allah, âyetleri konusunda ileri geri konuup

onu yalanlayanlarla oturulmasn yasaklad ve unutarak oturduu takdirde,

hatrlad anda artk zalim olan bu toplulukla oturulmamasn emretti."
4

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

bildiriyor: Mücâhid, "Âyetlerimiz hakknda ileri geri konumaya dalanlar

gördüünde, onlar baka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eer

eytan sana unutturursa, hatrladktan sonra artk o zalimler topluluu ile

' Enam Sur. 68
J bn Cerîr (9/315) ve bn Ebî 1 lâtim 4/1314 (7426).

* En'âm Sur. 68

* Abdürrezzâk (1/212) ve bn Cerîr (9/313).
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oturma"' âyetinin mânâsn açklarken öyle dedi: “Hz. Muhammed'e (uiisiiah

aleyh, veseiiem), Allah’n âyetleriyle alay edenlerle oturmasn yasakland. Ancak

unutarak oturduu takdirde hatrlaynca hemen oradan kalkmasn

söylendi .” 2

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd, Nâsih’te, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Eb

Hâtim ve Ebu'-eyh’in Ebu Mâlik ve Saîd b. Cübeyriden bildirdiine göre

"Âyetlerimiz hakknda ileri geri konumaya dalanlar gördüünde, onlar

baka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eer eytan sana

unutturursa, hatrladktan sonra artk o zalimler topluluu ile oturma

Takvâ sahiplerine, inanmayanlarn hesabndan herhangi bir sorumluluk

yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatrlatmak gerekir
"3 âyetinde geçen

ileri geri konuanlardan kastedilen, Allah'n âyetlerini yalanlayan

müriklerdir. Unutarak oturulduu takdirde, hatrlannca hemen oradan

kalklmas ve onlarla oturulmamas emredilmitir. Böyle yapld takdirde,

onlarn yaptndan kiinin sorumlu tutulmayaca bildirilmitir. Âyetin

sonunda ise, müriklere, böyle yapmalanndan dolay rahatsz olunduunun

bildirilmesi gerektii, söylendii takdirde Müslümanlan rahatsz etmemek

için ileri geri konumaktan saknabilecekleri söylenmitir. Bu âyetlerden

sonra Yüce Allah: "O, size Kitab'da «Allah'n âyetlerinin inkar edildiini ve

alaya alndn iittiinizde, baka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada

oturmayn, yoksa siz de onlar gibi olursunuz» diye indirdi. Dorusu Allah

münafklar ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktr"4 âyetini

indirmitir .

5

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, bu âyet hakknda

öyle demitir: “Mürikler, Müslümanlarla oturduklan zaman Allah'n Resûlü

(sBBiiahu aleyhi meiiem] ve Kur’ân hakknda kötü konuurlar, ona sövüp alay ederlerdi.

Bu sebeple Allah müminlere, mürikler baka bir konuya geçmeden onlarla

oturmamalarn emretti ."6

’ En am Sur. 68
} bn Cerir (9/315) ve bn Ebî Hâtim 4/1315 (7433).

} En'âm Sur. 68
* Nisa Sur. 140

* bn Cerir (9/313, 314, 316) ve bn Ebî Hatim 4/1314, 1315 (7429, 7435).

6 bn Cerir (9/314) ve bn Ebî Hâtim 4/1314 (7430).
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Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Muhammed b. îrîn: "Bu âyetin hevâ ehli (=ehevi arzular peinde koanlar)

hakknda nazil olduu söylenirdi" demitir.’

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Hiiye'de Ebû Nuaym, Ebû Câferîin: "Heva ehli

ve münakaa edenlerle oturmaynz. Onlar Allah’n âyetleri hakknda ileri geri

konuan kiilerdir" dediini bildirir .

1

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in biJdirdiine göre Muhammed b. Ali:

"Allah’n âyetleri hakknda ileri geri konuanlar heva ehlidir" demitir.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Cüreyc’in öyle dediini bildirir:

Mürikler Hz. Peygamber (saiiBiiahu Bieyhi veseiiem) ile beraber oturur ve onu dinlemeyi

severlerdi. Duyduklar zaman da onunla alay ederlerdi. Bu sebeple:

"Âyetlerimiz hakknda ileri geri konumaya dalanlar gördüünde, onlar

baka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eer eytan sana

unutturursa, hatrladktan sonra artk o zalimler topluluu ile oturma” 3 Bu

âyet nazil olunca artk mürikler alay edince yanlarndan kalkmaya balad.

Bunun üzerine mürikler: "Onunla alay etmeyiniz. Yoksa yannzdan kalkp

gider" dediler. Sonra: *Takvâ sahiplerine, inanmayanlarn hesabndan

herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatrlatmak

gerekir”
4

âyeti nazil oldu. Âyetteki belki korunurlar sözü, müriklerin

"Onunla alay etmeyiniz" sözüne iaret etmektedir. Âyet, Resûlullah'a (saiiaiiahu

aieyt» ««km) onlarla oturduu takdirde alay etmekten saknabileceklerini, ama

buna ramen kendileriyle oturmamasn emretmitir. Bu âyet daha sonra

Medine'de nazil olan: ”0, size Kitab'da «Allah’n âyetlerini n inkar edildiini

ve alaya alndn iittiinizde, baka bir söze geçmedikçe, onlarla bir

arada oturmayn, yoksa siz de onlar gibi olursunuz» diye indirdi. Dorusu

Allah münafklar ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktr"5 âyetiyle

neshedilmitir.

6

’ bn Ebî Hâtûn 4/1314 (7428).
1 bn Cerîr (9/314) ve Ebû Nuaym (3/184).

’ En’âm Sur. 68
4 En am Sur. 69
5 Nisa Sur. 140

‘ bn Cerîr (9/317).
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Firyâbî ve Ebû Nasr es-Siczî'nin, d-bâne ’de Mücâhid’den bildirdiine göre

"Âyetlerimiz hakknda ileri geri konumaya dalanlar gördüünde, onlar

baka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eer eytan sana

unutturursa, hatrladktan sonra artk o zalimler topluluu ile oturma" 1

âyetinde kastedilenler, kitap ehlidir. Müriklerin Kur'ân hakknda, doru

olmayan eyler söyledikleri takdirde Resûlullah’n (saihiiahu aleyhi «senem) onlarla

oturmas yasaklanmtr.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Vâil der ki: “Kii,

yanndakileri güldürmek için bir söz söyler ve onunla Allah’n kendisine

öfkelenmesine sebep olur.” Ebû VâTin bu sözü brâhîm en-Nehaî’ye

zikredilince: “Doru söylemi. Allah'n Kitab'nda: "Âyetlerimiz hakknda ileri

geri konumaya dalanlar gördüünde, onlar baka bir söze geçinceye

kadar onlardan uzak dur. Eer eytan sana unutturursa, hatrladktan

sonra artk o zalimler topluluu ile oturma"2 buyurmuyor mu?” karln
verdi .

3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mukâtil der ki: “Mekke'de, mürikler

Resûlullah'n (salldlahu aleyhi vesclicm) ashabnn Kur'ân okuduunu duyunca ileri geri

konuup alay ederlerdi. Müslümanlar: “Onlarla oturmamamz gerekir.

Onlarla oturup ileri geri konutuklarn duyduumuz halde kendilerini

ayplamadmz için dinden çkmamzdan korkarz” dediler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Âyetlerimiz hakknda ileri geri konumaya dalanlar

gördüünde, onlar baka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eer

eytan sana unutturursa, hatrladktan sonra artk o zalimler topluluu ile

oturma"4 âyetini indirdi.

Ebu'-eyh’in Süddî'den bildirdiine göre: "Âyetlerimiz hakknda ileri geri

konumaya dalanlar gördüünde, onlar baka bir söze geçinceye kadar

onlardan uzak dur. Eer eytan sana unutturursa, hatrladktan sonra artk

o zalimler topluluu ile oturma"5
âyetini, Nisa Sûresindeki: "O, size Kitab'da

«Allah'n âyetlerinin inkar edildiini ve alaya alndn iittiinizde, baka

1 En'âm Sur. 68
J En’âm Sur. 68

3 bn Ebî Hatim 4/1314, 1315 (7431).

* En'âm Sur. 68
5 En'âm Sur. 68
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bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayn, yoksa siz de onlar gibi

olursunuz» diye indirdi. Dorusu Allah münafklar ve kafirlerin hepsini

cehennemde toplayacaktr
"1

âyeti neshetmitir. Daha sonra Yüce Allah:

"Hürmetli aylar çknca, puta tapanlar bulduunuz yerde öldürün; onlar

yakalayp hapsedin; her gözetleme yerinde onlar bekleyin. Eer tövbe

eder, namaz klar ve zekat verirlerse yollarn serbest brakn. Dorusu

Allah balar ve merhamet eder
" 2

âyetini indirmitir.

Nehhâs, Nâsih'te, bn Abbâs'tan bildirir: "Ayetlerimiz hakknda ileri geri

konumaya dalanlar gördüünde, onlar baka bir söze geçinceye kadar

onlardan uzak dur. Eer eytan sana unutturursa, hatrladktan sonra artk

o zalimler topluluu ile oturma " 3 âyeti Mekke'de nazil olmutur ve

Medine'de, "O, size Kitab'da «Allah'n âyetlerini n inkar edildiini ve alaya

alndn iittiinizde, baka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada

oturmayn, yoksa siz de onlar gibi olursunuz» diye indirdi. Dorusu Allah

münafklar ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktr
"4 âyetiyle

neshedilmitir.
5

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid bu âyet

hakknda: "Takva sahipleri onlarla otursa bile onlann yaptklanndan sorumlu

deildir, ama onlarla oturmamalan gerekir" demitir.

Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyr'in öyle dediini bildirin "Müslümanlar

Medine'ye hicret ettikleri zaman, münafklar onlarla oturup, Kur'ân

okuduklarn duyduklannda, Mekkeli müriklerin yapt gibi ileri geri

konuarak alay ettiler. Müslümanlar "Onlarla oturmamzda bir saknca

1

Nisa Sur. 140

* Tevbe Sur. 5

3 Enam Sur. 68
4 Nisa Sur. 140
5 en-Nehhâs (sh. 417). Nehhâs der ki: "Takva sahiplerine, inanmayanlarn

hesabndan herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hattrlatmak

gerekir" âyeti haber âyetidir ve neshedilmesi imkanszdr. Ayetin manas da açktr:

"Allah'tan saknan kiinin, bir insan kötülükten alkoymas halinde, onun

yaptklarndan dolay sorumlu deildir. Kötülük yapan kiiyi cezalandracak olan

Allah'tr ve müslümana düen sadece onu kötülükten alkoymaya çalmak ve onun

yaptna ve söylediine raz olarak onunla oturmamaktr. Eer onunla oturmaya devam

edecek olursa kötülük yapanla ayn konumda olur."
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yoktur. Allah, onlarla oturmamza izin verdi. Onlann ileri geri konumasndan

biz sorumlu deiliz" dediler. Bu âyet Medine’de nazil oldu.

bn Ebî eybe, Hiâm b. Urve'den bildirir: "Ömer b. Abdilaziz'e, arap içer

ve bu esnada aralannda oruçlu birinin bulunduu bir topluluk getirilince,

Ömer oruçlu olan kiiyi cezalandrarak: "Ayetlerimiz hakknda ileri geri

konumaya dalanlar gördüünde, onlar baka bir söze geçinceye kadar

onlardan uzak dur. Eer eytan sana unutturursa, hatrladktan sonra artk

o zalimler topluluu ile oturma"' âyetini okudu.

öl jSjJ jiJ

j-U jjj Slj ^Ij il jji I4I^ Uj JJû J-iT

çer ji V'P Ui \JJ öiJül dldj 44 &3t V Jâi

Oj^i _^5T U,

"Dinlerini oyun ve elenceye alanlar, dünya hayatnn
aldatt kimseleri brak. Kur'ân ile öüt ver ki, bir kimse

kazandyla helake dümeye görsün, o takdirde Allah'dan

baka ona ne bir yardma, ne de bir kurtarn bulunur; her

türlü fidyeyi de verse kabul olunmaz. Kazandklarndan
ötürü yok olanlar ite bunlardr. nkar etmelerinden dolay
kzgn içecek ve can yaka azab onlaradr." (En’âm Sur. 70)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid’der

bildirdiine göre "Dinlerini oyun ve elenceye alanlar, dünya hayatnn

aldatt kimseleri brak" 2
âyetindeki (brak) sözüyle, 'Tek olarak yarattm

o kimseyi bana brak" 3 âyetindeki (brak) sözü ayn mânâda, tehdid kasdyl?

kullanlmtr/

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd, Nâsih'te, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Eb‘

Hâtim ve Nehhâs, Nâsih'te Katâde'den bildiriyor Allah, "Dinlerini oyun ve

’ En am Sur. 68
1 Enam Sur. 70
5 Müddessir Sur. 11

4 bn Cerîr (9/319) ve bn Ebî Hâtim 4/1317 (7447).
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elenceye alanlar, dünya hayatnn aldatt kimseleri brak"1

âyetini

indirdikten sonra Tevbe sûresindeki, “Hürmetli aylar çknca, puta tapanlar

bulduunuz yerde öldürün; onlar yakalayp hapsedin; her gözetleme

yerinde onlar bekleyin. Eer tövbe eder, namaz klar ve zekat verirlerse

yollarn serbest brakn. Dorusu Allah balar ve merhamet eder"
2

âyetini indirerek önceki âyeti neshetmi ve onlarla savalmasn

emretmitir.3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen,

“Dinlerini oyun ve elenceye alanlar ..."4 sözünden kastedilenler, dini

yemek ve içmek (dünyalk) için kullananlardr. 5

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

göre âyette geçen (j-L) sözünün mânâs ayplann ortaya çkmasdr. (ijLû)

sözü de (bütün) yplar ortaya çkt, demektir.
6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette

geçen (j-i3) sözünün mânâs helake teslim edilmektir, (iyjJ t* î^L-J) sözü de

yaptklarndan dolay helake teslim edildiler, demektir. 7

Tastî, bn Abbâs'tan bildirir: Nâfi b. el-Ezrak ona: “Bana Yüce Allah'n,

âyette geçen (J^Aî jl) sözünün mânâsn söyle" deyince, bn Abbâs:

“Nefsin, yaptklarndan dolay atete hapsedilmesi, demektir" cevabn verdi.

Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?"

diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa Züheyr'in:

"Aynhrken seni öyle bir durumda brakt ki

Veda günü kalbim sanki kapatlp hapsedilmiti” dediini bilmez misin?"
8

1

En'âm Sur. 70
1 Tevbe Sur. 5
3 bn Cerîr (9/319, 320), bn Ebî Hâtim 4/1317 (7448) ve Nehhâs (sh. 418).

3 En'âm Sur. 70
5 bn Ebî Hâtim 4/1318 (7449).

‘ bn Cerîr (9/322, 326) ve bn Ebî Hâtim 4/1318, 1319 (7453, 7458).
7 bn Ebî Hâtim 4/1318, 1319 (7452, 7457)
8 tkân'da (2/84) geçtii üzere Tastî.
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Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen (JJ: jl) sözü, nefsin alnp

hapsedilmesidir. (l^L, si j.Jü 01$)' sözünün mânâs ise: “Yeryüzü

dolusunca altn getirse ondan kabul edilmez, demektir.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd ( li î^LJ ^jj dJjî

sözünün mânâs “Yaptklarndan dolay (helake sürüklenmeleri için)

teslim alnmaktr."4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süfyân b. Hüseyn'e, (1>L-J) sözünün

mânâs sorulunca: “Yardmsz brakldlar, teslim alndlar" demektir. âir'in:

"Onlardan ayrlrsa yardmsz kalrlar" dediini duymadn m?" cevabn

verdi.5

i| i*, Ji. ijij î_*Â: Sij lîiî S u â o,i ^ >xt Ji

ij>1; ^uj» y ^ ja-ui ii^ 4» ûü

^UI OjJ ^IÜ Üj-ÎJ 4I > Al 01 ji Ul Jl

"De Kî: Allah' brakp da bize fayda veya zarar veremeyecek

olan eylere mi tapalm? Allah bizi doru yola ilettikten

sonra eytanlarn saptrp akn olarak çöle düürmek
istedikleri, arkadalarnn ise: «Bize gel!» diye doru yola

çardktan akn kimse gibi gerisin geri (inkarcla) m
döndürüleceiz? De ki: Allah'n hidayeti doru yolun ta

kendisidir. Bize âlemlerin Rabbine teslim olmamz
emredilmitir/' (En âm Sur. 7 l)

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

"De ki: Allah' brakp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan eylere mi

1 En am Sur. 70
1 Abdürrezzâk (1/212), bn Cerîr (9/321, 324) ve bn Ebî Hâtim 4/1318 (7454, 7455).

3 En’âm Sur. 70
4 bn Cerîr (9/326) ve bn Ebî Hâtim 4/1319 (7459).

5 erh Divan Zuheyr (sh. 101).



Âyet: 71 111

tapalm? Allah bizi doru yola ilettikten sonra eytanlarn saptrp akn
olarak çöle düürmek istedikleri, arkadalarnn ise: «Bize gel!» diye doru

yola çardklar akn kimse gibi gerisin geri (inkarcla) m
döndürüleceiz? De ki: Allah'n hidayeti doru yolun ta kendisidir. Bize

âlemlerin Rabbine teslim olmamz emredilmitir"
1

âyeti, putlar ve onlara

davet edenlerle Allah'a davet edenleri tasvir eden bir âyettir. Bazlar onu:

"Ey falan olu falan gel” diyerek kendi yollarna davet eder, arkadalar: "Ey

falan! (doru olan) yola gel” diye çarrlar. Bu kii ilk çaranlara uyarsa

kendisini helaka sürüklerler. Eer doru yola çaranlarn davetine icabet

ederse, doru yolu bulmu olur. lk davetçiler, sahrada eytanlar tarafndan

çarlan kiiye benzer. Onlara icabet eden, Allah'tan baka ilahlara tapmann

doru olduunu düünür ve sonunda pimanlk içinde ölüm kendisini bulur.

Kendisini doru yoldan saptran ise eytanlardr. Onu ismi, babasnn ve

dedesinin ismiyle çannca o da bunun doru bir ey olduunu sanarak ona

uyar. Nihayet onu helake atarlar, belki de yerler. Veya yeryüzünde ssz bir

yere atarlar da orada susuzluktan helak olur. te bu, Allah'tan baka ibâdet

edilen ilâhlara icabet edenin örneidir.*

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî, "De ki:

Allah' brakp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan eylere mi

tapalm? Allah bizi doru yola ilettikten sonra eytanlarn saptrp akn
olarak çöle düürmek istedikleri, arkadalarnn ise: «Bize gel!» diye doru
yola çardklar akn kimse gibi gerisin geri (inkarcla) m
döndürüleceiz? De ki: Allah'n hidayeti doru yolun ta kendisidir. Bize

âlemlerin Rabbine teslim olmamz emredilmitir
"3

âyetini açklarken öyle

dedi: "Mürikler, müminlere: "Bizim yolumuza tabi olun ve Muhammed'in

dinini brakn” deyince, Yüce Allah: "De ki: Allah' brakp da bize fayda veya

zarar veremeyecek olan eylere (bu ilahlara) mi tapalm?" buyurdu. Böyle

yapacak olursak, "eytanlarn kendisini saptrp akn olarak çöle düürdüü
kiiler gibi oluruz. Yani Yüce Allah öyle buyuruyor: "mandan sonra küfre

düerseniz, u adam gibi olursunuz: Yolda bir toplulukla beraber iken yolu

kaybetmi, eytanlar kendisini artp yeryüzünde saptrm, arkadalar

' En'âm Sur. 71

* bn Cerîr (9/329, 330) ve bn Ebî Hâtim 4/1321, 1322 (7469, 7473).

3 En'âm Sur. 71
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(doru) yolda olup onu kendilerine çararak: "Bize gel, biz yoldayz"

demeye balarlar. O ise onlarn yanna gitmeyi reddeder. Hz. Muhamed'i

tandktan sonra onlara tabi olanlarn durumu böyledir. (Doru) yola davet

eden Hz. Muhammed’dir. Davet ettii yol ise slamdr." 1

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

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, "De ki: Allah' brakp da bize fayda

veya zarar veremeyecek olan eylere mi tapalm? Allah bizi doru yola

ilettikten sonra eytanlarn saptrp akn olarak çöle düürmek istedikleri,

arkadalarnn ise: «Bize gel!» diye doru yola çardklar akn kimse gibi

gerisin geri (inkarcla) m döndürüleceiz? De ki: Allah'n hidayeti doru
yolun ta kendisidir. Bize âlemlerin Rabbine teslim olmamz emredilmitir" 2

âyetini açklarken öyle dedi: "Fayda ve zarar vermeyen eylerden kast

putlardr. Yolunu aran kiiyi arkadatan yola davet eder (kendisi ise bu

çanlan kabul etmez). te bu durum, hidâyetten sonra dalalete düen kiiye

örnek verilmitir.”3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "eytanlarn

saptrp akn olarak çöle düürmek istedikleri, arkadalarnn ise: «Bize

gel!» diye doru yola çardklar akn kimse gibi gerisin geri (inkârcla)

m döndürüleceiz? De ki: Allah’n hidayeti doru yolun ta kendisidir. Bize

âlemlerin Rabbine teslim olmamz emredilmitir
"4 âyetindan kastedilen kii,

Allah'n gösterdii hidayete icabet etmeyen kiidir. Bu kii eytana tabi

olmu, yeryüzünde günah ilemi, haktan aynlp hak yolundan sapmtr. Bu

kiinin, kendisini hidayete çaran, kendisine söyledikleri eyin Allah’n

gösterdii hidayet olduunu söyleyen arkadalan vardr. Yüce Allah,

insanlardan olan dostlarna: “Gerçek hidayet, Allah’n gösterdii hidayettir.

Dalalet ise cinlerin davet ettii yoldur" buyurur .

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in

bildirdiine göre Katâde, bu âyet hakknda: "Bu âyetle Yüce Allah, Hz.

’ bn Cerîr (9/328, 329) ve bn Ebî Hatim 4/1320, 1322 (7466, 7468, 7472, 7474).
1
En'âm Sur. 71

3 bn Cerîr (9/330) ve bn Ebî Hatim 4/1320, 1321 (7467, 7471).

4 En'âm Sur. 71

5 bn Cerîr (3/331) ve bn Ebî Hatim 4/1322 (7475).
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Muhammed ve ashâbna, dalalet ehliyle bu konuda nasl münakaa

edeceklerini öretmitir" dedi .

1

ibnu’l-Enbârî'nin, el-Mesâhifte, Ebû shâk’tan bildirdiine göre Abdullah

(b. Mes'ûd), bu âyeti (jlkJl ol^L-l ^ûJlSy eklinde okumutur .

3

bn Cerîr ve bnu'l-Enbârî’nin, Ebû shâk'tan bildirdiine göre Abdullah (b.

Mes’ûd), bu âyeti (£ jj eklinde okumutur.

5

bn Cerîr ve Ebu'-eyh bildirir: Mücâhid der ki: bn Mes'ûd, bu âyeti,

(lîl3 ^j43i j| eklinde okumu ve: "Hidayet, yol demektir ve apaçktr"

demitir.

7

< * **

"Namaz dosdoru kln ve Allah'tan korkun, (diye de

emredildik). O, huzuruna vanp toplanacanz Allah'tr."

(En’âm Sur. 72)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Evzâî der ki: "Evlerinde namaz için belirli

bir vakit ayran ev halkna muhakkak, Hz. brâhim ve ailesine verildii gibi

bereket verilir."

Aji ^ fjij
^jVlj oljU-Ul JU j*}

JJ SSI4J\j jUIp jyoS I ^ «UJ J>JI

*

"Gökleri ve yeri gerçekle yaratan O'dur ki «Ol» dedii gün
(an) hemen olur; sözü gerçektir. Sura üflenecei gün

1 bn Cerir (9/331) ve bn Ebî Hatim 4/1322 (7476)
1 En'âm Sur. 71

3 bn Ebî Dâvûd el-Mesâhif (sh. 61). bn Hâleviyye, Muhtasar e-evâz 'a (sh. 44) bakn.
4 En'âm Sur. 71

5 bn Cerîr (9/332). bn Hâleviyye, Muhtasar e-evâz' a (sh. 44) bakn.
6
En'âm Sur. 71

7 bn Cerîr (9/332). bn Hâleviyye, Muhtasar e-evâz'

a

(sh. 44) bakn.
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hükümranlk O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O
Hakim dir, haberdardr/' (En «m Sur. 73 )

bnu'l-Mübârek, Zühd’de, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Hibbân, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-

Ba's’ta Abdullah b. Am/dan bildirin Resûlullah'a (aNaiMu aleyhi nsettem), Sû/un ne

olduu sorulunca: "Kendisine üflenilecek bir boynuzdur

”

cevabn verdi.’

bn Ebî Hâtim'in Ebû Saîd el-Hudri'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sBiaiiahu aleyh, veseiiem): "Eer Mina halk boynuzu (Sûr'u) yerinden kaldrmak

isteselerdi kaldramazlard" buyurdu .

2

Müsedded, Müsned’de, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve

Taberânrnin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Sûr, kendisine üflenilecek

boynuz gibi bir eydi/' dedi .

3

Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid’den bildirdiine göre

Sûr, boruya benzer bir eydir.
4

bn Mâce, Bezzâr ve bn Ebî Hâtim'in Ebû Saîd'den bildirdiine göre

Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyh, »essilem): "Sûra üflemekle görevli olan (iki melek) Sûr'u

tutmu, kendilerine Sûra üflemesinin emredilmesini beklemektedir" buyurdu .

5

Hâkim, Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n (saiiatiahu aleyh. «ailem):
"
Sûr'un sahibi (ona

üflemekle görevli melek) kendisine bu görev verildii zamandan bu yana Sûr'

a

üflemeye hazrdr. O, parlak iki yldz gibi olan gözlerini, henüz krpmadan

’ bnu'l-Mübârek (1599), Ebû Dâvûd (4742), Tirmizî (2430, 3244), Tuhfetu'I-ErSfta

(6/282) geçtii üz.ere Nesâî, S. el-Kübrâ'da, bn Ebî Hatim 4/1323, 9/2928 (7083, 16619), bn
Hibbân (7312), Hâkim (2/436, 506), 4/560). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîb Sünen et-

Tirmizî, 1979).

1 bn Ebî Hâtim 9/2928 (16620).

} el-Metâlibu'l-Âliyc'de (5101) geçtii üzere Müsedded ve Taberânî (9755).

4 bn Ebî Hâtim 9/2929 (16623, 16625).

5 bn Mâce (4273) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3424). Hadis münkerdir. Elbânî de Da'îf

Sütten bn Mâce (4273). Mahfuz olan: "Sûr'un sahibi..." eklinde olup hadiste tek

görevliden bahsediimesidir.
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emrin verilmesinden korkarak Ar’a doru bakp kendisine verilecek emri

beklemektedir

"

buyurduunu nakleder.

1

Ahmed, Taberânî, M. el-Evsa?ta, Hâkim ve Beyhakî, el-Ba's'ta, bn

Abbâs’tan, Resûlullah'n (saiaHrfu aleyhi vesilem] öyle buyurduunu nakleder: "Sur

sahibi (srafil) Sur'u azna alm, alnn yere emi, kulan Allah’n emrine

vermi ve Sur'a üflemek için üfleme emrini beklerken ben nasl rahat

yaayabilirim
!’’

Sahabe: “O zaman ne diyelim ey Allah'n Resulü!" diye

sorunca, Hz. Peygamber (ssHaiielu aleyh veseliem): "Hasbunallah ve nimel-vekîl, alellâhi

tevekkelnâ (=Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Biz Allah'a tevekkül ettik)’’

deyiniz" cevabn verdi .

1

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bnu'l-Münzir, Hâkim ve

Beyhakî, Ebû Saîd'den bildirir: Hz. Peygamber (sBlaliahu aleyhi veseliem): “Sur sahibi

(srafil) Sur'u azna alm, alnn yere emi, kulan Allah'n emrine vermi

ve Sur'a üflemek için üfleme emrini beklerken ben nasl rahat yaayabilirim!"

buyurdu. Sahabe: “O zaman ne diyelim ey Allah'n Resûlü!" diye sorunca, Hz.

Peygamber (sailalUu aleyhi veseliem): "Hasbunallah ve nimel vekîl, alellâhi tevekkelnâ

(=Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Biz Allah'a tevekkül ettik)’’ deyiniz”

cevabn verdi .

3

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Câbir b. Abdillah’dan bildirir: Hz. Peygamber

[saUaUahu aleyh veseliem): “Sur sahibi (srafil) Sur'u azna alm, alnn yere emi,
kulan Allah'n emrine vermi ve Sur’a üflemek için üfleme emrini beklerken

ben nasl rahat yaayabilirim
!’’

buyurdu. Sahabe: “O zaman ne diyelim ey

Allah'n Resûlü!" diye sorunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseliem):
"
«Hasbunallah

ve nimel vekîl (=Allah bize yeter. O ne güzel vekildir)» deyiniz" cevabn

verdi .

4

Bezzâr ve Hâkim’in Ebû Saîd’den bildirdiine göre Allah'n Resûlü (salBlahu

aleyhi veseliem) öyle buyurdu: "Her sabah iki melek iner ve bunlardan birisi:

1 Hâkim (4/558, 559, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (1078) "sahih".
1 Ahmed 5/145, 146 (3008), Taberânî (1270, 12671) ve M. el-Evsat’ ta (3663), Hâkim

(4/559). Müsned'in muhakkiki hadisin hasenun liayrihi olduunu söyledi.

3 Ahmed 17/89, 18/228 (11039, 11696), Abd b. Humeyd, el-Muntehab'da (886), Tirmizî

(2431, 3243), Hâkim (4/559) ve Beyhakî, uabu'l-lman'da (352). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1980). Silsletu 's-Sahîha'ya (1079) bakn.
4 Ebû Nuaym (3/189). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha’da (1079) "sahih".



116 9En'âtn Sûresi&

«Allahm! (Maln) infak edene bir bedelini ver» diye dua eder. Dieri ise:

«Allahm! (Maln) tutana telef ver» diye beddua eder. ki melek te Sûr'a

üflemekle görevlidir. Bunlar kendilerine Sûr'a üflemelerinin emredilmesini

beklerler. Yine, iki melekten biri: «Ey hayn isteyen buraya gel!» derken, dieri:

«Ey erri isteyen, erri terk et» der. Yine iki melekten biri: «Kadnlardan dolay

erkeklerin vay haline» derken, dier melek: «Erkeklerden dolay kadnlarn vay

haline» diye seslenir.

Ahmed ve Hâkim'in Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ssiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Sûra üflemekle görevli iki melek, ikinci

semadadr. Her birinin, ba douda, ayaklan ise batdadr. Bunlar kendilerine

Sûr’a üflemelerinin emredilecei zaman beklemektedir."
2

Abd b. Humeyd, Taberânî, M. el-Evsat*ta ve Ebu'-eyh, el-Azame’de

hasen isnâdla Abdullah b. el-Hâris'in öyle dediini bildirir: Ben, Hz. Âie'nin

yanndayken, Ka'bu’l-Ahbâr da oradayd. Ka'b, srâfil'den bahsedince, Hz.

Âe: “Bana srâfil'den haber ver" dedi. Ka'b: “Bu konuda asl bilgi sîzdedir"

karln verince, Hz. Âie: “Öyledir, ama sen bana onu anlat” dedi. Bunun

üzerine Ka'b öyle dedi: “Onun dört kanad vardr. Bu kanatlann ikisi

havadadr. Bir kanatla örtünmekte, bir kanad iki kürei arasnda ve kalem de

kulann üstündedir. Vahiy geldii zaman kalem bu vahyi yazar, sonra

melekler bu vahyi ezberlerler. Sûr ile görevli melek bir dizini bükmü dierini

dikmi, Sûr'u kaldrm belini bükmütür. srafil'in kanatlann topladn

gördüü anda bu melek Sûr'a üflemekle görevlendirilmitir." Bunu duyan Hz.

Âie: “Ben de Resûlullah'n (saiidiahu aleyhi vesellem) böyle dediini iittim" dedi .

3

Ebu'-eyh, el-Azame’de, Vehb b. Münebbih'in öyle dediini bildirir:

“Yüce Allah, Sûr'u, cam gibi berrak olan beyaz inciden yaratt. Sonra Ar'a:

“Sûr’u al!" deyince, Sûr Ar’a asld. Allah sonra: “Ol!" buyurunca, srâfil oldu.

Allah ona Sûr'u almasn emredince srâfil Sûr'u ald. Sûr'da yaratlm canllar

saysnca delik vardr ve bir delikten iki can çkmaz. Sûr'un tepesinde sema ve

’ Bezzâr, K/tfu'l-EstSr (3424), Hâkim (2/159, 4/559). Heysemî, Mecmauz-Zevâid-de

(10/331) der ki: "Ravilerden Hârice b. Mus'ab el-Horasânî çok zayftr."
1 Ahmed 11/407 (6804), Fethu'l-Bâri'de (10/369) geçtii üzere Hâkim. Müsrted 'in

muhakkikleri, hadisin mürsel hadis veya mevsul hadis olmas konusunda üphe
olduundan dolay senedinin zayf olduunu söyledi.

3 Taberânî (9283) ve Ebu'-eyh (387).
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yerin geniliinde bir delik vardr. srafil azn bu delie dayamtr. Sonra

Yüce Allah: "Seni Sûr’a üflemekle görevlendirdim. Sen Sûr’a üflemek ve

sayhayla görevlisin” buyurdu. srafil Ar’n ön tarafna geçti ve sa ayan
Ar’n altna sokup sol ayan ona yaklatrd. Allah’n onu yaratt

zamandan bu yana srafil, gözünü krpmadan kendisine Sûr’a üflemesinin

emredilmesini beklemektedir.”
1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû Bekr el-Huzelî der ki: "Sûr’a üflemekle

görevli melein bir aya yerin yedinci katindadr ve diz üstü çökmü,

Gözlerini srafil’e dikmitir. Allah’n onu yaratt zamandan bu yana gözünü

krpmadan kendisine Sûr’a üflemesinin emredilmesini beklemektedir.”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Âyette

geçen "Sura üflenecei gün"den kastedilen birinci üflemedir. Yüce Allah’n,

"Sûr'a üflenince, Allah'n diledii bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar

hepsi düüp ölür. Sonra Sûr'a bir daha üflenince hemen ayaa kalkp

bakr dururlar
"2 buyurduunu duymuyor musun? kinci üflemede

yaratlmlar ayaa kalkacaklar.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti, (jjJaJi j yani: "Yaratlmlara üflendii gün” eklinde

okumutur.

4

bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn EbîHâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

"...Görülmeyeni de görüleni de bilen..." Sûr’a üfleyendir.

5

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre görülen ve görülmeyeni

bilmek, gizli ve açk olan bilmek demektir.

6

bn Ebî Hâtim, Hasan’n, "Görülen, yarattklarndan görebildiklerinizdir.

Gayb ise bilmediiniz ve göremediiniz eylerdir” dediini bildirir.

7

' Ebu'-eyh (391).
1 Zümer Sur. 68
3 En'âm Sur. 73
4 bn Cerîr (18/134). Bu kraat azdr.
5 bn Cerîr (9/341) ve bn Ebî Hatim 4/1324 (7485).
6 bn Ebî Hâtim 7/2228 (12173).

7 bn Ebî Hâtim 4/1324 (7486).
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j ^yj ilijl
Jt\ iiff uuj.1M jjî feS ^14 Jiî ip

"brâhîm, babas Azer'e, «Puttan tann olarakm
benimsiyorsun? Dorusu ben seni ve milletini açk bir

sapklk içinde görüyorum» demiti." (En am Sur. 74)

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Azer, bir

putun addr. Hz. brahim'in babasnn ad Yâzer'dir. Annesinin ad ise

Müslâ’dr. Hanmnn ismi Sâre, olu smâil’in annesinin ismi Hâcer*dir. Hz.

Dâvûd, Emîn'in olu, Hz. Nûh Lamek'in olu, Hz. Yûnus ise Mattâ’nn

oludur .

1

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

bildirdiine göre Mücâhid: “Azer, Hz. brâhim'in babas deil, bir putun

addr" dediini bildirir .

2

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre Hz. brâhim'in ad Târeh'tir.

Azer ise bir putun addr .

3

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'in öyle dediini bildirir: “Âyete geçen Âzer, Hz.

brâhîm'in babas deildir. Âzer, ilahlann addr. Hz. brâhîm'in babas

Târeh'tir.”

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süleymân et-Teymî, “Bana

ulatna göre Âzer yamuk demektir. Bu da brâhîm'in babasna söyledii en

ar sözdür” demitir.

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ibrâhîm,

babas Azer'e, “Putlar tanr olarak m benimsiyorsun?..."
5

âyetini öyle

açklad: “Kendine Allah'tan baka yardmc m ediniyorsun? Böyle yapma!”

’ bn Ebî Hâtim 4/1324 (7469).
’ bn Cerîr (9/343, 344) vc bn Ebî Hâtim 4/1325 (7492) buna benzer bir rivayette

bulundu.
3 bn Ebî Hâtim 4/1324 (7490).

4 bn Ebî Hâtim 4/1325 (7493) ve bn Cerîr (9/344) bakalar Âzer kelimesinin, sövme

ve ayplama ifadesi olduunu, eri manasna geldiini söyledi.

5 F.n’âm Sur. 74
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Hz. brahim'in babasnn ad Âzer deil Târeh’tir." Ebû Zür'a bu kelimeyi iki

hemzeyle okumutur.

1

Ebu'-eyh'in Dahhâk'tan bildirdiine göre Âzer, Hz. brahim'in babasnn

addr.

bâ.A * ûjSü ufhi j üjisj

4-' v jlJ J UÜ Jj ili JI Jj Jsül <P U» *

yjJ* JÛ Jit UÜ ili JB ÛjU >iül UÜ * jJrifl

II» jli ipjU ,_^-iJl Sj U» * ^LII >î yîl

Ufri J[ * ûjsr^iî u» 4 f
jî iî jûdiiîuii^ ü»

^yJ 5» UT Uj L». ^jSlij oijuu> ^lû

"Böylece biz, kesin iman edenlerden olmas için brahim’e

göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. Gece basnca
bir yldz gördü, «te bu benim Rabbim!» dedi; yldz

batnca, «Batanlar sevmem» dedi. Ay' doarken görünce,

«te bu benim Rabbim!» dedi, batnca, «Rabbim beni

doruya eritirmeseydi and olsun ki sapklardan olurdum»
dedi. Güne'i doarken görünce «te bu benim Rabbim, bu
daha büyük!» dedi; batnca, «Ey milletim! Dorusu ben
ortak kotuklarnzdan uzam» dedi. "Dorusu ben

yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doruya yönelerek

çevirdim, ben ortak koanlardan deilim."
(Kn’ân Sur. 75-79)

bn Cerir, bnuTMiinzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin el-Esmâ ve's-Sifât’ta

bn Abbâs'tan bildirdiine göre "brâhîm'e göklerin ve yerin melekûtunu

gösteriyorduk..."
2
âyetindeki melekût'tan kast, Güne, Ay ve yldzlardr .

3

1 bn Ebî Hâtim 4/1325 (7495). Bahru’l-Muhit'c (4/164) bakn.
J Eriâm Sur. 75

3 bn Cerir (9/352), bn Ebî Hâtim 4/1326 (7498) ve Beyhakî (612).
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bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in göre bn Abbâs, “brâhîm’e göklerin ve

yerin melekûtunu gösteriyorduk...'” âyetini açklarken öyle dedi: “Göklerle

yerin aras açld ve ontan bir kayann üstünde, kayay da bir baln üzerinde

gördü. Bütün insanlann nzklan bu balktan gelmektedir. Balk bir zincire,

zincir de zzet mührüne baldr.

2

Ebu’-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “brâhîm'e göklerin ve

yerin melekûtunu gösteriyorduk..."3 âyetinde geçen melekût, Nebatilerin
4

dilinde Melekûsa'dr.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî HâtinVin krime'den bildirdiine

göre “brâhîm'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk ..."5 âyetinde

geçen melekût, Nebatllann dilinde Melekûsa'dr.

6

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

Mücâhid, “brâhîm'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk...* 7

âyetini açklarken: “Hz. brâhim’e, göklerin ve yerin âyetleri gösterilmitir"

dedi.

Âdem b. Ebî yâs, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî, el-

Esmâ ve's-Sifâfta bildirdiine göre Mücâhid, “brâhîm’e göklerin ve yerin

melekûtunu gösteriyorduk...*
8
âyetini açklarken öyle dedi: “Melekût'tan

kast göklerin ve yerin âyetleridir. Hz. brâhîm'e yedi kat gök yarld ve

baklar Ar'a vanncaya kadar semaya, semadakilere bakt. Yedi kat yer

kendisine yanld ve içindekilere bakt .” 9

’ En'âm Sur. 75
J bn Ebî Hâtim 4/1325 (7496).

J En'âm Sur. 75
4 Suriye ile Arabistan arasndaki snr bölgesinde, Frat rmandan Kzldeniz'e

kadar uzanan topraklarda yaam eski Arap halk.
5 En'âm Sur. 75
6 bn Ebî Hâtim 4/1326 (7500).

7 En'âm Sur. 75
8 En'âm Sur. 75

4 Âdem,(sh. 324, Tefsîr Mücâhid), bn Ebî Hâtim 4/1326, 1327 (7501, 7503) ve Buhârî

(613) çok ksa olarak.
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Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî,

“Ibrâhîm'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk..."
1

âyetini

alklarken öyle dedi: “Hz. brâhim, bir kayann üzerinde durdu ve yedi kat

gökyüzü önünde yarld. O da Ar'a ve Cennetteki menziline varana kadar

onlar bakp gördü. Sonra yerler de onun önünde açld ve onlara bakt. Hatta

yerlerin üzerinde durduu kayay bile gördü. te Yüce Allah'n: "Biz ona

dünyada da ecrini verdik"
2
âyeti buna iaret etmektedir.

Ahmed, bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifat’ta,

Abdurrahman b. Ayyâ el-Hadramî’den, o da sahabeden bazlarndan,

Resûlullah'n Maiiahu aleyhi ««HM öyle buyurduunu nakleder: “Rabbimi en güzel

surette gördüm. Bana: «Ey Muhammed, Mele-i A'lâ(daki meleklerin) hangi

hususta münâkaa ederler?» buyurdu. Ben: «Ey Rabbim, bilmiyorum» dedim.

Allah, elini omuzlarm arasna koydu, elinin serinliini gösümde hissettim.

Her ey bana tecellî etti ve göklerle yerdeki her eyi bildim." Sonra Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesdiem): "Böylece biz, kesin iman edenlerden olmas için

Ibrâhîm'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk."3
âyetini okuyup

öyle devam etti: "Sonra Rabbim: «Ey Muhammed! Mele-i A'lâ(daki melekler)

hangi hususta münâkaa ederler?» buyurdu. Ben: «Günahlarn balanmasna

ve derecelerin yükselmesine vesile olan eylerde» karlm verdim. Allah:

«Hangi ey günahlar balatr?» diye sorunca, ben: «Cemaat namazlar için

atlan admlar, namazlardan sonra mescitlerde oturmalar, her türlü zorluk ve

souklarda bile abdest organlarm kapsaml ykamaktr. Kim böyle yaparsa

hayrla yaar, hayrla ölür ve her türlü hata ve günahlarndan syrlarak

annesinden doduu gün gibi tertemiz olur. Dereceler ise, selam vermek, yemek

yedirmek ve insanlar uyurken gece namaz klmaktr» cevabn verdim. Allah:

«Allahm! yilikler yapmay kötülüklerden el çekmeyi yoksullan sevmeyi, beni

balaman ve merhamet etmeni senden dilerim. Kullanna bir kötülük

gönderecein vakit beni o kötülüklerden uzak tut yanna al de» buyurdu."

'

En'âm Sur. 75
1 Ankebût Sur. 27
} En'âm Sur. 75
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Allah'n Resûlü (saiiaiiahu eieyhi v«s«iam}: "Bunlar öreniniz, çünkü bunlar haktr"

buyurdu .

1

bn Merdûye'nin Ali b. Ebî Tâlib'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiillahu aleyh! «jeHem) öyle buyurdu: "Hz. brahim, göklerin ve yerin melekûtuna

baknca bir adamn Allah'a isyan etiini gördü ve ona beddua etti. Bunun

üzerine adam helak oldu. Sonra isyan eden baka birini gördü, ona da beddua

etti ve o adam da helak oldu. Sonra isyan eden baka birini görüp ona da beddua

edecei zaman, Allah ona öyle vahyetti: «Ey brâhim! Sen duas kabul

olanlardan birisin, kullanma beddua etme. Çünkü onlar benden ötürü üç ey
üzerindedirler: Ya tövbe edecek. Ben tövbesini kabul edeceim. Veya onun

neslinden bir soy çkaracam ki, yeryüzünü tebihle dolduracaktr. Veya onu

katma kabzedeceim. Dilersem affedeceim, dilersem azab edeceim.»"
1

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Atâ’nn öyle dediini bildirir; “Hz. brâhim,

göklerin melekûtuna yükseltildii zaman zina eden bir adam görünce ona

beddua etti ve adam helak oldu. Sonra yine yükseltilince baka bir adamn

zina ettiini gördü ve ona da beddua edince o adam da helak oldu. Sonra bir

daha yükseltilip zina eden baka bir adam görünce ona da beddua etmek

istedi. Bunun üzerine Yüce Allah ona öyle vahyetti: “Yava ol ey brâhim!

Sen duas kabul olanlardan birisin, kullanma beddua etme. Ben kuluma u üç

ekilden biriyle muamele edeceim: Ya tövbe edecek, Ben tövbesini kabul

edeceim veya onun neslinden temiz bir soy çkaracam veya ilediine

devam edecek ve Ben de onun peindeyim (Dilersem affedeceim, dilersem

azab edeceim.)”

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, ehr b. Haveb’den bildirir. “Hz.

brâhim, semaya çkanlnca aaya bakt ve bir adamn günah ilediini

görüp ona beddua etti. Bunun üzerine adam yerin dibine batnld. Hz.

brâhim ayn durumda olan yedi adam için beddua edip yedisi de yerin dibine

batrlnca, kendisine öyle vahyedildi: “Ey brâhim! Kullanm rahat brak. Ben

kuluma u üç ekilden biriyle muamele edeceim: Ya tövbe edecek, Ben

tövbesini kabul edeceim veya onun neslinden Müslüman bir zürriyet

1 Ahmed 27/171 (16621), bn Ccrîr (22/23) ve Beyhakî (644). Müsn^d’in muhakkikleri

senedinin zayf olduunu söyledi.

2 bn Kesîr, Tefsir*de (3/284) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesir hadisin uydurma

olduunu söyledi.
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çkaracam ya da küfre girecek ve o zaman bu kii için cehennem yeterli

olacaktr.”
1

Ebu'-eyh, bn Merdûye ve uabu' l-îman'da Beyhakî, ehr b. Haveb

vastasyla, Mu'âz b. Cebel'den Resûlullah'n Meiiahu aleyhi vnlM öyle

buyurduunu nakleder: "Hz. brahim
,
göklerin melekûtuna baknca bir adamn

Allah'a isyan etiini gördü ve ona beddua etti. Sonra isyan eden baka birini

gördü, ona da beddua etti. Bunun üzerine Allah ona öyle vahyetti: «Ey

brahim! Sen duas kabul olanlardan birisin, kimseye beddua etme.» Ben

kuluma u üç ekilden biriyle muamele edeceim : Ya onun sulbünden Bana

ibadet eden bir nesil çkaracam veya ömrünün sonunda tövbe edecek, Ben

tövbesini kabul edeceim. Veya tövbe etmekten kaçnacak, ite o zaman varaca

yer cehennem olacaktr."
2

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Selmân el-Fârisî der ki: “Hz. brâhim, göklerin ve yerin melekûtuna

baknca bir adamn Allah'a kar günah ilediini gördü ve ona beddua etti.

Bunun üzerine adam helak oldu. Sonra günah ileyen baka birini gördü, ona

da beddua etti ve o adam da helak oldu. Sonra günah ileyen baka birini

görüp ona da beddua edince, Allah ona öyle vahyetti: “Yava ol ey brâhim!

Sen duas kabul olanlardan birisin. Kullanma beddua etme. Ben kuluma u üç

ekilden biriyle muamele edeceim: Ya ölmeden önce tövbe edecek, Ben

tövbesini kabul edeceim. Veya onun neslinden Beni zikredecek bir nesil

çkaracam. Veya tövbe etmekten kaçnacak, ite o zaman varaca yer

cehennem olacaktr."3

Beyhakî, uabu' l-îman
1

da, Atâ’dan bildirir: Hz. brâhim, göklerin

melekûtuna yükseltildii zaman zina eden bir adam görünce ona beddua

etti ve adam helak oldu. Sonra yine yükseltilince baka bir adamn zina

ettiini gördü ve ona da beddua edince o adam da helak oldu. Sonra yine

yükseltilince baka bir adamn zina ettiini gördü ve ona da beddua edince o

adam da helak oldu. Sonra yine yükseltilince baka bir adamn zina ettiini

gördü ve ona da beddua edince o adam da helak oldu.. Bunun üzerine Yüce

1 bn Ebî Hatim 4/1325, 1326 (7497).
1 bn Kesir, Tefsir"de (3/284) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (6700). ibn Kesîr

hadisin mevzu olduunu söyledi.

5 Saîd b. Mansûr, Tcfsîr (884) ve bn Ebî eybe (13/180, 181).
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Allah ona öyle vahyetti: “Yava ol ey brahim! Sen duas kabul olanlardan

birisin, kullanma beddua etme. Ben kuluma u üç ekilden biriyle muamele

edeceim: Ya tövbe edecek, Ben tövbesini kabul edeceim veya onun

neslinden Bana ibadet edecek temiz bir soy çkaracam veya ilediine

devam edecek, ite o zaman varaca yer cehennem olacaktr." 1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Böylece biz,

kesin iman edenlerden olmas için Ibrâhîm'e göklerin ve yerin melekütunu

gösteriyorduk
" 2

âyetini açklarken öyle dedi: “Allah kendisine göklerin ve

yerin yaratln gösterdi. Hz. brâhim, yaratlmlann gizli ve açk bütün

hallerini gördü. Günah ileyenleri görüp onlara beddua edince Yüce Allah:

“Senin, buna (yaratlmlann halini görmeye) gücün yetmez" deyip, eski

haline geri döndürdü ."3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Katâde'nin,

bu âyet hakknda öyle dediini bildirir “Bize anlatldna göre Hz. brâhim

zorba bir idareciden kaçnlp yerin altnda bir mahzene konuldu. Allah ona

nzkn parmaklannda vermiti. Parmaklanndan birini emdiinde onda rzkn

buluyordu. brâhîm mahzenden dan çknca Allah ona, göklerin melekütunu

gösterdi. Hz. brâhim, dalan, denizleri, nehirleri, aaçlan, bütün hayvanlar

ve yaratklan gördü. "Gece basnca bir yldz gördü, «te bu benim

Rabbim!» dedi; yldz batnca, «Batanlar sevmem» dedi."4 Söylendiine

göre gördüü yldz Zühre yldzdr. Zühre yldz yats vakti çkm ve batnca,

Rabbinin daim olduunu ve yok olmayacan bildi. "Ay' doarken

görünce,(onun yldzdan daha büyük olduunu gördü ve) «te bu benim

Rabbim!» dedi, batnca, «Rabbim beni doruya eritirmeseydi and olsun ki

sapklardan olurdum» dedi. Güne'i doarken görünce «te bu benim

Rabbim, bu daha büyük!» dedi ..."5 Yani: “Güne, yldzdan ve Ay'dan daha

büyük ve daha parlaktr" dedi .

6

’ Beyhakî 86699).
5 En’âm Sur. 75

3 bn Cerîr (9/348, 353) ve bn Ebî Hâtim 4/1326, 1327 (7499, 7507).

4 En’âm Sur. 76
s En’âm Sur. 77
6 bn Ebî Hâtim 4/1327, 1329, 1330 (7505, 7515, 7522).
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bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre Hz. brahim, yeryüzünün

dousuna hükmeden, Nemrûd b. Kenân b. Kû b. Sâm b. Nûh’un zamannda

yaamtr. Yeryüzünün hepsine hükmeden sadece dört kral vardr. Bunlar,

Nemrûd, Hz. Süleymân, Zu’l-Karneyn ve Bahtunassar'dr. Bunlardan bazs

Müslüman, bazs ise kâfirdi. Nemrûd'a (rüyasnda) Güne'in ve Ay'nn
bastran bir yldz görününce, bundan korktu ve sihirbazlarla kâhinleri çarp
onlara bunun yorumunu sordu. Onlar: "Senin idaren altnda olan yerden, seni

ve mülkünü yok edecek biri çkacak" dediler. O zaman Nemrûd, Bâbil'de

ikamet ediyordu. Bunun üzerine bulunduu ehirden baka bir ehre gitti ve

kadnlar olduu ehirde brakp erkekleri beraberinde götürdü. Sonra doan

her erkek çocuunun öldürülmesini emretti. Nemrûd'un ehirde bir ii

çknca, bu i için sadece Hz. brâhim'in babas Azer’e güvendi ve onu çanp
ehre göndererek: "Sakn ailenle birlikte olma" dedi. Azer: "Ben dinimi bu

yolda feda edemeyecek kadar kuvvetliyim" dedi, ama ehre girip hanmn
görünce nefsine hakim olamayp onunla birlikte oldu ve hanmyla Küfe ile

Basra arasnda, Ûr denilen bir ehre kaçt. Hanmn bir mahzene koyup belli

aralklarla yemek ve dier ihtiyaçlann getirdi. Aradan uzun zaman geçip

Nemrûd'a bireey olmaynca, Nemrûd: "Sihirbazlar yalan söyledi.

Memleketinize geri dönünüz” dedi ve herkes geri dönünce Hz. brâhim

dodu. Hz. brâhim dounca, bir günde bir haftalkm gibi, bir haftada bir

aylkm gibi büyüyüp geliti. Nemrut ise olanlar unutmutu. Hz. brâhim

büyüdü ve bu srada onu anne ve babasndan baka kimse görmedi. Hz.

brâhim’in babas, arkadalarna: “Benim gizlediim bir olum var. Onu

getirirsem korkup krala haber verir misiniz?" diye sorunca, arkadalar:

"Hayr, onu getir" cevabn verdiler. Azer gidip Hz. brâhim'i mahzenden

çkarnca, Hz. brâhim, hayvanlara ve dier yaratklara bakp babasna: "Bu

nedir?" diye sormaya balad. Babas da ona sorduu eylerin adn: "Bu

devedir, bu inektir, bu attr, bu koyundur” deyince, Hz. brâhim: "Bu

yaratklarn muhakkak bir Rabbinin olmas gerekir" dedi. Hz. brâhim,

mahzenden Güne battktan sonra çkmt. Ban kaldrp semaya baknca

Müteri (Jüpiter)’i gördü ve: "Bu, benim Rabbimdir" dedi. Çok geçmeden

yldz kaybolunca, Hz. brâhim: "Ben kaybolanlar sevmem" dedi. bn Abbâs

der ki: "Hz. brâhim, mahzenden ayn sonunda çkt için yldzdan önce Ay’

görmemiti. Gecenin sonunda Ay’n doduunu görünce: "Bu, benim

Rabbimdir" dedi. Ay kaybolunca ise: ""Rabbim beni doruya eritirmeeydi
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and olsun ki sapklardan olurdum" dedi.' sabah olup Güne’i doarken

görünce: "Bu, benim Rabbimdir, bu daha büyüktür" dedi. Güne kaybolunca

ise: "Ey milletim! Dorusu ben ortak kotuklarnzdan uzam" 2

dedi. Yüce

Allah, ona: "Teslim ol, buyurduunda, o. Âlemlerin Rabbine teslim oldum " 3

dedi. Bundan sonra Hz. brahim kavmini slam'a davet edip uyarmaya

balad. Babas, put yapar ve satmas için onlar oluna verirdi. Hz. brâhim

putlar satarken: "Hiçbir zarar ve fayda veremeyen eyleri kim satn alr?"

diye banrd. Dier kardeleri putlar satp dönerken Hz. brâhim ise hiçbir

putu satamadan geri dönerdi. Sonra Hz. brâhim, babasn: "Babacm!
itmeyen, görmeyen ve sana bir faydas olmayan eylere niçin

tapyorsun?"4 diyerek slam'a davet etti. Sonra putlarn bulunduu eve gidip

onlann büyük bir salonda olduunu, büyük bir putun da salonun kapsna

doru döndürülmü olduunu gördü. Büyük putun yannda ondan daha

küçük bir put ve dierleri de ayn ekilde büyükten küçüe yan yana kapnn

yanna kadar dizilmiti. Putperestler, putlarn önünde bayramdan dönüleri

srasnda yemek maksadyla yemek brakrlar ve: "Döndüümüzde

ilahlarmzn bereketi yemeimize geçer ve yemei böyle yeriz" derlerdi. Hz.

brâhim, putlara ve önlerindeki yemee bakp: "Yemez misiniz?” dedi. Putlar

cevap vermeyince ise: "Size ne olmu ki konumuyorsunuz?"* diye sordu.

Sonra gidip kavmini davet edip uyarmaya balaynca onu eve hapsettiler ve

onu yakmak için odun topladlar. Onu yakmak için çok odun topladlar.

Yaklan odunyn o kadar çoktu ki yaknndan uçan kulann kanatlan atein

hararetinden yanyordu. Hz. brâhim'i alp atee atacaklan yapnn üzerine

çkardlar. Hz. brâhim ban semaya kaldnnca, sema, yer, dalar ve

melekler: "Ey Rabbimiz! brâhim Senin için yaklacak m?" dediler. Allah: "Ben

onun durumunu sizden daha iyi bilirim. Eer sizden yardm isterse ona

yardm ediniz" buyurdu. Hz. brâhim, ban semaya kaldrnca: "Allahm!

Gökte sen teksin, ben de yerde (iman eden) tek kiiyim. Yerde, sana benden

baka ibadet eden yoktur. Hasbiyellah ve Ni’mel-vekil (=Allah bana yeter. O

ne güzel vekildir)" dedi. Onu atee attklannda Cibril atee: "Ey ate!

’ Enam Sur. 77
1 En am Sur. 78

} Bakara Sur. 131

* Meryem Sur. 42

* Saffaf Sur. 92
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brâhîm'e kar serin ve zararsz ol"’ buyurdu. bn Abbâs der ki: “Eer Cibril

ona sadece serin olmasn söyleyip zararsz da olmasn söylemeseydi Hz.

brâhim souktan ölürdü. O gün yeryüzünde sönmeyen hiçbir ate kalmad.

Bütün ateler kendisinin sönmesinin emredildiini zannetti. Ate sönünce

Hz. brâhim’e baktlar ve yannda baka bir adamn da olduunu gördüler.

Hz. brâhim'in ba o adamn kucanda ve bu kii Hz. brahim'in yüzündeki

teri siliyordu. Söylendiine göre o adam gölgelerle görevli olan melekti.

Sonra Allah yeryüzüne yeniden ate indirdi ve insanlar o ateten

faydalandlar. Hz. brahim'i atee atanlar onu çkanp kraln yanna

götürdüler. Hz. brâhim daha önce kraln yanna girip konumamt.2

Ebu'-eyh'in, el-Azame’de, Süddî'den bildirdiine göre Hz. brâhim'in

gördüü yldz, akam vakti kble yönünde çkan Müteri (Jüpiter) yldzdr.3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Zeyd b. Ali’den bildirdiine

göre Hz. brâhim'in gördüü yldz Zühre (Venüs) yldzdr. 4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, (jil) sözünün “gitmek”

olduunu söyledi.5

bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre (Çiftli 4*^ ^)
6
âyetinde

geçen (;*ls'y) kelimesinin mânâs “yok o!an"dr.7

Tastî'nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak kendisine: ( lÜs

C9)8
kelimesinin mânâsn açklar msn?” diye sorunca, bn Abbâs:

“Güne'in, göün ortasndan batya doru kayp batmasdr” karln verdi.

Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?"

diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa sen Ka'b b. Mâlik

el-Ensârî’nin

1 Enbiya Sur. 69
1 bn Ebî Hatim 9/3047, 3048 (17235, 17236),

3 Ebu-eyh (688).

4 bn Ebî Hâlim 4/1328 (7509).

5 bn Ebî Hatim 4/1328 (7513).
6
F.n’âm Sur. 76

7 bn F.bî Hatim 4/1329 (7516)
8 Enam Sur. 78
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Onun yokluundan parlayan Ay deiti

Güne te tutuldu, neredeyse katacakt dediini bilmez misin?

Nâfi: “Bana (üLi-)’ kelimesinin mânâsn açklar msn?” diye sorunca, bn

Abbâs: “Dini yalnzca Allah'a has klmaktr” karln verdi. Nâfi: “Peki,

Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlarm ki?” diye sorunca

da, bn Abbâs öyle demitin “Tabi ki! Yoksa sen Hamza b. Abdilmuttalib'in:

slam’a ve sadece Allah’a kas olan dine yöneltip

Allak gönlüme hidayet verdiinde ona kamdettim
"
dediini bilmez misin?

Yine Araplardan bir adam, Abdulmuttaliboular ve üstünlüklerini

zikrederken öyle dedi:

Bize, sadece Allah’a has olan hir dini gösterin

Çünkü siz hizim için kendilerine uyulan seçilmilersiniz .

2

Ebu'-eyh'in Atâ'dan bildirdiine göre (û~£-)
3 kelimesinin mânâs ihlâstr.

Müslim, Nesâî ve bn Merdûye, yâd b. Himâr el-MucâiTden bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vratem) hutbe verirken öyle dedi: “Allah, bana

bu gün örettiklerinden bilmediklerinizi size öretmemi emretti ve bana öyle

buyurdu: "Kullanma verdiim her mal helaldir. Bütün kullarm (Allah'a has

din üzere) müslüman olarak yarattm. eytanlar onlara gelip dinlerinden

saptrdlar ve onlara helal kldm eyleri haram saydlar, Benim emretmediim

eyi Bana ortak komalarn emrettiler. "4

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Merdûye ve

Beyhakî, Sünen’de, Hz. Ali'den bildirir: Resûlullah (saMatu aleyhi «»Bem), namaza

kalkt zaman öyle derdi: "Yönümü, yerleri ve gökleri yaratan Allah'a

samimi bir ekilde yönelttim. Ben müriklerden deilim. Benim namazm ve

tüm kulluklarm, ölümüm ve diriliim Âlemlerin rabbi olan Allah içindir.

1 En am Sur. 79
1 tkân'da (2/84) geçtii üzere Tastî.

3 En'âm Sur. 79
4 Müslim (8265) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (8070).



Âyet: 80, 81 129

Onun hiçbir orta yoktur. Böyle olmam bana emredildi ve ben Müslümanlarn

ilkiyim."'
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"Kavini onunla tartmaya giriti. Onlara dedi ki: Beni

doru yola iletmiken, Allah hakknda benimle tartyor
musunuz? Ben sizin O'na ortak kotuunuz eylerden
korkmam. Ancak, Rabbim’in bir ey dilemesi hariç.

Rabbimin ilmi hereyi kuatmtr. Hâla ibret almyor
musunuz? Siz, Allah'n size haklarnda hiçbir hüküm

indirmedii eyleri O'na ortak komaktan korkmazken, ben

sizin ortak kotuunuz eylerden nasl korkarm! imdi
biliyorsanz (söyleyin), iki gruptan hangisi güvende olmaya

daha lâyktr?" (Enam Sur. 80, 8l)

bn Ebî Hâtim'in Rabî b. Enes’ten bildirdiine göre (Âiji âfU-3)

1

sözü,

"Kavmi onunla tartt'' demektir.

3

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre sözü, "Benimle

tartyor musunuz?" demektir.5

Abd b. Humeyd, Âsm'n, bu sözü eklinde (o) harfini eddeli

olarak okuduunu bildirir.
1

1 Ahmed 2/132, 133, 183- 185 (729, 803, 804), Müslim (771), Ebû Dâvûd (760), Tirmizî

(3421, 3423), Ncsâî (896), bn Mâce (1054, muhtasar olarak) ve Beyhakî (2/32, 33).

2 Enam Sur. 80
3 bn Ebî Hatim 4/1331 (7531).
4 En am Sur. 80

* bn Ebî Hâtim 4/1331 (7532).
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bn'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Kavmi

onunla tartmaya giriti. Onlara dedi ki: Beni doru yola iletmiken, Allah

hakknda benimle tartyor musunuz? Ben sizin O'na ortak kotuunuz

eylerden korkmam. Ancak, Rabbim'in bir ey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi

hereyi kuatmtr. Hâla ibret almyor musunuz? Siz, Allah'n size

haklarnda hiçbir hüküm indirmedii eyleri O'na ortak komaktan

korkmazken, ben sizin ortak kotuunuz eylerden nasl korkarm! imdi

biliyorsanz (söyleyin), iki gruptan hangisi güvende olmaya daha lâyktr?"
3

âyetlerini açklarken öyle dedi: “Kavmi, onunla tartarak Allah'tan baka

ilah olduunu söyleyince, Hz. brâhim: "Ben Rabbimi bildim" karln verdi.

Bunun üzerine onlar ilahlannn kendisine bir zarar vermesiyle korkutunca,

Hz. brâhim: "Ey mürikler! "Siz, Allah'n size haklarnda hiçbir hüküm

indirmedii eyleri O'na ortak komaktan korkmazken, ben sizin ortak

kotuunuz eylerden nasl korkarm!" dedi.

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

bildirdiine göre "...iki gruptan hangisi güvende olmaya daha lâyktr?" 3

sözü, Hz. brâhim’in, kendisine ilahlanndan korkmasn söyleyenlerin sözünü

çürütmek için söyledii sözlerden biridir.
4

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, bn Zeyd'in, "... iki gruptan hangisi güvende

olmaya daha lâyktr?"5 sözünü açklarken öyle dediini bildirir: "Allah’tan

bakasndan korkup, Allah’tan korkmayan m, yoksa Allah'tan korkup

bakasndan korkmayan m güvende olmaya daha layktr?” Yüce Allah bu

konuda: "nanp da imanlarna herhangi bir hakszlk bulatrmayanlar var

ya, ite güven onlarndr ve onlar doru yolu bulanlardr"
6

buyurmaktadr.”7

’ Medine'nin iki kraat imam bu kelimedeki nun harfini eddesiz olarak okumutur.

Hiâm'n nasl okuduu konusunda ihtilaf vardr. Dierleri ise nun harfini edeli

okumutur. Ncr (2/195).
1 En am Sur. 80, 81

* Enam Sur. 81

4 bn Ebî Hâtim 4/1332 (7538).

$ En'âm Sur. 81

6 Enam Sur. 82
7 bn Ebî Hâtim 4/1332 (7539).
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“man edenler ve imanlarna zulüm kartrmayanlara
gelince; ite güvenlik ve hidâyete ermi olanlar onlardr."

(Rn'âm Sur. 82 )

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

el-Efrâd ’da Dârakutnî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye Abdullah b. Mes'ûd'dan

bildirir: "man edenler ve imanlarna zulüm kartrmayanlara gelince; ite

güvenlik ve hidâyete ermi olanlar onlardr"
1

âyeti nazil olduu zaman, bu

hüküm insanlara ar geldi ve: “Ey Allah'n Resûlü! Hangimiz kendine yazk

etmemitir ki?" dediler. Resûlullah (sailsilahu aleyhi veseliem): "Bunun anlam sizin

zannettiiniz ekilde deildir. Yoksa siz salih (Hz. Lokman) kulun: "...oluna

öüt vererek: "Evladm! Allah'a e koma, dorusu e komak büyük

zulümdür"1
dediini duymadnz m? burada kastedilen Allah'a ortak

komaktr" cevabn verdi.*

Firyâbî, bn Ebî eybe, Nevâdiru'l-UsûVda, Hakîm et-Tirmizî, bn Cerîr,

bnu’l-Münzir, Ebu'-eyh ve bn Merdûye bildiriyor: Hz. Ebû Bekr’e, "man

edenler ve imanlarna zulüm kartrmayanlara gelince; ite güvenlik ve

hidâyete ermi olanlar onlardr"4 âyetinin mânâs sorulunca: “Siz ne

dersiniz?” diye sordu. Onlar: “Zulmetmezler, mânâsndadr” cevabn verince,

Hz. Ebû Bekr “Siz bu kelimeye en zor manay verdiniz, âyetteki zulümden

kast irktir. Yüce Allah'n: "...dorusu e komak büyük zulümdür
" 5

dediini duymadnz m?” karln verdi .

6

Ebu'-eyh’in Ömer b. el-Hattâb'dan bildirdiine göre âyette geçen

zulümden kast irktir.

’ Enam Sur. 82
1 Lokman Sur. 13

3 Ahmed 6/68, 7/129, 275 (3589, 4031, 4240), Buhârî (32, 3429, 4629, 4776, 6918, 6937),

Müslim (124), Tirmizî (3067), bn Cerîr (9/370- 372), bn Ebî Hâtim 4/1333 (7542, 7543),

Fethu'l-Bâri'de (12/265) geçtii üzere bn Merdûye.
3 En am Sur. 82
3 Lokman Sur. 13

6 bn Cerîr (9/372) ve Hakîm et-Tirmizî (1/231).
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Firyâbî, Ebû Ubeyd, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir ve Ebu'-eyh, Huzeyfe'den, âyette geçen zulümden kastn irk

olduunu bildirir .

1

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ebu'-eyh, Ebû Nasr es-Siczî, el-

bâne ’de bildirir: Selmân el-Fârisî'ye, "man edenler ve imanlarna zulüm

kartrmayanlara gelince; ite güvenlik ve hidâyete ermi olanlar

onlardr"
1
âyetinin mânâs sorulunca: "Âyetteki zulümden kast irktir. Yüce

Allah'n, "...dorusu e komak büyük zulümdür"3 dediini duymadn m?”

cevabn verdi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine

göre âyette geçen zulümden kast irktir.

5

bnu'l-Münzir, Hâkim ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Hz. Ömer evine girdii zaman mushaf açp okurdu. Birgün evine girip En'âm

Sûresini okudu ve "man edenler ve imanlarna zulüm kartrmayanlara

gelince; ite güvenlik ve hidâyete ermi olanlar onlardr"6 âyetine gelince

ayakkablarn giyip ridasn üzerine atarak Ubey b. Ka'b'a gitti ve: "Ey Ebu’l-

Münzir! Yanna, «man edenler ve imanlarna zulüm kartrmayanlara

gelince; ite güvenlik ve hidâyete ermi olanlar onlardr» 7
âyeti sebebiyle

geldim. Gördüün gibi bizler zulmediyor ve daha nice eyler yapyoruz” dedi.

Ubey: "Ey Müminlerin emiri! Âyette kastedilen zulüm bu deildir. Yüce Allah,

"...dorusu e komak büyük zulümdür"8 buyurmaktadr. Âyetteki

zulümden kast irktir” cevabn verdi .

9

’ bn Cerîr (9/373).

J En'âm Sur. 82

} Lokman Sur. 13
4 bn Cerîr (9/372, 373).

5 bn Cerîr (9/374, 375).
6 En’âm Sur. 82
7 En'âm Sur. 82
8 Lokman Sur. 13

9 Hâkim (3/305) bu hadisi ayn zamanda Saîd b. Ömer'den rivayet etti.
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’n

âyette geçen zulümden kastedilenin irk olduunu söylediini bildirir.'

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette

geçen zulümden kast irktir.

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

geçen zulümden kast putlara tapmaktr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "man edenler ve

imanlarna zulüm kartrmayanlar..."
2
âyetini açklarken: “imanlanna irk

kantrmayanlar” demitir .

3

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn
Merdûye'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, "man edenler ve imanlarna

zulüm kartrmayanlara gelince; ite güvenlik ve hidâyete ermi olanlar

onlardr"4 âyeti, bu ümmet hakknda deil, Hz. brâhim ve kavmi hakknda

nazil olmutur” demitir .

5

Ahmed, Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-îman’da

Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Birgün Hz. Peygamber (sdiaiiahu aleyhi vesellem) ile yola

çktk. Medine'den aynlnca bir bineklinin hzla bize doru geldiini gördük.

Adam gelip bize yetiti ve selam verdi. Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem):

"Nereden geliyorsun?" diye sorunca, adam: "Ailem, çocuklarm ve

kabilemden, Resûlullah' (saiutiahu aleyhi vesellem) görmek için geldim” dedi. Resûlullah

(saUaliahu aleyh. vmHem): "Tam isabet ettin" buyurunca, adam: "Ey Allah'n Resulü!

mann ne olduunu bana öret” dedi. Resulullah: "man, Allah'tan baka

hiçbir ilah olmadna, Muhammed'in, Allah'n Resulü olduuna ehadet

getirmen, namaz klman, zekat vermen, Ramazan'da oruç tutman ve hac

yapmandr" buyurunca adam: "Kabul ettim” diye cevap verdi. Sonra

bineinin ön aya, yerde açlm olan bir fare deliine girip düünce, adam

da kafasnn üzerine düerek öldü. Hz. Peygamber (seiieiiahu aleyhi vesellem): "te bu

adam, Yüce Allah'n haklarnda: «man edenler ve imanlarna zulüm

1 bn Cerîr (9/373, 374).
1 En'âm Sur. 82
3 îbn Ebî I lâtim 4/1333 (7541).
4 En'âm Sur. 82
5 bn Ebî Hâtim 4/1333 (7544) ve Hâkim (2/316) "sahih”.
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kartrmayanlara gelince; ite güvenlik ve hidâyete ermi olanlar

onlardr»' buyurduu kiilerdendir. Hurilerin bu kiinin azna cennet

meyvelerinden bireyler koyduklarn gördüm ve onun aç olarak öldüünü

anladm " buyurdu .

2

Hakîm et-Tirmizî ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Yolculuklarndan birinde Allah’n Resûlü (saiiaiiahu aleyh vesellem) ile birlikteydik. Bir

Bedevi karsna çkarak: “Seni hak ile gönderene yemin olsun ki, senin

hidâyetinle hidâyete ermek, senin sözünü tutup dinlemek üzere

memleketimden, mal ve mülkümden çkp geldim. Bana (slâm’) anlat” dedi.

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesEiEm) ona (slâm’) anlatnca o da kabul etti. Onun

çevresine yldk. Devesinin aya bir fare yuvasna girdi ve bedevi düüp

boynunu krd. Bunun üzerine Resûlullah (saiiattahu aleyhi »esellem) öyle buyurdu: "Az

amel yapp çok ecir alan duydunuz mu? Bu kii anlardandr. Bu kii, Yüce

Allah'n, «iman edenler ve imanlarna zulüm kartrmayanlara gelince; ite

güvenlik ve hidâyete ermi olanlar onlardr»

3

buyurduu kiilerdendir

”

A

bn Ebî Hâtim'in Bekr b. Sevâde’den bildirdiine göre dümanlardan bir

kii Müslümanlara saldnp birini öldürdü. Sonra bir daha saldnp bir

müslüman daha öldürdü. Sonra bir daha saldnp birini daha öldürdü. Sonra:

“Bütün bu yaptklanmdan sonra Müslüman olmamn bana bir faydas olur

mu?” diye sordu. Sahabe: “Bilmiyoruz” cevabn verip durumu Resûlullah'a

(sallallahu aleyhi vBseller] anlattlar. Allah’n Resûlü (sBlallahu aleyhi vesellen):
"
Evet faydas olur"

karln verince, adam atn sürüp Müslümanlann safna geçti. Sonra

arkadalanna (müriklere) saldnp onlardan birini öldürdü. Sonra bir daha

saldnp bir kiiyi daha öldürdü. Sonra bir kiiyi daha öldürdü ve kendisi de

öldürüldü. Sahabe, "iman edenler ve imanlarna zulüm kartrmayanlara

gelince; ite güvenlik ve hidâyete ermi olanlar onlardr"5 âyetinin bu ki

hakknda nazil olduu kanaatindedir.

6

1 Enam Sur. 82
1 AJhmed 31/512-514 (19176, 19177), Taberânî (2327, 2329, 2330) ve Beyhakî (4318)

Miisned’ in muhakkikleri senedinin zayf olduunu söyledi.

* Enam Sur. 82

4 Hakîm et Tirmizî (4/209) ve bn Ebî Hatim 44/1334 (7546).

s En’âm Sur. 82
6 bn Ebî Hatim 4/1333, 1334 (7545).
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Abd b. Humeyd, brâhim et-Teymî'den bildirir: Bir kii Resûlullah'a (sbIIbiIbHu

Bferh «elem) bu âyet hakknda sorunca, Allah'n Resûlü (ssHsflshu aleyhi «ailem) adama

cevap vermedi. Bir adam gelip Müslüman olduktan ksa bir süre sonra ehid

olunca Hz. Peygamber (saiiaiahu aleyhi veseiiem): “Bu kii

,

«man edenler ve imanlarna

zulüm kartrmayanlara gelince; ite güvenlik ve hidâyete ermi olanlar

onlardr»' âyetinde bahsedilen kiilerdendir" buyurdu.

Beavî, Mu'cem’de, bn Ebî Hatim, bn Kâni, Taberânî, bn Merdûye ve

Beyhakî, uabu' l-îmat’da, Sahbara'dan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem):

“Kim, belaya maruz kalr da sabreder, verildiinde ükreder, zulme maruz

kalnca affeder ve zulmedince istifar ederse" deyip sustu: "Ey Allah'n Resûlü!

Bu kiiye ne vardr?" diye sorulunca, Resûlullah (sallaiiahu aleyhi «eselM: "te

güvenlik ve hidâyete ermi olanlar onlardr" 2
âyetini okudu .

3

ÜÎ3 ûj oji J* ^14 UlsT IS**- dil;j

"te bu, kavmine kar brâhîm'e verdiimiz delillerimizdir.

Biz dilediimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz, üphesiz
ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkyle bilendir/’

(Enam Sur. 83)

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in Rabî b. Enes'tem bildirdiine göre "te bu,

kavmine kar brâhîm'e verdiimiz delillerimizdir. Biz dilediimiz

kimselerin derecelerini yükseltiriz. üphesiz ki senin Rabbin hikmet

sahibidir, hakkyle bilendir
"4 âyetinde, Hz. brahim'in kavmiyle ve zorba olan

Nemrûd ile tartmas esnasnda onlara kar getirmi olduu delillerine iaret

edilmektedir.
5

1 Enam Sur. 82
1
En'âm Sur. 82

3 bn Ebî Hâtim 4/1334 (7548), bn Kâni 1/321 (394), Taberânî (6613, 6614) ve Beyhakî

(4431). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (10/284) ravilerdcn Dâvud ul-A'mâ'nn metruk

olduunu söyledi. Beyhakî bu hadisi Semure'den nakletmitir ve o rivayet te zayftr.
4 En'âm Sur. 83
5 bn Ebî Hâtim 4/1335 (7549).
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bnu'l-Münziriin bn Cüreyc’den bildirdiine göre "te bu, kavmine kar

Ibrâhtm'e verdiimiz delillerimizdir..."' âyetinde bahsedilen deliller, Hz.

brâhim’e, kavmiyle tartt zaman verilen delillerdir.

Ebu'-eyh'in Mâlik b. Enes vastasyla Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre

Biz dilediimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. üphesiz ki senin Rabbin

hikmet sahibidir, hakkyle bilendir
"2

âyetinde geçen derecelerinin

yükseltilmesinden kast, kendilerine ilim verilmesidir.

Ebu'-eyh, Dahhâk'n, "Âlimlerin, ehitlerin dereceleri gibi dereceleri

vardr” dediini bildirir.

cyj Jî» iy ^yj ^

ûjjUj ^yj ^y}j ûUdJ.J

* cA tf/jj * JzrA'+Ü

iyi * J* ^i ^*Ji o^yj ç^i
»J *

<Jl pjSljjij

\y\S U ijfiyÂ jjj ly y 4j 4I

"Biz ona, shâk île Yakubu baladk. Her bîrine hidayet

verdik. Oaha önce de Nuh'a hidâyet vermitik. Onun
zürriyetinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a,

Mûsaya ve Harun'a da. Biz, ihsan edenleri ite böyle

mükâfatlandrrz. Zekeriyya'ya, Yahya'ya, sa'ya, lyas'a da.

Hepsi salihlerdendi. smail'e, Elyesa’ya, Yunus'a ve Lûta da.

Her birini âlemlere üstün kldk. Onlarn babalarndan,

zürriyetlerinden ve kardelerinden bazlarn da (hidâyete

erdirdik). Onlar seçtik ve onlar doru bir yola da ilettik.

Bu, Allah'n hidâyetidir. O, kullarndan kimi dilerse onunla

1 Enam Sur. 83
2 Enam Sur. 83
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hidâyete erdirir. Eer onlar dahi irk kosalard, yaptklar

herey boa giderdi." (En’âm Sur. 84-88)

bn Ebî Hâtim, Ebû Harb b. Ebi'l-Esved'in öyle dediini bildirir: Haccâc,

Yahya b. Ya'mer'i çarp: "Örendiime göre Haan ve Hüseyin'in,

Resûlullah'n (sbIIbIIbHu aleyhi vesellem) zürriyetinden olduunu söylüyor ve bunu da

Allah'n Kitab'nda gördüünü iddia ediyormusun. Ben Kur'ân’ bandan

sonuna kadar okudum, ama böyle bir ey görmedim" dedi. Yahya: "En'âm

Sûresini okumuyor musun?" deyip: "Biz ona, shâk ile Yakub’u baladk.

Her birine hidayet verdik. Daha önce de Nuh'a hidâyet vermitik. Onun

hürriyetinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusufa, Musa'ya ve Harun'a

da. Biz, ihsan edenleri ite böyle mükâfatlandrrz. Zekerîyya'ya, Yahya'ya,

Isa'ya, llyas'a da. Hepsi salihlerdendi"
1

âyetlerini okudu ve öyle devam etti:

"Hz. sa, babas olmamasna ramen Hz. brâhîm'in soyundan deil mi?"

Bunun üzerine Haccâc: "Doru söyledin" dedi.
2

Ebu'-eyh, Hâkim ve Beyhakî’nin Abdulmelik b. Umeyr'den bildirdiine

göre Yahya b. Ya'mer, Haccâc'n yanna girince Hüseyin’den bahsetti.

Haccâc: "O, Resûlullah’n (nlaflahu aleyh, vesellem) soyundan deildir" deyince, Yahya:

"Yalan söyledin. Karln verdi. Haccâc: "O zaman bana söylediinin

doruluunu gösteren delil getireceksin" deyince, Yahya, "Biz ona, shâk ile

Yakub'u baladk. Her birine hidayet verdik. Daha önce de Nuh'a hidâyet

vermitik. Onun zürriyetinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusufa,

Musa'ya ve Harun'a da. Biz, ihsan edenleri ite böyle mükâfatlandrrz.

Zekerîyya'ya, Yahya'ya, Isa'ya, llyas'a da. Hepsi salihlerdendi"3 âyetlerini

okuyup: "Yüce Allah, Hz. sa'nn anne tarafndan Hz. Âdem'in soyundan

olduunu bildirdi" dedi. Bunun üzerine Haccâc: "Doru söyledin" dedi.
4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka'b'n öyle dediini bildirir:

"Day, babadr. Amca da babadr. Yüce Allah, Hz. sa’y daylanna nisbet edip:

"Biz ona, shâk ile Yakub'u baladk. Her birine hidayet verdik. Daha önce

de Nuh'a hidâyet vermitik. Onun zürriyetinden Davud'a, Süleyman'a,

’ En’âm 5ur. 84, 85
1 bn Ebî Hâtim 4/1335 (7554).

5 En'âm Sur. 84, 85
1 Hâkim (3/164) ve Beyhakî (6/166).
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Eyyub'a, Yusufa, Musa’ya ve Harun'a da. Biz, ihsan edenleri ite böyle

mükâfatlandrn^ Zekerîyya'ya, Yahya'ya, sa'ya, lyas'a da. Hepsi

salihlerdendi"' buyurdu .” 2

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirin “Biz

ona, Ishâk ile Yakub'u baladk. Her birine hidayet verdik. Daha önce de

Nuh'a hidâyet vermitik. Onun zürriyetinden Davud'a, Süleyman'a,

Eyyub'a, Yusufa, Musa'ya ve Harun'a da. Biz, ihsan edenleri ite böyle

mükâfatlandrrz. Zekerîyya'ya, Yahya'ya, Isa'ya, lyas'a da. Hepsi

salihlerdendi. smail, Elyesa', Yunus ve Lût'u da (hidayete erdirdik). Hepsini

âlemlere üstün kldk"* buyurmu, sonra bu âyette isimlerini verdii

peygamberler hakknda, "...onlarn yoluna uy...'"’ buyurmutur .

5

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

Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen (^ÂU^-IS )

6
sözü, seçmek

mânâsndadr .

7

bn Ebî Hâtim’in bn Zeyd'den bildirdiine göre “Eer onlar dahi irk

kosalard, yaptklar herey boa giderdi
"8

âyetinde kastedilenler hidayete

erdirilip üstün klnan kiilerdir.
9

l* )& j^ ijiillj (iüJlj Olîül (J.IÎ ikiji

^ i>â Ujî * tâj

"Kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiklerimiz

ite bunlardr. Kafirler onlar inkar ederlerse, inkar

etmeyecek bir milleti onlara vekil klarz." (En'âm sur . s»)

’ En'âm Sur. 84, 85
1 bn Ebî Hâtim 4/1336 (7555).

J En am Sur. 84, 85, 86
4 En'âm Sur. 90
5 bn Ebî Hâtim 4/1336 (7557).
6
En'âm Sur. 87

7 bn Ebî Hâtim 4/1336 (7558).
8 En'âm Sur. 88
9 bn Ebî Hâtim 4/1337 (7563).
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bn Ebî Hâtim, Cuveyriye b. Beîr'den bildirir: Bir adam Hasan'a:

"Kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiklerimiz ite bunlardr.

Kafirler onlar inkar ederlerse, inkar etmeyecek bir milleti onlara vekil

klarz
"

1

âyetinde kastedilenlerin kimler olduunu sorunca, Hasan(- Basrî):

“Âyetin bandan buraya kadar belirtilen kiilerdir" cevabn verdi .

1

Ebu’-eyh'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen hükümden

kastedilen akldr.

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

âyette geçen inkar edenlerden kastedilen Kur'ân' inkar eden Mekkeliler,

inkar etmeyenlerden kast ise Medine halk ve Ensar'dr .

3

Abdürrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine

göre âyette geçen inkar edenlerden kastedilen Kur'ân' inkar eden

Mekkeliler, yani Kurey kafirleri, inkar etmeyenlerden kast ise Yüce Allah’n,

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vesellem) kssalarn anlatt ve: "...onlarn yoluna uy ..."4

buyurduu on sekiz peygamberdir.

5

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

eyh’in Ebû Recâ el-Utâridî’den bildirdiine göre inkar etmeyenlerden kast

meleklerdir.

6

ibn Merdûye, bn Abbâs'n öyle dediini bildirin "Medine halk,

Resûlullah kendilerine hicret etmeden önce, oray yurt edinmiler ve iman

kalblerine yerletirmilerdi. Mekke halk inkar edince, Yüce Allah:

"Kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiklerimiz ite bunlardr.

Kafirler onlar inkar ederlerse, inkar etmeyecek bir milleti onlara vekil

klarz"7
âyetini indirdi.

1 En am Sur. 89
J bn Ebî Hâtim 4/1337 (7564).

* bn Cerîr (9/389) ve bn Ebî Hatim 4/1338, 1339 (7571, 7574).

* En'âm Sur. 19
5 Abdürrezzâk (1/213) ve bn Ebî Hâtim 4/1338, 1339 (7572, 7576).
6 bn Ebî Hâtim 4/1339 (7577).

7 En'âm Sur. 89
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Abd b. Humeyd’in Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirdiine göre âyette geçen

inkar edenlerden kastedilen Mekkeliler, inkar etmeyenlerden kast ise

Ensaridan olan Medine halkdr.

SlJ y öl I (^Jb S JÎ JI jUllij Ûl

"te bunlar Allah'n doru yola eritirdikleridir, onlann
yoluna uyr «Sizden buna karlk bir ücret istemem, bu
sadece herkes için bir hatrlatmadr» de," tn’âm Sur. 90)

Saîd b. Mansûr, Buhâri, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî,

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, ibn Abbâs'n, "te bunlar Allah’n doru yola

eritirdikleridir, onlarn yoluna uy, «Sizden buna karlk bir ücret istemem,

bu sadece herkes için bir hatrlatmadr» de" 1

âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: Resûlullah'a MsUahu aleyhi reselM onlann (peygamberlerin) yoluna

uymas emredildi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veuiiem) Sâd Sûresinde (secde âyeti

gelince) secde ederdi.” bn Ebî Hâtim'in Mücâhid’den olan lafz ise öyledir:

bn Abbâs’a, Sâd Sûresindeki secde hakknda sorduumda, yukandaki âyeti

okudu ve: “Peygamberinize, Hz. Davud'a uymas emredilmitir” cevabn

verdi.
2

Abd b. Humeyd, Katâde'nin, “Yüce Allah, Resûlullah'a (satBirfu aleyhi «seHem) on

sekiz peygamberin kssasn anlattktan sonra kendisine onlann yoluna

uymasn emretti” dediini bildirir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, (ioisi) sözünü durmadan

okuduu zaman (e) harfini gizlememi okumutur. 3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "...Sizden buna karlk bir

ücret istemem, bu sadece herkes için bir hatrlatmadr, de"1

âyetini, “Ey

' En'âm Sur. 90
1
Saîd b. Mansûr, Tefsîr (888/889), Buhârî (1069, 3421, 4632, 4806, 4807), Nesâî, S. el-

Kübrâ (11169, 11170), bn Ebî Hâtim 4/1339, 1340 (7579) ve Taberânî (11035, 11037, 11864,

11865).

* Ner"e (2/106) bakn.
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Muhammedi Sizi davet ettiim ey sebebiyle, sizden hiçbir dünya mal

istemiyorum, de" eklinde açklamtr.

1

•ir* j* cA ^ M^ ^ hjü UJ

*

p &\ Jî ^juT Sfj pA i^a: jü U jOaÛJ J^ û.

"(Yahudiler) Allah' gerei gibi tanmadlar. Çünkü «Allah

hiçbir beere bir ey indirmedi» dediler. De ki: Öyle ise

Musa'nn insanlara bir nûr ve hidayet olarak getirdii

Kitab' kim indirdi? Siz onu kâtlara yazp (istediinizi)

açklyor, çounu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarnzn da

bilemedii eyler (Kur'ân'da) size öretilmitir. (Resulüm)

sen «Allah» de, sonra onlar brak, daldklar bataklkta

oynayadursunlar!" (En'âm Sur. o)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs, "(Yahudiler) Allah' gerei gibi tanmadlar.

Çünkü «Allah hiçbir beere bir ey indirmedi» dediler. De ki: öyle ise

Musa'nn insanlara bir nûr ve hidayet olarak getirdii Kitab' kim indirdi?

Siz onu kâtlara yazp (istediinizi) açklyor, çounu da gizliyorsunuz.

Sizin de atalarnzn da bilemedii eyler (Kur'ân'da) size öretilmitir.

(Resûlüm) sen «Allah» de, sonra onlar brak, daldklar bataklkta

oynayadursunlar!"3 âyetini açklarken öyle dedi:

Allah' gerei gibi tanmayanlardan kast, Allah'n her eye kadir olduunu

kabul etmeyen kafirlerdir. Allah’n her eye kadir olduuna iman eden Allah’

hakkyla tanm olur. Buna iman etmeyen ise Allah' hakkyla tanmam
demektir. Yahudiler, Allah, srailoullanndan hiçbir beere bir ey indirmedi"

deyip: "Ey Muhammedi Allah sana kitap indirdi mi?" diye sordular. ResClullah

’ F.n'âm Sur. 90
1 bn Eb! Hatim 4/1340 (7585).

5 En'âm Sur. 91
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(saHailaKu aleyhi veseiiem): "Evet" cevabn verince, onlan “Vallahi! Allah semadan kitap

indirmedi" dediler. Bunun üzerine Allah: "De ki: öyle ise Mûsa'nn insanlara

bir nur ve hidayet olarak getirdii Kitab' kim indirdi? Siz onu kâtlara

yazp (istediinizi) açklyor, çounu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarnzn

da bilemedii eyler (Kuriân'da) size öretilmitir"' âyetini indirdi ve

Resûlullah'a (saitaiiahu Bieyhiffiseiiem): "Onlara: «Musa'nn insanlara bir nûr ve hidayet

olarak getirdii Kitab' Allah indirdi» de" buyurdu .

2

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b,

"(Yahudiler) Allah’ gerei gibi tanmadlar ..."3 âyetini açklarken öyle dedi:

“Onlar, Allah’ yalanladklan zaman Onu hakkyla tanmadlar."

4

bn Ebî Hâtim, Süddî’nin vastasyla Ebû Mâlik’ten bildirdiine göre

"(Yahudiler) Allah' gerei gibi tanmadlar..."3 âyetinin mânâs: “Onu

gerei gibi yüceltmediler" demektir.

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid’den bildirdiine göre "...Allah

hiçbir beere bir ey indirmedi ..."7 diyenler Kurey mürikleridir .

8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Süddî’den bildirdiine göre "...Allah hiçbir

beere bir ey indirmedi ..."

9

sözünü Yahudilerden Finhâs adnda bir adam

söylemitir. Bu kii: “Allah, Muhammed’e bir ey indirmedi" demitir .’
0

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in krime’den bildirdiine göre "...Allah hiçbir

beere birey indirmedi..."” âyeti Mâlik b. es-Sayf hakknda inmitir.’
2

1 En'âm Sur. 91

I bn Cerîr (9/396, 397) ve bn Ebî Hâtim 4/1341, 1342 (7586, 7593, 7595, 7596).

3 En'âm Sur. 91

4 bn Ebî Hâtim 4/1341 (7588).

s En'âm Sur. 91

6 bn Ebî Hâtim 4/1341 (7590).

7 En'âm Sur. 91

8 bn Ebî Hâtim 4/1341 (7592).

9 En'âm Sur. 91

bn Ebî Hâtim 4/1342 (7594).
II En'âm Sur. 91

* bn Cerîr (9/394).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr’in öyle dediini

bildirir: Yahudilerden Mâlik b. es-Sayf adnda bir adam gelip Hz. Peygamber

(slBBhu aleyhi vesellem) le tartnca, ReSÛlüllah (sallallahu aleyhi vesellem):
"
Tevrat' MÛSü'ya

indiren hakk için söylemeni istiyorum: Tevrat'ta «üphesiz Allah iman din

âlimine buz eder» eklinde bir ifade bulmuyor musun?" diye sordu. Malik b.

es-Sayf da gerçekten iman bir hahamd. Bunun üzerine kzd ve: Allah'a

yemin ederim Allah hiçbir insana hiç bir ey indirmi deildir" dedi. Bu sefer,

onunla beraber bulunan arkadalan: "Yazklar olsun sana. Musa’ya da m
indirmemitir” deyince, Mâlik: “Allah'a yemin ederim, Allah hiçbir insana

birey indirmemitir" karln verdi. Bunun üzerine, "(Yahudiler) Allah'

gerei gibi tanmadlar. Çünkü «Allah hiçbir beere bir ey indirmedi»

dediler. De ki: Öyle ise Mûsa'nn insanlara bir nûr ve hidayet olarak

getirdii Kitab' kim indirdi? Siz onu kâtlara yazp (istediinizi) açklyor,

çounu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarnzn da bilemedii eyler

(Kurîân'da) size öretilmitir. (Resulüm) sen «Allah» de, sonra onlar brak,

daldklar bataklkta oynayadursunlar!"' âyeti nazil oldu .

1

bn Cerîr, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’nin öyle dediini bildirir: Hz.

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) otururken Yahudilerden bir grup yanna gelip: "Ey

Ebu’l-Kâsm! Hz. Musa’nn semadan levhalar geitrdii gibi sen de kitap

getirmeyecek misin?” deyince, Yüce Allah: "Ehl-i kitap senden, kendilerine

gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Mûsa'dan, bunun daha büyüünü

istemiler de, «Bize Allah' apaçk göster» demilerdi. Zulümleri sebebiyle

hemen onlar yldrm çarpt. Bilâhare kendilerine açk deliller geldikten

sonra buzay (tanr) edindiler. Biz bunu da affettik. Ve Mûsa’ya apaçk

delil (ve yetki) verdik" 1
âyetini indirdi. Yahudilerden bir adam diz çöküp:

"Allah, ne sana, ne Mûsa’ya ne sa’ya ne de baka birine bir ey indirmedi"

deyince Yüce Allah: "(Yahudiler) Allah' gerei gibi tanmadlar. Çünkü

"Allah hiçbir beere bir ey indirmedi" dediler. De ki: Öyle ise Mûsa'nn

insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdii Kitab' kim indirdi? Siz onu

kâtlara yazp (istediinizi) açklyor, çounu da gizliyorsunuz. Sizin de

atalarnzn da bilemedii eyler (Kur’ân'da) size öretilmitir. (Resulüm)

1

En'âm Sur. 91

1 bn Cerîr (9/393, 394) ve bn Ebî Hâtim 4/1342 (7597).

} Nisâ Sur. 153
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sen "Allah" de, sonra onlar brak, daldklar bataklkta oynayadursunlar!"
1

âyetini indirdi .

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki: “Yüce

Allah, Hz. Muhammed'e, kendisi hakknda bildiklerini ve kitaplanndaki

vasflarm nasl gördüklerini sormasn emretti. Yahudiler, kskançlklanndan

dolay Allah'n Kitabn ve peygamberlerini inkar edip: "Allah hiçbir beere

bir ey indirmedi"3 deyince, Allah: "(Yahudiler) Allah' gerei gibi

tanmadlar. Çünkü «Allah hiçbir beere bir ey indirmedi» dediler. De ki:

öyle ise Mûsa'nn insanlara bir nûr ve hidayet olarak getirdii Kitab' kim

indirdi? Siz onu kâtlara yazp (istediinizi) açklyor, çounu da

gizliyorsunuz. Sizin de atalarnzn da bilemedii eyler (Kur'ân'da) size

öretilmitir. (Resulüm) sen «Allah» de, sonra onlar brak, daldklar

bataklkta oynayadursunlar!"4
âyetini indirdi. Sonra: “Ey Muhammed! Sen

bunlan bilene gel buyurmu ve, "...Bunu bir bilene sor"5
âyetiyle,

"...Hereyden haberdar olan Allah gibi, sana kimse haber vermez"
6
âyetini

indirdi.

Beyhakî, uabu'l-îman’da Ka'b(ul-ahbar)'dan bildirir: “Allah, çok et yiyen

ev halkna ve iman olan âlim’e buzeder.” 7

Beyhakî Ca’de el-Cuemî’den bildirir. Bir adam Resûlullah'a {saiiatiahu aieyfi

«senem), gördüü rüyay anlatrken Hz. Peygamber (saiiaiiahu Bfeyh resBiiami iman olan

bir adam gördü ve kamna bir eyle dürtüp: "Bunun bir ksm baka birinde

olsayd senin için daha hayrl olurdu" buyurdu .

8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in, Mücâhid'den bildirdiine göre “Siz onu

kâtlara yazp (istediinizi) açklyor, çounu da gizliyorsunuz. Sizin de

atalarnzn da bilemedii eyler (Kur'ân'da) size öretilmitir. (Resûlüm)

' Enam Sur. 91

1 bn Cerîr (9/395).

5 En'âm Sur. 91

4 En'âm Sur. 91

55 Furkân Sur. 59
6 Fâtr 5ur. 14
7 Beyhakî (4/239).
8 Beyhakî (5666, 5667). Hadis zayftr. Elbânî (Silsiletu'd-Da’ife

,

1131).
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sen «Allah» de, sonra onlar brak, daldklar bataklkta oynayadursunlar!"’

âyetindeki yazdklarndan istediini açklayp çounu gizleyenler

Yahudilerdir. Kendilerine bilmedikleri ey öretilenler ise Müslümanlardr.

7

bnu'l-Münziriin, bn Cüreyc'den bildirdiine göre "Siz onu kâtlara yazp

(istediinizi) açklyor, çounu da gizliyorsunuz
"3 âyetindeki yazdklanndan

istediini açklayp çounu gizleyenler, Tevrât'n istedikleri ksmn açklayp,

Hz. Muhammed'n peygamberliine iaret eden ksmn gizleyen

Yahudilerdir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, ibnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh Mn bildirdiine

göre Mücâhid, bu âyeti ( Sij il

eklinde okumu ve "Siz onu kâtlara yazp (istediinizi) açklyor,

çounu da gizliyorsunuz ..." 5 cümlesinde kastedilenlerin Araplar olduunu

söylemitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre "Sizin de

atalarnzn da bilemedii eyler (Kur'ân’da) size öretilmitir"6 sözünden

Yahudiler kastedilmektedir. Allah onlara ilim (Resûlullah’n (»iaiiahu aleyhi veseiiem)

gönderilecei bilgisi) vermi, ama onlar kendilerine verilen ilme uymam,

(gönderilen peygamberi) kabul etmemi ve verilen ilimle amel

etmemilerdir. Bu sebeple, Allah onlarn böyle yapmasn knamtr.

7

fî
jAj jg ijU oir-îî 4.1^ iJUj

^
"Bu indirdiimiz, Kendinden öncekileri dorulayan,

Mekkelileri ve etrafndakileri uyaran mübarek Kîtab'dr.

' En'âm Sur. 91
1 bn Ebî Hâtûn 4/1343 (7602, 7606).

3 En am Sur. 91
* En'âm Sur. 91

5 En'âm Sur. 91
6
En’âm Sur. 91

7 bn Ebî Hâtim 4/1343 (7605).
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Âhirete inananlar buna inanrlar, namazlanna da devam
ederler/' (En’âm Sur. 92)

bn Ebî Hâtim'in, Katâde'den bildirdiine göre “Bu indirdiimiz,

kendinden öncekileri dorulayan, Mekkelileri ve etrafndakileri uyaran

mübarek Kitap’dr ...*
1

âyetindeki kitaptan kast, Hz. Muhammed'e indirilen

Kur’ân'dr .

2

Abd b. Humeyd'in, Katâde'den bildirdiine göre “Bu indirdiimiz,

kendinden öncekileri dorulayan, Mekkelileri ve etrafndakileri uyaran

mübarek Kitap'dr..."3 âyetindeki “Öncekileri dorulayan" sözünden kast,

Hz. Muhammed’den önceki peygamberlere indirilen kitaplardr.

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve el-Esmâ ve's-Sifât’ta Beyhakî, bn
Abbâs'tan bildirir. “Âyette geçen Ümmü’l-Kurâ'dan kast Mekke’dir.

Etrafndakilerden kastedilen ise doudan batya, Mekke'nin etrafndaki

ehirlerdir.” 4

bn Ebî Hâtim, Atâ ve Amr b. Drnârin öyle dediini bildirir. “Allah bir

rüzgar gönderdi ve bu rüzgar suyu yard. Kabe’nin bulunduu yer beyaz bir

kayann üzerinde ortaya çkt ve Allah yeryüzünü o kayadan yayd. Bu sebeple

oraya ehirlerin anas ismi verilmitir." 5

bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre Ümmü'l-Kurâ’dan kast

Mekke’dir. Mekke’ye bu adn verilmesi, ilk evin oraya ina edilmesi

sebebiyledir .

6

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde

der ki: “Ümmü’l-Kurâ’dan kast Mekke'dir. Bana bildirildiine göre yeryüzü

Mekke’den yaylp döenmeye balanmtr.”7

' Erîâm Sur. 92
1 bn Ebî Hâtim 4/1344 (7610).

3 En’âm Sur. 92
4 bn Cerîr (9/403), bn Ebî Hâtim 4/1345 (7614, 7618) ve Beyhakî (594).

5 bn Ebî Hâtim 4/1345 (7615).
6 bn Ebî Hâtim 4/345 (7616).

7 Abdürrezzâk (1/213).



Âyet: 93 147

bn Merdûye'nin Bureyde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh,

vessilem): "Ümmü'l-Kurâ, Mekke'dir

"

buyurdu .

1

& 4\ t* ffc $\ ti i <*' J* & r^' fr
i s / j
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"Allah a kar yalan uydurandan veya kendisine bir ey
vahyedilmemiken «Bana vahyolundu, Allahn indirdii

gibi ben de indireceim» diyenden daha zalim kim olabilir?

Bu zalimleri can çekiirlerken melekler ellerini uzatm,
«Canlarnz verin, buun Allah'a kar haksz yere

söylediklerinizden. O nun âyetlerine büyüklük

taslamanzdan ötürü alçaltn azabla cezalandrlacaksnz»
derken bir görsen!" (En'âm Sur. 93)

Hâkim’in, el-Müstedrek’te, urahbîl b. Sa'd’dan bildirdiine göre "Allah'a

kar yalan uydurandan veya kendisine bir ey vahyedilmemiken «Bana

vahyolundu, Allah'n indirdii gibi ben de indireceim» diyenden daha

zalim kim olabilir? Bu zalimleri can çekiirlerken melekler ellerini uzatm,

«Canlarnz verin, bugün Allah'a kar haksz yere söylediklerinizden,

O'nun âyetlerine büyüklük taslamanzdan ötürü alçaltc azabla

cezalandrlacaksnz» derken bir görsen!" 2
âyeti, Abdullah b. Ebî erh

hakknda nazil olmutur. Hz. Peygamber (saiiaiiahu Beyh. vesellem) Mekke’ye girdii

zaman bn Ebî erh, sütkardei olan Hz. Osman’a snp onun yannda

saklanmt. Nihayet Mekkeliler Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh, vesellem) ilan ettii genel

afla iç huzuru bulunca, Hz. Osman bu adam Resûlullah'a (salBlahu aleyh, vesellem)

getirip onun için eman dilemiti .

3

' bnu'l-Cevzî, el-lelu'l-Mütenâhiye'de (1/310) hadisin sahîh olmadn söyledi.

Elbârû, DaTfu'l-Câmi’de (5273) zayf olduunu söyledi.
1 En am Sur. 93

3 Hâkim (3/45, 46).
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bn Ebî Hâtim, Ebû Halef el-A’mâ'dan bildirin bn Ebî erh, Resûlullah’n

(saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) vahiy katibiydi. Bu kii (irtidad edip) Mekke'ye gittiinde: “Ey

bn Ebî erh! Kuriân’, bn Ebî Kebe'ye (Resûlullah'a) nasl yazyordun?” diye

sordular. O: “stediim ekilde yazyordum” cevabn verince, Yüce Allah:

"Allah'a kar yalan uydurandan veya kendisine bir ey vahyedilmemiken

«Bana vahyolundu, Allah'n indirdii gibi ben de indireceim» diyenden

daha zalim kim olabilir? Bu zalimleri can çekiirlerken melekler ellerini

uzatm, «Canlarnz verin, bugün Allah'a kar haksz yere

söylediklerinizden, O'nun âyetlerine büyüklük taslamanzdan ötürü

alçaltc azabla cezalandrlacaksnz» derken bir görsen!"' âyetini indirdi .

2

ibn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre "Allah'a kar yalan

uydurandan veya kendisine bir ey vahyedilmemiken «Bana vahyolundu,

Allah'n indirdii gibi ben de indireceim» diyenden daha zalim kim

olabilir? Bu zalimleri can çekiirlerken melekler ellerini uzatm,

«Canlarnz verin, bugün Allah'a kar haksz yere söylediklerinizden,

O'nun âyetlerine büyüklük taslamanzdan ötürü alçaltc azabla

cezalandrlacaksnz» derken bir görsen !" 3
âyeti, Abdullah b. Sa'd b. Ebî

erh el-Kureî hakknda nazil olmutur. Bu kii Müslüman oldu ve

Resûlullah’m (sallallahu aleyhi vesellem) vahiy kâtipliini yapt. Hz. Peygamber (sbIIbIIbIiu aleyh,

«senem): “Semîen alîme” yazmasn emrettii zaman, “Alîmen hakîme, “Alîmen

Hakîmâ” yazmasn emrettii zaman ise, "Semîan alîme" eklinde yazard. Bu

kii üpheye düerek dinden çkt ve: “Eer Muhammed'e vahiy geliyorsa,

bana da geliyor” dedi .
4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre

"Allah'a kar yalan uydurandan veya kendisine bir ey vahyedilmemiken

«Bana vahyolundu, Allah'n indirdii gibi ben de indireceim» diyenden

daha zalim kim olabilir? Bu zalimleri can çekiirlerken melekler ellerini

uzatm, «Canlarnz verin, bugün Allah'a kar haksz yere

söylediklerinizden, O'nun âyetlerine büyüklük taslamanzdan ötürü

1

En'âm Sur. 93
1 bn Ebî Hâtim 4/1346 (7624).

5 En’âm Sur. 93
1 bn Ebî Hâtim 4/1346, 1347 (7626).
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alçaltc azabla cezalandrlacaksnz» derken bir görsen !" 1

âyetinin, "Allah'a

kar yalan uydurandan veya kendisine bir ey vahyedilmemiken "Bana

vahyolundu..." ksm Müseylemetu'l-Kezzâb ve onun gibi peygamberlik

iddiasnda bulunanlar hakknda nazil olmutur. “Allah’n indirdii gibi ben

de indireceim" diyenden daha zalim kim olabilir?" ksm ise Abdullah b.

Sa'd b. Ebî erh hakknda nazil olmutur.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre

bu âyet, (yalanc peygamber) Müseyleme hakknda inmitir.

2

bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in krime'den bildirdiine göre bu âyetin, "Allah'a

kar yalan uydurandan veya kendisine bir ey vahyedilmemiken "Bana

vahyolundu..." ksm, Müseylemetu'l-Kezzâb hakknda nazil olmutur. Bu

kii, vezinli ifadelerle konuuyor ve gaipten haberler vererek peygamber

olduunu iddia ediyordu. Âyetin, “Allah’n indirdii gibi ben de

indireceim" diyenden daha zalim kim olabilir?" bölümü ise Abdullah b.

Sa'd b. Ebî erh hakknda nazil olmutur. Bu, kii Resûlullah’n (sduiahu aleyh mellem)

vahiy kâtiplerindendi ve gelen vahyi yazarken, “afûrun Rahîm” yazaca

yerde baka ekilde yazar ve Resûlullah’a (saiisiiahu aleyh «atM yazd ekilde

okurdu. Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi vesBien) ona: “Olur, ikisi de ayndr" derdi. Bu

kii daha sonra irtidad edip Kureylilere iltihak etti .

3

Abd b. Humeyd, krime’nin öyle dediini bildirir: "Yemin olsun,

(iyiliklerle) birbiri peinden gönderilenlere; iddetle eserek (zararllar)

savurup atanlara
"4

âyetleri nazil olduu zaman Abduddâr oullarndan olan

Nadr: “Öüttükçe öütenlere, hamur yourdukça youranlara, ekmei

oldukça piirenlere ve onu lokma lokma yiyenlere andolsun" diye birçok söz

söyleyerek Kur’ân’a benzer bir eyler söyleyebileceini göstermek istedi.

Bunun üzerine Allah: "Allah'a kar yalan uydurandan veya kendisine bir

ey vahyedilmemiken "Bana vahyolundu..." âyetini indirdi.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Kur'ân'da hiçbir ey
yoktur ki, sizden öncekiler onunla amel etmesin. Sizden sonrakiler de onunla

1

En am Sur. 93
1 bn Cerîr (9/406).

1 bn Cerîr (9/405).

4 Mürselât Sur. 1, 2
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amel edecektir. Sadece, "Allah'a kar yalan uydurandan veya kendisine bir

ey vahyedilmemiken "Bana vahyolundu..." âyetini okuduumda, Muhtâr

b. Ebî Ubeyd çkncaya kadar bu kble ehlinin Allah’a kar yalan

uydurmadn gördüm .” 1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “u iki âyette kafire

ölüm annda müjde vardr. Bunlardan birisi: “Bu zalimleri can çekiirlerken

melekler ellerini uzatm, «Canlarnz verin, bugün Allah'a kar haksz yere

söylediklerinizden, O'nun âyetlerine büyüklük taslamanzdan ötürü

alçaltc azabia cezalandrlacaksnz» derken bir görsen !" 2
âyetidir.” 3

bn Merdûye, zayf isnâdla bn Abbâs’tan bildirir: Bir gün Hz. Peygamber

(saiiBBhu aleyhi veseliem) otururken, "Allah'a kar yalan uydurandan veya kendisine

bir ey vahyedilmemiken «Bana vahyolundu, Allah'n indirdii gibi ben de

indireceim» diyenden daha zalim kim olabilir? Bu zalimleri can

çekiirlerken melekler ellerini uzatm, «Canlarnz verin, bugün Allah'a

kar haksz yere söylediklerinizden, O'nun âyetlerine büyüklük

taslamanzdan ötürü alçaltc azabia cezalandrlacaksnz» derken bir

görsen!"4 âyetini okuduktan sonra: "Muhammed'in can elinde olana yemin

ederim ki, hiçbir nefis, Cennetteki veya Cehennemdeki yerini görmeden

dünyadan aynlma" deyip öyle devam etti: "Kiinin ölüm an geldii zaman

yüzleri güne gibi olan melekler iki saf halinde yerle gök arasm doldurur, ölen

kiinin size baktn görseniz bile bu kii onlara bakar ve baka bir ey görmez.

Bu meleklerin her birinde kefenler ve güzel kokular vardr. Eer ölen kii

müminse onu cennetle müjdelerler ve: «Ey güzel ruh, Rabbinin rzâsna ve

cennetine gel. Allah senin için, dünya ve içindekilerden daha hayrl nimetler

hazrlad. Onu, ruhu çkana kadar bu ekilde müjdeleyip etrafn sarmaya ve

ruhunu, her trnak altndan ve mafsaldan ayrlrken teselli etmeye devam

ederler. Onlar, annenin çocuuna davrandndan daha yumuak davranrlar.

Böylece uzuvlarndan ruhu çkarken cansz kalan her uzuv soumaya balar.

Siz onu ölürken zorlandn görseniz bile ölüm ona kolaylatrlmtr. Ruhu

1 bn Ebî Hatim 4/1346 (7623).

5 En'âm Sur. 93

3 bn Ebî Hatim 4/1347 (7630).

4 En'âm Sur. 93
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çenesine gelince, çocuun, anne rahminden çkndan daha çok zorlanr. Ruhu

çknca bütün melekler onu kapmak için yarr ve ölüm melei onu alr.»"

Sonra Resûlullah Moiiatu aleyhi «eseiiem): “De ki: Size vekil klnan (bu konuda

görevlendirilen) ölüm melei cannz alacak, sonra Rabbinize

döndürüleceksiniz
"1

âyetini okuyup öyle devam etti: "Ölüm melei onu

beyaz kefenlere koyar ve barna basar, ölüm melei bu ruha, annenin

çocuuna gösterdii ihtimamdan daha çok ihtimam gösterir. Sonra bu ruhtan

meleklere miskten daha güzel bir koku yaylr. Melekler birbirini müjdeleyip:

«Merhaba ey güzel koku ve güzel ruh! Allahm! Onun ruhuna ve çkt bedene

merhamet et» diyerek, onunla semaya yükselirler. Semada, saysn ancak

kendisinin bildii Allah'n yarattklar vardr. Bunlara da o ruhtan miskten

daha güzel bir koku yaylr. Semadaki mahlukat bu ruha dua edip birbirlerini

müjdelerler. Ruha semalarn kaplan açlr ve urad semalardaki her melek

bu ruha dua eder. Bu durum, ruhun Yüce Allah'n huzuruna vanna kadar

devam eder. Yüce Allah, ruha: «Güzel ruha ve çkt bedene merhaba!»

buyurur. Yüce Allah bir eye, «Merhaba» derse her ey buna geni ve refah olup

her darlk ondan uzaklar. Sonra Yüce Allah: «Bu güzel nefsi alp cennete

götürün ve makamn gösterip, kendisi için hazrlanan nimet ve güzellikten

arzedin, sonra onu yeryüzüne indirin. Çünkü Ben una hükmetmiim: Onlan

yerden yarattm. Ve ona iade edeceim ve bir daha onlan ondan çkartacam»

buyurur. Canm kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, o, vücuttan

çkmay istemediinden daha fazla (Cennetten) çkmak istemez ve: «Beni nereye

götürüyorsun? çinde olduum cesede mi?» der. Bunun üzerine melekler: «Biz

buna memuruz. Bu senin için gerekli bir eydir» derler. Ykanmas ve tekfini

bitecek bir müddet içinde onu indirirler. Ve o ruhu, cesedi ve kefeni içine

koyarlar. Bu ruh, dostu olsun olmasn yannda konuulan her eyi duyar, ancak

cevap vermesine izin verilmez. Eer en çok sevdii kiinin: «Yava olun. Neden

(onu defnetmekte) acele ediyorsunuz» sözüne cevap vermesine izin verilseydi,

bu kiiye (kendisini cennetten geciktirdii için) lanet ederdi. Kendisini

defnetmeye gidenlerin ayak seslerini ve geri dönerken ellerindeki tozu

silkmelerini bile duyar. Defnedildikten sonra yanna, Münker ve Nekîr denilen

kaba iki melek, ellerinde demirden bir sopayla gelir. Eer insanlar ve cinler bir

araya gelse o sopay kaldramazlard, ama bu sopay kaldrmak bu iki melek için

çok kolaydr. Bu iki melek ona : «Allah’n izniyle otur» derler ve kendini

'Secde Sur. 11
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dorulup oturmu olarak görür. O kadar kötü bir ekil görür ki öldüü zaman

karlatklarm unutur. Melekler: «Rabbin kimdir?» diye sorunca, «Allah»

cevabn verir. Melekler: « Dinin nedir?» diye sorunca, «slam» cevabn verir.

O zaman kendisini iddetli bir ekilde azarlayp: «Peygamberin kimdir?» diye

sorunca, «Muhammed» cevabn verir ve bu srada o kadar terler ki altndaki

toprak slanr. Bu terle altndaki slanan toprak misk kokusundan daha güzel

olur. O zaman semadan gizli bir ses: «Kulum doru söyledi. Doruluu ona

fayda verecektir» diye seslenir. Sonra kabri kendisine göz alabildiince

geniletilir ve reyhan bitirilip ipekle örtülür. Eer ezberinde Kur'ân'dan bir ey

varsa, onun nuru kendisine yeter. Eer ezberinde bir ey yoksa kabrinde güne

gibi bir nur konulup cennete kaplar ve pencereler açlr. Bu kap ve

pencerelerden, daha önce kendisine gösterilen cenneteki makamm seyreder.

Sonra kendisine: «Rahat uyu» denir, onun (kyamete kadar olan) uykusu

kendisine, sizden birinin uyuyup uykuya doymadan kalkmas gibi gelir.

Gözlerini silerek uyanr. te kyamete kadar olan uykusu budur.

Eer ölen kii mümin deilse ölüm melei iner ve melekler iki saf halinde

yerle gök arasn doldurur. Ölen kiinin size baktn görseniz bile bu kii

onlara bakar ve baka bir ey görmez. Siz onu ölürken rahat görseniz bile ölüm

ona zorlatnlmtr. Melekler ona lanet ederek: «Çk ey pis ruh! Allah sana, u
ceza ve azablan hazrlamtr. Kendin için yaptklarn ne kötüdür » derler ve

onu yorgunluk, kabalk, gazap ve iddetle teselli ederler. Ruhu her trnaktan,

her mafsaldan teker teker ayrlr ve can, tpk dikenli bir daln yünden çk
gibi zor olur. Ruhu çenesine gelince, kendisine vaad edilen azab ve ceza

çeitlerinden dolay çocuun, anne rahminden çkndan daha çok zorlanr.

Ruhu çknca bütün melekler ondan kaçnrlar. Onu almakla görevli ölüm

melei ruhu alr ve Allah'n yaratt en pis ve kaba bir beze atar. Ondan,

Allah'n yaratt en pis koku çkar, ölüm melei ve dier melekler burunlarn

tkarlar ve: «Allahm ! Bu ruha ve çkt bedene lanet et» derler. Semaya

çkarldnda semann kaplar yüzüne kapanr ve ölüm melei onu havada

brakr. Ruh yere yaklanca, ölüm melei hzla peinden gidip bir demirle onu

yakalar ve ayn eyi üç defa yapar."

Sonra Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiayhi »eseiiem): "Allah'a ortak koan kimse, gökten

düüp de kularn kapt veya rüzgarn bir uçuruma att eye benzer"
1

1 Hac Sur. 31
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âyetini okuyup öyle devam etti: "Sahîk, uzak demektir. Sonra götürülüp Yüce

Allah'n huzurunda durdurulur ve Yüce Allah: «Ne bu pis ruh
,
çkt beden

rahatlk görmesin» buyurduktan sonra: «Bunu cehenneme götürün ve yerini

gösterip kendisi için hazrladm azab ve cezay arzedin» buyurur. Sonra Yüce

Allah: «Bunu yere indiriniz. Çünkü Ben una hükmetmiim: Onlar yerden

yarattm. Ve ona iade edeceim ve bir daha onlar ondan çkartacam»

buyurur. Ykanmas ve tekfini bitecek bir müddet içinde onu indirirler. Ve o

ruhu, cesedi ve kefeni içine koyarlar. Bu ruh, dostu olsun olmasn yannda

konuulan her eyi duyar, ancak cevap vermesine izin verilmez. Eer en çok

sevdii kiinin: «Acele edip onu defnediniz» sözüne cevap vermesine izin

verilseydi, bu kiiye lanet eder ve kyamete kadar öylece kalp mezara

konulmamay isterdi. Kabre girince siyah, mavi ve kaba iki melek, yanlarnda

demirden çekiç, zincir, buka ve demir çengellerle gelip: «Allah'n izniyle otur»

derler. Bunun üzerine kendini kefenleri dümü ve oturmu olarak görür, öyle

korkunç bir manzara görür ki, ölüm annda görmü olduu bütün zorluklar

unutur. Kendisine: «Rabbin kimdir?» diye sorunca, o: «(Melei göstererek)

Sen» cevabn verir. Bunun üzerine melekler ona demir çekiçle bir darbe

vururlar ve adamn bütün azalan yere düer. O zaman bu kii öyle bir çlk
atar ki, sesini duymayan hiçbir yaratk kalmaz. Sadece insanlar ve cinler bu sesi

duymazlar. O zaman kendisine bir defa lanet ederler. Yüce Allah'n: «...ite

onlara hem Allah hem de bütün lânet ediciler lanet eder»
1

âyeti buna iaret

etmektedir. Muhammed'in can elinde olana yemin ederim ki, Cinler ve insanlar

o çekici yerinden kaldrmak isteseydi, kaldramazlarda ama o melekler için bunu

kaldrmak kolaydr. Sonra melekler: «Allah'n izniyle geri dön» derler ve bu kii

tekrar dorulup oturur. Ona: «Rabbin kimdir?» diye sorduklarnda, bu sefer:

«Bilmiyorum » cevabn verir. Ona: «Peygamberin kimdir?» diye sorduklarnda:

«nsanlarn: «Muhammed» dediklerini duydum» cevabn verir. Melekler:

«Peki sen ne diyorsun?» diye sorduklarnda, o: «Bilmiyorum» cevabn verir.

Melekler: «Bir eyi bilmeyesin» derler ve bu kii o kadar terler ki altndaki

toprak slanr ve kokusu bir lein kokusundan daha kötü olur. Kabri o kadar

daralr ki kemikleri birbirine girer. Melekler kendisine: «Uyku yüzü

göremeyesin» derler ve devaml deve büyüklüünde ateten ylan ve akrepler

onu srrlar. Sonra kendisine bir kap açlp cehennemdeki yerini görür ve

' Bakara Sur. 159
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cehennemin kokusuyla alevleriyle rüzgar kendisine doru eser. Kyamet

gününe kadar sabah akam ate yüzünü yalayp durur."

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre

sözünün mânâs ölüm sekerâtdr (sarholuudur).

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, bn Abbâs'tan bildirdiine

göre "...Bu zalimleri can çekiirlerken melekler ellerini uzatm ..."
2

âyetinde bahsedilen meleklerin ellerini uzatmas olay ölüm anndadr.

Uzatmak ise vurmak anlamndadr. Melekler onlann yüzlerine ve arkalanna

vururlar. 3

Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "...Bu zalimleri can

çekiirlerken melekler ellerini uzatm ..."4 âyetinde bahsedilen melek, ölüm

meleidir.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Dahhâk’tan bildirdiine

göre "Bu zalimleri can çekiirlerken melekler ellerini uzatm ...*3 âyetinde

bahsedilen, meleklerin zalimlere azab etmek için ellerini uzatmasdr.

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Kays: "Ölüm meleinin,

meleklerden yardmcs vardr" dedikten sonra: "Bu zalimleri can

çekiirlerken melekler ellerini uzatm, «Canlarnz verin, bugün Allah'a

kar haksz yere söylediklerinizden, O'nun âyetlerine büyüklük

taslamanzdan ötürü alçaltc azabla cezalandrlacaksnz» derken bir

görsen !"7 âyetini okudu .

8

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih):

"nsanlara beraber olan melekler, onlarn ruhunu alan ve ecellerini yazan

meleklerdir. Ecelleri geldiinde onlann canlarn alrlar” deyip, "Bu zalimleri

’ bn Cerîr (9/409).

1 En'âm Sur. 93

3 bn Cerîr (9/410) ve bn Ebî Hâlim 4/1347, 1348 (7630, 7635).

4 En’âm Sur. 93
5 En’âm Sur. 93
6 bn Ebî Hâlim 4/1348 (7636).

1 En’âm Sur. 93
8 bn Ebî Hâlim 4/1348 (7633).
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can çekiirlerken melekler ellerini uzatm, «Canlarnz verin, bugün

Allah'a kar haksz yere söylediklerinizden, O'nun âyetlerine büyüklük

taslamanzdan ötürü alçaltc azabla cezalandrlacaksnz» derken bir

görsen!"' âyetini okudu. Kendisine: “Yüce Allah, “De ki: Size vekil klnan (bu

konuda görevlendirilen) ölüm melei cannz alacak, sonra Rabbinize

döndürüleceksiniz
"2

buyurmuyor mu?" denilince, Vehb: “Evet. Melekler

birinin cannt ald zaman onu ölüm meleine verirler. Ölüm melei, onun

emrinde olup canlan alan meleklerden, aldklan canlar teslim almakla

görevlidir" cevabn verdi.*

Tastî ve bnü'l-Enbârî'nin, el-Vakf ve'l-btidâ ’da bn Abbâs’tan bildirdiine

göre Nâfi b. el-Ezrak ona: (j^ Glji-)
4
kelimesinin mânâsn açklar msn?"

diye sorunca, bn Abbâs: “Devaml ve iddetli azabtr” karln verdi. Nâfi:

“Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye

sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa sen airin

"
Zilletten, re2Iikten ve iddetli azap çekip durmaktan kurtaracak kadar,

Allah in arznn geni olduunu gördük dediini bilmez misin?5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in Mücâhid’den bildirdiine

göre (Û541 kelimesi zillet azab mânâsndadr. 7

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre (j^i Oii*-)
8
kelimesi, onlar

zillete düürecek azab mânâsndadr. 9

* 1JJ u fjsjj & jj! fi&i. US&\J üiji&r JÜJj

aJ ASyS ^S*UXs Uj ^

S

’ En am Sur. 93
1 Secde Sur. 1

1

3 bn Ebî Hatim 4/1348 (7634).

4 Erîâm Sur. 93
5 El-tkân'da (2/92) geçtii üzere Tastî
6
En am Sur. 93

7 bn Cerîr (21/149,150).
8 En am Sur. 93
9 bn Ebî Hatim 4/1348 (7637).
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"Andolsun ki, sizi ilk defa yarattmz gibi teker teker bize

geleceksiniz ve (dünyada) size verdiimiz eyleri arkanzda
brakacaksnz. Yaratlnzda ortaklarmz sandnz
efaatçlarnz da yannzda göremeyeceiz. Andolsun,

aranz açlm ve (tanr) sandnz eyler sizden kaybolup

gitmitir." (En'âm sur . 94)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in krime'den

bildirdiine göre Nadr b. el-Hâris: "Lât ve Uzza bana efaat edecek" deyince,

"Andolsun ki, sizi ilk defa yarattmz gibi teker teker bize geleceksiniz ve

(dünyada) size verdiimiz eyleri arkanzda brakacaksnz. Yaratlnzda

ortaklarmz sandnz efaatçlannz da yannzda göremeyeceiz.

Andolsun, aranz açlm ve (tanr) sandnz eyler sizden kaybolup

gitmitir
" 1

âyeti nazil oldu.
2

bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine göre Hz. Âie, "Andolsun ki, sizi ilk

defa yarattmz gibi teker teker bize geleceksiniz ve (dünyada) size

verdiimiz eyleri arkanzda brakacaksnz. Yaratlnzda ortaklarmz

sandnz efaatçlarnz da yannzda göremeyeceiz. Andolsun, aranz

açlm ve (tanr) sandnz eyler sizden kaybolup gitmitir
"3 âyetini

okuyup: "Ey Allah'n Resulü! Vay bizim çirkinliimize. Kukusuz erkekler ve

kadnlann hepsi harolunacaklar. Birisi dierinin çirkin yerlerine

bakacaklardr” deyince, Resûlullah (saiMahu aleyhi vesellem), "O gün, herkesin kendine

yeter derdi vardr
"4

âyetini okuyup: "Ne erkekler kadnlara, ne de kadnlar

erkeklere bakamayacaktr. O gün herkes kendi durumuyla meguldür

"

buyurdu.3

’ En âm Sur. 94
1 bn Cerîr (9/417) ve bn Ebî Hatim 4/1350 (7644).

1 En’âm Sur. 94
4 Abese Sur. 37
5 bn Ebî Hatim 4/1349 (7639) ve Hâkim (4/565, "sahih"). Zehebî, senedinde kopukluk

olduunu söyledi. Hadisin asl Buhârî'de (6527) mevcuttur.
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ibn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyr'in, “Andolsun ki,

sizi ilk defa yarattmz gibi teker teker bize geleceksiniz ..."
1

âyetini

açklarken: “(Kyamet günü) kii o gün annesinden doduu günkü gibi

(çplak) ve doduktan sonra vücudundan eksilen parçalan kendisine iade

edilmi bir ekilde gelir.
“ J

bn Ebî Hâtim, Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ufieiiahu

aleyhi vesdlem): "Kyamet günü insanlar yalnayak çplak ve sünnetsiz olarak

harolunurlar" buyurdu .

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’rn Süddî'den bildirdiine göre "...size

verdiimiz eyleri arkanzda brakacaksnz ..."4 âyetinde verilen eyden

kast mal ve hizmetçiler, arkada sözünden kastedilen ise dünyadr .

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

Kyamet günü insanolu bir kuzu gibi getirilir. Allah, bu kiiye: "Topladklarn

nerede?” diye sorunca, “Ey Rabbim, topladm ve olduundan daha bol halde

braktm” cevabn verir. Allah: “Kendin için önden gönderdiin nerede?”

diye sorunca ise o, önden hiçbir ey göndermediini görür” deyip:

"“Andolsun ki, sizi ilk defa yarattmz gibi teker teker bize geleceksiniz ve

(dünyada) size verdiimiz eyleri arkanzda brakacaksnz. Yaratlnzda

ortaklarmz sandnz efaatçlarnz da yannzda göremeyeceiz.

Andolsun, aranz açlm ve (tanr) sandnz eyler sizden kaybolup

gitmitir
"6

âyetini okudu/

Hâkim, Abdullah b. Bureyde’nin öyle dediini bildirir: bn Ziyâd’n yannda

Ebu'l-Esved ed-Deylemî ve Cübeyr b. Hayye es-Sekafî varken, âyetin (
jkiü jü

j&Z )

8 ksmn zikredip biri: “Bunun nasl okunduu konusunda, ilk giren kii

’ En'âm Sur. 94
1 bn Cerir (16/430) ve bn Ebî Hâtim 4/1349 (7640).

3 bn Ebî Hâtim 4/1350 (7642, 7643).

4 Enam Sur. 94
5 bn Ebî Hâtim 4/1350 (7642, 7643).
6 En'âm Sur. 94
7 bn Ebî Hâtim 4/1349 (7641).
8 En’âm Sur. 94
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aramzda hakem olsun” dedi. Yahyâ b. Ya'mer girince, ona sordular. Yahya

((Lfcu?) eklinde merfû (ötre) olarak okunacan söyledi .

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre A'rec, bu kelimeyi çkü jÜ)
j eklinde

okumu ve: "Andolsun, aranzdaki balar kesilmitir” mânâsn vermitir.

Ebu’-eyh bildirir: Haan, bu kelimeyi jiî
)
3 eklinde okumu ve:

"Andolsun, dünyadayken aranzdaki balar kopmutur” mânâsn vermitir.

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde,

*3 jJ)4 sözünden kastedilenin aralanndaki balar olduunu söyledi.5

Abdürrezzâk ve Abd b. Humeyd’in krime’den bildirdiine göre Hz. Ömer,

Hz. Ali'nin kz Ümmü Gülsüm ile evlenince arkadalan bana toplanp onu

kutladlar ve dua ettiler. Hz. Ömer: "Benim kadnlara ihtiyacm olmamasna

ramen onunla evlendim. Evlenme sebebim, Resûlullah'n MbMu aleyhi «allem):

"Kyamet günü bütün nesepler ve balar kesilir. Sadece benim nesebim ve

bam kesilmez

"

buyurmasdr. Benimle Hz. Peygamber (saiyiahu aleyh» «allem)

arasnda neseb ba olmasn arzu ettiim için evlendim” dedi .

6

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

"...aranz açlm ve (tanr) sandnz eyler sizden kaybolup gitmitir
*7

âyetinde kastedilen, akrabalk balar ve makamlardr.

8

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

eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre"... aranz açlm ve (tanr) sandnz

' Hâkim (2/238, "sahîh"). bn Kcsîr, Ebû Amr, bn Âmir, Hamza, Ebû Bekr, Yâkub ve

halef te bu kelimeyi merfuolarak okudu. Nâfi, Ebû Cafer, el-Kisâî ve Hafs ise nasb ile

okudular. Ner (2/195).

’ En'âm Sur. 94

3 En'âm Sur. 94
4 En'âm Sur. 94
5 Abdürrezzâk (1/214).
b Abdürrezzâk (10354).

7 Enam Sur. 94
8 bn Cerîr (9/418) ve bn Ebî Hâtim 4/1350 (7646).
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eyler sizden kaybolup gitmitir"
1

âyetinde kastedilen, dünyadayken

kurulan balardr.

2

>f ‘-4*^ o* ÇS*}\ jJlî Ûll ol

J& â *Jl

“üphesiz Allah, tohumu ve çekirdei çatlatandr, ölüden

diriyi çkaran, diriden de ölüyü çkarandr. te Allah budur.

O halde (haktan) nasl dönersiniz!" (Enam Sur. 95)

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “üphesiz Allah, tohumu

ve çekirdei çatlatandr
"3 âyetindeki çatlatmaktan kast, yaratmaktr .

4

Abdürrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Katâde, “üphesiz Allah, tohumu ve çekirdei çatlatandr
"5 âyetini

açklarken: “Bitkilerden, tohum ve çekirdei çkarmaktr" dedi .

6

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

eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre “üphesiz Allah, tohumu ve

çekirdei çatlatandr" 7 âyetinde, tane ve çekirdekteki yanklan

kastetmektedir .

8

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'in Ebû Mâlik’ten bildirdiine göre

“üphesiz Allah, tohumu ve çekirdei çatlatandr
"9 âyetinde kastedilen,

çekirdek ve budaydaki yarktr .

10

’ En’âm Sur. 94
1 bn Ebî Hâhm 4/1350 (7647)

5 En’âm Sur. 95
4 bn Ebî Hâlim 4/1351 (7650).

* En am Sur. 95
6 Abdürrezzâk (1/214) ve bn Ebî Hâtim 4/1351 (7651).

7 En'âm Sur. 95
8 bn Ebî Hâhm 4/1351 (7653).

9 En’âm Sur. 95

Saîd b. Mansûr, Tefsir (891).
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bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre "üphesiz Allah, tohumu ve

çekirdei çatlatandr ..."’ âyetinde kastedilen, baaktan taneyi, aaçtan ise

çekirdei çkarmaktr .

2

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh bildirir: Ebû Mâlik,

"...ölüden diriyi çkaran, diriden de ölüyü çkarandr ..."3 âyetini açklarken

öyle dedi: "Aac çekirdekten, baa tohumdan çkarmas, ölüden diriyi

çkarmaktr. Aaçtan çekirdei, baaktan tohumu çkarmas ise diriden ölüyü

çkarmas mânâsndadr."4

bn Ebî Hâtim, Mücâhid’in, "...ölüden diriyi çkaran, diriden de ölüyü

çkarandr..."5 âyetini açklarken öyle dediini bildirin “Canl olan insanlan

nutfeden, cansz olan nutfeyi canl olan insanlardan, ayn eyi hayvanlardan

ve bitkilerden çkarandr." 6

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre JU )
7
sözü: "Nasl

yalanlarsnz” mânâsndadr.

8

bn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre (b&v Jte )
9 sözü:

"Haktan nasl döndürülüyorsunuz" mânâsndadr.

10

bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre (b&y jta )

11

sözü: "Bu nasl

olurda aklnza gelmez" mânâsndadr.

jiJl cÜ llLii. j j lisCi jJÜl jJU

’ En'âm Sur. 95
1 bn Ebî Hâtim 4/1351 (7654).

} Enam Sur. 95
4 bn Ebî Hâtim 4/1352 (7659).

5 En'âm Sur. 95
6 bn Ebî Hâtim 4/1353 (7663).

7 En'âm Sur. 95

* bn Ebî Hâtim 4/1353 (7668).

9 En'âm Sur. 95

bn Ebî Hâtûn 4/1353 (7667).

' En'âm Sur. 95
1
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"Tanyerini aartan, geceyi dinlenme zaman, Güne ve Ay'

zaman ölçüsü klandr. Bu, Güçlü olan'm. Bilenin

nizamdr." (Enam Sur. 96 )

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Jjli

s

)

1 sözünün

mânâs, geceyi ve gündüzü yaratmaktr.

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn EbîHâtim bildiriyor: bn Abbâs, ^Jl»)
3

sözünün mânâsn açklarken öyle dedi: “sbâh ’tan kast
,

4 gündüz Güne'in,

gece de Ay'n dr.”

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

eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, sbâh ’tan kastedilenin fecir aydnl
olduunu söyledi .

5

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in Katâde’den bildirdiine

göre (ç-iy jjls)
6
sözünün mânâs, sabah aydnlatmaktr .

7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk, (çl^l

sözünün, ve gündüzü yaratan mânâsnda olduunu söyledi .

9

bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre geceyi dinlenme zaman

klmaktan kastedilen, her ku ve canlnn onda dinlenmesidir .

10

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: "Güne ve

Ay' vakit ölçüsü klandr"
11

sözünden kastedilen, günlerin, aylarn ve yllarn

bilinmesini salamaktr .

12

1 En am Sur. 96
I bn Ebî Hâtim 4/1354 (7671).

J En am Sur. 96

4 bn Cerîr (9/1354) ve bn Ebî Hâtûn 4/1353 (7670).

s bn Ebî Hâtim 4/1354 (7673).
6 En am Sur. %
7 Abdürrezzâk (1/214)
8 En’âm Sur. 96
9 bn Ebî Hâtim 4/1354 (7674).
10 bn Ebî Hâtim 4/1354 /7675).

" Enam Sur. 96
II bn Cerîr (9/428) ve bn Ebî Hâtim 4/1354 (7677).
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Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

Katâde'den bildirdiine göre "Güne ve Ay' vakit ölçüsü klandr"’

sözünden kastedilen, bunlarn bir ölçüyle dönmeleridir.

2

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

Katâde, (lîlLi-) sözününk mânâsnda olduunu söyledi.*

Ebu'-eyh'in Rabî'den bildirdiine göre "Güne ve Ay' vakit ölçüsü

klandr"4 sözünden, Güne'in ve Ay'n bir hesapla hareket etmesi

kastedilmitir. Bunlann süreleri dolduu zaman, dünyann sonu gelmi ve

büyük korkunun günü (kyamet) gelmi demektir.

Ebu'-eyh, el-Azame’de zayf isnâdla, bn Abbâs'n öyle dediini bildirin

“Allah, semann üç fersah altnda bir deniz yaratt. Bu denizin dalgalanmas

engelenmitir ve Allah'n emriyle havada bir ok gibi hzl akmasna ramen,

ondan bir damla bile damlamamaktadr. Güne, Ay ve yldzlar da onun

yörüngesinde yürümektedir. Yüce Allah'n: "Geceyi ve gündüzü, Güne'i ve

Ay' yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür
"5 âyeti buna iaret eder.

Allah, Güne'in tutulmasn diledii zaman Güne yörüngesinden çkp o

denizin derinliine düer. Daha büyük bir delil getirmek istedii zaman

Güne'in hepsi yörüngeden o denize düer. Daha küçük delil getirmek

istedii zaman, Güne'in yans, üçte biri veya üçte ikisi denize düer, dier

ksm yörüngesinde kalr. Bunun üzerine Güne’le görevli melekler ikiye

aynlp, kimi onu yörüngeye doru çekerken, dier ksm yörüngeyi Güne'e

doru çekerler. Güne batnca, meleklerin uçu hznda yedinci semaya

çkarlr ve Ar'n altnda hapsedilir. Güne hangi yönden çkacana dair izin

aldktan sonra, yedinci kat sema ile cennetin en alt tabakas arasnda

meleklerin uçu hznda götürülür. Sonra her semann dousundan inerek

dünya semasna fecir vakti gelir ve ite o zaman Güne domu olur. Allah,

dünyay yaratt zaman, dou tarafnda karanlktan bir perde yaratm ve

onu dünya geceleri saysnca mesafedeki yedinci denizde brakmtr. Güne
bataca zaman geceyle görevli melek gidip o karanlktan bir avuç alr, sonra

’ En'âm Sur. 96
1 Abdürrezzâk (1/214) ve bn Ebî Hatim 4/1354 (7678).

J bn Ebî Hatim 4/1355 (7679).

4 En'âm Sur. 96
s Enbiya Sur. 33
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batya dönüp parmaklarnn arasndan azar azar, afak gözeterek brakr.

afak kaybolunca avucundaki bütün karanl brakr. Sonra kanatlann açar

ve kanatlan yerle semann her yönünü kaplayp ve kanatlanyla gece karanl

her tarafa yaylr. Sabah olunca, kanatlann toplar ve karanl, doudan

balayarak avucunda toplar. Sonra avucundaki bu karanl batdaki yedinci

denize tekrar koyar.'”

Ebu’-eyh’in zayf isnâdla bildirdiine göre Selmân der ki: “erâhîl adnda

bir melek geceyle görevlidir. Gece vakti olduu zaman siyah bir boncuk alp

onu batya doru sarktr. Güne bu boncua baknca, göz açp kapamadan

batar. Güne'e, bu boncuu görmeden batmamas emredilmitir. Güne

batnca gece gelir ve Herâhîl adndaki melek gelinceye kadar bu boncuk

orada kalr. Herâhîl beyaz bir boncukla gelip onu günein doaca yöne

asar. erâhîl, beyaz boncuu görünce, siyah boncuunu alr ve güne beyaz

boncuu görüp çkar. Güne'e, beyaz boncuu görmeden çkmamas

emredilmitir. Güne dounca da gündüz olmu demektir.''
1

Hâkim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiaüahu aleyhi

vcsellem):
"
Allah'n en çok sevdii kullan, Allah' zikretmek (ibadet) için Güne'i

ve Ay' gözetenlerdir" buyurdu.

Hatîb, Kitabu'n-Nücûm ,

da, Ebû Hureyre’den Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi resellem)

öyle buyurduunu nakleder:
"
Allah'n en çok sevdii kullan, Güne'i ve Ay'

gözetenler; kullan Allah'a, Allah' da kullanna sevdirenlerdir."5

bn âhîn, Taberânî, Hâkim ve Hatîb, Abdullah b. Ebî Evfâ'dan,

Resûlullah’n (sBiBBhualer«»Bsdiem) öyle buyurduunu nakleder:
“Allah’n en hayrl

kullan, Allah' zikretmek (ibadet) için Güne'i, Ay' ve yldzlan ve gölgeleri

gözetenlerdir. "4

' Ebu’-eyh (647).

1 Ebu’-eyh (911).

5 Hatîb (128, 129).

4 Mecnunda (1/327) geçtii üzere Taberânî, Hâkim (1/51) ve Hatîb (sh. 129- 131) Hadis

zayftr. Elbânî, Da'fu'l-Câmi' (1854).
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Ahmed, Zühd’de ve Hatîb'in bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ der ki:

“Allah'n en çok sevdii kullan, (ibadet için) Güne’i ve Ay’ gözetenlerdir."
1

Hâkim, Târih’te ve Deylemî zayf isnâdla, Ebû Hureyre'den Resûlullah’n

[saiiaMu aleyhi «seiiem) öyle buyurduunu nakleder; "Allah, u üç kimseyi, kendi

gölgesinden baka gölgenin bulunmad günde gölgelendirir: Güvenilir tüccar,

adil idareci ve gündüz (ibadet etmek için) Güne'i gözeten."
2

Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Zevâidu'z-Zühd’âe, Selmân el-Fârisî’nin

öyle dediini bildirir “u yedi kii, Allah'n gölgesinden baka gölgenin

bulunmad günde Allah'n gölgesinde olacaktn Bunlardan birisi, (mümin)

kardei ile karlatnda ona: «Seni Allah için seviyorum!» diyen ve ayn

karl gören kimsedir. Bir dieri, Allah’ zikredip te, Allah korkusundan

gözleri dolup alayan kimsedir. Dier biri, sa elinin verdiini sol eli

bilmeyecek kadar verdii sadakay gizleyen kimsedir. Bir bakas son derece

soylu ve güzel bir hanm kendisini davet ettiinde: «Ben Allah'tan korkarm»

diyerek, ona icabet etmeyen kimsedir. Baka biri, gönlündeki sevgisinden

dolay kalbi mescitlere bal olan kimsedir. Bir dieri, namaz vakitleri için

sürekli Güne'i gözetleyen kimsedir. Sonuncusu ise, konutuu vakit ilimle

konuan ve ancak hilmi yüzünden susan kimsedir.”3

bn Ebî eybe, Müslim b. Yesâridan bildirin Resûlullah’n (nUMu «tert» vrseiiem)

dualanndan bîri de öyleydi: "Sabah yarp çkartan, geceyi sükûnet vakti klan,

Güne'i ve Ay' hesaba iaret klan Allahm! Borcumu bana ödet, beni

fakirlikten, ihtiyaçtan kurtar. Senin yolunda kulamdan, gözlerimden ve

gücümden güzel bir ekilde benifaydalandr."
4

âii ii >Jlj *11 oUll» j 1 fi ^JJI

"0, yldzlan Kara ve denizin karanlklannda yol bulasnz

1 Ahmed (sh. 143) ve Hatîb (sh. 131).
1 Münâvî, raviler arasnda meçhuller olduunu söyledi, Feydu'l-Kadîr (3/337). Elbânî,

es-Silsiletud-Daîfe'ye (3454) bakn.
i Abdullah b. Ahmed (sh. 150, 151).

4 bn Eb eybe (10/208, 209).
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diye sizin için var edendir. Bilen millet için âyetleri uzun
uzadya açkladk." (Kn'âm Sur. 07)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "O, yldzlar kara ve denizin

karanlklarnda yol bulasnz diye sizin için var edendir*’ âyetini açklarken:

“Kii, karanlkta ve yanl yola saparak yolunu kaybedebilir" demitir.

2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Hatîb, Kitabu'n-Nücûm’da, Ömer b. el-

Hattâb'n öyle dediini bildirir: “Sadece karann ve denizin karanlklarnda

yol bulmak için yldz ilmini öreniniz. Ondan sonrasndan saknn. Vallahi

yldzlar, semaya süs, eytanlan talamak ve yol bulmak için yaratlmtr.

Neseb ilminden de akrabaiannzla ba kuracak kadann öreniniz.

Kadnlardan size hangisinin helal hangisinin haram olduunu Öreniniz ve

ondan sonrasndan saknnz."3

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve Hatîb, Kitabu'n-Nücûm’da, Katâde'nin öyle dediini bildirin

“Allah, bu yldzlan üç özellikte yaratt: Onlan semann süsü yapt, onlarla yol

bulunmasn salad ve onlarla eytanlann talanmasn salad. Kim

yldzlarla ilgili bunlardan baka bir ey söylerse, kendi görüünü söylemi,

isabet etmemi, nasibini kaybetmi ve bilmedii konuda sorumluluk

yüklenmi olur. nsanlar, Allah'n emri konusunda cahildir. Bu yldzlarla

kâhinlii çkardlar ve: «Kim falan yldzn (douu veya bat) annda

evlenirse öyle öyle olur. Veya kim falan yldzn (douu veya bat) annda

yola çkarsa öyle öyle olur» demeye baladlar. Ömrüme yemin olsun ki, her

yldzn douunda, beyaz da siyah ta, uzun da ksa da, güzel de çirkin de

doar. Eer gayb bilecek biri olsayd o da, Allah'n, kendi eliyle yaratt,

melekleri secde ettirdii ve her eyin ismini örettii Hz. Âdem olurdu ."4

1

En'âm Sur. 97
1 bn Ebî Hâtim 4/1355 (7681).

3 bn Ebî eybe (8/414) ve Hatîb (sh. 323).
4 Abdürrezzâk (1/354, muhtasar olarak), Talîk'te (3/489) geçtii üzere Abd b.

Humeyd, bn Cerîr (23/123), bn Ebî Hâtim 9/2913 (16536), Ebu'-eyh (706) ve Hatîb (sh.

185).
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ibn Merdûye ve Hatîb'in, bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saJiaiiahu Heyt» reffiHem):
"
Sadece karann ve denizin karanlklarnda yol bulmak için

yldz ilmini öreniniz. Ondan sonrasndan saknn” buyurdu .

1

Hatîb, Mücâhid'in, “Kiinin, karada ve denizde yol bulmak için yldz ilmini

ve Ay'n yörüngelerini örenmesinde bir saknca yoktur" dediini bildirir.

2

bn Ebî Hatim ve el-Murhibî, Fadlu'l-lm’de, Humeyd e-âmî'nin:

“Yldzlarn ilmi) Hz. Âdem'in ilmidir” dediini bildirir.

el-Murhibî'nin, Haan b. Sâlih’ten bildirdiine göre bn Abbâs: “Yldz ilmi,

insanlann ihmal ettii bir ilimdir*’ dedi.

Hatîb'in bildirdiine göre krime, bir kiiye yldzlarla ilgili hesab sorunca,

adam ona cevap vermek istemedi. Bunun üzerine krime öyle dedi: “bn

Abbâs'n: «Yldz ilmi, insanlann aciz kald bir ilimdir. Keke ben bu ilmi

örenseydim» dedi.” Hatîb der ki: “krime'nin adamdan örenmeyi arzu

ettii ey, Araplann mahir olduklan ve mubah olan yldzlarla hesap ilmidir .

3

Zübeyr b. Bekkâr, el-Muvaffakiyât’ta, Abdullah b. Hafs'tan bildirir:

“Araplaru özellikleriyle baka milletlerden aynldlan Kâhinlikte, iz sürmede,

ku uçurmada (ve bununla kâhinlik yapp uur veya uursuzluk görmek),

yldz ve hesap ilminde. slâm kâhinlii ykt. slâm’dan sonra dierleri kald."4

bn Ebî Hatim ve el-Azame’de Ebu'-eyh, el-Kurazî'den bildirin “Vallahi,

yeryüzünde kimsenin semada yldz yoktur. Ama kâhinler yldzlan takib edip

onlan baz olaylann sebebi sayarlar.”5

Ebû Dâvûd ve Hatîb, Semure b. Cündüb'ün hutbe verip Hz.

Peygamberden (safaflahu aleyhi vesalkn) öyle bir hadis zikrettiini bildirin
"
Derim ki:

Bazdan, Güne'in ve Ay'n tutulmasn, yldzlann kaymasn yeryüzündeki

büyük insanlann ölümüne balyorlar. Onlar yalan söylüyorlar. Aksine onlar

'

Hatîb (sh. 131, 132). Hadis zayftr. Elbânî, Da'îfu'l-Câmi' (2456). Elbânî, es-Silsiletud-

Dafe'ye (3408) bakn.
J

Hatîb (sh. 133).

} Hatîb (sh. 188, 189).

4 Zübeyr b. Bekkâr (sh. 362, 363).

s Ebu'-eyh (710).
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Allah'n alâmetlerinden bir alâmettirler. Kullarndan tövbe edecekleri görmek

için bunlar vesile klar.'*

Hatîb'in, Ömer b. el-Hattâb'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (salBiiehu aleyhi

mailem): "Yldzlardan bir ey istemeyiniz, Kur'ân' kendi görüünüze göre

yorumlamaynz ve ashabmdan kimseye sövmeyiniz. Bu üç eyden saknmanz

halis imana sahip olduunuzu gösterir" buyurdu .

2

Ibn Merdûye ve Hatîb'in bildirdiine göre Hz. Ali der ki: “Allah'n Resûlü

(taiMUu aleyhi meiletn) yldzlara bakmam yasaklad ve bana abdest almam

emretti.”3

Ibn Merdûye, el-Murhibî ve Hatîb’in bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Hz.

Peygamber (tdbUuaieYhmeiiern), yldzlara baklmasn yasaklad” demitir.

4

Hatîb'in Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaBahu aleyhi mtlM,

yldzlara baklmasn yasaklamtr.
5

Taberânî, el-Hilye
1de Ebû Nuaym ve Hatîb, bn Mes'ûd'dan, Resûlullah'n

MlaHahu aleyh meltem): "Ashabmn (aleyhinde) konuulduu zaman onlar hakknda

konumaktan saknnz. Kaderden bahsedildii zaman bu konuda konumaktan

saknnz ve yldzlardan bahsedildii zaman yine bu konuda konumaktan

saknnz" buyurduunu nakleder .

6

Ebû Ya’lâ, bn Merdûye ve Hatîb'in Enes’ten bildirdiine göre Hz.

Peygamber (ufiaMu aleyhi m*«m): "Ümmetim için iki eyden korkarm: Kaderi

yalanlamak ve yldzlan tasdik etmek." Bir lafza göre de: "Yldz ilmiyle

uramak" buyurdu .

7

1 Ebû Dâvûd (1184) ve Hatb (sh. 169, 170) Sahih zayftr. (Elbânî, Da’îf Sünen F.bî

Dâvud, 254).
J

Hatîb (sh. 175).

} Hatîb (sh. 175).

4 Hatîb (sh. 175).

s Hatîb (sh. 177).

6 Taberânî (10448), Ebû Nuaym (4/108) ve Hatîb (sh. 177). Heysemî, Mecmuu'z-

Zeoâid'de (7/202, 223) der ki: "Ravilerden Mushir b. Abdilmelik'i bn Hibbân güvenilir

bulmu, ama hakknda ihtilaf vardr."
7 Ebû Ya'lâ (4135) ve Hatîb (sh. 163). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'dc (7/203) der ki:

"Ravilerden Yezâd er-Rakkâî zayftr. bn Adiyy ise onu güvenilir bulmutur."
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bn Ebî eybe, Ebû Oâvûd ve bn Merdûye'nin, bn Abbâs’tan bildirdiine

göre Allah'n Resulü {nllaliahu aleyh, veseiiem): "Yldz ilminden bir ey örenen sihirden

bir ey örenmitir. Bu ilmi arttkça öbürüsü de artar" buyurdu.
1

Abdürrezzâk, Musamefte, bn Ebî eybe ve Hatîb, bn Abbâs’n öyle

dediini bildirir: “Bir topluluk, yldzlara bakp ebced hesab yap(p baz

hükümler çkan)yorlar. Bunlarn yaptklarnn hiçbir deeri olmadn
düünüyorum." 3

Hatîb'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân der ki: bn Abbâs’a, bana

vasiyette bulun" dediimde, öyle karlk verdi: "Allah'tan korkman ve yldz

ilminden (astrolojiden) saknman tavsiye ediyorum. Çünkü yldz ilmi kiiyi

kâhinlie götürür. Sakn Resûlullah'n (saiaUahu aiyhi veseiiem) ashâbndan birini hayr

dnda bir eyle anma. Eer böyle yaparsan Allah seni yüzüstü cehenneme

atar. Çünkü Allah onlarla bu dini üstün klmtr. Sakn kader haknda

konuma. Kader hakknda konuan iki kiiden ya ikisi veya biri günaha

girmitir."3

Hatîb, Kitâbu'n-Nücûm'da zayf isnâdla Atâ'dan bildirin Hz. Ali'ye: "Yldz

ilminin asl var mdr?” diye sorulunca, Hz. Ali öyle cevap verdi: "Evet.

Peygamberlerden Yûa b. Nün adnda birisine kavmi: "Bize yaratln nasl

baladn ve ecellerini bildirmedikçe sana iman etmeyiz" deyince, Allah bir

buluta vahyetti ve bulut onlara yamur yadrd. Yaan yamurdan dada
saf su birikti, sonra Allah, Güne, Ay ve yldzlara, o suda yürümelerini

vahyetti. Sonra Yûa b. Nûn’a, kavmiyle beraber daa trmanmalarn

emretti. Daa çkp suyun yanna vardlar ve Güne’in, Ay'n ve yldzlann

sudaki akndan yaratln balangcn, ecellerini ve geceyle gündüzün

saatlerini örendiler. Onlardan her biri ne zaman öleceini, ne zaman hasta

olacan, kimin çocuunun olacan, kimin çocuunun olmayacan

biliyordu. Onlar hayatlarnn bir ksmn bu durumda geçirdiler, sonra Hz.

Dâvud, küfürleri sebebiyle onlarla savat ve onlar, Hz. Dâvud'un karsna

eceli gelmeyenleri çkardlar. Eceli gelenleri ise evlerinde braktlar. Savata

Hz. Davud’un adamlar ölürken, onlardan kimse ölmüyordu. Yüce Allah, Hz.

’ bn Ebî eybe (8/414) ve Ebû Dâvûd (3905). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen

Ebî Dâvud, 3305).
2 Abdürrezzâk (19805), bn Ebî eybe (8/414) ve Hatîb (sh. 189).

3 Hatîb (sh. 190).
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Dâvud'a: “Onlara yaratln balangcn ve ecelleri örettim. Bunlar da

karna eceli gelmeyenleri çkardlar, eceli gelenleri ise evlerinde braktlar. Bu

sebeple senin adamlarn ölürken, onlardan kimse ölmüyor" diye vahyetti.

Bunun üzerine Hz. Dâvud: "Ey Rabbim! Hangi yollarla ecellerini bilmelerini

saladn?" diye sorunca, Allah: "Güne, Ay ve yldzlann ak ve geceyle

gündüzün saatleriyle biliyorlar"' buyurdu. Hz. Dâvud, Allah'a dua edince,

Güne'in batmas engellendi ve gün uzaynca, gündüzle gecenin saatleri

kart. Onlar da bu sebeple günlerin hesabn kantnnca doru hesap

yapamaz oldular." Hz. Ali der ki: "Bu olaydan sonra, yldzlara bakarak hüküm

çkarmak kerih görülmeye baland ." 1

el-Murhibî, Fadlu'l-lm’de, Haan b. Ali'den bildirir: "Allah, Peygamberine

HayberM fethetmeyi nasib ettii zaman, Resul ullah (saiiailaku Biayh mdlm) yayn

istedi ve ona dayanarak, Allah'a hamd ettikten sonra fetihten ve Allah'n

yardmndan bahsedip: Fuhu gelirini, altn yüzük takmay, Acemlere has

krmz renkte bir cins eyeri kullanmay, ipek kanm elbiseyi giymeyi, köpek

satndan elde edilen geliri, ehli eeklerin etini yemeyi, altn altnla, gümüü
gümüle faizle vererek deitirmeyi ve yldzlara bakp kahinlik yapmay

yasaklad."

el-Murhibî, Mekhûl'den bn Abbâs'n, “Yldz ilmini örenme. Çünkü bu,

kiiyi kâhinlie götürür” dediini bildirir.

bn Merdûye, Hasan’n vastasyla Abbâs b. Abdilmuttalib'den

Resûlullah'n (seilallabu aieytH veaaiiam): "Yldzlar kendilerini saptrmadkça, Allah, bu

yarmaday irkten temizlemitir" buyurduunu nakleder.

2

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saliaM aleyhi

vaniim): "Ebced harferini örenip onlarla yldzlardan hüküm çkaran nice kiiler

vardr ki, kyamet günü Allah katnda hiçbir nasibi yoktur" buyurdu .
3

oiî'il Illsü ji çijLüj -.Jb-Ij ^ pirtut ^jj jij
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1

Hatîb (sh. 198- 200).

* Elbânî, Dalfu'l-Câmi'de (4705) zayf olduunu söyledi.

J Taberânî (10980).
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"O, sîzi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratandr. (Sizin için)

bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacanz yer

vardr. Anlayan bir toplum için âyetleri ayrntl bir ekilde

aÇlklâdlk. (En am Sur. 08)

bn Merdûye, Ebû Umâme’den, Resûlullah'n (suiieiiato aleyhi «selem): "Allah, Hz.

Âdem'i huzurunda durdurup eliyle sol omzuna vurdu ve böylece Hz. Âdem'in

zürriyeti sulbünden çkp yeryüzünü doldurdu" buyurduunu nakleder.

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

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Hâkim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette

geçen "kalma yeri” sözünden kastedilen rahimde olandr. "Emanet olarak”

sözünden kastedilen ise erkeklerin ve hayvanlarn sulbünde olandr. Baka

bir lafzda ise, kalma yerinden kast, rahimde, yerin üstünde ve altnda olan

diriler ve ölülerdir. Baka bir lafzda, kalma yerinden kastedilen yeryüzünde

olan, emanet olandan kast ise sulblerde olandr.
1

AbdürTezzâk, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Mes’ûd'dan bildirdiine

göre kalma yerinden kastedilen dünya, emanet olan yer ise âhirettir.
2

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Ebu'-

eyh, bn Mes’ûd'un, "Kalma yeri rahim, emanet yer ise ölecein yerdir”

dediini bildirir.
3

Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, bn Mes'ûd’un öyle

dediini bildirir: "Kiinin eceli (kendisinin bulunmad) bir yerdeyse, orada

kendisi için bir ihtiyaç yaratlr ve böylece ecelinin geldii yere vard zaman

ruhu alnr. Kyamet günü o yen «Sen bu gün için bana emanet braklmtn»

der.'”
1

’ Saîd b Mansûr, (Tefsîr, 892), bn Cerîr (9/435- 438), bn Ebî Hâtim 4/1355, 1357,

6/2002, 2003 (7682, 7692, 7693) ve Hâkim (2/316, “sahîh~).

1 Abdürrezzâk (1/215) ve bn Ebî Hâtim 4/1355, 1357, 6/2003 (7684, 7695).

5 Saîd b. Mansûr, (Tefsir, 895), bn Ebî Hâtim 4/1356, 1357, 6/2002 (7685, 7694) ve

Taberânî (9016).

4 Abdürrezzâk (1/215) ve Saîd b. Mansûr (Tefsir 894).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Kalma yerinden kast

kabir, emanet yer ise dünyadr. Kiinin, kalma yerine gitmesi ise yakndr"

dedi.

Ebu'-eyh’in Avf’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (selBlehu aleyhi »eselM

öyle buyurdu: "Hz. Âdem'e bütün isimlerin öretildii gibi, bana da kyamet

gününe kadar bu ümmetin, kalma yerinde ve emanet yerinde olanlar

bildirildi."

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Di ansndan ikayet

eden, elini diine koysun ve: "O, sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratandr.

(Sizin için) bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacanz yer vardr.

Anlayan bir toplum için âyetleri ayrntl bir ekilde açkladk" 1

âyetini

okusun."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, kelimesindeki (J) harfini

üstün okumutur. 2

Abdürrezzâk’n bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: bn Abbâs, bana:

"Evlendin mi?" diye sorunca, ben: "Hayr. Evlenmek te istemiyorum"

cevabn verdim. bn Abbâs: "Eer sulbünde bir emanet varsa muhakkak

çkacaktr" dedi.3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’în Katâde’den bildirdiine göre ( dü S

U34J ^Ü otöll)
4
sözü: "Anlayan bir toplum için âyetleri ayrntl bir ekilde

açkladk" mânâsndadr.5

'aL* JS' oÜ ^ »U Ija

1

En’âm Sur. 98
2 bn Kesîr, Ebû Amr ve Ravh, bu kelimeyi (^i) eklinde okumu, dier kraat

imamlar ise üstün okumutur. en-Ner (2/196).

3 Abdürrezzâk (12581).

4 En am Sur. 98
5 bn Ebî Hâtim 4/1358 (7699).
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"O, gökten su indirendir. te biz her çeit bitkiyi onunla

bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstûste binmi taneler

bitireceimiz bir yeillik; hurmann tomurcuundan sarkan

salkmlar; üzüm balar; bir ksm birbirine benzeyen, bir

ksm da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana
getirdik. Meyve verirken ve olgunlat zaman her birinin

meyvesine bakn! Kukusuz bütün bunlarda inanan bir

toplum için ibretler vardr." (enâm Sur. 99)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen

“üst üste binmi tanelerden" kastedilen, baaktr.
1

Abdürrezzâk, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Ebu'-eyh'in Berâ b. Âzib'den bildirdiine göre âyette geçen (

tjiî) sözü, salkmlarn (yere) yakn olmas mânâsndadr. 2

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

âyette geçen (&jiS jiji») sözü, ksa olan hurma aaçlarnn salkmlarnn yere

yapk olmas mânâsndadr.5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre (j£i) sözü,

salkmdr. (Sila) ise dikilmi, mânâsndadr. 4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, âyette geçen (&3

sözüne: “Hurma aacnn tomurcuundan hurmalarn sarkmas" mânâsn

vermitir. 5

’ bn Ebî Hâtim 4/1358 (7703).
1

Abdürrezzâk (1/215), bn Cerîr (9/447) ve bn Ebî Hâtim 4/1359 (7709).

3 bn Cerîr (9/446) ve bn Ebî Hâtim 4/1359 (7705).

4 bn Ebî Hâtim 4/1359 (7706, 7710).

5 bn Ebî Hâtim 4/1359 (7711).
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Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-

eyh’in Katâde’den bildirdiine göre (jijii) sözü, hurma salkmdr. (fcilS) ise

sarkm, mânâsndadr. 1

Abd b. Humeyd, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Katâde, (.uiiîi sözünü açklarken: “Yapraklan birbirine

benzer, ama meyveleri benzemez" dedi.
2

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b'n, "...Meyve verirken ve olgunlat

zaman her birinin meyvesine bakn... sözünde, meyvelerden kastedilenin,

hurma ve üzüm olduunu söylediini bildirir.
4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti (ojî j eklinde

(^)) ve
(f.)

harfini üstün olarak, kelimesindeki (<) harfini de üstün

olarak okudu.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Muhammed b. Mis’ar der ki: “Meyveler

çktnda insanlarn çkp onlara bakmalar farzdr. Çünkü Allah: "Meyve

verirken ve olgunlat zaman her birinin meyvesine bakn"s

buyurmaktadr.

Ebû Ubeyd, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Berâ'dan bildirdiine göre

(*£3) kelimesi olgunlamak, mânâsndadr. 6

bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre (a«j) kelimesi olgunlamak, mânâsndadr.7

Tastî, bn Abbâs'tan bildirir: Nâfi b. el-Ezrak ona: “Bana Yüce Allah'n,

âyette geçen (5^3) kelimesinin mânâsn söyle" deyince, bn Abbâs:

“Olgunlap yetimesi, demektir" cevabn verdi. Nâfi: “Peki, Araplar öylesi

’ Abdürrezzâk (1/215) ve bn Ebî Hâtim 4/1359 (7707, 7712).
2
îbn Ebî Hâtim 4/1359 (7713).

} En’âm Sur. 99

* bn Ebî Hâtim 4/1359 (7713).

5 En'âm Sur. 99
6 bn Ebî Hâtim 4/1360 (7715).

7 bn Cerîr (9/451, 452) ve bn Ebî Hâtim 4/1360 (7715'ten sonra muallak olarak).
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bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca da, bn Abbâs

öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa airin

Olgunlam meyvelerin bulunduu ince daln salnmas gibi

Kadnlarn ortasnda yürüdüü 2aman öyle salnr" dediini bilmez

misin?”
1

ph irdi Ü <!rH' ^>- $ '.Av-J

üyuaj \X&

"Cinleri Allah'a ortak kotular. Oysa ki onlar da Allah

yaratmt. Bilgisizce O'na oullar ve kzlar yaktrdlar.
Hââ! 0, onlann ileri sürdüü vasflardan uzak ve yücedir."

(Kn'âm Sur. 100)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildirir: bn Abbâs: ( . 1 i)

çit ol|3 Ü 39>3 3 âyetini açklarken öyle dedi: “Cinleri de

Allah yaratt halde, onlan Allah'a ortak kotular ve yalan söyleyerek

bilgisizce, Ona oullar ve kzlar yaktrdlar." 3

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre (olijj ÂJ âyeti,

“Allah'a, oullar ve kzlar kldlar” mânâsndadr.4

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

Mücâhid, kelimesinin, yalan söylediler, mânâsnda olduunu söyledi. 5

bn Ebî Hâtim bildiriyor: Süddî, “Bilgisizce O’na oullar ve kzlar

yaktrdlar ..."
6
âyetini açklarken öyle dedi: “Araplar: «Melekler, Allah'n

’ tkân’da (2/69) geçtii üzere Tast.

* En'âm Sur. 100

3 bn Cerîr (9/454) ve bn Ebî Hâtim 4/1360 (7716, 7718).

4 bn Ebî Hâtim 4/1360 (7719).

5 îbn Ebî Hâtim 4/1360 (7721).

6 En’âm Sur. 100
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kzlardr» dediler. Yahudiler ve Hristiyanlar da: "Mesih ve Uzeyr, Allah’n

oullandr" dediler.’

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim bildiriyor Katâde, âyette geçen (3»>i)

kelimesinin, "Yalan söylediler" mânâsnda olduunu söyleyip öyle dedi:

"Yahudi ve Hristiyanlar: «Biz Allah'n oullan ve sevdikleriyiz» dediler. Arap

mürikleri, Lât ve Uzza'ya tapyor ve: «Uzza, Allah'n kzlandr» diyorlard. Bu

konuda Allah: "Hââ! O, onlann ileri sürdüü vasflardan uzak ve yücedir"'

buyurarak onlann yalan söylediini bildirmitir."3

Tastî, ibn Abbâs’tan bildirir: Nâfî b. el-Ezrak kendisine: "Bana Yüce

Allah'n, âyette geçen (oliy3 ^ Ü sözünün mânâsn söyle" deyince,

bn Abbâs: "Allah'a iftira ederek, O'na oul ve kz uydurmak, demektir"

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

biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitin "Tabi ki! Hassân

b. Sâbit'in:

"Onunla oyalanp laflar uydurdu

En güzel sözleri darmadan etti" dediini iitmedin mi?"

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Yahya b. Ya'mer, bu âyeti ( 4i) I

eklinde eddesiz olarak okurdu ve: "Uydurduklan eyi Allah'a

yaktrdlar" derdi .

5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu âyeti ( t j^j

f4iU-) eklinde eddeli olarak okurdu.

Ebu’-eyh, Hasan( Basrî'nin) öyle dediini bildirir: sözü de ne

demek! Bu kelime eklinde eddesiz olarak okunur. Bir kii yalan

söyledii zaman, birisi o toplumun içinde: «Bu kii bu sözü uydurdu» diye

barrd.”

’ bn Ebî Hâtûn 4/1361 (7724).
1 En’âm Sur. 100

J bn Ebî Hatim 4/1361 (7723).

* En'âm Sur. 100
s Bu kraat âzdr.
6 Enam Sur. 100
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“Gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür. O, lütuf

sahibidir, hereyden haberdardr." (Enam Sur. 1 03)

bn Ebî Hâtim, Ukaylî, bn Adiy, Ebu'-eyh ve bn Merdûye zayf isnâdla,

Ebû Saîd el-Hudrî'den Resûlullah'n (seMbHu aiyhi nstfcm), “Gözler Onu göremez”1

âyetiyle ilgili olarak öyle buyurduunu nakleder:
"
nsanlar, cinler, eytanlar

ve melekler, ayet yaratldklar günden sona erecekleri güne kadar, bir çizgide

saf tutsalar yine de Allah' asla kuatamazlar." Zehebî hadisin münker

olduunu söyledi.
2

Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye ve Lâlekâî, es-Sünne'de bildirir: bn Abbâs: “Muhammed, Rabbini

görmütür" deyince, krime: Yüce Allah, «Gözler onu göremez. O se bütün

gözleri görür. O, lütuf sahibidir, hereyden haberdardn)
3 buyurmad m?”

diye sordu. bn Abbâs: “Annesiz kalasn! O, Senin dediin husus kendi

nuruyla tecelli ettii zamandr. O, nuruyla tecelli ettii zaman, gözler Onu

göremez” baka bir lafzda ise: “Allah, kendi keyfiyyetiyle tecelli ettii zaman

hiçbir göz onu göremez” cevabn verdi.
4

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "Gözler Onu göremez”5 âyetiyle

ilgili olarak: "Hiç kimsenin gözü Allah’ kuatamaz” dedi.
6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye bildirin krime, bn Abbâs'n:

“Resûlullah (saUsiiahu aleyhi mellem) Rabbini gördü” dediini aktarnca, bir kii: “Yüce

Allah: «Gözler Onu göremez»7 buyurmuyor mu?” diye sordu. krime: "Sen

1

En’âm Sur. 103
J
Mîzânu'l-I'tidâl'e (1/321) bakn.

} En’âm Sur. 103
4 Tirmizî 83229), bn Cerîr (22/22), bn Ebî Hâtim 4/1363 (7738), Taberânî (2/316), bn

Kesîr, Tefsirde (3/304) geçtii üzere bn Merdûye ve Lâlekâî (920). Zayf hadistir (bak:

Elbânî, Daif Sünen et-Tirmizî, 647).

5 En’âm Sur. 103
6 bn Cerîr {9/459).

7 En'âm Sur. 103
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semay görmüyor musun?" diye sorunca, adam: "Evet" cevabn verdi. Bunun

üzerine krime: "Peki, semann tamamn m görüyorsun!" dedi.'

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "Gözler Onu göremez" 2

âyetini açklarken: "O, gözlerin kendisini idrak edemeyecei kadar yücedir”

dediini bildirir.

Ebu’-eyh ve Beyhakî Kitabu'r-Ru'ye’de, Hasan(- Basrî)'nin, "Gözler Onu

göremez"3
âyetini açklarken öyle dediini bildirir "Onu dünyadayken

göremezler. Cennet ehli, Cennette Allah' görürler. Yüce Allah: "Yüzler vardr

ki, o gün l l parldayacaktr. Rabierine bakacaklardr4 buyurmaktadr.

Kyamet günü cennetlikler Allah'n yüzüne bakacaklar.

bn Ebî Hâtim, Süddî'nin, "Gözler onu göremez. O ise bütün gözleri

görür ..."5 âyetini açklarken: "Onu hiçbir ey göremez ama O, bütün

mahlukat görür" dediini bildirir .

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in smail b. Uleyye'den bildirdiine göre

"Gözler onu göremez ..."7 âyetinde kastedilen, Allah' dünyada

görememektir.

8

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Lâlekâî, Abdurrahman b. Mehdî vastasyla

bildirir: Mekke ehlinin Kraat imamlanndan Ebu'l-Husayn Yahya b. el-Husayn,

"Gözler onu göremez ..."9 âyetinde kastedilenin, akllann Onu idrak

edememesi olduunu söyledi .

10

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildirir: Bir kadn: "Ey Allah'n Resûlü!

Rabbin katnda benim için efaatçi ol” deyince, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

mailem): "Kime kar efaatçi olmam istediini biliyor musun ? Onun Kürsi'si

’ bn Cerir (22/32).
1 En’âm Sur. 103

5 En'âm Sur. 103
4 Kyamet Sur. 22, 23

* En'âm Sur. 103
6 bn Ebî Hâtim 4/1364 (7742).

7 En'âm Sur. 103
e
4/1363 (7740).

9 En'âm Sur. 103
,0 bn Ebî Hâtim (4/1363 (7739).
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gökleri ve yeri doldurmutur ve Allah ona oturduu zaman dört parmaklk bile

bo yer kalmamtr

"

buyurup öyle devam etti: “Bu Kürsi, yeni binein yeni

olan eerinin çkard gibi ses çkarr" Allah'n, "Gözler onu göremez. O ise

bütün gözleri görür"

1

âyeti buna iaret etmektedir. Yani, baklar semann

kenarna varmadan gözlerinin feri biter. ddia edildiine göre kyametin

kopacan ilk olarak cinler örenecektir. Cinler gidip semann kenanna

geldiklerinde düecekler ve kaçacak yer bulamayp douya, batya, Yemen'e

ve am'a doru gideceklerdir.

“Dorusu size Rabbiniz’den açk belgeler gelmitir; kim
görürse kendi lehine ve kim körlük ederse kendi

aleyhinedir. Ben sizin bekçiniz deilim/' (En am Sur. 104)

Abd b. Humeyd, bnuM-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den

bildirdiine göre âyette geçen (>îUû) kelimesi, belge mânâsndadr. "Kim

görürse kendi lehine ve kim körlük ederse kendi aleyhinedir
"1

sözü ise:

“Hidayete ererse, kendi lehine, hidâyeti kabul etmez de dalalete saparsa

kendi aleyhinedir
1
' mânâsndadr. 3

Oyöi, pi C-iji jjfcJj J> SSS.

"Sana, «Sen okumusun» derler; oysa Biz, örenecek
kimselere âyetleri böylece türlü türlü açklamaktayz."

(En'âm Sur. 105)

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Diyâ, el

-

Muhtâre’de bildirir: bn Abbâs (cJ-33) kelimesini (CJ.31S) eklinde, (a) ile (j)

1 Enam Sur. 103
1 Enam Sur. 104
3 bn Ebî Hatim 4/1364 (7746).
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harfi arasna med harfi koyarak okudu ve mânâsnn: “Biriyle beraber

okumak" olduunu söyledi.'

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre (0J.3S) kelimesi: “Okuyup

örendin" mânâsndadr. 2

Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh, Taberânî ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine

göre (cJ.j3) kelimesi: “Tarttn, mücadele ettin ve okudun" mânâsndadr. 3

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

eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, (d^313 sözünü açklarken:

“Yahudilerle tarttn, sen onlara okudun, onlar da sana okudular" dedi.
4

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

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Amr b. Dînâr, Abdullah b. ez-Zübeyr’in öyle

dediini bildirir: Bazlan bu âyeti eklinde okuyorlar, hâlbuki bu (ö-3â)

eklindedir. Yine (£> Ji. eklinde okuyorlar, hâlbuki bu ( 4 3S Js.

eklinde okunur. Yine u âyeti (iL^ eklinde okuyorlar. Bu âyette ( j*.

eklinde okunmaldr." Amr der ki: “bn Abbâs bütün bu âyetlerde

Abdullah b. ez-Zübeyr’e muhalefet ediyordu.”7

bn Merdûye ve Hâkim, Ubey b. Ka'b’n öyle dediini bildirir: “Allah’n

Resulü {MaiWu8eYivBwi«n) bana bu âyeti, (cJ.33 ijJ*!Jj)
8
eklinde okuttu."9

’ Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 899) ve Diyâ 10/65 (59).

1 bn Cerîr (9/473) ve bn Ebî Hâtim 4/1365 (7749).

* Abdürrezzâk (1/216), Saîd b. Mansûr [Tefsir, 900), bn Ebî Hâtim 4/1365 (7751) ve

Taberânî (11283).

« bn Ebî Hâtim 4/1365 (7752).

s Enbiyâ Sur. 95
6 Kehf Sur. 86

7 Abdürrezzâk (1/216), Saîd b. Mansûr (Tefsir, 901), bn Cerîr (9/477) hepsi de sadece

sözüne olan ksmna kadarn rivayet etti.

8 En’âm Sur. 105
9 bn Kesir, Tefsir'de (3/307) geçtii üzere bn Merdûye ve Hâkim (2/238, 239, "sahîh")
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Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyrîin vastasyla bn Abbâs’n bu âyeti (

dJ-jiâ)
1

eklinde okuyup: “Yahudilerle tartp onlarla mücadele ettin"

dediini bildirir. Ubey ise bu âyeti y^bj) eklinde okuyup: “Örendi”

mânâsn vermitir.

Ebû Ubeyd ve bn Cerîr'in Hârun'dan bildirdiine göre Ubey b. Ka'b ve bn

Mes’ûd bu âyeti I5J5J5) eklinde okuyup: “Hz. Peygamber (ssilaUahu aleyhi

veaUem) okudu" mânâsn vermitir.
2

bn Ebî Hâtim, bn Yezîd'in, bu kelimeyi, (cJ-ji) eklinde okuyup “Sana

öretildi” mânâsn verdiini nakleder. 3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ebû shâk el-Hemdânî'nin öyle dediini

bildirir: bn Mes'ûd bu kelimeyi elif olmadan (o-ijS) eklinde, sin harfini

üstün, ta harfini sakin olarak okumutur.4

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in

bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu kelimeyi (c-ijS 3J5J3) eklinde okuyup:

"Senin bu okuduun Kur'ân'tn zaman geçmitir" mânâsn verdi.5

Saîd b. Mansûr, Hasan(- Basrî)'nin, bu kelimeyi (oJ-jî) eklinde, eddeli

olarak okuduunu bildirir.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs, bu kelimeyi (dJ/jii)

eklinde okuyup:

“Öyle tartt ki sözleri sütleen ve ebucehil karpuzundan daha acyd

"

beytini söylerdi.
6

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

göre bn Abbâs, bu âyeti (d-L3î eklinde okudu ve “Sen bunu okuyup

' Erîâm Sur. 105
1 bn Kesîr, Tefsir*de (3/307) geçtii üzere Ebû Ubeyd ve bn Cerîr (9/478). bn Kesîr,

bu hadisin garib olduunu söyledi.

> bn Ebî Hâtim 4/1366 (7755).

4 bn Cerîr (9/477).

5 Abdürrezzâk (1/216) ve bn Cerîr (9/477).
6 bn F.bî eybe (8/528)
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ta örendin" mânâsn verip: "Kureyliler Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vesellem} böyle

söylediler" dedi .

2

"Rabbinden sana vahyolunana uy. O ndan baka tann

yoktur. Müriklerden yüz çevir." (En âm Sur. 106 )

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî, âyetteki ji. J»^)3 sözünü:

"Müriklerden yüz çeviri' diye açklad ve âyetin, "Hürmetli aylar çknca,

puta tapanlan bulduunuz yerde öldürün; onlar yakalayp hapsedin; her

gözetleme yerinde onlar bekleyin. Eer tövbe eder, namaz klar ve zekat

verirlerse yollarn serbest brakn. Dorusu Allah balar ve merhamet

eder"4 âyetiyle neshedildiini söyledi.

r# cJt uj Lu- Mm- uj u üi »li jîj

"Allah dileseydî, onlar ortak komazlard. Biz seni onlarn
üzerine bir bekçi klmadk. Sen onlarn vekili de deilsin."

(En'âm Sur. 107)

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifâfta bildirin bn Abbâs, "Allah

dileseydi, onlar ortak komazlard.. ."5 âyetini açklarken: "Yüce Allah: «Eer

dileseydim, hepsini doru yolda toplardm» buyuruyor" dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen (jS$>)

kelimesi, koruyucu, mânâsndadr .

7

1 Enam Sur. 105
2 bn Cerîr (9/472) ve bn Ebî Hatim 4/1365 (7748).

3 Enam Sur. 106
4 Tevbe Sur. 5
5 En’âm Sur. 107
6 bn Ebî Hâtim 4/(1366 (7758) ve Beyhakî (377).

7 bn Ebî Hâtim 4/1366 (7759).
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LjJ tJJÜJS çJLp j~*J \jjj> 4)1 4J ü ^JUl jLClî Sf
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"Allah tan bakasna tapanlara (ve putlarna) sövmeyin;

sonra onlar da bilgisizce, dümanca Allah'a söverler.

Böylece biz her ümmete kendi ilerini cazip gösterdik.

Sonunda dönüleri Rablerinedir. Artk O ne yaptklann
kendilerine bildirecektir." (En âm Sur. 108 )

bn Cerîr, bru'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre bn Abbâs, "Allah'tan bakasna tapanlara (ve putlarna) sövmeyin;

sonra onlar da bilgisizce, dümanca Allah'a söverler..."
1

âyetini açklarken

öyle dedi: Mürikler: “Ey Muhammedi Ya ilahlanmza sövmekten

vazgeçersin veya biz de senin Rabbini hicvederiz" deyince, Yüce Allah,

Müriklerin bilmeden dümanlk ederek Allah'a sövmemeleri için,

Müslümanlarn putlara sövmelerini yasaklad."
1

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildiriyor: Ebû Tâlib vefat edecei zaman

Kureyliler: "Yürüyün u adamn yanna girelim ve kardeinin olunun bize

satamasn yasaklamasn isteyelim. Çünkü bizler, onun ölümünden sonra

yeenini öldürmekten utanrz. Çünkü Araplar diyeceklerdir ki: Onu

öldürmelerine Ebû Tâlib engel oluyordu. O ölünce yeenini öldürdüler. Ebû

Süfyan, Ebû Cehil, Nadr b. el-Hâris, Umeyye b. Halef, Ubey b. Halef, Ukbe b.

Ebî Muayt, Amr b. el-Âs ve Esved b. el-Bahteri bir araya gelip "Muttalib" isimli

birini Ebu Tâlib'e göndererek, kendisini ziyaret için ondan izin istediler. Adam

Ebû Tâlib’in yanna vanp ona: “Bunlar kavminin ileri gelenleridir. Senin yanna

gelmek istiyorlar" deyince, EbûTâlib gelmelerine izin verdi. çeri girdiler ve

ona dediler ki: "Ey Ebû Tâlib, sen bizim büyüümüz ve efendimizsin.

Muhammed, bize de, ilahlanmza da eziyet etti. Onu çanp bizim

ilahlanmza satamaktan vaz geçmesini, bizim de onu, ilah ile babaa
brakmamz emretmeni istiyoruz." Bunun üzerine Ebû Tâlib Resûlullah’

(tallallahu aleyhi vesellm) çard. HZ. Peygamber (saDallahu aleyhi vetellem) gelince, EbÛ Tâlib Ona:

“Bunlar senin kavmin ve amcalannn oullandr" dedi. Allah'n Resulü Maiiafa

1 En’âm Sur. 108
J bn Cerîr (9/480) ve bn Ebî Hatim 4/1366 (7760).
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aleyhi veseflem): "Ne istiyorlar?" diye sorunca, onlar: "Senin, bizi ve ilahlarmz

brakman, bizim de seni ve ilahn brakmamz istiyoruz” cevabn verdiler.

Ebû Tâlib, ResûluIlah'a(saiiaiiahuBeyhiveseiiem):"Kavmin sana insafl davrand. Onlarn

bu tekliflerini kabul et” deyince, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Söyleyin

bana, eer ben, bu teklifinizi kabul edeceime dair size söz verecek olsam sizler

de, söylediiniz takdirde Araplara hakim olacanz ve Arap olmayanlar da

haraç alarak boyun edireceiniz bir sözü söyleyeceinize dair bana söz verir

misiniz?" buyurdu. Ebû Cehil dedi ki: "Baban hakk için evet söyleriz ve onun

on mislini de söyleriz. O söz nedir?” Allah'n Resûlü (safialiahu aleyhi «seiiem): "Lâ ilahe

illallah, deyin" buyurunca, mürikler bunu kabul etmeyip yüzlerini astlar.

Ebû Tâlib: "Ey yeenim, onun dnda baka bir söz söyle. Çünkü kavmin bu

sözden tedirgin oldu” deyince, Resûlullah (seMiahu aleyhi mdiem): “Ey amca, onlar

Güne'i getirip sa elime koysalar, yine de ben bunun dnda bir söz

söylemem" buyurdu. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesaiiam) bunu söyleyerek

müriklerin beklentilerinden vazgeçip ümide kaplmamalarn istedi. Fakat

onlar öfkelendiler ve: "Ya ilahlarmza sövmekten vazgeçersin veya biz de

sana ve sana emir gönderene söveriz” dediler.

Bunun üzerine, "Allah'tan bakasna tapanlara (ve putlarna) sövmeyin;

sonra onlar da bilgisizce, dümanca Allah'a söverler. Böylece biz her

ümmete kendi ilerini cazip gösterdik. Sonunda dönüleri Rablerinedir.

Artk O ne yaptklarn kendilerine bildirecektir"' âyeti nazil oldu .

2

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh, Katâde'nin öyle dediini bildirir: Müslümanlar, kafirlerin

putlanna sövüyorlar, bu sebeple de kafirler Allah'a sövüyorlard. Bunun

üzerine, "Allah'tan bakasna tapanlara (ve putlarna) sövmeyin; sonra

onlar da bilgisizce, dümanca Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete

kendi ilerini cazip gösterdik. Sonunda dönüleri Rablerinedir. Artk O ne

yaptklarn kendilerine bildirecektir
"3

âyeti nazil oldu .

4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, "Böylece biz her ümmete

kendi ilerini câzip gösterdik. Sonunda dönüleri Rablerinedir. Artk O ne

1 En'âm Sur. 108
J bn Ebî Hâlim 4/(1367 (7762).

* Enam Sur. 108

4 Abdürrezzâk (1/215), bn Cerir (9/430, 481) ve bn Ebî Hatim 4/1367 (7763).
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yaptklarn kendilerine bildirecektir
"1

âyetini açklarken öyle dedi: "O amel

üzere ölmeleri için Allah her ümmete ilediklerini cazip göstermitir."

"Kendilerine bir mucize gösterilirse, mutlaka ona
inanacaklarna dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ederler.

De ki: «Mucizeler, ancak Allah katindadr» Onlarn, mucize

geldii zaman da inanmayacaklarn anlamyor musunuz?
Onlann kalblerini, gözlerini, ona ilk defa inanmadktan gibi

çeviririz; onlar taknlktan içinde akn akn brakmz.
Eer biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konusa ve

her eyi karlanna toplasaydk, Allah dilemedikçe, yine de

inanmazlard; fakat onlann çou bunu bilmiyorlar."

(Enam Sur. 109-1 l)

Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Kendilerine bir mucize

gösterilirse, mutlaka ona inanacaklarna dair bütün güçleriyle Allah’a

yemin ederler. De ki: «Mucizeler, ancak Allah katindadr» onlarn, mucize

geldii zaman da inanmayacaklarn anlamyor musunuz?" âyeti,

Kureyliler hakknda inmitir. Yüce Allah Müslümanlara: "Ey Müslümanlar!

Onlann inanmayacaklann anlamyor musunuz? Ancak Yüce Allah dilerse

onlan slam'a girmeleri için zorlar" buyurmutur.

bn Cerîr, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî'den bildiriyor: Allah’n Resûlü

(ssiiBiehu aleyhi veuiiem) Kureylilerle konuunca: "Ey Muhammed! Bize, Hz. Musa'nn

asasyla taa vurup ondan oniki tane pnar fkrttn, sa'nn ölüleri

dirilttiini, Semud'un bir dii devesinin bulunduunu haber veriyorsun. Haydi,

En'ârt Sur. 1081
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seni tasdik etmemiz için bu mucizelerden bir ksmn sen de bize göster”

dediler. Resûlullah (saiiaiBhu aleyh- vesellem): "Nasl bir mucize göstermemi istersiniz?"

diye sorunca, onlar: “Safâ tepesini altn yap” cevabn verdiler. Hz.

Peygamber (saiiaHBhu aleyhi «esellem): "Eer yaparsam Müslüman olur musunuz?" diye

sorunca, onlar: “Evet. Vallahi eer yapacak olursan, hepimiz sana tabi

oluruz” karln verdiler. Bunun üzerine Resûlullah (»yiahu aM* «selem) kalkp

dua etmeye balaynca, Cibril gelip: “Eer istersen, Safa tepesi altn olur.

Fakat bir mucize gönderilir de buna ramen iman etmezlerse biz onlar

mutlaka azaba uratrz. stersen brak onlar da tövbe edip imana gelenler

tövbe etmi olsunlar” dedi. Hz. Peygamber (suHaMu aleyhi vestilem}: "O halde tövbe

edenler tövbe etsin" dedi ve “Kendilerine bir mucize gösterilirse, mutlaka

ona inanacaklarna dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki:

«Mucizeler, ancak Allah katindadr» onlarn, mucize geldii zaman da

inanmayacaklarn anlamyor musunuz? Onlarn kalblerini, gözlerini, ona

ilk defa inanmadklar gibi çeviririz; onlar taknlklar içinde akn akn
braknz. Eer biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konusa ve her

eyi karlarna toplasaydk, Allah dilemedikçe, yine de inanmazlard; fakat

onlarn çou bunu bilmiyorlar
"

1

âyetleri nazil oldu.
3

Ebu’-eyh'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre bu âyetler, alay edenler

hakknda nazil olmutur. Onlar Hz. Peygamberden (uiMiahu aleyhi vesellem) mucize

göstermesini isteyince, onlar haknda, "Kendilerine bir mucize gösterilirse,

mutlaka ona inanacaklarna dair bütün güçleriyle Allah a yemin ederler. De

ki: «Mucizeler, ancak Allah katindadr» onlarn, mucize geldii zaman da

inanmayacaklarn anlamyor musunuz? Onlarn kalblerini, gözlerini, ona

ilk defa inanmadklar gibi çeviririz; onlar taknlklar içinde akn akn
brakrz. Eer biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konusa ve her

eyi karlarna toplasaydk, Allah dilemedikçe, yine de inanmazlard; fakat

onlarn çou bunu bilmiyorlar
"3

âyetleri nazil oldu.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: “Kasem, yemin demektir”

dedikten sonra: "Kendilerine bir mucize gösterilirse, mutlaka ona

1

Eriâm Su. 109, 110, 111
1 bn Cerîr (9/485, 486) bn Kesir, Tefsir'de (3/309) der ki: "Hadis mürseldir ve birçok

yolla onu destekleyen rivayetler vardr."
3 Eriâm Sur. 109, 110, 111
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inanacaklarna dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ederler ...*
1

âyetini

okudu.

bn Ebî eybe'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre kasem, yemin

demektir.

1

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

eyh, Mücâhid’in, "Kendilerine bir mucize gösterilirse, mutlaka ona

inanacaklarna dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ederler...*3 âyetini

açklarken öyle dediini bildirin Kurey, Hz. Peygamberden (nfaflahu *yhi resHiem)

bir mucize göstermelerini isteyince, Allah'n Resûlü (saiiuiishu ateyti «senem) (mucize

gösterdii takdirde iman edeceklerine dair) onlara yemin ettirdi. Allah,

"Mucizeler, ancak Allah katindadr, onlarn, mucize geldii zaman da

inanmayacaklarn anlamyor musunuz?*4 buyurarak onlarn iman

etmeyeceklerine hükmetti. "Onlarn kalblerini, gözlerini, ona ilk defa

inanmadklar gibi çeviririz; onlar taknlklar içinde akn akn
brakrz"5 buyurarak, bütün mucizeler gelse, ilk defasnda onlarla iman

arasna engel konulduu gibi yine onlarla iman arasna engel konulacan ve

böylece akn vaziyette kalacaklann bildirdi .

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh baka bir kanalla Mücâhid'den bildiriyor ( lij

sözünün mânâs: “Mucize gösterildii zaman iman edeceinizi

nereden biliyorsunuz?” eklindedir, sonra Allah, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

( V O» lir fil l^[)
8
“Mucize geldii zaman inanmayacaklar" buyurarak

müriklerin iman etmeyeceini bildirdi .

9

’ bn Ebî eybe, dördüncü cildin birinci ksmnda (sh. 24).

1 bn Ebî eybe. dördüncü cildin birinci ksmnda (sh 25).

3 bn Ebî eybe, dördüncü cildin birinci ksmnda (sh. 24).

4 En'âm Sur. 109
5 En’âm Sur. 11ü
6 bn Ebî I lâtim 4/1368, 1369 (7767, 7769, 7772).

7 En’âm Sur. 109
8 bn Kcsîr, Ebû Amr, Yâkub ve Halef, Hemzeyi esreli olarak okumu, Ebû Bekr, hem

esreli, hem üstün okumu, dierleri ise üstün olarak okumutur. Ner'e (2/196) bakn.
3 bn Ebî Hâtim 4/1368 (7770).
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Ebu'-eyh, Nadr b. ümeyl'den bildiriyor: Bir adam, Hatl b. Ahmed'e,

âyette geçen (1^1)’ kelimesinin mânâsn sorunca, "Belki” mânâsndadr.

Birisine: "Git, belki (gidersen) bize falan eyi getirirsin” dersin, buradaki de

ayn mânâdadr” cevabn verdi.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Onlarn kalblerini,

gözlerini, ona ilk defa inanmadklar gibi çeviririz; onlar taknlklar içinde

akn akn brakrz"2
âyetini açklarken öyle dedi: "Mürikler, Allah’n

indirdiini inkar edince, kalpleri bir görüte sabit kalmad ve her eye

kukuyla bakmaya baladlar.”3

bn Ebî Hâtim, krime’nin, "Onlarn kalblerini, gözlerini, ona ilk defa

inanmadklar gibi çeviririz; onlar taknlklar içinde akn akn
brakrz"4 âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyhi

vescUem] onlara deliller getirmesine ramen onlar inanmaynca, gözlerini ve

kalplerini çevirdik. Onlara ne kadar delil getirse Allah dilemedikçe onlar iman

etmezler.”5

bnu'l-Mübârek, Zühd’öe Ahmed, bn Ebî eybe, uabu'l-îman’da Beyhakî

ve bn Asâkir, Ümmu'd-Derdâ'dan bildiriyor: Ebu'd-Derdâ vefat edecei

zaman: "Kim, u günüm gibi bir gün için amel yapar, kim u saatim gibi bir

saat için amel yapar, kim bu yataa dütüüm duruma düecei zaman için

amel yapar” deyip: "Onlarn kalblerini, gözlerini, ona ilk defa inanmadklar

gibi çeviririz; onlar taknlklar içinde akn akn brakrz"6 âyetini

okuyor ve kendinden geçiyordu. Kendine gelince de ayn eyi söylüyordu. Bu

sözleri, vefat edene kadar söylemeye devam etti.
7

bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tn, "Her eyi

karlarna toplasaydk, Allah dilemedikçe, yine de inanmazlard; fakat

onlarn çou bunu bilmiyorlar
"8

âyetinin mânâsn açklarken öyle dediini

’ En'âm Sur. 109

’ En'âm Sur. 110

1 bn Ebî Hâtim 4/1369 (7771).

* En'âm Sur. 110

* bn Ebî Hâtim 4/1369 (7774).

6 En’âm Sur. 110

7 bnu'l-Mübârek (33), bn Ebî eybe (13/314), Beyhakî (10666) ve bn Asâkir (47/197).
8
En'âm Sur. 111
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bildirir: "Hereyi gözleriyle görecekleri ekilde karlarna toplasaydk, yine

de bedbaht olanlar inanmazlard. Ancak Allah'n iman etmelerini diledii

saadet ehli (cennetlikler) müstesnadr."’

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, "Her eyi

karlarna toplasaydk Allah dilemedikçe, yine de inanmazlard; fakat

onlarn çou bunu bilmiyorlar
" 2

âyetinin mânâsn açklarken: “Hereyi

gözleriyle görecekleri ekilde karlanna toplasaydk, yine de inanmazlard ’

demitir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "Her eyi karlarna

toplasaydk, Allah dilemedikçe, yine de inanmazlard; fakat onlarn çou
bunu bilmiyorlar

"3 âyetinin mânâsn açklarken: “Hereyi gruplar halinde

karlanna toplasaydk, yine de inanmazlard" demitir.

(4-" ^y «rH'J orOH O*** t#
*

öjjjû l*j ojâj U iiljj »Li jij Ijjj* J

I*-*
U ijiJJidj d Sf ^JI i

\
'•

i

"Böylece biz, her peygambere insan ve cin eytanlarn
düman kldk. (Bunlar), aldatmak için birbirlerine yaldzl
sözler fsldarlar. Rabbin d ileeydi onu da yapamazlard.
Artk onlar uydurduktan eylerle babaa brak. Âhirete

inanmayanlarn kalpleri ona (yaldzl söze) kansn, ondan
holansnlar ve iledikleri suçu ilemeye devam etsinler

diye (böyle yaparlar)/' (En âm Sur. 112. 113)

Ahmed, bn Ebî Hatim ve Taberânî, Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (seiiaiiahuB'eyhivesBiiBm): "Ey Ebû Zer! Cin ve insanlardan olan eytanlar.

n

errinden Allah'a sn" buyurunca, Ebû Zer: “Ey Allah'n Resulü! nsanlardan

da eytanlar var mdr?" diye sordu. Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Evet"

1 bn Cerîr (9/495) ve bn F.bî Hatim 4/1370, 1371 (7783, 7785).

* En'âm Sur. 111

3 En'âm Sur. 111
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cevabn verip, "Böylece biz, her peygambere insan ve cin eytanlarn

düman kldk. (Bunlar), aldatmak için birbirlerine yaldzl sözler

fsldarlar ..."
1

âyetini okudu .

2

Ahmed, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu' l-îmarida Ebû Zeriden bildirir:

Hz. Peygamber (saiigiiahu «irriu rtseitem) bana: "Ey Ebû Zer! Cin ve insanlardan olan

eytanlarn errinden Allah'a sn

"

buyurunca, ben: “Ey Allah'n Resulü!

nsanlardan da eytanlar var mdr?” diye sordu. Allah'n Resulü (ssllaliahu aleyhi

veseilen): "Evet" cevabn verdi .

3

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre ibn Abbâs, "Böylece biz,

her peygambere insan ve cin eytanlarn düman kldk. (Bunlar),

aldatmak için birbirlerine yaldzl sözler fsldarlar..."
4

âyetini açklarken

öyle dedi: “nsanlar yoldan çkaran eytanlann olduu gibi cinleri de yoldan

çkaran eytanlar vardr. Bunlar birbiriyle karlatktan zaman, biri dierine:

“Ben, bu adamm u ile saptrdm. Sen de onun bir benzeriyle adamn

saptr” der. “(Bunlar) aldatmak için birbirlerine yaldzl sözler fsldarlar ..." 5

sözü buna iaret etmektedir. Cinler ve eytanlar ayn eyler deildir.

eytanlar, blis'in çocuktandr ve ancak blis öldüü zaman ölürler. Cinler ise

ölürler ve bazlan mümin, bazlar da kâfirdir."
6

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Kahinler, insanlardan olan

eytanlardr” demitir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “(Bunlar),

aldatmak için birbirlerine yaldzl sözler fsldarlar..." 7 sözünü açklarken

öyle dedi: “Cinlerin eytanlar insanlardan olan eytanlara fsldarlar. Bu

' Enam Sur. 112
1 Ahmed 36/618, 619 (22288), bn Ebî Hâtim 4/1371 (7786) ve Taberânî (7871).

Müsrift/'in muhakkikleri senedinin çok zayf olduunu söyledi.

3 Ahmed 35/431, 432, 437, 438 (21546, 21552), bn Kcsîr, Tefsir*dc (3/312) geçtii üzere

bn Merdûye. Müsrifi?in muhakkikleri, Ubeyd b. el-Hahâ'n meçhul olmas ve Ebû

Ömer ed-Dmekî'nin zayf olmas sebebiyle senedinin çok zayf olduunu söyledi.

Dârakutnî: "Mes'ûdî’nin Ebû Ömer ed-Dmakî'den olan rivayeti metruktür" dedi.
4 En am Sur. 1 12

5 En âm Sur. 112
6 bn Ebî Hâtim 4/1372 (7791).

7 En am Sur. 112
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konuda Yüce Allah: "Dorusu eytanlar sizinle tartmalar için dostlarna

fsldarlar, eer onlara itaat ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz
" 1

buyurmaktadr.’

Abdürrezzâk ve bnu'l-Münzir, Katâde'nin, “Böylece biz, her peygambere

insan ve cin eytanlarn düman kildik. (Bunlar), aldatmak için birbirlerine

yaldzl sözler fsldarlar
"3

âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

“nsanlardan eytanlar olduu gibi cinlerden de eytanlar vardr. Bunlar

birbirlerine yaldzl sözler fsldarlar."4

bnu’l-MünzVin bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen, yaldzl

sözlerden kastedilen kötü sözdür.

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen, yaldzl

sözlerden kastedilen, fitnelerinde birbirlerine uymalann salamak için tatl

söz söylemeleridir.

3

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, Ebû Nasr es-Siczî, el-bâne ’de ve

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, bu âyet hakknda, cinlerin

eytanlar, insanlann eytanlarna, yani kâfirlerine yaldzl sözlerle batl

fsldarlar.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, bu âyeti açklarken: “Batl

süsleyip onunla insanlar ve cinleri kandnrlar" dedi .

6

Ebu'-eyh, bn Zeyd'in öyle dediini bildirin "Zuhruf’ süslenmi

demektir. eytanlar, tpk blis'in Hz. Âdem'i süslü sözlerle aldatmas ve

kendisine nasihat ettiini yeminle söylemesi gibi, insanlan bu süslü sözlere

aldatrlar.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

sözü, meyletmek (kanmak) mânâsndadr.’

’ En’âm Sur. 121
J bn Ebî Hatim 4/1372 (7790).

’ Enam Sur. 112

« Abdürrezzâk (1/216).

s bn F.bî I lâtim 4/1372 (7792).
b bn Ebî Hatim 4/1372 (7783).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

sözü, kaymak ve meyletmek, sözü ise kazanmak elde etmek

mânâsndadr.

4

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Süddî’den bildirdiine göre "Ahirete

inanmayanlarn kalpleri ona (yaldzl söze) kansn, ondan holansnlar ve

iledikleri suçu ilemeye devam etsinler diye (böyle yaparlar)"s âyetinden

kastedilen, kâfirlerin kalplerinin yaldzl sözlere meyletmesi, batl sevmeleri

ve iledikleri günahlara devam etmeleridir.

6

Tastî'nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak kendisine: ( Jfâ

ij/j* j^ü)
7 sözünün mânâsn açklar msn?” diye sorunca, bn Abbâs: "Batl

ve aldatc sözler, mânâsndadr” karln verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi

bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs

öyle demitir. "Tabi ki! Yoksa sen Süfyân b. el-Hâris'in

Onlar sizi aldatamazlar, ama

Nimetler ve kibir sizi datr" dediini iitmedin mi? Züheyr b. Ebî Selmâ

da:

nsanlarn onu yüceltip aldatt kiinin yannda

Sen de duyduklarna inanp aldanma
"
demitir.

Nâfi: sözünün mânâsn açklar msn?” diye sorunca, bn Abbâs

u karl verdi: "Meyletmek, yönelmek” mânâsndadr. Bu konuda el-

Kutâmî öyle demitir.

"Yol alrken duyunca bir mrlt

' En am Sur. 113
1 bn Ebî Hâlim 1373 (7796).

J En’âm Sur. 113

4 bn Cerîr (9/504, 505).

s Erîâm Sur. 113
6 bn Ebî Hatim 4/1373, 1374 (7799- 7802)

7 En’âm Sur. 112
8 En am Sur. 113
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Hareketsizr duran yldzlarn altnda

Develer kemen kulaklarn diker

Ve sürücüden gelen hu sese yönelirler.

Nâfi: "(us^ sözünün mânâsn açklar msn?" diye sorunca,

bn Abbâs: “Yaptklan amellere devam etmeleri için" demektir. Zira kyamet

günü yaptklarnn karln göreceklerdir" cevabn verdi. Nâfi: "Peki,

Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca

da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki bilirler. Lebîd b. Rabîa'nn:

Önceden yaptklarma yine devam edeceim

Nefsimin yapmam istedii eylerden yüz çevirmiim
"
dediini iitmedir

mi?
J

JJlj ^Laui OliSül âli

Iji).idi Jij viii jz jjîi i!î öjibû oiîd

"Allahdan baka bir hakem mi arayacam? Halbuki size

Kitab’ açk olarak indiren Odur. Kendilerine kitap

verdiimiz kimseler. Kur ann gerçekten Rabbin tarafndan
indirilmi olduunu bilirler. Sakn üpheye düenlerden

olma!" (En'âm Sur. 114 )

Abdürrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Katâde’den bildirdiine

göre âyette geçen kelimesi, apaçk, mânâsndadr.

3

bn Ebî Hâtim, Mâlik b. Enes vastasyla Rabîa'dan bildirir: "Yüce Allah,

Kitab indirmi ve baz eyleri sünnete brakmtr. Hz. Peygamber (saflaliahu aleyh,

vesdiem) de sünnetini açklam ve baz eyleri insanlann görüüne brakmtr ." 3

1 Enam Sur. 113

* tkin (2/105).

5 Abdürrezzâk (1/217) ve bn Ebî Hâtim 4/1374 (7804).

4 îbn Ebî Hâtim 4/1374 (7803).
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j.li ^ v^pj liJUtf viijj c..»ifr c^u

“Rabbinin sözü, doruluk ve adaletle tamamland. O'nun

sözlerini deitirebilecek yoktur. O, iitir ve bilir."

(Enam Sur. 1 1 5)

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

göre Katâde, bu âyeti açklarken: "Allah vaad ettiinde sadk, hükmünde ise

adildir" dedi .

1

bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Ebû Nasr es-Siczî, el-bâre’de Muhammed b.

Ka’b el-Kurazî’nin, bu âyeti açklarken öyle dediini bildirir: "Allah’n dünya

ve âhiretle ilgili söyledii bir eyi deitirebilecek yoktur” Bu âyet: "Benim

huzurumda söz deitirilmez ve ben kullara asla zulmedici deilim" 2
âyeti,

bu âyetle ayn eyi kasdetmektedir ."3

bn Merdûye’nin Ebu’l-Yemân Âmir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sBMahu aleyhi vesdiem) Mekke’nin fethinde elinde asayla Mescidu’l-

Harâm’a girdi. O zaman Kâbe’de, her kavmin tapt bir put bulunmaktayd.

Allah'n Resulü Maiiahu aleyhi vasaiiem), putlann yanna gidip elindeki asayla putun

gösüne dürterek tek tek ykt. Sahabe düen her puta ellerindeki kazmalarla

krana kadar vuruyor ve onu Mescid’in dna atyordu. Resûlullah (sailaiiahu aleyhi

veseUem) ise bu srada: "Rabbinin sözü, doruluk ve adaletle tamamland.

O'nun sözlerini deitirebilecek yoktur. O, iitir ve bilir
"4

âyetini okuyordu.

bn Merdûye ve bnu’n-Neccâr’n, Enes b. Mâlik’ten bildirdiine göre

Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiiem): "Rabbinin sözü, doruluk ve adaletle

tamamland ..."3 âyetindeki sözden kastedilenin: "Lâ ilâhe illallah" sözü

olduunu söyledi.

Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, el-Esmâ vc's-

Siföfta bildiriyor: bn Abbâs der ki: Hz. Peygamber {sailaiiahu aleyh, vesaiiam), Haan ve

’ bn Ebî Hatim 4/1374 (7807, 7808).
1 Kâf Sur. 29

* bn Ebî Hâtûn 4/1374, 1375 (7809).

4 En am Sur. 115

* En'âm Sur. 115
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Hüseyin'i: "Her ikinizi de Allah'n noksansz tüm kelimeleriyle her türlü

eytan, zararl hayvanlar ve göz demesine kar Allah'a sndrrm'' diyerek

tedavi eder ve: "Babanz brahim (aieyimiam), smail ve shâk' ayn ekilde

okuyarak efsunlard" derdi .

1

bn Ebî eybe, Müslim, Tirmizî, Nesâî, ibn Mâce ve BeyhakPnin Havle binti

Hakîm'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (aaMUu aleyh ««M öyle derdi: "Bir

yerde konakladnda: «Yaratt her eyin errinden Allah'n noksansz tüm

kelimelerine snrm » diyen kiiye, oradan ayrlncaya kadar hiçbir ey zarar

veremez.
"2

Müslim, Nesâî ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildiriyor Bir adam

Resûlullah'a (saiiaiiBhu Biayhi veseiiam) gelip: "Ey Allah'n Resulü! Dün gece beni bir

akrep srd” deyince, Resûlullah (saUaüahu aleyhi «aton): "Eer akam olduunda:

«Yarattklar her eyin errinden Allah'n noksansz tüm kelimelerine

snrm » deseydin akrep sana zarar veremezdi" buyurdu .

3

Ebû Dâvûd, Nesâî, bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Hz. Ali’den bildirir: Hz.

Peygamber (saHaiUu aleyhi vweiten)yatana girdii zaman: "Ey Allahm! Perçeminden

tuttuun eylerin errinden kerem sahibi olan zâtna ve tam olan kelimelerim

snrm. Allahm! Borcu ve günah sen giderirsin. Allahm! (Senin) askerin

yenilmez, vadinin aksi yaplmaz ve zenginlik sahibine senden (gelecek azaba

kar) zenginliifayda vermez. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim ve Sanu

hamd ederim" derdi .

4

bn Ebî eybe ve Beyhakî’nin, Muhammed b. Yahya b. Habbân’dan

bildirdiine göre Velîd b. el-Velîd, Resûlullah'a (satoMu aleyhi «senem) uykuda kabus

görmekten ikâyet edince Allah'n Resûlü (salalahu aleyhi «seliem) ona öyle buyurdu:

"Yatana girdiin zaman: «Gazabndan
,
cezasndan, kullarnn errinder.:,

eytanlarn vesvesesinden ve bana musallat olmalarndan Allah'n tam olan

’ Buhâri (3371), Ebû Dâvûd (4737), Tirmizî (3060), Nesâî, S. el-Kübrâ (10844, 10845),

bn Mâce (3525) ve Beyhakî (401).
J bn Ebî eybe (10/287), Müslim 2708 (54, 55), Tirmizî (2437), Nesâî, S. el-Kübrâ

(10394, 10397), bn Mâce (3547), Beyhakî (5/253) ve el-Esmâ ve's-Sfât (402).

1 Müslim (2709), Nesâî, S. el-Kübrâ (10421- 10425, 10427, 10428) ve Beyhakî (365, 402,

404).

4 Ebû Dâvûd (5052), Nesâî, S. el-Kübrâ (10603) ve Beyhakî (408) Hadis zayft r.

(Elbânî, Daif Sünen Ebî Dâvûd, 1072).
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kelimelerine snrm» de. Eer böyle yaparsan sana hiçbir ey zarar vermez,

hatta sana yaklamaz.

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Ebu't-Teyyâh'tan bildirir: Bir adam,

Abdurrahman b. Hanbe'e: “Hz. Peygamber (saiybhu aisyh. vaadimi), eytanlar

kendisine kötülük yapmak istedii zaman ne yapt?" diye sorunca,

Abdurrahman öyle cevap verdi: “eytanlar, Resûlullah'a Mdishu aleyhi veaM

zarar vermek için dalardan ve vadilerden akn ettiler. çlerinde, Resûlullah'

(saitaiiahu aleyhi malian) yakmak için elinde bir ate parças olan bir eytan da vard.

Hz. Peygamber Maiiahu aieyh yeseiiem) onlan görüp korkunca Cibril geldi ve: “Ey

Muhammedi Söyle!" dedi. Resûlullah (sBiailahu aleyhi vesefem}: "Ne söyleyeyim
?"

diye

sorunca, Cibril öyle cevap verdi: “Yaratklannn errinden, yoktan var edip

icad ettiklerinin errinden, gökten inip göe yükselen (her) eyin errinden,

yeryüzünde çoaltp yayd ve yeryüzünden çkan (her) eyin errinden,

gece ve gündüzün errinden, (kapmz) hayrla çalann dnda kalan herkesin

errinden, iyi veya kötünün aamayaca Allah'n noksansz kelimelerine

snnm, ey Rahmân!" de!" Hz. Peygamber (saiiaflato aleyh. «seiM bu sözleri

söyleyince eytanlarn ateleri söndü ve Allah onlar hezimete uratt.
2

Nesâîve Beyhakî, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: Cinlerin Resûlullah'a (tallalalu aleyhi

veseiiem) geldikleri gece, frit elinde bir atele gelmiti. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem)

Kur’ân okudukça cinler daha fazla yaklayordu. Bunun üzerine Cibril,

Resûlullah'a (saiiaitahu aleyhi vesdien) öyle dedi: “Onu yüzüstü yere devirecek ve

ateini söndürecek kelimeleri öreteyim mi? öyle de: “Gökten inip göe
yükselen (her) eyin errinden, yeryüzünde çoaltp yayd ve yeryüzünden

çkan (her) eyin errinden, gece ve gündüzün errinden, gece gelen

musibetlerden, (kapmz) hayrla çalann dnda kalan herkesin errinden, iyi

veya kötünün aamayaca Allah'n Kerim olan nzasna ve noksansz

' bn Ebî eybe (7/418, 10/362, 363) ve Beyhakî, el-Esma vc's-Sifât (406). Ahmed 27/108

(16573). Müsned'in muhakkikleri senedin kopuk olmas sebebiyle zayf olduunu
söyledi.

‘ bn Ebî eybe (7/419, 420, 10/364, 365) ve Beyhakî, el-Esntâ ve's-Sfât (35). Buhâri der

ki: "Senedi hakknda menfi görü vardr."
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kelimelerine snrm, ey Rahmân!'’ Hz. Peygamber (saiiBiiBhu aleyhi veseiiam) bu sözleri

söyleyince frit yüzüstü yere kapand ve atei söndü.
1

bn Ebî eybe’nin Mekhûl'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saMlahu aleyh

veseifer) Mekke'ye girdii zaman Cinler onu karlayp üzerine ate kvlcmlan

atmaya baladlar. Cibril: "Allah'a sn ey Muhammedi” deyince, Resûlullah

(sBBishu aleyhi vesellem)u kelimelerle Allah’a snd: "Gökten inip göe yükselen (her)

eyin eninden, yeryüzünde çoalp yaylan ve yeryüzünden çkan (her) eyin

errinden, gece ve gündüzün errinden, (kapmz) hayrla çalann dnda
kalan herkesin errinden, iyi veya kötünün aamayaca Allah'n noksansz

kelmelenne smnm, ey Rahmân
!"

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyf* »esellem) bu sözleri

söyleyince cinler oradan aynldlar.
2

i Vl jiÜ Uj * «lil pij OJ <il jiJ.1j U. i

U ‘^1 U jiî AJ A* atl plj u.

* jiosidu > iiîj o} pi? ojUji \j l>\j

u. öjj^$ dsryZi yâ 01 a.Uj piy ijjij

o>7i;

"Allahn âyetlerine inanyorsanz, üzerine Allah’n ad
anlm olan eyden yiyin. Size ne oluyor ki, Allah size darda

kalmanzn dnda, haram olanlar geniçe anlatmken
adnn üzerine anld eyden yemiyorsunuz? Dorusu

çounluk, heva ve heveslerine uyarak, bilmeden

saptyorlar. Ar gidenleri en iyi bilen Rabbindir. Günahn
açn da, gizlisini de brakn. Günah kazananlar,

kazandklarna karlk üphesiz ceza göreceklerdir."

(Enam Sur. 1 18-120)

Ebû Dâvûd, Tirmizî, Bezzâr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-

eyh ve bn Merduye’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yahudi’ler

' Nesâî, S. el-Kübrâ (10792) ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât'la (663). Muhakkik,

isnadnda meçhullerin olmas sebebiyle hadisin zayf olduunu söyledi.

J bn Ebî eybe (10/362).
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Resûlullah'a (sBiyahu aleyhi vEseiiem) gelip: “Öldürdüklerimizden kendimiz yiyoruz da,

Allah'n öldürdüünü (yani, kesme dnda herhangi bir yolla ölenleri)

yemiyoruz" deyince, Allah: “Allah'n âyetlerine inanyorsanz, üzerine

Allah'n ad anlm olan eyden yiyin. Size ne oluyor ki, Allah size darda

kalmanzn dnda, haram olanlar geniçe anlatmken adnn üzerine

anld eyden yemiyorsunuz? Dorusu çounluk, heva ve heveslerine

uyarak, bilmeden saptyorlar. Ar gidenleri en iyi bilen Rabbindir.

Günahn açn da gizlisini de brakn. Günah kazananlar, kazandklarna

karlk üphesiz ceza göreceklerdir. Üzerine Allah'n adnn anlmad
kesilmi hayvanlar yemeyin, bunu yapmak Allah'n yolundan çkmaktr.

Dorusu eytanlar sizinle tartmalar için dostlarna fsldarlar, eer onlara

itaat ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz."

1

âyetlerini indirdi .

1

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Allah'n âyetlerine

inanyorsanz, üzerine Allah'n ad anlm olan eyden yiyin. Size ne oluyor

ki, Allah size darda kalmanzn dnda, haram olanlar geniçe anlatmken

adnn üzerine anld eyden yemiyorsunuz? Dorusu çounluk, heva ve

heveslerine uyarak, bilmeden saptyorlar. Ar gidenleri en iyi bilen

Rabbindir"3 âyetlerini açklarken öyle dedi: “Eer Kuriân'a inanyorsanz,

üzerine Allah'n ad anlm olan eyler size helaldir. Onlardan yiyin. Size ne

oluyor ki, Allah size darda kalmanzn dnda, haram olan leleri

yiyemeyeceinizi geniçe anlatmken adnn üzerine anld kurbanlardan

yemiyorsunuz? Arap müriklerinin çou heva ve heveslerine uyarak bilmeden

kurbanlk ve baka eyler hakknda konuup saptyorlar. Ar gidenleri en iyi

bilen Rabbindir."4

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

eyh'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen geniçe anlatmaktan

1

En’âm Sur. 118, 119, 120, 121
1 Ebû Dâvûd (3819), Tirmizî (3069) bn Kesîr, Tefsir"de (3/320) geçtii züere Bezzâr,

bn Cerîr (9/526, 527) ve bn Ebî Hatim 4/1378 (7832). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmizî, 2454).

J En’âmSur. 118, 119

4 bn Ebî Hâtim 4/1375, 1376 (7813-7816, 7818-7820).
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kastedilen, yenilmesi haram olan eylerin açklanmas, darda kalnca

yenilebilecek eylerden kastedilen ise, le, kan ve domuz etidir.
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti ji* âli) eddeli ve

(>J) harfini nasb ile, li) sözündeki (c) harfini merfu, (j) harfini ise

esreli, (03L0Û) ÇdS i|i) sözündeki (j) hayfini de merfu olarak okumutur.
2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Abbâs, "Günahn açn da gizlisini de brakn ...”

3

âyetinde geçen günahn açndan kastedilenin, anne ve kzlarla evlenmek,

gizlisinden kastedilenin ise zina olduunu söyledi.”’

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

Cübeyriden bildiriyor: "Günahn açndan kastedilen, "Babalarnzn

evlendikleri kadnlarla evlenmeyin, geçmite olanlar artk geçmitir çünkü

bu bir fuhu ve irenç bir eydi, ne kötü yoldu! Sizlere, analarnz,

kzlarnz, kzkardeleriniz, halalarnz, teyzeleriniz, kardelerinizin kzlar,

kzkardelerinizin kzlar, sizi emziren sütanneleriniz, sütkardeleriniz,

karlarnzn anneleri, kendileriyle gerdee girdiiniz kadnlannzin

yannzda kalan üvey kzlarnz ki onlarla gerdee girmemiseniz size bir

engel yoktur, öz oullannzn eleri ve iki kz kardei bir arada almak

suretiyle evlenmek, -geçmite olanlar artk geçmitir- size haram klnd.

Dorusu Allah balar ve merhamet eder*5 âyetlerinde geçenlerdir. Gizli

günahtan kastedilen ise zinadr."
6

1

Abdürrezzâk (1/217) ve bn Ebî Hatim 4/1376 (7817).
1

Nâfi, Asm, Hamza, Kisâî, Ebû Cafer, Vâkub ve Halef (jia*) eklinde okumu, bn

Kesir, Ebû Amr ve bn Âmir (jla) eklinde okumutur. Nâfi, Ebû Cafer, Vâkub ve Hafs

(f>) eklinde okumu, bn Kesir, Ebû Amr, Hamza, Kisâî, Ebû Bekr, bn Âmir ve Halef

(#) eklinde okumutur. Âsim, Hamza, Kisâî ve Halef (.^Ldl) eklinde okumu, Nâfi,

bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Ebû Câfer ve Yâkub (j>Lj) eklinde okumutur. en-Nct'e

(2/197) bakn.
1 En'âm Sur. 120
4 bn Ebî Hâtim 4/1376, 1377, 5/1416 (7822, 7826, 8067, 8072).

s Nisa Sur. 22, 23
6 bn Ebî Hâtim 4/1376, 1377 (7823, 7827) ve muallak olarak 5/1416 (8067).
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Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in

Katâde'den bildirdiine göre âyette kastedilen, açktan ve gizli olarak ilenen

bütün günahlardr .

1

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Mücâhid’den, âyette kastedilenin, kiinin

içinden geçirdii ve iledii günahlar olduunu nakletmitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî b. Enes, “Günahn açn da

gizlisini de brakn ...*
1
âyetini açklarken: "Allah, açktan da, gizli olarak ta

günah ilenmesini yasaklamtr1
' dedi .

3

by-jî piLJlp iîp 4* p 1 jk (d U- iîjîst VJ

bjijhb ip Jl

“Üzerine Allah'n adnn anlmad kesilmi hayvanlan

yemeyin, bunu yapmak Allah'n yolundan çkmaktr.
Dorusu eytanlar sizinle tartmalan için dostlanna

fsldarlar, eer onlara itaat ederseniz üphesiz siz mürik
OUrSUnUZ." (Enam Sur. 121)

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd, bn Mâce, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Nehhâs, Ebu’-eyh, bn Merdûye, Taberânî, Hâkim ve

Sünen’de Beyhakî, bn Abbâs’tan bildirir: Mürikler -bir lafzda ise Yahudiler-:

“Allah’n öldürdüünden yemiyorsunuz da, kendi öldürdüünüzden mi

yiyorsunuz?” deyince, Yüce Allah: “Üzerine Allah'n adnn anlmad
kesilmi hayvanlar yemeyin, bunu yapmak Allah'n yolundan çkmaktr.

Dorusu eytanlar sizinle tartmalar için dostlarna fsldarlar, eer onlara

itaat ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz
"4

âyetini indirdi .
5

' Abdürrezzâk (1/217) ve bn Ebî Hatim 4/1377 (7824, 7828).

1 En am Sur. 120

3 bn Ebî Hâlim 4/1376 (7821).

4 En am Sur. 121

5 Ebû Dâvûd (2819), bn Mâcc (3173), bn Ebî Hâtim 4/1380 (7845), Nehhâs (sh. 441),

Taberânî (12295), Hâkim (4/233, "sahih") ve Beyhakî (9/240). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Sünen Ebî Dâuud, 24445). bn Kesîr, Tefsî/e (3/321) bakn.
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Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in Dahhâk'tan bildirdiine göre mürikler,

Resûlullah'n (sbMbJiu aleyhi veseiiem) ashâbna: "Siz, kendi kestiinizi yiyorsunuz da,

peki, bu ölenleri kim öldürüyor?" diye sordular. Sahabe: "Allah öldürüyor"

cevabn verince, mürikler: "Allah'n öldürdüünü haram, kendi

öldürdüünüzü helal mi kabul ediyorsunuz!” deyince, Allah: "Üzerine

Allah'n adnn anlmad kesilmi hayvanlan yemeyin, bunu yapmak

Allah'n yolundan çkmaktr. Dorusu eytanlar sizinle tartmalar için

dostlarna fsldarlar, eer onlara itaat ederseniz üphesiz siz mürik

olursunuz
"

1

âyetini indirdi.

Ibn Cerir, Ebu'-eyh, Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: “Üzerine Allah'n adnn anlmad kesilmi hayvanlar

yemeyin, bunu yapmak Allah'n yolundan çkmaktr. Dorusu eytanlar

sizinle tartmalar için dostlarna fsldarlar, eer onlara itaat ederseniz

üphesiz siz mürik olursunuz
" 3

âyeti nazil olduu zaman, Fârisiler,

Kureylilerin gidip Resûlullah (»iaiiahu akyin «alem) ile tartmasn isteyince,

Kureyliler gelip: "Sen, kendin bçakla kestiini helal kabul ediyorsun ama

Allah'n altn klçla kestiini (ölen hayvan) haram m sayyorsun!" dediler.

Bunun üzerine, Allah: "Dorusu eytanlar sizinle tartmalar için dostlarna

fsldarlar, eer onlara itaat ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz"'

âyetini indirdi. Burada eytanlardan kastedilen Fârisiler, onlann dostlan ise

Kureylilerdir. 4

Ebû Dâvûd, Nâsih’te, krime'den bildiriyor: Mürikler Resûlullah’n (saiMiahj

aleyhi vesdiem) yanna girip: "Olak öldüü zaman, onun cann alann kim

olduunu söyle" dediler. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Onun cann alan

Allah'tr" cevabn verince, mürikler: "Sen ve ashâbnn öldürdüü eyin

helal, Allah’n öldürdüü eyin ise haram m olduunu iddia ediyorsun!"

dediler. Bunun üzerine Allah: "Üzerine Allah'n adnn anlmad kesilmi

hayvanlar yemeyin, bunu yapmak Allah'n yolundan çkmaktr. Dorusu

1 Enam Sur. 121
2 En am Sur. 121

5 En'âm Sur. 121
4 bn Cerir (9/520, 521) ve Taberânî (11614) bn Cerir, bu hadisi, lerime'nin sö?.ü

olarak nakletmitir.
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eytanlar sizinle tartmalar için dostlarna fsldarlar, eer onlara itaat

ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz
''

1

âyetini indirdi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye’nin, bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen "Allah'n adnn
anlmad..." eylerden kast, ölü olan hayvandr.

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “eytan,

müriklerden olan dostlarna: “Siz, kendi öldürdüünüzü yiyorsunuz da,

Allah'n öldürdüünüzü yemiyor musunuz!" demelerini fsldad. Hâlbuki sizin

öldürdüünüz hayvanlar kesilirken üzerlerine Allah’n ad anlmtr.

Kendiliinden ölen hayvanlann üzerine ise Allah’n ad zikredilmemitir .

3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in, bn Abbâs’tan bildirdiine

göre mürikler: “Ey Muhammedi Kendi elinizle kesip öldürdüünüzü

yiyorsunuz da, Allah’n öldürdüünü haram m sayyorsunuz!" deyince, yüze

Allah: “Üzerine Allah'n adnn anlmad kesilmi hayvanlar yemeyin,

bunu yapmak Allah'n yolundan çkmaktr. Dorusu eytanlar sizinle

tartmalar için dostlarna fsldarlar, eer -size yasakladm konularda-

onlara itaat ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz
"4

âyetini indirdi .

5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde

der ki: “Allah’n düman blis, dalalet ehli olan dostlarna gidip: “Ölen

hayvanlar konusunda Muhammed’in ashabyla tartn ve: “Kesip

Öldürdüklerinizi yiyorsunuz da, Allah’n öldürdüünü yemiyorsunuz. Bir de

Allah’n emrine uyduunuzu iddia ediyorsunuz" dedi. Bunun üzerine:

“Üzerine Allah'n adnn anlmad kesilmi hayvanlar yemeyin, bunu

yapmak Allah'n yolundan çkmaktr. Dorusu eytanlar sizinle tartmalar

için dostlarna fsldarlar, eer onlara itaat ederseniz üphesiz siz mürik

olursunuz
"6

âyeti nazil oldu. Vallahi! irk, sadece u üç eyden biri sebebiyle

1 En am Sur. 121
1 bn Ebî Hâtim 4/1378 (7833).

3 bn Ebî Hâtim 4/1380 (7846).

* En am Sur. 121

5 bn Ebî Hatim 4/1379, 1380 (7843, 7845, 7848).
6
En am Sur. 121
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olur: Allah ile beraber baka bir ilaha inanmak, Allah’tan bakasna secde

etmek veya Allah'tan bakas için kurban kesmek."

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in, bn Cüreyc vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs "Dorusu eytanlar sizinle tartmalar için dostlanna fsldarlar..."
1

âyetini açklarken: "blis, Kurey müriklerine fsldamtr" dedi.

Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî,

Sünen’de bildirir: bn Abbâs der ki: “Hayvan keserken Besmele çekmeyi

unutan, Besmele çekip kestiini yesin. Hayvan slami kurallara uygun kestii

takdirde onu eytana brakmasn. Çünkü Allah'n ad, her müslümann

kalbindedir."
2

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebu

Mâlik, hayvan keserken Besmele çekmeyi unutan kii için: “Onu yemesinde

saknca yoktur" cevabn verdi. Kendisine: “Üzerine Allah'n adnn
anlmad kesilmi hayvanlar yemeyin ..."3 âyetinin hükmü ne olacak?"

diye sorulunca, “Sen onu dininle (kurallanna uygun olarak) kestin" cevabn

verdi .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ, “Üzerine Allah'n adnn
anlmad kesilmi hayvanlar yemeyin ..."5 âyetini açklarken: “Âyet,

Kureylilerin putlar için ve Mecusilerin kestiinin yenmesini yasaklamtr"

dedi .

6

Abd b. Humeyd’in, Râid b. Sa’d’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(»üaliahu aleyhi veseiiem): "Müslümann kestii Besmele çekse de çekmese de, ee
Besmeleyi kastsz terketmemise helaldir. Onun avlad hayvan için de ayn

hüküm geçerlidir" buyurdu .

7

’ En am Sur. 121
1 Abdürrezzâk (8538), Saîd b. Mansûr ( Tefsir, 914), Beyhakî (9/239, buna benzer bir

rivayet) bn Haeer, el-Feth'tc (9/624) “sahih".

3 En'âmSur. 121

3 bn Ebî Hatim 4/1378 (7835).

5 Enam Sur. 121
6 bn Ebî Hatim 4/1378 (7836).

7 Hadis zayftr. el-rvctya (8/169) bakn.
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Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, Urve'den bildirin Resûlullah

(saiMata deytn yesedem] zamannda bir topluluk Müslüman oldu ve Medine'ye gelip

yanlarndaki eti satmak istediler. Sahabenin midesi satlan bu eti kaldrmad

ve: “Bunlar hayvanlan keserken Besmele çekmemi olabilirler" deyip,

ReSÛlUlah'alsBBlahuHeyhiveselEm) sordular. Bunun üzerine Allah'n Resûlü (sallallahu aleyhi

vBseiiem ): "Sizler Besmele çekip yiyiniz

"

buyurdu.'

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Allah'n ismini

zikretmemise dahi müslüman boazladnda ondan yiyebilir. Çünkü

müslümanda (kalbinde) Allah'n isimlerinden bir isim vardr."2

bn Adiy ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre bir adam

Resûlullah'a (rallalUhu aleyhi »eseiiem) gelip: “Ya Resûlalah! Bizden biri hayvan

keserken Besmele çekmeyi unutursa ne yapmal?" diye sorunca, Hz.

Peygamber (saflahhu aleyhi «kellem): “Her müslümamn (kalbinin) üzerinde Allah'n ad

vardr" cevabn verdi .

3

Abdürrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Tavus der ki:

“Müslüman, devaml Allah' zikreden kiidir. Kii, hayvan keserken Besmele

çekmeyi unutursa, Besmele çekip kestiinden yesin. Mecusi, hayvan

keserken Besmele çekse bile, kestii yenmez."4

Ebû Dâvûd, Beyhakî, Sünen’de ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn
Abbâs der ki, “Yüce Allah, “Üzerine Allah'n adnn anlmad kesilmi

hayvanlan yemeyin, bunu yapmak Allah'n yolundan çkmaktr. Dorusu

eytanlar sizinle tartmalar için dostlarna fsldarlar, eer onlara itaat

ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz*5 âyetini indirmi, sonra bunu

1

Abdürrezzâk (8542) ve Beyhakî (9/239).

1 Beyhakî (9/240).

3 bn Adiy (6/2381) ve Beyhakî (9/240, bu hadis, bu isnâdla münkerdir). Uydurma
hadistir . Bak:EIbânî, es-Silsiletu’d-Daîfe (2774).

4 Abdürrezzâk (8539).

s En am Sur. 121
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neshedip: "... Kitab verilmi olanlarn yemei de size helaldir"' âyetiyle,

Kitab ehlinin kestiklerini, yenmeyeceklerin dnda tuttu .

2

Abd b. Humeyd bildiriyor: Abdullah b. Yezîd el-Hatmî der ki:

“Müslümanlarn ve Ehl-i Kitabn, Allah'n adn anarak kestiklerini yiyiniz."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn, hayvan keserken

Besmele çekmeyi unutann kestiinin yenmeyeceini söyledi.

En-Nehhâs'n bildirdiine göre a’bî: “Kesilirken Allah’n adnn anlmad
hayvandan yemeyiniz" demitir.

5

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

M

bIIbHu aleyhi

vesElem) öyle buyurdu: "blis: «Ey Rabbim! Bütün yarattklarnn rzkn
belirledin. Benim rzkm hangi eydedir ?» diye sorunca, Yüce Allah: «Admn
anlmad eylerdedir» buyurdu."*

Abdürrezzâk, Musannefte, Ma'merîden bildirir: Bir adam, bn Ömer'e,

Hristiyan ve Yahudilerin kestiinin hükmünü sorunca, bn Ömer: "Bugün,

size temiz olanlar helal klnd. Kitap verilenlerin yemei size helal, sizin

yemeiniz de onlara helaldir, inanan hür ve iffetli kadnlar ve sizden önce

kitap verilenlerin hür ve iffetli kadnlar -zina etmeksizin, gizli dost

tutmakszn ve mehirlerini verdiiniz takdirde- size helaldir. Kim iman

inkar ederse, üphesiz amelleri boa gider. O, âhirette de

kaybedenlerdendir."5
âyetini, “Üzerine Allah'n adnn anlmad kesilmi

hayvanlar yemeyin, bunu yapmak Allah'n yolundan çkmaktr. Dorusu

eytanlar sizinle tartmalar için dostlarna fsldarlar, eer onlara itaat

ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz"
6
âyetini ve "Le, kan, domuz eti,

Allah'tan bakas adna kesilenler, -canlar çkmadan önce kesmemiseniz,

boulmu, bir yerine vurularak öldürülmü, düüp yuvarlanm, baka bir

hayvan tarafndan süsülmü, yrtc hayvan tarafndan yenmi olanlar-

1 Mâide Sur. 5
1 Ebû Dâvûd (2817) ve Beyhakî (9/282). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebi

Dâvud, 2443).

3 En-Nehhâs (sh. 440).

4 Hadis sahihtir. Elbânî, es-Silsiletu’s-Sahîha (708).

5 Mâide Sur. 5
6 En'âm Sur. 121
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dikili talar üzerine boazlananlar ile fal oklaryla ksmet aramanz size

haram klnd; bunlar fasklktr. Bugün, inkar edenler sizi dininizden

etmekten umutlarn kesmilerdir, onlardan korkmayn. Benden korkun.

Bugün, size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladm, din

olarak sizin için slam’ beendim. Açlktan darda kalan, günaha

kaymakszn yiyebilir. Dorusu Allah Balayan dr, merhametli olandr"'

âyetlerini okudu. Adam ayn soruyu sorunca, bn Ömer: "Allah, Yahudi,

Hristiyan ve Araplann kâfirlerine lanet etsin. Bu adam ve arkadalar bana

soruyorlar, ben, onlarn istedii cevab vermeyince ise benimle tartyorlar"

dedi.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mekhûl der ki: "Yüce Allah, Kur'ân'da:

"Üzerine Allah'n adnn antlmad kesilmi hayvanlar yemeyin, bunu

yapmak Allah'n yolundan çkmaktr. Dorusu eytanlar sizinle tartmalar

için dostlarna fsldarlar, eer onlara itaat ederseniz üphesiz siz mürik

olursunuz"3
âyetini indirdi, sonra Müslümanlara merhamet edip bu âyeti

neshederek: "Bugün, size temiz olanlar helal klnd. Kitap verilenlerin

yemei size helal, sizin yemeiniz de onlara helaldir. nanan hür ve iffetli

kadnlar ve sizden önce kitap verilenlerin hür ve iffetli kadnlar -zina

etmeksizin, gizli dost tutmakszn ve mehirlerini verdiiniz takdirde- size

helaldir. Kim iman inkar ederse, üphesiz amelleri boa gider. O, âhirette

de kaybedenlerdendir."3
âyetini indirdi ve Kitab ehlinin kestiini helal kld ."5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Eer onlara itaat

ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz"
6

âyetinin mânâsn açklarken:

"Onlara uyup ölünün etini helal sayarsanz, onlar gibi mürik olursunuz"

dedi .

7

’ Mâide Sur. 3
2 Abdürrezzâk (10187).

3 Enam Sur. 121

3 Mâide Sur. 5
5 bn Ebî Hâtin 4/1378 (7837).
6 En’âm Sur. 121
7 bn Ebî Hâtûn 4/1380 (7849).



206 -HEn'âm Sûresir

bn Ebî Hâtim bildirir: a’bî'ye, "Eer onlara itaat ederseniz üphesiz siz

mürik olursunuz" 1

âyeti soruldu ve: "Hâriciler, burada kastedilenlerin valiler

olduunu iddia ediyor" denildi. a’bî: "Yalan söylüyorlar. Bu âyet mürikler

hakknda inmitir. Mürikler, Resûlullah'n (»iaiiahu ai ««iem) ashabyla tartp:

"Allah’n öldürdüünü yemiyorsunuz, ama kendi öldürdüünüzü yiyorsunuz"

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Üzerine Allah'n adnn anlmad
kesilmi hayvanlar yemeyin, bunu yapmak Allah'n yolundan çkmaktr.

Dorusu eytanlar sizinle tartmalar için dostlarna fsldarlar, eer onlara

itaat ederseniz üphesiz siz mürik olursunuz
" 2

âyetini indirerek,

Müslümanlarn, müriklere uyarak ölen hayvan yemeleri durumunda mürik

olacaklann bildirdi" cevabn verdi .
3

bn Ebî Hâtim bildirdiine göre bn Ömer’e: "Muhtar, kendisine vahiy

geldiini iddia ediyor" denilince, "Doru söylüyor: "...Dorusu

eytanlar...dostlarna fsldarlar ..."4 karln verdi.
s

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Zumeyl der ki: bn Abbâs’n yannda

oturuyordum ve bu srada Muhtâr b. Ebî Ubeyd hac yapmt. Bir adam gelip:

"Ey Ebu’l-Abbâs! Ebû shâk (Muhtar), bu gece kendisine vahiy geldiini iddia

etti" deyince, bn Abbâs: "Doru söylüyor" karln verdi. Ben yerimden

frlayp: "bn Abbâs: "Doru söylüyor (mu) diyor!" deyince, bn Abbâs:

"Vahiy iki çeittin Biri, Allah’n vahyetmesi, dieri ise eytann fsldamasdr.

Allah’n vahyi Hz. Muhammed’e (saiiaiiato deyf vesefcm) gelirken, eytan, dostlanna

vahyetmektedir (fsldamaktadr)" deyip: "...Dorusu eytanlar...dostlanna

fsldarlar..."
6
âyetini okudu .

7

' En'âm Sur. 121

1 En'âm Sur. 121

3 bn Ebî Hâtim 4/1380 (7850).

4 En’âm Sur. 121

5 bn Ebî Hâtim 4/1379 (7840).
6 En’âm Sur. 121

7 bn Ebî Hâtim 4/1379 (7841).
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i
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“Ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasnda yürürken önünü
aydnlatacak bir nur verdiimiz kimsenin durumu,

karanlklarda kalp çkamayan kimsenin durumu gibi midir?

Kafirlere de, iledikleri güzel gösterilmitir." (En am Sur. 122)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasnda yürürken önünü aydnlatacak

bir nur verdiimiz kimsenin durumu, karanlklarda kalp çkamayan

kimsenin durumu gibi midir? Kafirlere de, iledikleri güzel gösterilmitir
"1

âyetini açklarken öyle dedi: “Ölü iken diriltmekten kastedilen, kafir iken

hidayete erdirmektir. Nur'dan kast, Kuriân, karanlktan kastedilen ise küfür

ve dalalettir.”
2

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in, Mücâhid'den bildirdiine

göre âyetteki, ölüden kast, dalalette olan, diriltmekten kast hidayete

erdirmek, nurdan kast, hidayet, karanlktan kast ise ebedi dalâlettir.

Saîd b. Mansûr ve Beyhakî, Azâbu'l-Kabr’da Muhammed b. Ka'b'dan

bildirin “Kâfir, beden olarak diri, kalben ise ölüdür. Yüce Allah’n: "ölü iken

kalbini diriltip, insanlar arasnda yürürken önünü aydnlatacak bir nur

verdiimiz kimsenin durumu, karanlklarda kalp çkamayan kimsenin

durumu gibi midir? Kafirlere de, iledikleri güzel gösterilmitir
"3 âyeti buna

iaret etmektedir. Yani, kâfir iken hidayete erdirilen, karanlklarda kalp

çkamayan kimsenin durumu gibi deildir.”4

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in, krime'den

bildirdiine göre: "Ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasnda yürürken

önünü aydnlatacak bir nur verdiimiz kimsenin durumu, karanlklarda

1 En'âm Sur. 122
1 bn Ebî Hâlim 4/1381, 1382 (7851, 7855, 7856, 7861).

3 En'âm Sur. 122

A Saîd b. Mansûr (Tefsîr . 91 7) ve Beyhakî (54).
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kalp çkamayan kimsenin durumu gibi midir? Kafirlere de, iledikleri güzel

gösterilmitir
" 1

âyeti, Ammâr b. Yâsir hakknda inmitir .

2

Ebu'-eyh ve Ibn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette

geçen, ölüyken diriltilenden kastedilen kii, Ömer b. el-Hattâb, karanlklarda

kalp çkamayan kii ise Ebû Cehil b. Hiâm'dr.

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in, Zeyd b. Eslem'den

bildirdiine göre: "Ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasnda yürürken

önünü aydnlatacak bir nur verdiimiz kimsenin durumu, karanlklarda

kalp çkamayan kimsenin durumu gibi midir? Kafirlere de, iledikleri güzel

gösterilmitir
"3

âyeti, Ömer b. el-Hattâb ve Ebû Cehil b. Hiâm hakknda

inmitir. Bunlar, dalaletleri içinde ölüyken, Allah Ömer b. el-Hattâb’a hidayet

verip onu üstün klm, Ebû Cehil ise dalaletinde ölü olarak kalmtr. Hz.

Peygamber (saHaflaiu bM" "Allahm! slam’, Ebû Cehil b. Hiâm veya Ömer

b. el-Hattâb ile aziz kl" diye dua etmiti/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Dahhâk'tan bildirdiine göre âyette geçen,

ölüyken diriltilenden kastedilen kii, Ömer b. el-Hattâb, karanlklarda kalp

çkamayan kii ise Ebû Cehil b. Hiâm'dr.

5

Ebu'-eyh’in Ebû Sinân'dan bildirdiine göre "Ölü iken kalbini diriltip,

insanlar arasnda yürürken önünü aydnlatacak bir nur verdiimiz

kimsenin durumu, karanlklarda kalp çkamayan kimsenin durumu gibi

midir? Kafirlere de, iledikleri güzel gösterilmitir
"6

âyeti, Ömer b. el-Hattâb

hakknda inmitir.

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde,

"Ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasnda yürürken önünü aydnlatacak

bir nur verdiimiz kimsenin durumu, karanlklarda kalp çkamayan

’ En am Sur. 122
1 bn Ebî Hâtim 4/1381 (7854).

i En’âm Sur. 122
4 bn Ebî Hâtim 4/1381 (7854) Resûlullah'm (sallallahu aleyhi vesellem) sözünü, Ahmed

9/506 (5696) ve Tirmizî (3681). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2907).

s bn Cerîr (9/533) ve bn Ebî Hâtim 4/1381, 1383 (7852, 7863).

b En'âm Sur. 122
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kimsenin durumu gibi midir? Kafirlere de, iledikleri güzel gösterilmitir"
1

âyetini açklarken öyle dedi: “Burada, diriltilenden kast, kendisinde

Allah'tan bir delil olan mümindir. Mümin bu delille amel eder, ona uygun

hareket eder ve ona tutunur. Bu delil, Allah'n Kitab'dr. Kafir ise dalaletin

karanlnda akn bir ekilde kalp oradan çkacak bir yol bulamaz .'' 2

Abd b. Humeyd'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyetteki nurdan

kastedilen Kur'ân'dr.

" / / T *

• . J I / ^ , *»T

"Böylece biz, her kasabada, oralarda bozgunculuk
yapmalar için, günahkârlann liderler yaptk. Onlar yalnz

kendilerini aldatrlar, ama farknda olmazlar/'

(En'âm Sur. 12.'l)

bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in krime'den bildirdiine göre "Böylece biz, her

kasabada, oralarda bozgunculuk yapmalar için, günahkârlarn liderler

yaptk. Onlar yalnz kendilerini aldatrlar, ama farknda olmazlar"3 âyeti,

(Müslümanlarla) alay edenler hakknda nazil olmutur .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Böylece biz, her kasabada,

oralarda bozgunculuk yapmalar için, günahkârlarn liderler yaptk. Onlar

yalnz kendilerini aldatrlar, ama farknda olmazlar"6
âyetini açklarken

öyle dedi: “O kasabann kötülerini orann erlilerine hâkimiyet, güç ve

kuvvet verdik de isyan ettiler. Bunu yaptklarnda ise onlan azâb ile helak

ettik.”
6

1 Enam Sur. 122
J bn Ebî Hatim 4/1382, 1383 (7859, 7863).

3 En’âm Sur. 123
4 bn Cerîr (9/538).

i Enam Sur. 123
6 bn Ebî Hatim 4/1383 (7866).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen >;IS) sözünden

kastedilen, liderlerdir.

^ ^ u j c) (4^ \*\j

ioi- 4)1 Xp jüw» J*>*d^
L*j

"Onlara bir âyet geldiinde, Allah'n elçilerine verilenin

benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayz, dediler.

Allah, peygamberliini kime vereceini daha iyi bilir. Suç

ileyenlere, yapmakta olduklar hilelere karlk Allah

tarafndan aalk ve çetin bir azap eriecektir."

(Kn'âm Sur. 124)

bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh bildirir: Mücâhid: "Onlara bir âyet

geldiinde, «Allah'n elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe

kesinlikle inanmayz» dediler. Allah, peygamberliini kime vereceini daha

iyi bilir. Suç ileyenlere, yapmakta olduklar hilelere karlk Allah

tarafndan aalk ve çetin bir azap eriecektir
" 1

âyetini açklarken öyle

dedi: "Resûlullah (saiiaiiahu sieyt» vesellem) onlan slam'a davet ettii zaman: "Eer

peygamberlik hak ise, bizden biri, Muhammed’den daha çok ona müstahak

idi" dediler. "Bu Kuriân, iki ehrin birinden bir büyük adama indirilmeli

deil miydi? dediler
'' 2

âyeti buna iaret etmektedir.

Ahmed, bn Mes’ûd'dan bildirin "Allah, kullann kalblerine bakt ve

Muhammed'in («iaiiah aleyhi ««Hem) kalbini kullann kalplerinin en hayrls bulara<

onu kendi nefsi için seçti ve peygamber olarak gönderdi. Muhammed'in

(saiiaüahu aleyhi vesellem) kalbinden sonra kullarn kalblerine bakt ve onun ashâbnn

kalplerini, kullann kalplerinin en hayrls bularak onlan dini üzere çarpan

peygamberinin vezirleri yapt. Müslümanlann güzel gördükleri ey, Allah

1 Enam Sur. 124
3 Zuhruf Sur. 31
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katnda da güzeldir. Kötü gördükleri ise, Allah katnda da kötüdür.'”

bn Ebî Hâtim'in bn Ebi'l-Hüseyn'den bildirdiine göre bir adam, bn

Abbâs' mescidin kapsndan girerken gördü ve ona hayran kalarak: "Bu

kimdir?" diye sordu. Kendisine: "Resûlullah’n (seMahu aleyhi vesellem) amcasnn olu

bn Abbâs'tr" cevab verilince, adam: "Allah, risaletini kime vereceini daha

iyi bilir" dedi.
2

bnu’l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen suç

ileyenler mürikler, (jlü) kelimesi ise zillet mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen (jlü) kelimesi

zillet mânâsndadr.3

aLcu jî J &\ Sjj
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“Allah kimi doru yola koymak isterse onun kalbini

slamiyet’e açar, kimi de saptrmak isterse, göe
yükseliyormu gibi, kalbini dar ve skntl klar. Allah

böylece, inanmayanlar küfür bataklnda brakr."
(I'.n'âm Sur. 125)

Zühd’âe bnu'l-Mübârek, Abdürrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b.

Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-

Esmâ ve's-Sifât’ta bildirir: Ebû Câfer el-Medâinî der ki (Bu kii, Muhammed b.

Ali’nin olu deil, Hâim oullanndan bir kiidir.): Resûlullah'a (seiieiishu aleyhi

vesellem): "Hangi mümin daha güzeldir?" diye sorulunca, Hz. Peygamber {nlbiiahu

aleyhi vauflnn):
"Ölümü en fazla hatrlayan ve ölümden sonras için en güzel

hazrlanandr" cevabn verdi.

Yine Resûlullah’a Maiiahu aleyhi vesellem): "Allah kimi doru yola koymak isterse

' Ahmed 6/84 (3600). Müsned ' in muhakkikleri, senedinin hasen olduunu söyledi.
J bn Ebî Hatim 4/1383, 1384 (7869).

i bn Ebî Hâtim 4/1384 (7870).
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onun kalbini slamiyet'e açar, kimi de saptrmak isterse, göe
yükseliyormu gibi, kalbini dar ve skntl klar. Allah böylece,

inanmayanlar küfür bataklnda brakr"1

âyetinin mânâs sorulup: “Yâ

Resûlallah! Hidayete eren kiinin gösü nasl açlr?" dediler. Allah'n Resûlü

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"slam bir nur olarak onlarn gönlüne konur, onlarn gönlü de

bu nur ile açlr
,
huzura kavuur" cevabn verdi. Sahabe: "Böyle olan

belirtecek bir alâmet var mdr?” diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vBseiM:

"Ebedî yurda yönelmek, aldatan yurttan kaçnmak ve ölüm gelmeden önce ona

hazrlanmaktr" cevabn verdi .

2

Abd b. Humeyd'in Fudayl'dan bildirdiine göre bir kii, Resûlullah'a (niiaiiahu

aleyhi vaseiiem): "Yâ Resûlallah! "Allah kimi doru yola koymak isterse onun

kalbini slamiyet'e açar, kimi de saptrmak isterse, göe yükseliyormu

gibi, kalbini dar ve skntl klar. Allah böylece, inanmayanlar küfür

bataklnda brakr"3 âyetindeki gösün açlmas nasl olur?" diye sorunca,

Hz. Peygamber (sayeiiahu aleyh, «senem): "Allah, bir kul hakknda hayr diledii zaman

onun kalbine slam'n nurunu koyar ve bu kiinin gönlü bu nur ile açlr"

cevabn verdi. Adam: “Yâ Resûlallah! Böyle olan belirtecek bir alâmet var

mdr?" diye sorunca, Resûlullah (sbIIbIIbIui aleyhi veseflem): "Evet" cevabn verdi. Adam:

"Bunun alâmeti nedir?" diye sorunca ise Allah'n Resûlü (saiiaiBhu aleyhi »eseiiem):

"Ebedî yurda yönelmek, aldatan yurttan kaçnmak ve ölüm gelmeden önce ona

güzelce hazrlanmaktr" cevabn verdi.

bn Ebi'd-Dünyâ, Zikru'l-Mevfte Hasan( Basrî)’den bildiriyor: "Allah kimi

doru yola koymak isterse onun kalbini slamiyet'e açar, kimi de saptrmak

isterse, göe yükseliyormu gibi, kalbini dar ve skntl klar. Allah böylece.

inanmayanlar küfür bataklnda brakr"4 âyeti nazil olduu zaman, bir

adam kalkp: “Böyle olan belirtecek bir alâmet var mdr?" diye sorunca,

Resûlullah {saiiaüahu aleyh, «eseitem):
"
Evet. Ebedî yurda yönelmek, aldatan yurttan

kaçnmak ve ölüm gelmeden önce ona hazrlanmaktr" cevabn verdi.

’ Enam Sur. 125
1 bnu'l-Mübârek (315), Abdürrezzâk (1/217), bn Ebî eybe (13/221), bn Cerîr (9/54‘,

542), bn Ebî Hatim 4/1384 (7873) ve Beyhakî (326). Müsned” in muhakkiki hadisin çok

zayf olduunu söylemitir.

J En'âm Sur. 125
A Enam Sur. 125
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bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ, bn Cerîr, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Hâkim

ve Beyhakî, uabu'l-îman’öa, bn Mes'ûd vastasyla bildirir: "Allah kimi

doru yola koymak isterse onun kalbini slamiyet'e açar, kimi de saptrmak

isterse, göe yükseliyormu gibi, kalbini dar ve skntl klar. Allah böylece,

inanmayanlar küfür bataklnda brakr"

1

âyeti nazil olduu zaman Hz.

Peygamber (saiisUahu aie^h mriiem): "Allah, slam nurunu kalbe soktuu zaman, kalp

ferahlayp geniler

"

buyurdu. Sahabe: "Böyle olan belirtecek bir alâmet var

mdr?” diye sorunca, Resûlullah (safettu aleyhi »eseiM: "Evet. Ebedî yurda yönelmek,

aldatan yurttan kaçnmak ve ölüm gelmeden önce ona hazrlanmaktr" cevabn

verdi .

1

bn Merdûye bildirir: bn Mes’ûd der ki: Bir adam Resûlullah'a UaRaUahu aleyh»

mallan): "Ey Allah'n Resûlü! Hangi mümin daha güzeldir?” diye sorunca, Hz.

Peygamber (saiyahu aleyhi mallan): "ölümü en fazla hatrlayan ve ölümden sonras

için en güzel hazrlanandr" cevabn verip, "Allah kimi doru yola koymak

isterse onun kalbini slamiyet'e açar, kimi de saptrmak isterse, göe
yükseliyormu gibi, kalbini dar ve skntl klar. Allah böylece,

inanmayanlar küfür bataklnda brakr"3
âyetini okudu. Ben: "Allah,

kiinin kalbini nasl slam'a açar?” diye sorunca, Resûlullah (»Mhu aleyhi veseiiem):

"Kiinin kalbine slam nuru konulur ve nur kiinin kalbine düünce, kalp

ferahlayp geniler" buyurdu. Sahabe: “Ey Allah'n Resûlü! Böyle olan

belirtecek bir alâmet var mdr?” diye sorunca, Resûlullah (salMehu aleyhi mM:
"Evet. Ebedî yurda yönelmek, aldatan yurttan kaçnmak ve ölüm gelmeden önce

ona hazrlanmaktr" buyurduktan sonra öyle devam etti: "Allah için adaleti

yerine getirmeyen bir topluluk ne kötüdür. Hakk emreden kiileri öldüren bir

topluluk ne kötüdür."

Saîd b. Mansûr, bn Cerir, bn Ebî Hâtim, Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta ve

bnu’n-Neccâr, Tarih’te, Cafer b. Ebî Tâlib’in oullarndan olan Abdullah b.

Misver’den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi "Allah kimi doru yola

koymak isterse onun kalbini slamiyet'e açar, kimi de saptrmak isterse,

1 En am Sur. 125
2 bn Ebî eybe (13/221, 222), bn Ebi’d-Dünyâ, Kasru’l-Emel (131), bn Cerîr (9/543) ve

Hâkim (4/311). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Silsiktu’d-Daîfe, 965). Doru olan, hadisin

mürsel olduudur. el-lelu'I-Mütenâhiye'ye (2/318) bakn.
3 Erîâm Sur. 125
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göe yükseliyormu gibi, kalbini dar ve skntl klar. Allah böylece,

inanmayanlan küfür bataklnda brakr"’ âyetini okuyunca, sahabe:

“Kalbin açlmasnn mânâs nedir?” diye sordu. Resûlullah (reiinHahu aleyhi yerelimi):

"Bu, kalbe bir nurun atlmas ve kalbin bu nura açlmasdr" cevabn verince,

sahabe: “Ey Allah'n Resulü! Böyle olan belirtecek bir alâmet var mdr?” diye

sordu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vBseiiem): "Evet. Ebedî yurda yönelmek, aldatan

yurttan kaçnmak ve ölüm gelmeden önce ona hazrlanmaktr

"

buyurdu .

1

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “Allah

kimi doru yola koymak isterse onun kalbini slamiyet'e açar, kimi de

saptrmak isterse, göe yükseliyormu gibi, kalbini dar ve skntl klar.

Allah böylece, nanmayanlar küfür bataklnda brakr"3 âyetini açklarken

öyle dedi: “Kalbin açlmas, gönlün, tevhide ve imana açlmasdr. Âyetteki

skntdan kastedilen ise kiinin üphe içinde olmasdr. nsanolu nasl ki,

semaya çkamazsa, ayn ekilde Allah istemedikçe, kiinin de kalbine tevhid

ve iman giremez .” 1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'i-Münzir ve Ebu'-eyh'in Ebu's-Salt es-

Sekafî’den bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, (lf>) kelimesini okurken (j)

harfini nasb ile okudu. Resûlullah'n (sallaUahu aleyhi yerelimi) ashâbndan, yannda olan

bir kii: (£>) eklinde (j) harfini esre ile okuyunca, Hz. Ömer: “Bana,

Kinâne'nin Müdlic kolundan çoban olan birini getiriniz” dedi. Adam

getirdiklerinde, Hz. Ömer: “Ey delikanl! Sizin lisannzda (£>) ne demektir?”

diye sordu. Adam: “Biz, aaçlarn arasnda ne evcil, ne de vahi hayvanlann

ulaamad aaca (f>) deriz” cevabn verince, Hz. Ömer: “Münafn da

kalbi de ayn ekildedir, onun kalbine hayrdan bir ey ulaamaz” dedi .

5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, bu kelimeyi, (£>) eklinde (j)

harfini esre ile okumutur.

’ En'âm Sur. 125
2 bn Abbâs ( Tefsir

,

918), bn Cerîr (9/543), bn Ebî Hatim 4/1384 (7873) ve Beyhakî

(376) Beyhakî hadisin senedinin kopuk olduunu söylemitir.

J En'âm Sur. 125

" bn Ebî Hatim 4/1374-1376 (7874, 7877, 7882).

5 bn Cerîr (9/544, 545).
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Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre (£•> ûlâ)

sözünün mânâs, üphe içinde olmaktr.

Ebu'-eyh, bn Cüreyc’in, (lf> illâ) sözünün mânâsn açklarken: "Lâ

ilâhe illallah, kelimesine kar kalbi dar ve sk klnmtr. Bu kii tevhid

kelimesini gönlüne sokamaz ve ona kalbinde yer bulamaz" dediini bildirir.

Ebu'-eyh'in Mücâhid’den bildirdiine göre bu kiinin kalbi, sanki

gökyüzüne yükseliyormu gibi daralr ve sklr.

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât'ta, bildirdiine göre bn Abbâs: "Kimi de

saptrmak isterse, göe yükseliyormu gibi, kalbini dar ve skntl klar ..."

1

âyetini açklarken öyle dedi: "Allah, kimi saptrmak isterse kalbini daraltr ve

slam'a dar eder. slam genitir. Yüce Allah'n: "...dinde sizin için bir zorluk

klmamtr...."* Yani, slam'da darlk yoktur, âyeti buna iaret etmektedir.

3

Abdürrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ el-

Horasânî, "Kimi de saptrmak isterse, göe yükseliyormu gibi, kalbini dar

ve skntl klar ..."4 âyetini açklarken öyle dedi: "Allah, kimi saptrmak

isterse kalbini daraltr ve slam ona giremez. Bu kii tpk göe yükselmek

isteyip yükselemeyen kiiye benzer." 5

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

eyh'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen kelimesi, hayrsz

mânâsndadr .

6

jfc obSl lUi Ü ilr, IJUj

"Rabbinin, dosdoru yolu ite budur. bret alan kimselere

âyetleri uzun uzadya açkladk. Rablerinin katnda selamet

1 En’âm Sur. 125
1 Hac Sur. 78

3 Beyhakî (324), Muhakkik senedin zayf olduunu söylemitir.
4 En âm Sur. 125
5 Abdürrezzâk (1/58) ve bn Ebî Hâtim 4/1386 (7882).
6 bn Ebî Hâtim 4/1386 (7884).
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yurdu onlanndr. O, ilediklerinden ötürü onlarn

dostudur/' (En'âm Sur. 126. 127)

Abdürrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre ( Ua âs

ottii) âyeti, âyetlerimizi açkladk mânâsndadr. Selamet yurdundan

kastedilen ise cennettir.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Câbir b. Zeyd: "Selâm, Allah'tr"

demitir.*

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Selâm, Allah’tr. Onun yurdu ise

cennettir" demitir.

ij}\ U>-! uiLj il*j ^
01 âl *I U 14J ^jJLL jlsJl jlî i

"Allah hepsini toplayaca gün, «Ey cin topluluu!
nsanlann çounu yoldan çkardnz» der, insanlardan

onlara uymu olanlar, «Rabbimiz! Bir ksmmz bir

ksmmzdan faydalandk ve bize tayin ettiin sürenin

sonuna ulatk» derler. «Cehennem, Allah’n dilemesine

bal olarak, temelli kalacanz duranzdr» der. Dorusu
Rabbin hakimdir, bilendir/' (Enam sur . 128)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh bildirir: bn Abbâs,

çaj&iH jI) sözünün mânâsn açklarken: "nsanlarn birçounu

yoldan çkardnz" dedi. "Cehennem, Allah’n dilemesine bal olarak,

temelli kalacanz duranzdr../ sözünü açklarken ise: "8u âyet, hiç

kimsenin, kullar hakknda cennetlik veya cehennemlik olmalan konusunda

hüküm veremeyeceini göstermektedir” dedi.3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’ir

’ Abdürrezzâk (1/217. 293) ve bn Ebî Hâtim 4/1386, 1387 (7886, 7887).
1 bn Ebî Hâtim 4/1387 (7888).

3 bn Cerîr (9/555, 557, 558) ve bn Ebî Hâtim 4/1387, 1388 (7890, 7897).
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Mücâhid'den bildirdiine göre (^y fSJSLL 1 •**) sözü, "Yoldan

çkardklannz çoald" mânâsndadr.

1

AbdürTezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine

göre (^ fZ&LLi J) sözü, "nsanlarn çounu yoldan çkardnz"

mânâsndadr .

2

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh bildirir: Hasan(- Basrî):

"Allah hepsini toplayaca gün, «Ey cin topluluu! insanlarn çounu

yoldan çkardnz» der, insanlardan onlara uymu olanlar, «Rabbimizl Bir

ksmmz bir ksmmzdan faydalandk ve bize tayin ettiin sürenin sonuna

ulatk» derler. «Cehennem, Allah'n dilemesine bal olarak, temelli

kalacanz duranzdr» der. Dorusu Rabbin hakimdir, bilendir
"3 âyetini

açklarken öyle dedi: "Kyamet günü Rabbiniz cehennemlikleri çok

bulacaktr. Onlarn birbirlerinden faydalanmas; cinlerin emretmesi, insanlann

da bu emri yerine getirmesidir.

4

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Muhammed b. Ka’b'dan

bildirdiine göre âyette geçen birbirlerinden faydalananlardan kastedilen

dünyadaki dostluklardr. Sürenin sonu ise ölümdür.
5

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh bildiriyor bn Cüreyc bu âyeti açklarken öyle

dedi: "Cahiliye döneminde kii bir yerde konaklad zaman: «Bu vadinin

büyüüne snnm» derdi. Onlarn birbirinden faydalanmasnn mânâs

budur. Bu kiiler kyamet günü özür beyan edeceklerdir. Âyette geçen

sürenin sonundan kastedilen ise ölümdür."

' bn Ebî Hâtim 4/1387 (7891).

1 Abdürrezzâk (1/218) ve bn Ebî Hâtim 4/1387 (7892).

3 Enam Sur. 128
4 bn Ebî Hâtim 4/1387 (7893).

5 Saîd b. Mansûr (Tefsîr

,

919) ve bn Ebî Hâtim 4/1388 (7894, 7896).
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"Zalimlerin bir ksmn, kazandklanndan ötürü dier bir

ksmna böylece musallat ederiz." (En'âm Sur. 129)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh bildirir: bn Zeyd, "Zalimlerin bir ksmn,
kazandklarndan ötürü dier bir ksmna böylece musallat ederiz"' âyetini

açklarken: "Burada kastedilen, cinlerden ve insanlardan zalim olanlardr"

deyip: "Rahman olan Allah' anmay görmezlikten gelene, yanndan

ayrlmayacak bir eytan arkada veririz
"2

âyetini okudu ve: "Cinlerden zalim

olanlan, insanlarn zalim olanlarna musallat ederiz” dedi .
3

Abdün-ezzâk, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde.

"Zalimlerin bir ksmn, kazandklarndan ötürü dier bir ksmna böylece

musallat ederiz
"4

âyetini açklarken: "Allah, zalimleri dünyada birbirine dost

yapar ve bunlar cehennemde birbirlerinin peinden giderler" dedi .
5

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

göre Katâde, "Zalimlerin bir ksmn, kazandklarndan ötürü dier bir

ksmna böylece musallat ederiz
"6

âyetini açklarken öyle dedi: "Allah,

insanlan amelleriyle birbirlerine dost yapar. Mümin, nerede ve nasl olursa

olsun müminin dostudur. Kâfir de, nerede ve nasl olursa olsun kafirin

dostudur. Allah'a iman, sadece temenni ve süslü sözlerle olmaz. Ömrüme

yemin olsun ki, Allah'a itaat etsen ve Allah'a itaat edenlerden kimseyi

tanmasan, bunun sana zaran olmaz. Allah'a isyan etsen ve Allah'a itaat

edenlerle dost olsan, bunun sana bir faydas olmaz.”7

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mansûr b. el-Esved der ki: A'me'e:

"Zalimlerin bir ksmn, kazandklarndan ötürü dier bir ksmna böylece

1 Enam Sur. 129

' Zuhruf Sur 36
5 bn Ebî Hatim 4/389 (7902).

< En am Sur. 129

5 bn Ebî Hâtim 4/1387 (7893).

6 Enam Sur 129

; bn Ebî Hâtim 4/1388, 1389 (7899, 7900).
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musallat ederiz
"

1

âyetinin mânâs hakknda: “Bu âyet hakknda sahabe ne

diyordu?” diye sorduumda: “nsanlar bozulduu zaman, balarna en

kötüleri gelir, derlerdi” cevabn verdi.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh bildiriyor: Mâlik b. Dînâr der ki: “Zebur'da:

«Münafktan, münafk vastasyla intikam alrm. Sonra bütün münafklardan

intikam alnm» yazldn okudum. Allah'n Kitab'ndaki: “Zalimlerin bir

ksmn, kazandklarndan ötürü dier bir ksmna böylece musallat

ederiz
"1

âyeti de ayn mânâya gelmektedir.” 3

Hâkim, Tarih'te ve Beyhakî, uabu'î-Îman'da, Yahya b. Hâim vastasyla,

Yûnus b. Ebî shâk'tan, o babasndan, Resûlullah’n (sallallahu aleyhi »eseiM öyle

buyurduunu bildirin "Siz naslsanz, idarecileriniz de öyle olur."* Beyhakî

hadisin kopuk olduunu ve Yahya'nn zayf olduunu söyledi.

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ka'bu'l-Ahbâr der ki: “Allah'n, her zaman

insanlann kalplerine göre gönderdii idareciler vardr. Eer Allah o

topluluun slahn isterse, kendilerine slah edecek bir idareci gönderir.

Helaklerini isterse zorba bir idareci gönderir.”

3

Beyhakî, Hasan( Basri'nin) öyle dediini bildirir: srâiloullan, Hz.

Mûsa'ya: “Rabbinden, bizlerden raz olduunun ve öfkelendiinin

alâmetlerini göstermesini iste” dediler. Hz. Musa, Allah’tan bunlan isteyince,

Yüce Allah: “Ey Mûsa! Onlara de ki, kendilerinden raz olduumun alâmeti,

balarna hayrllanndan birini getirmemdir. Kendilerine öfkelendiimin

alâmeti ise balarna erlilerinden birini getirmemdir” buyurdu .”6

Beyhakî, Abdulmelik b. Kreyb el-Esmaî vastasyla, Mâlik'ten, o Zeyd b.

Eslem'den, o da babasndan bildirir: Ömer b. el-Hattâb der ki: "Bana

ulatna göre Hz. Mûsa veya Hz. sa: “Ey Rabbim! Kullanndan raz

olduunun alâmeti nedir?” diye sorunca, Allah: “Onlara yamuru ekinlerin

1 En'âm Sur. 129
J En'âm Sur. 129

? bn Ebî Hâlim 4/1389 (7901).

* Beyhakî (7391). Elbârû, cs-Silsilctu'd-Da'îfc ' de (320) bu hadisin zayf olduunu
söylemitir.

s Beyhakî (7389).
6
Beyhakî (7388).
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ektii zaman indirmem, hasat vakti yadrmamam, idarelerini arbal
olanlanna vermem ve ganimetlerini müsamahakarlarnn elinde

bulundurmamdr" buyurdu. “Ey Rabbim! Onlara öfkelendiinin alâmeti

nedir?" diye sorunca ise, Allah: "Onlara yamuru ekinlerin hasat zamannda

indirmem, ektikleri zaman yadrmamam, idarelerini sefih olanlarna vermem

ve ganimetlerini cimrilerinin elinde bulundurmamdr" buyurdu."
1

i.

^\j\ üjJûj Ç&â Jj-j ^

U3I shJl IL-Î Jlp Ülfi jJU iJUh p-ÜÜ

\y\S ^ jifj

"Ey cin ve insan topluluu! çinizden size âyetlerimi

anlatan ve bu günle karlaacanza dair sizi uyaran
peygamberler gelmedi mi? Derler ki: «Kendi aleyhimize

ahitlik ederiz.» Dünya hayat onlar aldatt ve kâfir

olduklanna dair kendi aleyhlerine ahitlik ettiler."

(En am Sur. 130)

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid’in, "Ey cin ve

insan topluluu! çinizden size âyetlerimi anlatan ve bu günle

karlaacanza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler k:

«Kendi aleyhimize ahitlik ederiz.» Dünya hayat onlar aldatt ve kâfir

olduklarna dair kendi aleyhlerine ahitlik ettiler
" 2

âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: "Cinlerden peygamber yoktur. Peygamberler insanlardan,

nüzur (uyarclar) ise cinlerden olur. “Kur'ân’ dinleyecek cinlerden bir

takmn sana yöneltmitik. Onlar Kuriân’ dinlemee hazr olunca

birbirlerine: «Susun!» dediler. Kuriân'n okunmas bitince, her biri birer

uyarc olarak milletlerine döndüler"3 âyeti buna iaret etmektedir."3

bnu'l-Münzir'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre âyette geçen (j£J. ji))

sözünden kastedilen, peygamberlerin elçileridir. "Kuriân' dinleyecek

' Beyhakî (7392).
1 En'âm Sur. 130
3 AhkâfSur. 29
4 bn Ebî Hatim 4/1389 (7903).
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cinlerden bir takmn sana yöneltmitik. Onlar Kuriân' dinlemee hazr

olunca birbirlerine: «Susun!» dediler. Kuriân'n okunmas bitince, her biri

birer uyarc olarak milletlerine döndüler'” âyeti buna iaret etmektedir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk’a, Hz. Peygamber (salisilata aleyh veseiiem)

gönderilmeden önce cinlerden peygamber olup olmad sorulunca: “Yüce

Allah’n: "Ey cin ve insan topluluu! içinizden size âyetlerimi anlatan ve bu

günle karlaacanza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler

ki: «Kendi aleyhimize ahitlik ederiz.» Dünya hayat onlar aldatt ve kâfir

olduklarna dair kendi aleyhlerine ahitlik ettiler
" 2 buyurduunu duymadn

m?” karln verip hem insanlardan, hem cinlerden peygamber

gönderildiini söyledi .

3

A** Lif

"Herkesin yaptktan ilere göre dereceleri vardr. Rabbin

onlarn yaptklanndan habersiz deildir." (En âm Sur. 132)

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, el-Azame'de, Dahhâk’n: “Cinler cennete

girecek, yiyecek ve içeceklerdir” dediini bildirir .

4

bnu'l-Münzir, Leys'ten cinlerin sevaplarnn olmadn duyduunu

bildirir.

Ebu'-eyh, el-Azame 'de Leys b. Ebî Süleym’den bildirir: “Cinlerden

Müslüman olanlar ne cennete, ne de cehenneme girmeyecekler. Çünkü Allah

onlarn babasn cennetten çkarmtr ve ne onu, ne de çocuklann oraya

iade etmeyecektir.”5

Up JÜu

1

Ahkâf Sur. 29
‘ En âm Sur. 130

3 bn Cerîr (9/560).

4 Ebu'-eyh (1161).

5 Ebu'-eyh (1164).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ebî Leylâ: “Cinler sevap alrlar, bu:

“Herkesin yaptklar ilere göre dereceleri vardr. Rabbin onlarn

yaptklarndan habersiz deildir” âyetinde bildirilmektedir'’ dedi .

1

Ebu’-eyh, el-Azame’de, Vehb b. Münebbih'ten ayn rivâyette

bulunmutur .

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Mahlukat dört gruptur

Bir ksmnn hepsi cennetlik, bir ksmnn hepsi cehennemlik, iki grup ta hem

cennetlik, hem cehennemliktir. Hepsi cennette olanlar meleklerdir.

Cehennemlik olanlar eytanlar, hem cennette, hem cehennemde olanlar ise

insanlar ve cinlerdir. Bunlarn mükâfat olduu gibi cezalar da vardr."3

Nevâdiru’l-Usûl'da Hakîm et-Tirmizî, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu’-eyh,

Hâkim, es-Sünne*de Lâlekâî ve el-Esmâ ve's-Sifat'ta Beyhakî, Ebû Sa'lebe el-

Huenî'den Resûlullah’n (»iaiiahu aisym «eseiiem) öyle buyurduunu nakleder:

“Cinler üç snftr: Bir snfn kanatlan vardr ve semada uçarlar, bir snfylan

ve köpek ekline girebilen cinler, üçüncü snf ise meskûn mahalle yerleen ve

ihtiyaç hissettiinde yolculuk yapabilen cinlerdir."
4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki:

“Cinler, blis’in çocuklandr. nsanlar ise Hz. Âdem'in çocuktandr. nsanlardan

müminler olduu gibi cinlerden de müminler vardr. nsanlann günah ve

sevab olduu gibi, cinler de sevap alp günah ileyebilirler. nsanlardan olsun

cinlerden olsun iman edenler Allah’n dostu, iki taraftan da kâfir olanlar ise

eytandr."

bn Ebî Hâtim, bn En'um'un öyle dediini bildirir: “Cinler üç snftr: tir

snfn hem sevab, hem günah vardr. Bir snf semayla yer arasnda uçarlar.

Bir snf ise ylan ve köpek suretine bürünürler. nsanlar da üç snftr: Bir

sinisi. Yüce Allah kyamet günü Ar'nn gölgesinde gölgelendirir, bir snf

hayvan gibi hatta daha aalktr, bir snf ise insan suretinde ama kalpleri

eytan kalbidir."

1 bn Ebî Hâtim 4/1389 (7905).

1 Ebu'-eyh (1163).

3 Ebu'-cyh (1160).

4 Hakîm et-Tirmizî (1/206), Taberânî 22/214 (573), Ebu>cyh (1099), Hâkim (2/456),

Lâlekâî (2280) ve Beyhakî (827). Sahih hadistir. Elbârû, (Sahîhu'l-Câmi

,

3109).
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bn CenVin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih'e: "Cinler yiyip içerler mi,

ölürler mi ve evlenirler mi?" diye sorulunca öyle cevap verdi: "Cinler cins

cinstin Cinlerin bir türü, rüzgâr gibidir ve bunlar, yemezler, içmezler,

ölmezler ve üremezler. Bir türü ise yer, içer, evlenir ve ölürler. Cinlerin

sihirbaz olanlan, ûl(yabani) ve benzeri cinsleri ikinci gruptandr."’

Ebu'-eyh, Yezîd b. Câbiriin öyle dediini bildirir: "Hiçbir Müslüman evi

yoktur ki, evlerinin tavannda Müslüman cinlerden bir aile olmasn. Bu

insanlar sabah ve akam yemek için sofray koyunca cinler inip onlarla birlikte

yerler."
2

en pfyk U oj n-y ji ^îi dijj

6i>T iî & USr

"Rabbin zengindir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve

sizi baka bir kavmin züniyetinden yaratt gibi sizden

sonra yerinize diledii bir kavmi yaratr." (En âm Sur. 1 33)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebân b. Osmân b. Affân'n: " Zürriyyet asildir,

zürriyyet nesildir
2
' dediini bildirir .

3

^ U ö[

"Size vâdedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O’nu aciz

klamazsnz." (En âm Sur. 134)

bn Ebi'd-Dünyâ, Kasru'l-Emel’de, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, uabu'l-

îman'da bildiriyor: Ebû Saîd el-Hudrî der ki: Usâme b. Zeyd, bir ay sonra

ödemek üzere yüz dinara cariye alnca Resûlullah'n (uiiaihhu aleyhi veseiem): "Bir ay

vâdeyle (hizmetçiyi) satn alan Usâme'yc armyor musunuz? Usâme uzun

yaayacam umuyor. Canm kudret elinde olana yemin ederim ki, gözlerimi

açtmda bir daha kapatmadan, yukar kaldrdmda aaya indirmeden

öleceimi, azma bir lokma aldmda da onun boazmda taklp kalacan ve

' bn Cerir (14/65).
J Ebu'-eyh (1165).

J bn Ebî Hâtim 4/1390 (7906).
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Allah'n ruhumu kabzedcrek öleceimi düünürüm. Ey Âdemoullar! Eer akl

sahibiyseniz, kendinizi ölülerden saynz. Canm elinde olana yemin ederim ki:

"Size vâdedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz klamazsnz"'

buyurduunu duydum ." 2

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette

geçen sözü, "kaçamazsnz" mânâsndadr .

3

J jjÜ «Jj-li jLi-1 çji U Jî

^ AiJ jiJJl U

"De ki: Ey kavmim! Elinizden geleni yapn! Ben de
yapacam! Yurdun (dünyann) sonunun kimin lehine

olduunu yaknda bileceksiniz. Gerçeku ki, zalimler iflah

olmazlar." (En«m Sur. 135)

bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette;

geçen jili) sözü, kendi tarafnzda kaln, mânâsndadr .

4

Ebu'-eyh’in Mâlik’ten bildirdiine göre âyette geçen (fj^lil Js. I^L^l)

sözü, kendi yolunuz ve tarafnzda kaln, mânâsndadr.

^ pUîSflj &&& & b* ^
«0)1 Jj bU ülfT U l&jjj IJUkj

"Kendi zanlanna göre «Bu Allah'ndr, bu da
putlarmzndr» diyerek, Allah'n yaratt hayvanlar ve

ekinlerden pay ayrdlar. Putlan için ayrdktan Allah için

’ Enam Sur. 134
1 bn Ebi'd-Dünyâ (6), bn Ebî Hatim 4/1390 (7907, sadece son ksmn) ve Beyhakî

(10564). râk, senedinin zayf olduunu söyledi. Tahric Ehâdîsu'l-hyâ’ya (3905) bakn.
J bn Ebî Hatim 4/1390 (7907).

4 bn Ebî Hatim 4/1390 (7909).
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verilmez, ama Allah için ayrdktan putlanna verilirdi; ne

kötü hüküm veriyorlard!" (Kn'âm Sur. i 36 )

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Sünen ’de bildirir: bn Abbâs,

"Kendi zanlarna göre «Bu Allah'ndr, bu da putlarmzndr» diyerek,

Allah'n yaratt hayvanlar ve ekinlerden pay ayrdlar. Putlar için

ayrdklar Allah için verilmez, ama Allah için ayrdklar putlarna verilirdi;

ne kötü hüküm veriyorlard !" 1

âyetini açklarken öyle dedi: "Mahsulden ve

sularndan, Allah'a bir pay, eytana ve putlara bir pay ayrdlar. Allah için

ayrdklar ksmdan eytana ayrdklar ksma bir ey düünce onu eytana

ayrdklar ksmda brakrlar, eytana ayrdklan ksmdan Allah için ayrdklar

ksma düen meyveyi ise eytana ayrdklan ksma iade ederlerdi. Allah için

ayrdklan su tap eytann ksmna aknca suyu brakrlar, eytan için

ayrdklar su, Allah için ayrdklar ksma aknca ise onu tekrar eytann

ksmna geri çevirirlerdi. Allah için ayrdklan ekin ve su ite budur.

Hayvanlardan, eytan için ayrdklan pay ise: "Allah, kula çentilen,

salverilen, erkek dii ikizler douran, on defa yavrulamasndan ötürü yük

vurulmayan hayvanlarn adanmasn emretmemitir; fakat inkar edenler

Allah'a kar yalan uydururlar ve çou da akletmezler
" 3

âyetinde

bahsedilenlerdir. 5

bn Ebî Hâtim’in, el-Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs, "Kendi

zanlarna göre «Bu Allah'ndr, bu da putlarmzndr» diyerek, Allah'n

yaratt hayvanlar ve ekinlerden pay ayrdlar. Putlar için ayrdklar Allah

için verilmez, ama Allah için ayrdklar putlanna verilirdi; ne kötü hüküm

veriyorlard !"4 âyetini açklarken öyle dedi: "Ekin veya meyve ektikleri

zaman, ondan Allah için bir pay, putlar için bir pay ayrrlar, putlarn payndan

olan ekin ve meyveyi korurlar, putlar için ayrdndan, Allah için ayrdklar

ksma bir ey düünce, onu putlarn hissesinin bulunduu ksma iade

ederlerdi. Putlar için ayrdklar su, Allah için ayrdklan ksm sulayacak olsa, o

ksm putlann hissesine katarlard. Allah için ayrdklan ksmdan, putlannn

ksmna bir ey düünce ise: "Bu, fakirdir” deyip, Allah için ayrdklar ksma

’ En'âm Sur. 136
1 En'âm Sur. 103
J bn Ebî Hâtim 4/1390 (7911) ve Beyhakî (10/10).

4 En'âm Sur. 136
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geri çevirmezlerdi. Allah için ayrm olduklar su, onlann önüne geçer ve

putlar için aynlan sularsa bunu putlar için brakrlard. Davarlar içinden

Bahîra, Sâibe, Vasile ve Hâm diye adlandrdklar hayvanlan haram sayarlar,

bunlar putlara ayrrlar, sonra da bunlan Allah için haram kldklann iddia

ederlerdi.”'

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

eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, "Kendi zanlanna göre «Bu Allah'ndr, bu

da putlarmzndr» diyerek, Allah'n yaratt hayvanlar ve ekinlerden pay

ayrdlar. Putlar için ayrdklar Allah için verilmez, ama Allah için

ayrdklar putlarna verilirdi; ne kötü hüküm veriyorlard!”2 âyetini

açklarken öyle dedi: "Ekinlerinden Allah için bir pay, putlan için de bir pay

ayrrlard. Rüzgann, Allah için ayrdklanndan savurup putlar için ayrdklan

ksma götürdüünü yerinde brakrlar ve: «Allah’n buna ihtiyac yoktur»

derlerdi. Putlannn hissesinden, Allah için ayrdklan ksma savrulanlan ise alp

putlarn hissesine iade ederlerdi. Allah için ayrdklan hayvanlar ise Bahîra ve

Sâm diye adlandrdklar hayvanlardr.”3

ÜJjIÂj Uj jJl ejLO U Ü)l jJj

"Bunun gibi ortaklan, müriklerden çouna çocuklann
(kzlann) öldürmeyi ho gösterdi ki, hem kendilerini

mahvetsinler, hem de dinlerini kantnp bozsunlar! Allah

dileseydi bunu yapamazlard. Öyle ise onlan uydurduktan

ile babaa brak!" (Enam Sur. 137)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bn Abbâs’n,

Jis 1 ^ jSJ &>)* âyetini açklarken: "Onlara, çocuklann

öldürmeyi ho gösterdiler” dediini bildirir.
5

’ bn Ebî Hatim 4/1391 (7913).
1

En am Sur. 136

5 ibn Ebî Hatim 4/1391 (7914).

4 F.nam Sur. 137

s bn Ebî Hatim 4/1392 (7917).
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Abd b. Humeyd, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-

eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, jis jj)
1
âyetini

açklarken: “eytanlar, onlara açlk korkusuyla çocuklarn diri diri topraa

gömmelerini emretmitir" dedi.
2

u* dLP p V fuitj

O

“Onlar saçma düüncelerine göre dediler ki: «Bu (tanrlar

için ayrlan) hayvanlarla ekinler haramdr. Bunlar bizim

dilediimizden bakas yiyemez. Bunlar da binilmesi

yasaklanm hayvanlardr.» Birtakm hayvanlar da vardr k,

(Allah böyle emrediyor diye) Ona iftira ederek üzerlerine

Allah'n adn anmazlar. Yapmakta olduktan iftiralar

yüzünden Allah onlan cezalandracaktr/' (Enin. Sur. »8)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bn Abbâs'n,

fUil oIâ âyetini açklarken: “Hicr, hayvanlardan ve baka

eylerden Allah için (aynp) haram kldklardr" dediini bildirir.
3

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

Mücâhid’den bildirdiine göre fliil oii 3JÖ3) âyetinde kastedilen,

Allah için ve Allah'a ortak kotuklar eyler için ayrdklardr.4

Abdürrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, âyette geçen

(Spo- sözünün, haram klmak olduunu söyledi.
5

bn Ebî Hâtim, bn Zeyd’in, "Onlar saçma düüncelerine göre dediler ki:

"Bu (tanrlar için ayrlan) hayvanlarla ekinler haramdr. Bunlar bizim

dilediimizden bakas yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanm

’ Knam Sur. 137
J bn Ebî Hâtim 4/1393 (7919).

} bn Ebî Hâtim 4/1393 (7923).
4
4/1393 (7924).

5 Abdürrezzâk (1/219).
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hayvanlardr ...'
1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: O ekinleri, ilahlan

için haram kldlar ve: “Bunlan kadnlara haram kldk, erkekler ise yiyebilirler”

dediler. Yine: “Eer istersek kzlara da haram kldklanmzdan pay aynnz”

dediler. Onlar, (Allah böyle emrediyor diye) O'na iftira attlar.

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "Onlar saçma

düüncelerine göre dediler ki: «Bu (tanrlar için ayrlan) hayvanlarla ekinler

haramdr. Bunlar bizim dilediimizden bakas yiyemez. Bunlar da

binilmesi yasaklanm hayvanlardr.» Birtakm hayvanlar da vardr ki, (Allah

böyle emrediyor diye) O'na iftira ederek üzerlerine Allah'n adn anmazlar.

Yapmakta olduklar iftiralar yüzünden Allah onlar cezalandracaktr"3

âyetini açklarken öyle dedi: “Onlar: «Bunu, bizim istediimiz kiiler dndaki

kimselerin yemesi haramdr» dediler. Faydalanlmas haram klnan hayvanlar,

putlan için Bahîre, Sâibe ve Hâm kldklar hayvanlardr. Allah'n adnn

anlmad hayvanlardan kast ise doum annda ve keserken Allah’n adn
zikretmedikleri hayvanlardr.”4

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

Vâil'den bildirdiine göre "Birtakm hayvanlar da vardr ki, (Allah böyle

emrediyor diye) O'na iftira ederek üzerlerine Allah'n adn anmazlar.

Yapmakta olduklar iftiralar yüzünden Allah onlar cezalandracaktr
"5

âyetinde kastedilen hayvan, onunla hac yolculuuna çklmayan Bahîra adn
verdikleri hayvandr.

6

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebân b. Osman, bu âyeti (
oJufc)

eklinde okumutur .

7

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs,

bu âyeti (£> o>î) eklinde okurdu .

8

’ Enim Sur. 138
1 bn Ebî Hâtim 4/1393, 1394 (7925, 7927, 7932).

3 En’âm Sur. 138
4 bn Ebî Hâtim 4/1394 (7926, 7928, 7931).

5 Enam Sur. 138
6 bn Ebî Hâtim 4/1394 (7930).

7 Bahru'l-Muhît'e (4/231 ) bakn.
8 bn Cerîr (9/579).
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Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, bnu’z-Zübeyriin, bu âyeti
( fliil o

^) eklinde okuduunu bildirir.’

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, âyeti okurken, s.'y
_ ) eklinde

(3) harfini nasb eklinde okumutur.2

Ebû Ubeyd ve bnu’l-Enbârî, el-Mesâhifte, Harun'dan bildirir: 8u âyet,

Abdullah (b. Mes'ûd)'un kraatinde, (£> .>S fiili oÂi) eklindedir. 3

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Hasan(- Basri) bu âyeti (

eklinde (c) harfini merfu (ötre) olarak okurdu.4

o\j ^ ^

fcl
(

*4^*3 ^ (4» ^

a ^ /

"«Bu hayvanlarn karnlannda olan yavrular yalnz
erkeklerimize mahsus olup, elerimize yasaktr. Ölü

doacak olursa hepsi ona ortak olurlar» dediler. Allah bu

türlü sözlerin cezasn verecektir, çünkü O hakim dir,

bilendir.' (Kn âm Sur. 139)

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre ( oÖÂ j li 5J153

çiiiV) âyetinde kastedilen, hayvanlann sütüdür. 5

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

eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre "Bu hayvanlann karnlarnda olan

yavrular yalnz erkeklerimize mahsus olup, elerimize yasaktr. Ölü

doacak olursa hepsi ona ortak olurlar, dediler. Allah bu türlü sözlerin

1

Saîd b. Mansûr (Tefsîr

,

921).
1

Kisâî bu kelimeyi, merfu olarak, dierleri ise nasb ile okumutur. en-Ner'e (4/231)

bakn.
3 Bahru'I-Muhîfe (4/231) bakn.
4 Bahru 'l-Muhîfe (4/231) bak.n.

5 bn Cerîr (9/584) ve bn Ebî Hâtim 5/1395 (7935).
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cezasn verecektir, çünkü O hakîm'dir, bilendir
'1

âyetinde kastedilen

hayvan, Sâibe ve Bahîra'dr. Bunlan, hanmlanna haram klmlard. Allah,

onlarn bu türlü sözlerinin cezasn verecektir .

2

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde,

'Bu hayvanlarn karnlarnda olan yavrular yalnz erkeklerimize mahsus

olup, elerimize yasaktr. Ölü doacak olursa hepsi ona ortak olurlar,

dediler. Allah bu türlü sözlerin cezasn verecektir, çünkü O hakîm'dir,

bilendir
' 3

âyetini açklarken öyle dedi: "Bahîra'nn sütü, erkeklere helal,

kadnlara ise haram kabul edilirdi. Ölen hayvan ise hem erkeklere, hem de

kadnlara helal saylrd. Allah onlarn bu türlü (helal ve haram uydurarak)

yalan uydurmalarnn cezasn verecektir."

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, 'Bu

hayvanlarn karnlarnda olan yavrular yalnz erkeklerimize mahsus olup,

elerimize yasaktr, ölü doacak olursa hepsi ona ortak olurlar, dediler.

Allah bu türlü sözlerin cezasn verecektir, çünkü O hakîm'dir, bilendir
'

4

âyetini açklarken öyle dedi: "Keçi, erkek dourduu zaman onu keserlerdi

ve ondan sadece erkekler yiyebilirdi. Dii dourduu zaman ise onu

kesmezlerdi. Ölü doan hayvan ise hem erkekler, hem kadnlar tarafndan

yenebilirdi."

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'n, "Bu hayvanlarn karnlarnda olan yavrular

yalnz erkeklerimize mahsus olup, elerimize yasaktr, ölü doacak olursa

hepsi ona ortak olurlar, dediler. Allah bu türlü sözlerin cezasn verecektir,

çünkü O hakîm'dir, bilendir"* âyetini açklarken öyle dediini bildirir

"Hayvann sütünü kadnlara haram sayarlar ve bu sütü sadece erkekler

içebilirdi. Hayvan, erkek dourunca, doan yavruyu sadece erkekler

yiyebilirdi. Dii dourduu zaman ise onu kesmezlerdi. Ölü doan hayvan ise

hem erkekler, hem kadnlar tarafndan yenebilirdi ." 6

1

En am Sur. 139
J

ibn Ebî Hatim 5/1395, 13% (7936, 7938, 7941).

3 En’âm Sur. 139
4 Enam Sur. 139
5 En âm Sur. 139
0 bn Ebi Hatim 5/1395 (7933).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti (^iii eklinde

okurdu.

Buhârî, Tarih’te, Hz. Âie’nin öyle dediini bildirin “Bazlannz, maln

sadece erkek çocuklanna veriyor. Bu durumunuz, Müriklerin, âyette

belirtildii üzere: “Bu hayvanlarn karnlarnda olan yavrular yalnz

erkeklerimize mahsus olup, elerimize yasaktr ...”
1

demelerine

benzemektedir."
2

Ayâ\ sil U
i

füSljt iJ jtJI ü

5.44; ijîls Uj iJU iî ili Jlp

"Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarn
öldürenler ve Allah'n kendilerine verdii nimetleri Allah'a

iftira ederek haram sayanlar mahvolmulardr; onlar

saptmlardr, zaten doru yolda da deillerdi."

(En am Sur. 1 40)

Abd b. Humeyd, Buhârî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: “Araplarn cahilliini bilmek istersen, En'âm Sûresinin yüz

otuzuncu âyetinden, yüz krknc âyete kadar olan ksmn oku."3

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in krime'den bildirdiine göre

‘'Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarn öldürenler ve Allah'n

kendilerine verdii nimetleri Allah'a iftira ederek haram sayanlar

mahvolmulardr; onlar saptmlardr, zaten doru yolda da deillerdi"

âyeti, kzlarn diri diri topraa gömen Mudar ve Rabîa kabilesi hakknda nazil

olmutur. Onlardan bir erkek evlenirken kadnlara art koard: Eer kz

çocuklar douracak olursa bu kz çocuklardan birini sa brakrsa, bir dierini

(kincisini) kadn kendi elleriyle diri diri gömüp öldürecektir. Evlendii kadn,

evlenirken diri diri gömülmesi üzerine anlat kz çocuunu dourduunda

erkek ondan uzaklar ve ona: “Eer bu çocuu diri diri gömüp öldürmezsen

sen, bana, anamn srt gibisin" diyerek zhar yapard. O kadn kendi ailesine

' En'âm Sur. 139

* Buhârî (4/7).

3 Buhârî (3524) ve bn Kesir, Tefsîr'de (3/340) geçtii üzere bn Merdûye.
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gönderilir; kadnn kabilesinin kadnlan toplanr ve hep birden yardmlaarak

o kz çocuunu diri diri topraa gömerlerdi.

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

"Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarn öldürenler ve Allah'n

kendilerine verdii nimetleri Allah'a iftira ederek haram sayanlar

mahvolmulardr; onlar saplmlardr, zaten doru yolda da deillerdi”

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Bu gelenek Cahiliye halknn

uygulad bir eydi. Cahiliye döneminde, esir alnma ve açlk korkusuyla kz

çocuklann öldürürlerdi. Yine cahiller, eytann mallarna olan tahakkümüyle,

kendi mallarndan Bahîra, Sâibe, Vasîle ve Hâm diye adlandrdklar hayvanlan

aynp, kendi hayvanlarndan ve ekinlerinden bir ksmn haram saydlar. Bu

gelenekleri, eytan onlara öretti ve Allah'a iftira atarak haram saydlar."
1

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Ebû Rezîn, bu âyeti, ( I3 <iÜS J I3L0 âs

eklinde okumutur.

j&i fcjjlli olLp tisî jkj

\/\j yjl lal .jii JA j5T jjlsS iblisi jUjJlj o>J&\j Üît

"Çardakl ve çardaksz balar ina eden Allah'tr. Tadlan

çeitli ekin ve hurmalar, zeytin ve nan birbirine benzer ve

benzemez ekilde yaratan O’dur. Ürün verdii zaman
ürününden yiyin, devirildii ve biçildii gün hakkn verin;

israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez."
(En'âm Sur. 1 4 1

)

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bn Abbâs'm

öyle dediini bildirir: "Çardakl sözünden kastedilen, insanlar için hazrlanan

bahçelerdir. Çardakszlardan kastedilen ise dalarda ve ovalarda yetien

meyvelerdir."

Abd b. Humeyd'in Katâde’den bildirdiine göre çardakldan kastedilen,

ibn Ebî Hatim 5/1396 , 1397 (7943, 7946).
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çallarla ve kamlarla gölgelenen, çardaksz ise kendisine gölgelik

yaplmayan eylerdir.

Ebu'-eyh'in Ibn Abbâs’tan bildirdiine göre çardakl sözünden

kastedilen üzüm balandr.

Ebu'-eyh baka bir kanalla bn Abbâs’tan bildirir: “Çardakl bahçelerden

kast, üzüm balan gibi dallan çardak üzerine çkanlabilen eylerdir.

Çardaksz balardan kast ise, çardak üzerine çkarlamayan bitkilerdir.”

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre "Çardakl

ve çardaksz balar ina eden Allah’tr. Tadiar çeitli ekin ve hurmalar,

zeytin ve nar birbirine benzer ve benzemez ekilde yaratan O’dur..."’

âyetindeki meyveler, görünü olarak birbirlerine benzerler, ama tad olarak

birbirlerine benzemezler.

bnu'l-Münzir, en-Nehhâs, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Ebû Saîd el-

Hudrî’den, Resûlullah'n taiiaiiahu aieyt» mailim), ”... devirildii ve biçildii gün

hakkn verin ..."
2
sözünü açklarken: "Baaktan düeni verin" buyurmutur.

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebîeybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, en-Nehhâs ve

Beyhakî’nin, Sünen’de, bn Abbâs’tan bildirdiine göre “...devirildii ve

biçildii gün hakkn verin ..."4 âyetini, öür (onda bir) ve yans (yirmide bir)

verilmesiyle ilgili emir neshetmitir .

5

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atiyye el-Avfî,

“...devirildii ve biçildii gün hakkn verin ..."
6
âyetini açklarken öyle

dedi: “Ekinler biçilip dövüldüü ve taneleri aynld zaman onun bir ksmn
fakirelere verirlerdi. Öür (onda bir) ve yans (yirmide bir) verilmesiyle ilgili

emir bunu neshetti .”7

' En'âm Sur. 141

’ En'âm Sur. 141

’ En-Nehhâs (sh. 427) ve bn Kesir, Tefsir'do (3/342) geçtii üzere bn Merdûye.
* En'âm Sur. 141

s Saîd b. Mansûr
(Tefsir

.

928), bn Ebî eybe (3/185, 186), bn Ebî Hatim 5/1398 (7952),

en-Nehhâs (sh. 420) ve Beyhakî (4/132).
6 En'âm Sur. 141

7 bn Ebî eybe (3/186) ve bn Ebî Hatim 5/1398 (7954).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, en-Nâsih'te Ebû Dâvûd ve bnu'l-Münzir

bildirir: Süfyân der ki: Süddî'ye: “...devirildii ve biçildii gün hakkn

verin ..."
1

âyetini sorduumda: “Bu âyet Mekke'de nazil olmutur. Öür

(onda bir) ve yans (yirmide bir) verilmesiyle ilgili emir bunu neshetti" dedi.

Ben: “Bunu kimden naklediyorsun?" diye sorunca ise Süddî: “lim

adamlanndan” cevabn verdi .

2

en-Nehhâs, Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr,

“...devirildii ve biçildii gün hakkn verin ...*3
âyetini açklarken öyle

dedi: “Bu âyetin hükmü, zekat âyetinden önce geçeriiydi. Kii, ekininden

diledii kadarn verir, hayvann yemler ve yetimlerle miskinlere avuç avuç

verirdi, (zekat âyeti nazil olunca bu, belli bir kurala baland).
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “Zekat âyeti, Kuriân’daki

sadakayla ilgili bütün âyetleri neshetmitir" dedi .

5

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

Dahhâk'tan bildirdiine göre zekat âyeti, Kur’ân'daki sadakayla ilgili bütün

âyetleri neshetmitir.

6

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, en-Nehhâs, Ebu'-eyh, Taberânî, bn

Merdûye ve Beyhakî, Sünen 1

de, bn Ömer’in, “... devirildii ve biçildii gün

hakkn verin ..."7
âyetini açklarken: “Yanlanna gelip ihtiyaç sahibi olduunu

belli eden, ama istemeyen kiilere verdikleri sadaka kastedilmektedir"

dediini bildirir .

8

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Mücâhid, “...devirildii

1

En’âm Sur. 141
1 bn Ebî eybe (3/186).

1 En'âm Sur. 141

4 En-Nehhâs (sh. 419) ve Beyhakî (4/133).

5 bn Ebî Hâtim 5/1398 (7955).

6 Ebû Ubeyd, en-Nâsih'te (sh. 34) ve bn Ebî eybe (3/186).

7 En'âm Sur. 141
! bn Ebî eybe (3/185), en-Nehhâs, Nâsih'le (sh. 423), Taberânî, M. el-Evsaf la (6041)

ve Beyhakî 84/132). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (7/22) ravilerin güvenilir olduunu

söyledi.
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ve biçildii gün hakkn verin..."
1

âyetini açklarken öyle dedi: "Hasat

yaptn zaman, fakirler yanna gelince onlara da baaklardan ver. Ekini deste

yaptn zaman fakirler yanma gelince onlara da bu destelerden ver. Öütüp

savurduun zaman fakirler yanna gelince onlara da ver. Savurup topladn

ve ölçüsünü bildiin zaman ise ondan zekat ayr. Hurmalar yetiip, fakirler

geldiklerinde onlara da henüz ham olan hurmalardan ver. Onu topladn

zaman fakirler yanna gelirse, kendilerine topladn hurmalardan ver.

Hurmalar yp, miktan belli olduu zaman ise ondan zekat ayr."
2

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Meymûn b.

Mihrân ve Yezîd b. el-Esam'n öyle dediini bildirin "Medine halk,

hurmalarn topladklan bir daln getirip Mescid’e koyarlard. Fakirler gelip

sopayla dala vurur ve düen hurmalar yerlerdi, "...devirildii ve biçildii

gün hakkn verin..."3 âyeti buna iaret etmektedir.

ibn Ebî Hâtim ve Ebu’eyh'in bildirdiine göre Hammâd b. Ebî Süleymân,

"...devirildii ve biçildii gün hakkn verin..."1 âyetini açklarken:

"Sahabe, fakirlere ya olan hurmalardan yedirirlerdi” demitir.

3

Ebû Ubeyd, Ebû Dâvûd, Nâsih'te ve bnu’l-Münzir'in, Hasan( Basrî)'den

bildirdiine göre "...devirildii ve biçildii gün hakkn verin..."
6
âyetinden

kastedilen, hububat ve meyvelerden sadaka vermektir.

7

Ebû Ubeyd ve bnuM-Münzir'in Enes'ten bildirdiine göre Temîm

kabilesinden bir adam: "Ey Allah'n Resûlü! Ben, mal çok ama çocuklar, ailesi

ve etraf kalabalk olan biriyim. Bana, nasl infakta bulunacam söyle”

deyince, Hz. Peygamber (s*Miahu aleyh. »eseiM: "Malnn zekatn verirsin. Çünkü bu

' Enam Sur. 141
1

Saîd b. Mansûr ( Tefsir . 923), bn Ebî eybe 83/185, 186), bn Ebî Hâtim )5/1398 (7951)

ve Buhârî (1/244, muhtasar olarak).

3 En'âm Sur. 141

4 En'âm Sur. 141

5 bn Ebî Hâtim 5/1398 (7957).
6 En’âm Sur. 141
7 Ebû Ubeyd, Nâsih'te (sh. 32).
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senin için temizlenmedir, akrabalarm gözetirsin, dilencinin, komunun ve

fakirlerin de hakkn verirsin" buyurdu.'

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre a'bî: "Malda, zekat

dnda fakirlerin baka hakk da vardr” demitir.

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebu'l-Âliye’nin,

"... devirildii ve biçildii gün hakkn verin ..."3 âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: "Daha önce, zekat dnda bir miktar infakta bulunurlard.

Sonra bunda rekabete girerek açnya kaçnca, Yüce Allah, âyetin: "...israf

etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez"

4

ksmn indirdi .
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre bu âyet

Sâbit b. Kays b. e-emmâs hakknda inmitir. Sabit, hurmalar toplayp: "Bu

gün yanma kim gelirse ona bu hurmalardan yedireceim” dedi. Yanna gelen

herkese yedirdi ve akama kadar yannda hiç hurma kalmad. Bunun üzerine

Allah, âyetin: "...israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez"
6 ksmn

indirdi .

7

bn Ebî Hâtim, ufra'nn azatls Ömer'in: “Allah için infak ettiin hiçbir ey
israf saylmaz” dediini bildirir.

8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer, Allah için, Ebû Kubeys

da kadar altn infak etsen, yine de israf saylmaz. Allah'a isyan olan bir

hususta bir avuç infakta (harcamada) bulunsan bile bu israf saylr” demitir.

9

1 Ebû Ubcyd, Nâsih'le (sh. 36, 37).

1
Saîd b. Mansûr (Tefsîr. 926).

1 En am Sur. 141

4 En am Sur. 141

5 bn Ebî eybe (3/185, sadece ilk ksmn), bn Cerîr (5/614) ve bn Ebî Hâtim (5/1399

(7961).

‘

6 Erîâm Sur. 141

7 bn Cerîr (9/615) ve bn Ebî Hâtim 5/1399, 1465 (7966, 8384). bn Ebî Hâtim, ayetin

Mu'âz b. Cebel hakknda indiini söylemitir.
8 bn Ebî Hâtim 5/1466 (8388).

9 bn Ebî Hâtim 5/1399, 1465 (7962, 8381).
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Abdürrezzâk ve bn Ebî Hatim, Saîd b. el-Müseyyeb’in, “...israf etmeyin,

çünkü Allah müsrifleri sevmez" 1

âyetini açklarken: “Sadakay

yasaklamaynz. Aksi takdirde isyan etmi olursunuz" dediini bildirir.

2

bn Ebî Hatim, Avn b. Abdillah'n, “...israf etmeyin, çünkü Allah

müsrifleri sevmez" 3 âyetini açklarken: “Müsrif, bakasnn maln yiyen

kiidir" dediini bildirir .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, "Çardakl ve çardaksz

balar ina eden Allah'tr. Tadlar çeitli ekin ve hurmalar, zeytin ve nar

birbirine benzer ve benzemez ekilde yaratan O'dur. Ürün verdii zaman

ürününden yiyin, devirildii ve biçildii gün hakkn verin; israf etmeyin,

çünkü Allah müsrifleri sevmez"5
âyetini açklarken öyle dedi: “Hasadn

hakkndan kast, öürdür. Allah, idarecilere: «Hakknz olmayan alarak israf

etmeyiniz» buyurmu, mal sahiplerine, üründeki fakirin hakkn vermesini,

idarecilere de sadece haklar olan miktan almalann emretmitir."6

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre, "...israf

etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez"7
âyeti: “Bütün malnz verip sizler

muhtaç duruma dümeyiniz" mânâsndadtr .

8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka’b’n, "Çardakl ve

çardaksz balar ina eden Allah'tr. Tadlar çeitli ekin ve hurmalar, zeytin

ve nar birbirine benzer ve benzemez ekilde yaratan O'dur. Ürün verdii

zaman ürününden yiyin, devirildii ve biçildii gün hakkn verin; israf

etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez"9
âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: “Ürün verdii zaman, hurmalardan ve üzümlerden yiyiniz. Hasad

' En'âm Sur. 141
2 Abdürrezzâk (7267) ve bn Ebî Hâtim 5/1399, 1465 (7965, 8384).

} En'âm Sur. 141

4 bn Ebî Hâtim 5/1399, 1465 (7964, 8383).

s En'âm Sur. 141
6 bn Ebî Hâtim 5/1400 (7968)

7 En'âm Sur. 141
8 bn Ebî Hâtim 5/1399 (7967).

9 En'âm Sur. 141
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vakti geldii zaman ise (fakirin) hakkn veriniz. Verirken israf etmek, onu

verilmesi gereken yerlere vermemektir .’'
1

Ebu'-eyh, Süfyân b. Hüseyn’den, Ebû Biriin öyle dediini bildirin

nsanlar, yâs b. Mu’âviye’nin etrafnda toplanp: “sraf ne demektir?” diye

sorunca, yâs: “Allah’n emrine tecavüz ettiin ey israftr” cevabn verdi.”

Süfyân b. Hüseyni “Allah’n emirlerinden birini ihmal etmen de israftr”

demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, “...devirildii ve biçildii

gün hakkn verin ..."
3
âyetini açklarken öyle dedi: “Üründeki hak, içindeki

zekattr. Bize bildirildiine göre Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseiiem), yamurla veya

akarsuyla sulanan ya da sulanmadan toplanan mahsulden onda bir, parayla

sulanan mahsulden ise yirmide bir zekat verilmesini emretmitir. Bu,

ölçülebilen mahsuller için geçerlidir. Denildiine göre mahsuller be vesek

(üç yüz sa’)’a yetiince ondan zekat verilmesi gerekir. Ölçülemeyen

mahsullerden de, tpk ölçülebilen mahsuller gibi verilmesini müstehap

görürlerdi.”

bn Ebî Hatim, Nehhâs, bn Adiy ve Beyhakî’nin, Sünen’de, Enes b.

Mâlik’ten bildirdiine göre “...devirildii ve biçildii gün hakkn verin ..."3

âyetinden kastedilen, farz olan zekattr/

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

“...devirildii ve biçildii gün hakkn verin ..."3 âyetinden kastedilen,

ölçüldüü ve miktar belli olduu zaman farz olan zekattr.

6

bn Ebî eybe, Ebû Dâvûd, Nâsih'te ve Beyhakî’nin, Tâvus’tan bildirdiine

göre “...devirildii ve biçildii gün hakkn verin ..."
1

âyetinden kastedilen,

zekattr .

3

' bn Ebî Hatim 5/1399, 1465 (7963, 8382, ikinci ksmn).
1 Enam Sur. 141

3 En'âm Sur. 141

* bn Ebî Hatim 5/1398 (7953), en-Nehhâs (sh. 421), bn Adiy (7/2732) ve Beyhakî

(4/132). bn Adiy, ravilerden Yezîd b. Dirhem'in, sahabe ve tabiînden kopuk isnâdlarla

rivâyette bulunduunu söylemitir.

5 En'âm Sur. 141
4 bn Ebî Hâtim 5/1398 (7958).
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"Hayvanlardan yük tayan ve döek yaplanlar yaratan

O'dur. Allah'n size verdii nzktan yeyin, eytann ardna
dümeyin; üphesiz o sizin için apaçk bir dümandr."

(En'âm Sur. 142)

Firyâbî, Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânî, Ebu'-eyh ve Hâkim, bn Mes’ûd’un öyle dediini bildirir; “Yük

için yaratlandan kastedilen, develerdir. Döek yaplandan kast ise yük

tayamayan küçük develerdir.”3

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’n öyle dediini

bildirir: "Yük için yaratlanlardan kast, büyük develerdir. Döek yaplandan

kast ise küçük develerdir.”
4

Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen yük tayan ve

döek yaplandan kastedilen, sadece develerdir, üzerinde yük tanan,

(i.>3) ise kesilip yenilen develerdir.

et-Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak kendisine:

“Bana Yüce Allah'n, âyette geçen (ll>s sözünün mânâsn söyle”

deyince, bn Abbâs:
“Furu

,
küçük develerdir” cevabn verdi. Nâfi: "Peki,

Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca

da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Umeyye b. Ebi's-Salt'n:

“Keke beni görmeden önce

Da balarnda yavru develer otlatan biri olsaydm dediini bilmez

misin?”

1

1 En'âm Sur. 141

1 Beyhak (4/132).

J bn Ebî Hâtim 5/1400 (7970, 7974), Taberânî (9018) ve Hâkim (2/317, "sahih").

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/22) der ki: 'Taberânî, bu hadisi, Abdullah b.

Muhammed b. Saîd b. Ebî Meryem adnda birinden rivayet etmitir ve bu kii zayftr."
* bn Ebî Hâtim 5/1401 (7975, ikinci ksmn).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: Deve, at, katr ve eek gibi üzerinde yük talnan hayvanlardr.

(li>$) ise koyanlardr.’’
1

Abd b. Humeyd’in, Ebu'l-Âliye'den bildirdiine göre Deve ve

srdr. (lî> 9) ise koyun ve keçilerdir.

fi fJ*- j* ûr11
if.j jr11 ji *^UÎ

* fzsj[çL* jh fu-j! 4» uî

VJUI ut pt
r> oi^JT jî ^1 ^dl üfj jy

<>t. <dlit iJLii ü ^u.j i .14i P<r ft^S fu-jt oU

fjâi H »1 û| çi* /i UÜJI vîj^t â> rfJg5

"(Dii ve erkek olarak) sekiz e yaratt: Koyundan iki,

keçiden iki... De ki: O, bunlarn erkeklerini mi, diilerini mi,

yoksa bu iki diinin rahimlerinde bulunan yavrulan m
haram etti? Eer doru iseniz bana ilimle söyleyin. Deveden
de iki, srdan da iki (yaratt.) De ki: O bunlann erkeklerini

mi, diilerini mi, yoksa bu iki diinin rahimlerinde bulunan

yavrulan m haram kld? Yoksa Allah'n size böyle vasiyet

ettiine ahit mi oldunuz? Bilgisizce insanlan saptrmak
için Allah a kar yalan uydurandan kim daha zalimdir!

üphesiz Allah o zalimler topluluunu doru yola iletmez."

(En'nm Sur. 143, 144)

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

Sünct’de deiik kanallarla bn Abbâs’n: “Sekiz ein, deve, sr, koyun ve

keçiden olumaktadr" dediini bildirir.
3

’ Mesdilu Nâfi (261)
1 bn Cerîr (9/621) ve bn Ebî Hatim 5/1400, 1401 (7972, 7976).

3 bn Cerîr (3/349), bn Ebî Hâtim 1/336, 5/1402 (1771, 7986) ve Beyhakî (9/272).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî &3)
1

sözünü açklarken:

"Sîzler için, saydklarmdan, dii ve erkek olmak üzere sekiz çift indirdim”

demitir.
1

Abd b. Humeyd'in Katâde'den bildirdiine göre îiCs)
3 sözünde geçen

erkek ve diinin her biri bir çift saylr.

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

Mücâhid'den bildirdiine göre â^jll)
4 sözünden kastedilen, Allah'n

yasaklam olduu Bahira ve Sâibe'dir.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Leys b. Ebî Süleym der ki: "Manda ve

Buhtî (uzun boyunlu bir deve cinsi) bu sekiz çifttendir.''
6

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim deiik kanallarla, bn Abbâs’n, "(Dii ve

erkek olarak) sekiz e yaratt: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunlarn

erkeklerini mi, diilerini mi, yoksa bu iki diinin rahimlerinde bulunan

yavrular m haram etti? Eer doru iseniz bana ilimle söyleyin
"7

âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: "Bunlar, dört çifttir ve Ben, bunlardan hiç

birini haram klmadm. Rahim, dii veya erkekten bakasn m tar! Öyleyse

neden bazsn haram, bazsn helal klyorsunuz. Bunlann, yani Cahiliye

döneminde müriklerin haram kld hayvanlann hepsi helaldir.”
8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre ( lif

<di. >Mâ:âi)
9 sözünden kastedilen, rahimlerin taddr. 10

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, sözünü açklarken

öyle dedi: "Müriklerin, hayvanlardan bazlarn haram sayp: "Allah bize

’ Enam Sur. 143
1 bn Ebî Hâtim 5/1402 (7988).

J Enam Sur. 143
* Enam Sur. 143

5 bn Ebî Hâtim 5/1402 (7989).
6 bn Ebî Hâtim 5/1403 (7990).

7 En’âm Sur. 143
8 bn Ebî Hâtim 5/1403 (7991, 7993, 7995).

9 Enam Sur. 143
10 bn Ebî Hâtim 5/1403 (7994).
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böyle emretti” demeleri sebebiyle, Yüce Allah: “Bilgisizce insanlar

saptrmak için Allah'a kar yalan uydurandan kim daha zalimdir
" 1

buyurmutur .”2

«s* ûtSfj ^J u ^w S ji

<î jî jijrr jt Uj j\
. ' ' * ' '

*

"De ki: Bana vahyolunanda, le veya aktlm kan yahut

domuz eti -ki pisliin kendisidir- ya da günah ilenerek

Allah tan bakas adna kesilmi bir hayvandan baka,
yiyecek kimseye haram klnm birey bulamyorum.

Bakasna zarar vermemek ve snn amamak üzere kim
(bunlardan) yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin

balayan ve esirgeyendir." (Kn *m Sur. i4s)

Abd b. Humeyd, Tâvus'un: “Cahiliye halk, baz eyleri helal, baz eyleri de

haram sayyorlard. Bunun üzerine, “De ki: Bana vahyolunanda, le veya

aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin kendisidir- ya da günah ilenerek

Allah'tan bakas adna kesilmi bir hayvandan baka, yiyecek kimseye

haram klnm birey bulamyorum. Bakasna zarar vermemek ve snr
amamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin

balayan ve esirgeyendir
" 3

âyeti nazil oldu” dediini bildirir.

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn

Merdûye bildirir: bn Abbâs: “Cahiliye halk, baz eyleri yiyor, baz eyleri de

pis sayp yemiyorlard. Allah, Peygamberini gönderip Kitabn indirerek,

helalini ve haramn beyan etti. Allah'n helal kld helal, haram kld da

haramdr. Hakknda bir ey söylemedikleri ise affedilmi eylerdir” deyip: “De

ki: Bana vahyolunanda, le veya aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin

kendisidir- ya da günah ilenerek Allah tan bakas adna kesilmi bir

hayvandan baka, yiyecek kimseye haram klnm birey bulamyorum.

1 EVâm Sur. 144
2 bn Ebî Hatim 5/1404 (7999).

3 En’âm Sur. 145
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Bakasna zarar vermemek ve snr amamak üzere kim (bunlardan)

yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan ve esirgeyendir'” âyetini

okudu .

2

Abdürrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs: “De ki:

Bana vahyolunanda, le veya aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin

kendisidir- ya da günah ilenerek Allah'tan bakas adna kesilmi bir

hayvandan baka, yiyecek kimseye haram klnm birey bulamyorum.

Bakasna zarar vermemek ve snr amamak üzere kim (bunlardan)

yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan ve esirgeyendir" 3 âyetini

okuyup: “Bunun dndakiler helaldir" dedi .

4

Buhârî, Ebû Dâvûd, bnu'l-Münzir, en-Nehhâs ve Ebu’-eyh'in bildirdiine

göre Amr b. Dînâr der ki: Câbir b. Zeyd’e: “Resûlullah'n (saUlahu aleyhi »eseiieml,

Hayber zamannda, ehli eeklerin etini haram kldn iddia ediyorlar"

dediimde: “Hakem b. Amr el-ifâri de Basra'dayken Hz. Peygamber'den

(saiiaiiahu aleyh, vesellem) ayn hükmü naklediyordu ama bn Abbâs, bunun doru

olmadn söyledi ve: “De ki: Bana vahyolunanda, le veya aktlm kan

yahut domuz eti -ki pisliin kendisidir- ya da günah ilenerek Allah'tan

bakas adna kesilmi bir hayvandan baka, yiyecek kimseye haram

klnm birey bulamyorum. Bakasna zarar vermemek ve snr amamak
üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan

ve esirgeyendir" 5
âyetini okudu ."6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hayvanlardan, Yüce

Allah'n Kitab'nda: “De ki: Bana vahyolunanda, le veya aktlm kan yahut

domuz eti -ki pisliin kendisidir- ya da günah ilenerek Allah'tan bakas
adna kesilmi bir hayvandan baka, yiyecek kimseye haram klnm birey

bulamyorum. Bakasna zarar vermemek ve snr amamak üzere kim

1 En’âm Sur. 145
1 Ebû Dâvûd (3800), bn Ebî Hatim 5/1404 (8000), Hâkim (2/317, "sahîh") ve bn Kcsîr,

Tefsîr'dc (3/347) geçtii üzere bn Merdûye. Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvûd, 3225).

5 En'âm Sur. 145
4 Abdürrezzâk (1/220).

* Enam Sur. 145
6
Buhâri (5529), Ebû Dâvûd (3808) ve en-Nehhâs (sh. 434).
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(bunlardan) yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan ve

esirgeyendir
" 1

âyetiyle haram kldktan dnda haram olan yoktur."
1

Saîd b. Mansûr, Ebû Dâvûd, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Ömer'e: "Kirpi etini yemenin hükmü sorulunca, "De ki: Bana

vahyolunanda, le veya aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin

kendisidir* ya da günah ilenerek Allah'tan bakas adna kesilmi bir

hayvandan baka, yiyecek kimseye haram klnm birey bulamyorum.

Bakasna zarar vermemek ve snr amamak üzere kim (bunlardan)

yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan ve esirgeyendir
"3 âyetini

okudu. Yanndaki bir ihtiyar: "Ebû Hureyre'nin Resûlullah'n (»llalahu aleyhi vesellem)

yannda kirpiden bahsedilince: «O, pis hayvanlardan biridir» buyurduunu

iittim" deyince, bn Ömer: "Eer bunu Hz. Peygamber (sBlallahu aleyhi vesellem)

söylediyse" dedii gibidir" karln verdi .

11

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, en-Nehhâs, Ebu'-eyh ve bn Merdûye

bildiriyor: Hz. Âie'ye yrtc hayvanlarn az dili olanlarnn ve pençeleriyle

avlanan kulann hükmü sorulunca, "De ki: Bana vahyolunanda, le veya

aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin kendisidir- ya da günah ilenerek

Allah'tan bakas adna kesilmi bir hayvandan baka, yiyecek kimseye

haram klnm birey bulamyorum. Bakasna zarar vermemek ve snr
amamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin

balayan ve esirgeyendir
"5 âyetini okurdu .

6

Ahmed, Buhârî, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn

Merdüye, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: evde binti Zem’a’nn birola
ölünce Resûlullah'a (saiiiiahu aleyhi vesellem): “Ey Allah'n Resûlü! Olam Öldü" dedi.

Resûlullah (saliaiBhu aleyhi vesellem): "Onun derisini alsaydm ya" buyurunca, evde:

"Ey Allah'n Resûlü! Ölen bir olan derisini mi alacaz?” diye sordu. Bunun

üzerine Hz. Peygamber (sabiiahu aleyhi vesellem): "De ki: Bana vahyolunanda, le veya

' En'âm Sur. 145
J bn Ebî Hâtim 5/1406 (8006).

3 En'âm Sur. 145
4 bn Kesir, Tefsir'de (3/347) geçtii üzere bn Abbâs, Ebû Dâvûd (3799) ve bn Ebî

Hâtim 5/1406 (8007). Elbânî, [DalfSünen Ebî Dâvûd, 814)
4 En'âm Sur 145
6 bn Ebî Hâtim 5/1407 (8011) ve en-Nehhâs (sh. 434).
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aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin kendisidir- ya da günah ilenerek

Allah'tan bakas adna kesilmi bir hayvandan baka, yiyecek kimseye

haram klnm birey bulamyorum. Bakasna zarar vermemek ve snr
amamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin

balayan ve esirgeyendir
"1

âyetini okudu ve: "Siz onu yemeyeceksiniz,

sadece ondan faydalanmak için (deriyi) tabaklayacaksnz " buyurdu. evde

birini gönderip olan derisini yüzdürdü ve onu tabaklayp su tulumu

yaparak eskiyinceye kadar kulland .

2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "De ki: Bana

vahyolunanda, le veya aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin

kendisidir- ya da günah ilenerek Allah'tan bakas adna kesilmi bir

hayvandan baka, yiyecek kimseye haram klnm birey bulamyorum.

Bakasna zarar vermemek ve snr amamak üzere kim (bunlardan)

yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan ve esirgeyendir
"3

âyetini

okudu ve öyle dedi: “Ölen hayvann yenmesi, yani eti haram klnmtr. Ölen

hayvann derisi, dii, kemii, kl ve yünü helaldir."
4

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in, bn Abbâs’tan bildirdiine

göre âyette geçen US) sözünden kastedilen akm kandr .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Cahiliye halk, hayvan

boazladklar zaman, onun ah damarlarn kesip akan kan alp yerler ve:

“Bu, aktlm kandr” derlerdi .*
3

Abdünrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde

der ki: “Aktlan kan haram klnmtr. Et ve etin içinde kalan kan yemekte bir

saknca yoktur."7

1 En am Sur. 145
J Ahmed 5/156 (33026), Buhârî (6686), Nesâî (4251), bn Ebî Hâtim 5/1405, 1406 (8003,

8005) ve Taberârû (11765, 11766). Buhârî'nin rivayetinde âyet yoktur.

3 En'âm Sur. 145
4 bn Ebî Hâtim 5/1405 (8004).

s bn Ebî Hâtim 5/14406 (8008).
6 bn Ebî Hâtim 5/1407 (8012).

7 Abdürrezzâk (1/221) vc bn Ebî Hâtim 5/1307 (7013).
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Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-

eyh’in bildirdiine göre Ikrime der ki: “Eer, "De ki: Bana vahyolunanda, le

veya aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin kendisidir- ya da günah

ilenerek Allah'tan bakas adna kesilmi bir hayvandan baka, yiyecek

kimseye haram klnm birey bulamyorum. Bakasna zarar vermemek ve

snr amamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalrsa bilsin ki

Rabbin balayan ve esirgeyendir
"1

âyeti olmasayd, Yahudi'lerin ette

damarlar bulup aratrmalar gibi, müslümanlar da öylece yapacaklard .” 2

bnu'l-Münzir’in bn Cüreyc’den bildirdiine göre ISS) sözünden

kastedilen akm kandr. Damarlarda kalan kan yemekte bir saknca yoktur.

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh ve Beyhakî,

Sünen’de, krime’den bildirir: bn Abbâs’a bir adam gelerek: “Boazlanan

hayvann dalaklarn yiyebilir miyim?” diye sorunca, bn Abbâs: “Evet”

cevabn verdi. Adam: “Ama dalan geneli kandan olumaktadr” deyince,

bn Abbâs: “Allah, aktlan kan haram klmtr” karln verdi .

3

Abd b. Humeyd ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Ebû Miclez, olan
boazland ksmda veya kazann üst tarafnda olan kan hakknda: “Bunda

bir saknca yoktur. Yasaklanan, aktlm olan kandr” dedi.

Ebu’-eyh ve bn Merdûye, bn Ömer ve Hz. Âie'nin: "De ki: Bana

vahyolunanda, le veya aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin

kendisidir- ya da günah ilenerek Allah’tan bakas adna kesilmi bir

hayvandan baka, yiyecek kimseye haram klnm birey bulamyorum.

Bakasna zarar vermemek ve snr amamak üzere kim (bunlardan)

yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan ve esirgeyendir
"4

âyetinde zikredilmeyen her eyi yemekte bir saknca yoktur, dediini bildirir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre a’bî'ye, fil ve aslan etinin hükmü

sorulunca, "De ki: Bana vahyolunanda, le veya aktlm kan yahut domuz

eti -ki pisliin kendisidir- ya da günah ilenerek Allah'tan bakas adna

1 En'âm Sur. 145
2 Abdürrezzâk (1/220), Saîd b. Mansûr (Tefsîr. 933) ve bn Ebî Hatim 5/1407 (8014).

3 bn Ebî eybe (8/86), bn Ebî Hatim 5/1406 (8009) ve Beyhakî (10/8).

4 En am Sur. 145
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kesilmi bir hayvandan baka, yiyecek kimseye haram klnm birey

bulamyorum. Bakasna zarar vermemek ve snr amamak üzere kim

(bunlardan) yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan ve

esirgeyendir*' âyetini okudu.

bn Ebî eybe ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bnu'l-Hanefiyye'ye ylan

balnn hükmü sorulunca, “De ki: Bana vahyolunanda, le veya aktlm
kan yahut domuz eti -ki pisliin kendisidir- ya da günah ilenerek Allah'tan

bakas adna kesilmi bir hayvandan baka, yiyecek kimseye haram

klnm birey bulamyorum. Bakasna zarar vermemek ve snr amamak
üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan
ve esirgeyendir*

2
âyetini okudu.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs'a, köpek, kurt, kedi gibi

hayvanlarn ücreti sorulunca, “Ey nananlar! Size açklannca hounuza

gitmeyecek eyleri sormayn. Kur'ân indirilirken onlar sorarsanz size

açklanr (ama üzülürsünüz). Allah sorduunuz eyleri atfetmitir. Allah

Balayan’dr, Halim'dir* 3
âyetini okuyup: “Resûlullah'n (uiiaiiahu aleyhi vnciitnO

ashab baz eyleri kerih görür, ama haram saymazlard. Allah bir kitap

indirmi, baz eyleri helal baz eyleri haram klmtr. Yine Kitab'nda, "De ki:

Bana vahyolunanda, le veya aktlm kan yahut domuz eti -ki pisliin

kendisidir- ya da günah ilenerek Allah'tan bakas adna kesilmi bir

hayvandan baka, yiyecek kimseye haram klnm birey bulamyorum.

Bakasna zarar vermemek ve snr amamak üzere kim (bunlardan)

yemek zorunda kalrsa bilsin ki Rabbin balayan ve esirgeyendir*4

buyurmutur2
' cevabn verdi.

ibn Ebî eybe, Buhâri, Müslim ve Nesâî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiuiahu »leyhi vesBiiem), Hayber günü, ehli eeklerin etinin yenmesini

haram klmtr.

5

1 En'âm Sur. 145
1 En'âm Sur. 145

3 Mâide Sur. 101

* En'âm Sur. 145

5 bn Ebî eybe (8/73), Buhâri (4217, 4218), Müslim (561) ve Nesâ (4347, 4348).
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bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Tirmizî'nin Câbir b.

Abdillah'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiitiiahu aleyh «sefam), Hayber günü,

ehli eeklerin etinin yenmesini haram klm, atlann etinin ise yenmesine

ruhsat vermitir .

1

Buhârî, Müslim ve Nesâî'nin bildirdiine göre Resûlullah’a (sattoUshu aleyhi veseiBm)

bir adam gelip: “Eekler yenildi" dedi. Sonra baka birisi gelip: “Eekleri

(yiyip) bitirdiler" deyince, Resûlullah MUMu aleyhi «sefam) birine emretti ve bu kii,

halka: “Allah ve Resûlü, ehli eeklerin etini yemenizi haram kld, onlarn eti

pistir" diye seslendi. Bunun üzerine eek etiyle dolup taan kazanlar

döküldü .

2

Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin, Ebû

Sa’lebe el-Huenî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (niiaiiahu aiyhi nnHsm) Hayber

günü az dii olan yrtc hayvanlann etini yasaklamtr .
3

Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: “Hz. Peygamber Uaiiaiiahu aleyhi vaseiiem), Hayber günü az dii olan yrtc

hayvanlarn ve pençesi olan kulann etini yasaklamtr."4

Ebû Dâvûd, Hâlid b. el-Velîd’in öyle dediini bildirin Resûlullah (saUlahu aleyh

«sefam) ile beraber Hayber savana katldm. Yahudiler gelip, halkn alarlna

ak edip hayvanlarn talan ettiini söyleyince, Hz. Peygamber (safaiBhu aleyh «sefam):

"unu bilin ki, anlamal olarak müslüman topraklarnda yaayan gayr-

müslimlerin mallarn haksz yere ellerinden almak helâl olmaz. Ehli eek eti

size haram olduu gibi at ve katr da haramdr. Az dii olan yrtc hayvanlar

ve pençesi olan kulann eti de haramdr" buyurdu .

5

bn Ebî eybe ve Tirmizî'nin bildirdiine göre Câbir der ki: “Hayber günü

Resûlullah (saiyiahj aleyh «sefam), ehli eek ve katrlann etini, az dii olan yrtc

1 bn Ebî eybe (8/68), Buhârî (4219), Müslim (1941), Ebû Dâvûd (3788, 3808) ve

Tirmizî (1793).
J bn Ebî eybe (8/74), Buhârî (2991, 4198, 5528) ve Müslim (1940).

3 Mâlik (2/496), Buhârî (5530), Müslim (1932), Ebû Dâvûd (3802), Tirmizî (1477),

Nesâî (4336) ve bn Mâce (3232).

4 Müslim (1934), F.bû Dâvûd (3805), Nesâî (4359) ve bn Mâce (3234).

3 Ebû Dâvûd (3790, 3806) Elbânî, {Dal/Sünen Ebî Dâvûd, 810, 815).
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hayvanlarn, pençesi olan kularn, hedef tahtas yaplp öldürülen

hayvanlarn, gasbedilmi ve çalnt hayvann etinin yenmesini yasaklad."

bn Ebî eybe ve Tirmizî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Allah'n

Resûlü (sBiiaiiaiu sieyhi veseiBm) Hayber günü, az dii olan yrtc hayvanlarn, hedef

tahtas yaplarak öldürülmü hayvann ve ehli eein etinin yenmesini

yasaklamtr .

1

Tirmizî'nin rbâd b. Sâriye'den bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi vesallem)

Hayber günü, az dii olan yrtc hayvanlarn, pençesi olan kulann ve ehli

eeklerin etini yasaklamtr.

3

Abdürrezzâk, Musannefte, Mekhûl’ün öyle dediini bildirir: “Resûlullah

(saiiaiiBhu sieyti veseiiem) Hayber günü, ehli eeklerin etini, hamile olan esir cariyelere

yaklamay, taksim edilmeden önce ganimetten bir ey satmay ve az dii

olan yrtc hayvanlann etini yemeyi yasaklad." 3

bn Ebî eybe, Kâsm ve Mekhûl vastasyla, Ebû Umâme'den bildirdiine

göre Resûlullah UaiiaiBhu Beyh. *eseiiem) Hayber günü ehli eek etinin, az dii olan

yrtc hayvanlann yenmesini yasaklad. Hamile olan esir kadnlar doum
yapmadan onunla cinsel iliki kurulmasn, taksim edilmeden önce

ganimetteki payn satlmasn, meyvelerin ne kadar ürün verecei belli olacak

duruma gelmedikçe satlmamasn emretti. O gün, saçna ek yapan ve saçnn

baka kadnn saçna eklenmesine izin veren kadna, derisine dövme yapan,

yaptran, (musibet annda) yüzünü trmalayan ve gömleinin yakasn yrtan

kadna lanet etti ."
4

Ebû Oâvûd, Tirmizî ve bn Mâce'nin, Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiaiiahu dey* ««Hem), kedi etinin yenmesini ve ondan alnan ücreti

yasaklamtr.

5

’ bn Ebî eybe (5/397, 8/73, 14/468) ve Tirmizî (1478). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Sünen et-Tirmizî, 1195).

* Tirmizî (1474). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1191).

3 Abdürrezzâk (8706).

4 bn Ebî eybe (14/468).

J Ebû Dâvûd (3480), Trmizi (1280) ve bn Mâce (3250). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2971).



250 ^ En'âtn Sûresi&

Mâlik, âfiî, (bn Ebî eybe, Buhârî, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce'nin bn
Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah'a (ssiidlohu aleyhi veaifem) keler etinin hükmü

sorulunca: "Ben onu ne yerim, ne de yasaklarm" buyurdu.’

Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve bn Mâce bildirir. Hâlid b. el-

Velîd, Resûlullah (saiiaiBta aleyh! veaeiiem) ile beraber Meymûne'nin evine girince,

piirilmi bir keler getirdiler. Hz. Peygamber Maiiata Bieyh «ailem) ona elini

uzatnca, hanmlanndan biri: “Resûlullah'a Maihta aleyhi «ailem) ne yediini

bildirin" dedi. Resûlullah'n MaMm aleyhi ««Nem) eleri: “Bu kelerdir ey Allah'n

Resûlü!” deyince, Hz. Peygamber (nhfahu aleyh ««»em) elini çekti. Ben: “Ey Allah'n

Resûlü! Bunun yenmesi haramdr?" diye sorduumda, Hz. Peygamber (sahilahu

aleyhi «satan): "Hayr ama bu, kavmimin topranda yaayan bir hayvan deildir.

Bu sebeple ondan tiksinti duyuyorum" Hâlid der ki: “Bunun üzerine keleri

önüme çektim ve Resûlullah (tahtam aleyhi «atan) bana bakarken ben yedim ."2

bn Ebî eybe, Ebû Dâvûd, Nesâî ve bn Mâce, Sâbit b. Vedîa'nn öyle

dediini bildirir: Resûlullah (salisilata aleyhi «allem) ile beraber bir askeri birlikteyken

birkaç keler yakaladk. Ben onlardan birini kzartp Resûlullah'a Mhta aieyt

«allm) getirdim ve önüne koydum. Allah'n Resûlü Makta *yh «stan) bir çöp alp

onunla (kelerin) pamaklann saydktan sonra: "srail oullarndan bir

topluluk yerde yürüyen hayvanlar ekline çevrilmitir. Ancak ben (onlarn

çevrildii) bu hayvann hangi hayvan olduunu bilmiyorum " buyurdu ve (bu

keleri) yemedi, yenmesini de yasaklamad .

3

Ebû Dâvûd'un, Hâlid b. el-Huveyris’ten bildirdiine göre Abdullah b. Amr,

Sfâh denilen yerdeyken, tavan avlam olan bir adam, kendisine: “Tavan

hakknda ne dersin?" diye sordu. bn Amr: “Ben, Resûlullah'n (saiBiahu leyh «allem)

yannda otururken, kendisine tavan getirildi. Hz. Peygamber Meiiata aleyhi «sdiem)

onu yemedi, yenmesini de yasaklamad ve onun hayz görmekte olduunu

söyledi” cevabn verdi .

4

1 Mâlik (2/968), 3afiî 2/370 (ifâu'l-Ayy 611), bn Ebî eybe (8/78), Buhâri (5536),

Tirmizî (1790), Nesâî (4325, 4326) ve bn Mâce (3242).
2 Mâlik (2/968), Buhârî (5391, 5400, 5537), Müslim (1945, 1946), Ebû Dâvûd (3794),

Nesâî (4327, 4328) ve bn Mâce (3242).

3 bn Ebî eybe (8/79), Ebû Dâvûd (3795), Nesâî (4331, 4333) ve bn Mâce (3238). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî DSvud, 3223).

4 Ebû Dâvûd (3792). Elbânî (Da 7/ Sünen Ebî Dâvûd, 811).
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bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin

bildirdiine göre Enes der ki: Merruzzahran denilen yerde bir tavan

ürküttük, oradakiler tavann peinden kotular, ama ben ona yetiip

yakaladm ve Ebû Talha’ya getirdim. Ebû Talha onu kesip bir budunu

Resûlullah’a (ssllellshu aleyh, vesilem) gönderince, Allah'n Resûlü (saJMahu aleyhi veseilem) onu

kabul etti.

bn Ebî eybe, Tirmizî ve bn Mâce, Huzeyme b. Cez es-Sülemî’nin öyle

dediini bildirir "Resûlullah'a (sBiaiiahu aleyhi veselem), srtlan eti yemenin hükmünü

sorduumda: "Srtlan etini kim yer ki?" karln verdi. Kurt eti yemenin

hükmünü sorduumda: "Hayrl kimseler kurt eti yer mi?" karln verdi.

bn Mâce’nin lafznda ise öyledir: Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi veseiiam): “Ey Allah'n

Resûlü! Sana yeryüzündeki baz hayvanlar hakknda sormak istiyorum, tilki

haknda ne dersin?" diye sorduumda, Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi veseiiem): "Tilki

etini kim yer ki?" cevabn verdi. Ben: “Keler hakknda ne dersin?" diye

sorunca: "Onu ne yerim, ne de haram olduunu söylerim" cevabn verdi. Ben:

“Neden ey Allah'n Resûlü?" diye sorunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesailem):

"Ümmetlerden birisi kayboldu ve beni (bu ümmetin onlara dönütürüldüü

konusunda) üphelendiren bir mahlûkat türü gördüm" cevabn verdi. Ben: “Ey

Allah'n Resûlü! Tavan hakknda ne dersin?” diye sorunca, Resûlullah MaiMu

Bieyhi nodiem): "Onu ne yerim, ne de haram olduunu söylerim" cevabn verdi.

Ben: "Neden ey Allah'n Resûlü?” diye sorunca, Hz. Peygamber (safiaiahu aleyhi

veseHem): "Bana, tavann hayz olduu bildirildi" cevabn verdi .

1

bn Mâce’nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: “Allah'n Resûlü (saiialiahu aleyhi

yeseiien) ona fâsk dedii halde kargay kim yer ki? Vallahi karga temiz (yenen)

hayvanlardan deildir.

"

J

Ebû Dâvûd ve Tirmizî, brâhîm b. Ömer b. Sefine vastasyla, babasndan,

dedesinin: “Resûlullah (saiialiahu aleyhi »eseiM ile beraber toy kuu eti yedim”

dediini bildirir.

3

bn Ebî eybe (8/63), Tirmizî (1792, zayf olduunu söyledi) ve bn Mâce (3237,

3245). Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 696, 698).

' bn Mâce (3248) Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2628).

5 Ebû Dâvûd (3797) ve Tirmizî (1828) Elbânî, Da'îfSünen et-Tmmzi, 308)
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Buhârî. Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Ebû Mûsa'nn: “Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi

»Bsellem) tavuk eti yedini gördüm” dediini bildirir .

1

Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Abdurrahman b. Ebî Ammârîn

öyle dediini bildirir: Câbir’e: “Srtlan av hayvan mdr?” diye sorduumda:

“Evet” cevabn verdi. Ben: “Onu yiyebilir miyim?” diye sorunca ise yine:

“Evet” cevabn verdi. Ben: “Bunu Resûlullah (»naiiahu aleyhi veseiiem) mi söyledi?” diye

sorunca, yine: “Evet” karln verdi .

1

iytj

çtou &l U j\ lîlj>jl jt U di**- U VI L&j+J

tâUÎ Üb

“Yahud ilere bütün trnakl hayvanlan haram kldk.
Srtlarnda yahut barsaklannda tadklar ya da kemie

karan yalar hariç olmak üzere sr ve koyunun iç

yalann da onlara haram kldk. Bu, zulümleri yüzünden
onlara verdiimiz cezâdr. Biz elbette doru söyleyeniz."

(En'âm Sur. 146)

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen trnakl

hayvanlardan kast, parmaklan birbirinden ayn olmayan, deve ve deve kuu

gibi hayvanlardr.
3

ibn Cerîr, bnu’I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin, Sünen ’de

bildirdiine göre bn Abbâs, âyette geçen trnakl hayvanlardan kastedilenin,

deve ve devekuu olduunu söyledi .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde der ki: “Âyette geçen

trnakllardan kastedilenin deve, devekuu, baz kular ve balklar olduu

söylenirdi.”

’ Buhârî (551 7), Müslim 1649 (9), Tirmizî (1827) ve Nesâî (4357, 4358).
1 Ebû Dâvûd (3801), Tirmizî (851, 1791, “sahih”), Nesâî (2836, 4334) ve îbn Mâce

(3236). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen ibn Mâce, 2620).

5 îbn Ebî Hatim 5/1410 (8033).

4 bn Cerîr (9/638) ve Beyhakî (10/53).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "Yahudilere bütün trnakl

hayvanlan haram kldk...."' âyetini açklarken öyle dedi: "Yasaklanan

hayvanlar, parmaklar birbirinden ayn olmayan hayvanlardr. Yahudiler

parmaklan birbirinden ayn olan hayvanlar yerdi. Tavuk ve kularn

parmaklan birbirinden ayn olduu için Yahudiler onlan yerdi. Deve, deve

kuu, kaz gibi parmak aralan aynk (yanlm) olmayan hayvanlan ise

yemezlerdi. Ayn zamanda yabani eek eti de yemezlerdi.”

Ebu'-eyh'in Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre, Yahudilere haram

klnan hayvanlar arasnda horoz da vardr.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Yahudilere bütün trnakl

hayvanlar haram kldk ...."
2
âyetini açklarken öyle dedi: "Parmaklan ayr

olmayan her hayvan onlara haramd. Parmaklan ayrlan hayvanlar ise

yerlerdi. Yahudiler, deve, devekuu, ördek, kaz ve yabani eek etini

yemezlerdi.”

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye'nin

Câbir b. Abdilah'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiatiahu aleyhi nadan): "Allah

Yahudileri kahiretsin! Allah onlara iç yan haram klnca, onu eritip satarak

parasn yediler

"

buyurmutur.

3

bn Merdûye'nin Usâme b. Zeyd'den bildirdiine göre Allah'n Resûlü

(ssiiaiisKu aleyhi vBssllsn) öyle buyurdu: "Allah Yahudilere lanet etsin! ç ya onlara

haram klnnca, onu eritip satarak parasn yediler."

Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye'nin Ömer b. el-

Hattâd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (satiBiiahu aleyhi mdiam) öyle buyurdu:

"Allah Yahudilere lanet etsin ! çya onlara haram klnnca, onu eritip satarak

parasn yediler."

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n (saiiailahu aleyhi vesellem): "Allah

Yahudileri kahiretsin! Allah onlara iç yan haram klnca, onu eritip satarak

parasn yediler" buyurduunu nakleder.

' En'âm Sur. 146
1 En’âm Sur. 146
3 Buhârî (2236, 4633), Müslim (1581), Ebû Dâvûd (3486, 3487), Tirmizî (1297), Nesâî

(4267, 4683) ve bn Mâce (2167).
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Ebû Dâvûd ve bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiailehu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: “Allah Yahudilere lanet etsin !-

Resûlullah (saitaiiahu aleyhi vesellem) bunu üç defa söyledi- ç ya onlara haram

klnnca, onu eritip satarak parasn yediler. Allah, bir toplulua hangi hayvan

haram klsa, onun yan da haram klar."'

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

bildirdiine göre bn Abbâs âyeti açklarken, Allah'n, onlara hayvann

srtndaki ve barsaka yapm olan yalann dnda kalan yalar

yasakladn söyledi.
2

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre Yüce Allah, Yahudilere

ikembenin, barsaklann ve böbreklerin etrafndaki yalann dnda kalan

yalar yasaklad. 3

bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: “Yüce Allah,

Yahudilere ikembenin, barsaklarn, böbreklerin etrafndaki ve kemie

yapk olmayan yalann dnda kalan yalan yasaklad."

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Salih der ki:

“Yahudilere yasaklanan ya, kuyruk ya, barsaklara yapm olan ya ve

kemiklere karm olan yalann dnda kalan yalardr.”

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

bildirdiine göre (üi^J) sözünden kastedilen, barsaklardr.

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Dahhâk'tan bildirdiine

göre (ÜI51) sözünden kastedilen, barsaklann topland yer ve

barsaklardr. Jîi> U) sözünden kastedilen ise kemie yapm olan

yalardr.4

1 Ebû Dâvûd (3488) ve bn Kesîr, Tefsir'de (3/351) geçtii üzere bn Mcrdûye. Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvûd, 2978).
1 bn Cerir (9/643, 644), bn Ebî Hatim 5/1410 (8035, 8037) ve Beyhakî (10/8).

5 bn Ebî Hâtim 5/1410 (8034).

4 bn Ebî Hâtim 5/1411 (8038, 8042).
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bn Ebî Hatim, bn Zeyd’in öyle dediini bildirir: “(Çlj^jl) sözünden

kastedilen midenin bulunduu kann boluu, süt bezeleri olduunu söyler.

Arap dilinde buna denilir.”'

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre ( Ja&l 11

sözünden kastedilen, kuyruk yadr. Kuyruk yann, kuyruk sokumuna

kanan ksm helal saylmtr. Ayaklardaki, yanlardaki, baçtaki gözlerde ve

kulaklardaki yalar hakknda: "Bunlar kemiklere karmtr ve onlar için

helaldir denmitir. Yahudi’lere, barsaklar saran, böbrekleri saran ve buna

benzer kemiklerin etrafnda olmayan yalar haram klnmtr.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh bildirdiine

göre Katâde der ki: "Allah, bu yalar pis olmamasna ramen azgnlklar

sebebiyle onlara bu yalan yasaklamtr.”2

pâi & utj u-ij ji flsü jiî A# ûjf

"Eer seni yalanlarlarsa de kî: Rabbiniz geni bir rahmet
sahibidir. Bununla beraber O'nun azab, suçlular

topluluundan uzaklatrlamaz." (En'âm Sur. 147)

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

Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen yalanlayanlardan kastedilen

Yahudilerdir.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Yahudiler: "Bunu, srail

haram klmt, biz de haram klyoruz” diyorlard. Yüze Allah'n, "Eer seni

yalanlarlarsa de ki: Rabbiniz geni bir rahmet sahibidir. Bununla beraber

O'nun azab, suçlular topluluundan uzaklatrlamaz"4 âyeti buna iaret

etmektedir.

5

1 bn Ebî Hatun 5/1411 (8039).
1 bn Ebî Hâtim 5/1411 (8043).

3 bn Ebî Hâtim 5/1412 (8045).

4 En'âm Sur. 147

5 bn Ebî Hâtim 5/1412 (8046).
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"Putperestler diyecekler ki: «Allah dileseydi ne biz ortak

koardk, ne de atalarmz. Hiçbir eyi de haram klmazdk.»
Onlardan öncekiler de ayn ekilde (peygamberleri)

yalanladlar ve sonunda azabmz tattlar. De ki: Yannzda
bize açklayacanz bir bilgi var m? Siz zandan baka bir

eye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De
ki: Kesin delil, ancak Allah ndr. Allah dileseydi elbette

hepinizi doru yola iletirdi." (En’âm Sur. us. ua)

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh

ve Beyhakî’nin, el-Esmâ ve's-Sifât’ta Mücâhid’den bildirdiine göre

"Putperestler diyecekler ki ..."
1

sözünden kastedilenler Kureylilerdir.

Kureyliler: "Allah, Bahîra, Sâibe, Vasîle ve Hâm’ haram klmtr"

demilerdir.
2

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh,

Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta bildiriyor: bn Abbâs'a: "Bazlar: «er,

kader deildin» diyor, denilince, bn Abbâs öyle karlk verdi: "Bizimle,

Kaderiyye arasnda: "Putperestler diyecekler ki: «Allah dileseydi ne biz

ortak koardk ne de atalarmz. Hiçbir eyi de haram klmazdk.» Onlardan

öncekiler de ayn ekilde (peygamberleri) yalanladlar ve sonunda

azabmz tattlar. De ki: Yannzda bize açklayacanz bir bilgi var m? Siz

zandan baka bir eye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.

De ki: Kesin delil, ancak Allah'ndr. Allah dileseydi elbette hepinizi doru

yola iletirdi
"3

âyetleri vardr. Acizlik ve güzellik te kaderdendir."

' En am Sur. 148
2 bn Ebî Hatim 5/1412 (804S) ve Beyhakî (378).

3 En'âm Sur. 148, 149
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ali b. Zeyd der ki: “Kaderiyye'nin delilleri,

"De ki: Kesin delil, ancak Allah'ndr. Allah dileseydi elbette hepinizi doru

yola iletirdi"’ âyetiyle çürümütür.

Ebu'-eyh’in krime’den bildirdiine göre sözü delil mânâsndadr.

JL4Ü bU ji+ IJl» A 1 o\ 0
fU jî

^
„ 1

rfîji

"De ki: Allah unu yasak etti, diye ehadet edecek

ahitlerinizi getirin! Eer onlar ahitlik ederlerse, sen

onlarla beraber ahitlik etme; âyetlerimizi yalanlayanlarn

ve âhiret gününe inanmayanlarn arzularna uyma. Onlar,

Rablerine e tutuyorlar." (i-n&m s™-. 150)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in, Süddî’den bildirdiine göre ^Lâ J3)

sözü, “Bana, ahitlerinizi gösteriniz" mânâsndadr.3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre "De ki:

Allah unu yasak etti, diye ehadet edecek ahitlerinizi getirin ..."4 âyetinde

yasaklandn iddia ettikleri ey, Bahira ve Sâibe’dir.
5

iy.j* Yi (tiUp
f&jjî& «3bUJ ji ^iS/jl S/j

4^ S/j ü J\ o^.II \)& S/j jL Uj 4i. u

(r-^ t/* S/J S/j * Ojii: j^diJ o jii'U’j

1 Enam Sur. 148, 149
2 En’âm Sur. 149
J bn Ebî Hâtim 5/1413 (8052).

* En am Sur. 050
5 bn Ebî Hâtim 5/1413 (8053).
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“De Ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kldn
okuyaym: O'na hiçbir eyi ortak komayn, ana-babaya iyilik

edin, fakirlik korkusuyla çocuklarnz öldürmeyin -sizin de
onlarn da rzkn biz veririz-; kötülüklerin açna da

gizlisine de yaklamayn ve Allah'n yasaklad cana haksz
yere kymayn! ite bunlar Allah'n size emrettikleridir.

Umulur ki düünüp anlarsnz. Rüd çama eriinceye

kadar, yetimin malna, sadece en iyi tutumla yaklan; ölçü

ve tarty adaletle yapn. Biz herkese ancak gücünün yettii

kadarn yükleriz. Söz söylediiniz zaman, yaknlarnz dahi

olsa adaletli olun, Allah'a verdiiniz sözü tutun. te Allah

size, iyice düünesiniz diye bunlar emretti."

(I'.nnm Sur. 151, 152)

Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu' eyh, bn Merdûye

ve Beyhakî, uabu'l-îman’öa, bn Mes’ûd’un öyle dediini bildirir: Her kim

üzerinde Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) mührü bulunan sahifeye bakmaktan

holanrsa, "De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kldn okuyaym:

O'na hiçbir eyi ortak komayn, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla

çocuklarnz öldürmeyin -sizin de onlarn da rzkn biz veririz-;

kötülüklerin açna da gizlisine de yaklamayn ve Allah'n yasaklad

cana haksz yere kymayn! te bunlar Allah'n size emrettikleridir. Umulur

ki düünüp anlarsnz. Rüd çana eriinceye kadar, yetimin malna,

sadece en iyi tutumla yaklan; Ölçü ve tarty adaletle yapn. Biz herkese

ancak gücünün yettii kadarn yükleriz. Söz söylediiniz zaman,

yaknlarnz dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiiniz sözü tutun. te Allah

size, iyice düünesiniz diye bunlar emretti. üphesiz bu, benim dosdoru

yolumdur. Buna uyun. (Baka) yollara uymayn. Zira o yollar sizi Allah'n

yolundan ayrr. te saknmanz için Allah size bunlar emretti"' âyetlerini

' En'âmSur. 151, 152, 153
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okusun .

1

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye, Ubâde

b. es-Sâmit’ten, Resûlullah'n (saiiaiiahu aieyh> «eseiiem): "Kim u üç âyet konusunda bana

biat eder?" deyip: “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kldn
okuyaym: O'na hiçbir eyi ortak komayn, ana-babaya iyilik edin, fakirlik

korkusuyla çocuklarnz öldürmeyin -sizin de onlarn da rzkn biz veririz-;

kötülüklerin açna da gizlisine de yaklamayn ve Allah'n yasaklad

cana haksz yere kymayn! te bunlar Allah'n size emrettikleridir. Umulur

ki düünüp anlarsnz. Rüd çana eriinceye kadar, yetimin malna,

sadece en iyi tutumla yaklan; ölçü ve tarty adaletle yapn. Biz herkese

ancak gücünün yettii kadarn yükleriz. Söz söylediiniz zaman,

yaknlarnz dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiiniz sözü tutun. te Allah

size, iyice düünesiniz diye bunlar emretti. üphesiz bu, benim dosdoru

yolumdur. Buna uyun. (Baka) yollara uymayn. Zira o yollar sizi Allah'n

yolundan ayrr. te saknmanz için Allah size bunlar emretti
" 2

âyetlerini

okudu ve öyle devam etti:
"
Kim bunlarn gereini yerine getirirse, onun ecri

Allah'a aittir. Kim bu âyetlerin gereini yerine getirmez de Allah dünyadayken

ona bir ey verirse, bu kiinin cezas dünyada verilmi olur. Cezas âhirete

braklann durumu ise Allah'a kalmtr. Dilerse cezalandrr, dilerse affeder."
3

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd ve bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Münzir

es-Sevrî der ki: Rabî b. Huseym, bana: “Üzerinde Resûlullah'n (sailallahu aleyhi vesellem)

mührü bulunan sahifeye bakmak ister misin?” diye sorunca, ben: “Evet”

cevabn verdim. Bunun üzerine bana: “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri

haram kldn okuyaym: O'na hiçbir eyi ortak komayn, ana-babaya

iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarnz öldürmeyin -sizin de onlarn da

rzkn biz veririz-; kötülüklerin açna da gizlisine de yaklamayn ve

Allah'n yasaklad cana haksz yere kymayn! ite bunlar Allah'n size

emrettikleridir. Umulur ki düünüp anlarsnz. Rüd çana eriinceye

kadar, yetimin malna, sadece en iyi tutumla yaklan; ölçü ve tarty

adaletle yapn. Biz herkese ancak gücünün yettii kadarn yükleriz. Söz

1

Tirmizî (3070), bn Ebî Hatim 5/1414 (8056), Tabcrânî (10060) ve Beyhakî (7918).

Elbânî, Daîf Sünen et-Tirmizî, 593.

J

En'âm Sur. 151, 152, 153

3 bn Ebî Hatim 5/1414 (8085) ve Hâkim (2/318 “sahih").



260 -3En'âm Sûresi&

söylediiniz zaman, yaknlarnz dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiiniz

sözü tutun. te Allah size, iyice düünesiniz diye bunlar emretti. üphesiz

bu, benim dosdoru yolumdur. Buna uyun. (Baka) yollara uymayn. Zira o

yollar sizi Allah’n yolundan ayrr. te saknmanz için Allah size bunlar

emretti"’ âyetlerini okudu.
2

bn Ebî eybe, bn'u’d-Durays ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre

Ka'b(u'l'ahbâr) der ki: “Tevrat’tan, ilk olarak on âyet nazil olmutur. Bunlar,

En'âm Sûresinin sonundan olan: “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram

kldn okuyaym: O'na hiçbir eyi ortak komayn, ana-babaya iyilik edin,

fakirlik korkusuyla çocuklarnz öldürmeyin -sizin de onlarn da rzkn biz

veririz-; kötülüklerin açna da gizlisine de yaklamayn ve Allah'n

yasaklad cana haksz yere kymayn] ite bunlar Allah'n size

emrettikleridir. Umulur ki düünüp anlarsnz. Rüd çana eriinceye

kadar, yetimin malna, sadece en iyi tutumla yaklan; ölçü ve tarty

adaletle yapn. Biz herkese ancak gücünün yettii kadarn yükleriz. Söz

söylediiniz zaman, yaknlarnz dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiiniz

sözü tutun, ite Allah size, iyice düünesiniz diye bunlar emretti. üphesiz

bu, benim dosdoru yolumdur. Buna uyun. (Baka) yollara uymayn. Zira o

yollar sizi Allah'n yolundan ayrr. te saknmanz için Allah size bunlar

emretti
"3 âyetleridir. 4

Ebu'-eyh, Ubeydullah b. Abdillah b. Adiy b. el-Hiyâr’dan bildirir: Ka’b(u’l-

ahbâr), bir adamn: “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kldn
okuyaym: O’na hiçbir eyi ortak komayn, ana-babaya iyilik edin, fakirlik

korkusuyla çocuklarnz öldürmeyin -sizin de onlarn da rzkn biz veririz-;

kötülüklerin açna da gizlisine de yaklamayn ve Allah'n yasaklad

cana haksz yere kymayn! ite bunlar Allah'n size emrettikleridir. Umulur

ki düünüp anlarsnz. Rüd çana eriinceye kadar, yetimin malna,

sadece en iyi tutumla yaklan; ölçü ve tarty adaletle yapn. Biz herkese

ancak gücünün yettii kadarn yükleriz. Söz söylediiniz zaman,

yaknlarnz dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiiniz sözü tutun, ite Allah

' En'âm Sur. 151, 152, 153

* Ebû Ubeyd (sh. 147).

3 En'âm Sur. 151,152,153
3 bn'u'd-Drays (198).



Âyet: 151, 152 261

size, iyice düünesiniz diye bunlar emretti. üphesiz bu, benim dosdoru

yolumdur. Buna uyun. (Baka) yollara uymayn. Zira o yollar sizi Allah’n

yolundan ayrr. te saknmanz için Allah size bunlar emretti
" 1

âyetlerini

okuduunu duyunca, "Ka'b'n can elinde olana yemin ederim ki, bu âyetler,

Tevrat’n nazil olan ilk âyetleridir" deyip ayn âyetleri okudu.

bn Sa’d, Muzâhim b. Züfer’in öyle dediini bildirir: Bir adam, Rabî b.

Huseym’e: "Bana tavsiyede bulun" deyince, Rabî: "Bana bir kat getir" dedi

ve getirilen kada: "De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kldn
okuyaym: O'na hiçbir eyi ortak komayn, ana-babaya iyilik edin, fakirlik

korkusuyla çocuklarnz öldürmeyin -sizin de onlarn da rzkn biz veririz-;

kötülüklerin açna da gizlisine de yaklamayn ve Allah'n yasaklad

cana haksz yere kymayn! te bunlar Allah'n size emrettikleridir. Umulur

ki düünüp anlarsnz. Rüd çana eriinceye kadar, yetimin malna,

sadece en iyi tutumla yaklan; ölçü ve tarty adaletle yapn. Biz herkese

ancak gücünün yettii kadarn yükleriz. Söz söylediiniz zaman,

yaknlarnz dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiiniz sözü tutun. te Allah

size, iyice düünesiniz diye bunlar emretti. üphesiz bu, benim dosdoru

yolumdur. Buna uyun. (Baka) yollara uymayn. Zira o yollar sizi Allah'n

yolundan ayrr, ite saknmanz için Allah size bunlan emretti
"2

âyetlerini

yazd. Adam: "Ben, tavsiyede bulunman için sana gelmitim" deyince, Rabî:

"Bunlan yerine getirmeye bak" karln verdi .

3

Ebû Nuaym, DelâiVde ve Beyhakî, DelâiVde, Ali b. Ebî Tâlib’in öyle

dediini bildirir: Allah, Peygamberine, kendisini Arap kabilelerine arzetmesini

emredince, yannda ben ve Ebû Bekr ile Mina'ya çkt. Ebû Bekr, neseb ilmini

iyi bilen biriydi. Resûlullah (sailaliahu aleyhi veseiiem) Arap kabilelerinin evleri ve

sokaklan arasnda durup selam verdi ve Araplar selama karlk verdiler.

Mefrûk b. Amr, Hâni b. Kubeysa, Müsenna b. Hârise ve Nu'mân b. erik

orada toplanmt. Ebû Bekr'e en yakn olan ise Mefrûk'tu. Mefrûk

dierlerinden daha güzel konuan biriydi. Bu kii Resûlullah'a (sailaliahu aleyhi vesellem)

dönüp: "Ey Kureyli karde! Bizi neye davet ediyorsun?" diye sorunca,

Resûlullah (sailaliahu aleyhi vesellem) yaklap oturdu ve Ebû Bekr de yannda durup

1

En’âm Sur. 151, 152, 153
1 En'âm Sur. 151, 152, 153
3 bn Sa'd (6/186, 187).
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kyafetiyle ona gölge yapt. Hz. Peygamber Msllahu Beyhi veseilem): "Sizi, Allah'tan

baka ilah olmadna, onun tek olduu ve orta olmadna, benim de onun

peygamberi olduuma ahitlik etmeye, beni barndrmanz, yardm etmenizi,

Allah'n beni görevlendirdii eyi yerine getirmem için beni korumanz

istiyorum. Kureyliler Allah'n emrine kar geldi ve Allah'n peygamberini

yalanlad. Hakk brakp batla sarld, hâlbuki Allah’n hiçbir eye ihtiyac

yoktur ve hamdedilmeye layktr

"

buyurdu. Mefrûk: “Baka neye davet

ediyorsun ey Kurey'in kardei?" diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyiti «senem):

“De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kldn okuyaym: O'na hiçbir

eyi ortak komayn, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla

çocuklarnz öldürmeyin -sizin de onlarn da rzkn biz veririz-;

kötülüklerin açna da gizlisine de yaklamayn ve Allah'n yasaklad

cana haksz yere kymayn! te bunlar Allah'n size emrettikleridir. Umulur

ki düünüp anlarsnz. Rüd çana eriinceye kadar, yetimin malna,

sadece en iyi tutumla yaklan; ölçü ve tarty adaletle yapn. Biz herkese

ancak gücünün yettii kadarn yükleriz. Söz söylediiniz zaman,

yaknlarnz dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiiniz sözü tutun. te Allah

size, iyice düünesiniz diye bunlar emretti. üphesiz bu, benim dosdoru

yolumdur. Buna uyun. (Baka) yollara uymayn. Zira o yollar sizi Allah'n

yolundan ayrr. te saknmanz için Allah size bunlar emretti"
1

âyetlerini

okudu.

Mefrûk, yine: “Baka neye davet ediyorsun ey Kureyli karde? Vallahi bu

dünyallarn kelam deildir. Eer dünyallann kelamndan olsayd bilirdik"

deyince, Resûlullah [satiaiiahu aleyhi veseilem): "Muhakkak ki Allah, adaleti, iyilii,

akrabaya yardm etmeyi emreder, çirkin ileri, fenalk ve azgnl da

yasaklar. O, düünüp tutasnz diye size öüt veriyor"
2

âyetini okudu.

Mefrûk: “Ey Kureyli karde! Vallahi sen ahlâkn güzelliklerine ve güzel

amellere davet ediyorsun. Seni yalanlayan ve kar çkan topluluk aptal

demektir" dedi. Hâni b. Kubeysa: “Söylediklerini duydum ve sözlerinin güzel

olduunu gördüm ey Kurey'in kardei. Konutuklarn houma gitti" dedi.

Sonra Allah'n Resûlü (sallaliahu aleyhi veseilem) onlara: "Ksa bir müddet sonra Allah

onlarn Farisilerin yurdunu ve Kisrâ nehirlerini size verecek, onlarn kzlarn

' Enam Sur. 151, 152, 153
J

Nahl Sur. 90
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einiz yapacaktr. Bütün bunlardan sonra, siz Allah' tebih ve tenzih edecek

misiniz?" dedi. Nu'mân b. erik: “Ey Kureyli karde, biz senin söylediklerini

kabul ettik" deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ey Peygamber! Biz seni

hakikaten bir ahit, bir müjdeleyici ve bir uyarc olarak gönderdik. Allah'n

izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak (gönderdik)"
1

âyetlerini

okuyup kalkarak Ebû Bekr’in elini tuttu ve oradan ayrld.
2

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, âyette geçen,

(^Slil)

3

sözünün fakirlik olduunu söyleyip öyle dedi: “Cahiliye halk fakirlik

korkusu ve esir edilme endiesiyle kz çocuklann öldürürlerdi. ( 14i- ^ u

sözü ise gizli ve açk mânâsndadr.”

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

bildirdiine göre (3SIJ)
5 sözünün mânâs fakirliktir. Cahiliye döneminde gizli

yaplan zinada bir saknca görmezlerdi. Açktan yaplan zinay ise kötü

görürlerdi. Allah, "...kötülüklerin açna da gizlisine de yaklamayn ..."
6

buyruuyla, gizli olsun açktan olsun zinay yasaklamtr.7

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Atâ'nn vastasyla, bn Abbâs'tan

bildirdiine göre, âyette geçen (yfe) sözü açktan, (jk) sözü ise gizli

mânâsndadr. 8

bn Ebî Hâtim'in, mrân b. Husayn’dan bildirdiine göre Resûlullah (sbIIbIIbHu

aleyhi meltem): "Zina eden, çalan ve içki içen hakknda ne dersiniz?" diye sorunca,

sahabe: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir" karln verdi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):
"
Bunlar, kötülüklerdendir ve cezalan vardr"

buyurdu. 9

1 Ahzâb Sur. 45, 46
1 Ebû Nuaym (214) ve Beyhakî (2/422).

? En'âm Sur. 151

4 En'âm Sur. 151

5 En'âm Sur. 151
6 En'âm Sur. 151

7 bn Cerîr (9/658, 660) ve bn Ebî Hâtim 5/1414, 1416, 1469 (8059, 8066, 8411).
8 bn Ebî Hâtim 5/1416, 1470 (8071, 8417).

9 bn Ebî Hâtim 5/1415, (8061). Heysemî, Mecmuu ’z-Ztrvâid'de (1/103) ravilerinin

güvenilir, ancak Haan' in müdellis ve an'ane yoluyla hadis rivayet ettiini sözledi.
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bn Ebî Hatim bildiriyor: Ebû Hazm er-Rehâvî, azatlsnn Resûlullah' (saiiailahu

aleyhi veseiiem):
"
nsanlardan bir ey istemek, kötülüklerdendir" buyurduunu

duyduunu nakleder.

1

bn Ebî Hatim, Yahya b. Câbir’in öyle dediini bildirir: "Bana bildirildiine

göre Allah'n, Kitab'nda yasaklad kötülüklerden biri de, kiinin bir kadnla

evlenip, kadn kendisine bir çocuk dourunca onu sebepsiz yere

boamasdr."2

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

geçen açktan olan kötülük, anne ve kzkardele iliki kurmak, gizli olan

kötülük ise zinadr.

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in krime'den bildirdiine göre âyette geçen

açktan olan kötülük, insanlara zulmetmek, gizli olan kötülük ise zina ve

hrszlktr .

4

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyriden bildirdiine göre âyette geçen

"...Allah'n yasaklad cana haksz yere kymayn! te bunlar Allah'n size

emrettikleridir ..."5 sözünden Allah’n haram kld candan kastedilen

müminin canna kymaktr .

6

Ahmed, Nesâî, bn Kani, Beavî, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye, Seleme

b. Kays el-Ecaî’den Resûlullah'n (saiiaiiah aleyhi veseM Veda haccnda öyle

buyurduunu nakleder: "u dört eyden uzak durun: Allah'a hiçbir eyi ortak

komaynz, Allah'n haram kld can haksz yere öldürmeyiniz, zina

yapmaynz ve hrszlk yapmaynz." Seleme der ki: "Bunlan Allah'n

Resûlü’nden (ssiiaiiBhu aleyhi vesellem) duyduktan sonra, bu dört eyden hep uzak

durdum ."7

’ bn Ebî Hâtim 5/1415 (8063).
1 bn Ebî Hâtim 5/1415 (8063).

3 bn Ebî Hâtim 5/1416, 1417 (8067, 8072).

4 bn Ebî Hâtim 5/1416, 1417 (8069, 8074).

s En'âm Sur. 151
6 bn Ebî Hâtim 5/1417 (8075, 8076).

7 Ahmed 31/324, 325 (18990), Nesâî, S. el-Kübrâ (11373), bn Kani (1/276), Taberânî

(6316, 6317) ve Hâkim (4/351). Müsned' in muhakkikleri, senedin "sahih".
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Abdürrezzâk’n Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen yetimin

malna yaklamamak, ondan ödünç almamak mânâsndadr .

1

Allah’n Resûlü (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem), bn Ömer'den ayn rivâyette bulunmutur .

2

bn Ebî Hâtim’in Atiyye'den bildirdiine göre âyette geçen yetimin malna

yaklamamak, onunla ticaret yapp kâr yapmak maksad dnda yaklamayn

mânâsndadr.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk, “...yetimin malna, sadece en

iyi tutumla yaklan..."4 âyetini açklarken “Yetimin maln gelitirmek

maksad dnda yaklamaynz” dedi .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd, “...yetimin malna, sadece en

iyi tutumla yaklan..."6
âyetini açklarken öyle dedi: “yi tutumdan kast:

Muhtaç olduu zaman ondan makul ölçüde yemek, ihtiyaç duymadnda ise

dokunmamaktr. Yüce Allah: "Zengin olan, iffetli olmaa çalsn, yoksul

olan uygun bir ekilde yesin. Mallarn kendilerine verdiiniz zaman,

yanlarnda ahid bulundurun. Hesap sormak için Allah yeter" 7

buyurmaktadr. bn Zeyd'e: “Yetimin malndan giyecek almann hükmü

sorulunca ise: “Allah ihtiyaç sahibinin yiyebileceini zikretmi, ama giyecek

alabileceini söylememitir” cevabn verdi.

Ebu’-eyh’in krime'den bildirdiine göre yetimin malndan ne külah, ne

de sank alamaz. Ondan ancak (ihtiyaç halinde) yetimle beraber yiyebilir.

bn Ebî Hatim bildirir: a'bî der ki: “Rüd çana gelmek, bülu çana erip,

sevap kazand gibi iledii günahlardan da sorumlu tutulduu çaa

gelmesidir.”
8

1

Abdürrezzâk (16481).
2
Abdürrezzâk (16482).

3 bn Ebî Hatim 5/1418 (8081).

4 En’âm Sur. 152
5 bn Ebî Hatim 5/1418, 1419 (8083).
6
En'âm Sur. 152

7 Nisa Sur. 6
8 bn Ebî Hâtim 5/1419 (8088).
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bn Ebî Hâtim'in Muhammed b. Kays'tan bildirdiine göre kii, on be
yanda rüd çana girer.

1

Ebu'-eyh bildirir: Rabîa b. Ebî Abdirrahman, bu âyet hakknda: “(olî)

sözünden kast, evlenme yana gelmeleridir” derdi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, (e>lîl) kelimesinin ergenlik

ça olduunu söyledi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb der ki: Hz.

Peygamber Maiiahu aleyhi vBseiiem): "...ölçü ve tarty adaletle yapn. Biz herkese

ancak gücünün yettii kadarn yükleriz
"2

âyetini okuyup öyle buyurdu:

"Kim ölçü ve tarty adaletle yaparsa ki Allah onun düzgün tartmaktaki

niyetini bilmektedir, elinde olmadan yapt eksiklikten sorumlu tutulmaz."

Saîd b. el-Müseyyeb der ki: "...Biz herkese ancak gücünün yettii kadarn

yükleriz..."3 sözünün mânâs budur.4

Ebu'-eyh'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre âyette geçen (JalâJü)

kelimesi adalet, (1^.3 Sil llAî Jd£ S)5 sözü ise “Kimseye gücünün

yetmeyeceini yüklemeyiz” demektir.

Ebu'-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre göre âyette geçen (Jklâ5u)

kelimesi, adaletle mânâsndadr.

Tirmizî, bn Adiy, bn Merdûye ve Beyhakî’nin uabu’ l-îman'da bildirdiine

göre Hz. Peygamber (nllaliahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Ey tacirler topluluu!

Sizden öncekilerin helakine sebep tekil eden iki iin bana getirilmi bulunu-

yorsunuz: Ölçü ve tart. "6

1 bn Ebî Hatim 5/1420 (8092).
2 En'âm Sur. 152
3 En am Sur. 152
4 bn Kesîr, Tefsîr'de (2/360) geçtii üzere bn Merdûye.
5 En'âm Sur. 152
6 Tirmizî (1217, zayf olduunu söyledi), bn Adiy (2/763), bn Kesîr, Tefsîr'de (3/359)

geçtii üzere îbn Merdûye ve Beyhakî (5288). Elbânî, (Da'îf Sünen et-Tirmizî, 212).
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bn Merdûye'nin Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi »Bseiiem): "Allah, ölçü ve tartda eksiklik yapan her toplulua açl
musallat etmitir" buyurdu.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Zeyd’in Sl^)’ sözünün:

"Söylediiniz zaman hakkt söyleyiniz" mânâsnda olduunu söylediini

bildirir.

2

bn Ebî Hâtim’in Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre ( la 'J& £

3

jJail# tyb

j^l)
3 sözü: "Akraban hakknda olsa bile doruyu söyle" mânâsndadr.

&& Â& Jrü' 'i J& lii ötj

b,J& p&i * ^u»j fil

"Bu, dosdoru olan yoluma uyun. Sizi Allah yolundan ayn
düürecek yollara uymayn. Allah size bunlan saknasnz

diye buyurmaktadr." (En an Sur. 1 53)

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Katâde’nin, "Bu, dosdoru olan yoluma

uyun. Sizi Allah yolundan ayr düürecek yollara uymayn. Allah size

bunlar saknasnz diye buyurmaktadr"4
âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: "Biliniz ki yol birdir. Bu da doru yolda olan topluluun yoludur. Bu

yolun sonu da cennettir. blis, dalalette birleen deiik yollar açmtr ve bu

yollann sonu cehenneme varr.”

Ahmed, Abd b. Humeyd, Bezzâr, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre ibn Mes’ûd der ki:

Resûlullah (saiiaiiahu aieytu veseiiem) bir çizgi çizdi ve: "Bu, benim doru yolumdur"

buyurdu. Sonra bu çizginin sanda ve solunda çizgiler çizerek: "Bu çizgiler

ise her birinde kendine davet eden eytann bulunduu yollardr" buyurdu.

Sonra da: "Bu, dosdoru olan yoluma uyun. Sizi Allah yolundan ayr

’ Enam Sur. 152
1 bn Ebî Hâtim 5/1421 (8098).

5 En'âm Sur. 152
4 En'âm Sur. 153
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düürecek yollara uymayn. Allah size bunlar saknasnz diye

buyurmaktadr”' âyetini okudu .

1

Ahmed, bn Mâce, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Câbir b. Abdiillah der ki: Resûlullah'n (saiiaJiahj aleyhi veseüem) yannda otururken,

önünde bir çizgi çizdi ve: "Bu, Allah'n yoludur

"

buyurdu. Sonra bu çizginin

sana ve soluna iki çizgi çizip: "Bu da eytann yoludur" dedi. Sonra elini

ortadaki çizgiye koyup: "Bu, dosdoru olan yoluma uyun. Sizi Allah

yolundan ayr düürecek yollara uymayn. Allah size bunlar saknasnz

diye buyurmaktadr”3
âyetini okudu .

4

Abdürrezzâk, bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bir adam bn

Mes’ûd’a: "Doru yol nedir?” diye sorunca, bn Mes’ûd: "Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi meiiem] bizi, onun banda brakmtr. Onun öbür ucu cennettedir.

Sanda ve solunda yollar vardr. Buralarda, geçenleri oralara çaran kiiler

vardr. Kim bu yollara girerse yolu cehenneme vanr. Doru yola giren kiiyse

onunla cennete ular” deyip, "Bu, dosdoru olan yoluma uyun. Sizi Allah

yolundan ayr düürecek yollara uymayn. Allah size bunlar saknasnz

diye buyurmaktadr”5
âyetini okudu .

6

bn Cerîriin bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen (jlJi %)

sözünden kastedilen dalalete düüren yollardr .

7

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

eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen (JlJl Sij) sözünden

kastedilen bidatler ve üpheli eylerdir.

1

1 En'âm Sur. 153
J Ahmed 7/207, 436 (4142, 4437), Bezzâr (1718), Nesâî, S. el-Kübrâ (11174), bn Ebî

Hatim 5/1422 (8102), Hâkim (2/318, "sahîh") ve bn Kesir, Tefsîr 'de (3/361) geçtii üzere

bn Merdûye. Müsned'in muhakkikleri senedinin hasen olduunu söyledi.

3 En'âm Sur. 153
* Ahmed 23/417, 418 (15277), bim (11), bn Ebî Hatim 5/1421 (8101) ve bn Kesîr,

Tefs/de (3/361) geçtii üzere bn Merdûye. Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn

Mâce, 11).

5 En’âm Sur. 153
6
Abdürrezzâk (1/223), bn Cerîr (9/671) ve bn Kesîr, Tefsîr’de (3/362) geçtii üzere

bn Merdûye.
7 bn Cerîr (9/670, 671) ve bn Ebî Hâlim 5/1422 (8103).
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<j^*j j^î j <J4^ ls~*y* P
<^JJ

"Sonra, iyilik ileyenlere nimeti tamamlamak, her eyi uzun

uzadya açklamak, doruyu göstermek ve rahmet olmak

üzere Musa'ya Kitab verdik. Rablerine kavuacaklarna
belki artk inanrlar." (Enam Sur. 154)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münziri bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh, Müeâhid'in,

"Sonra, iyilik ileyenlere nimeti tamamlamak, her eyi uzun uzadya

açklamak, doruyu göstermek ve rahmet olmak üzere Musa'ya Kitab'

verdik ..."
3

âyetinde iyilik ileyenlerden kastedilenler, ihsan sahibi olan

müminlerdir" dediini bildirir .

3

bn Ebî Hâtim bildiriyor: Ebû Sahr Js. Hûf) sözünün, "yilik

ileyenlere olan nimetini ve ihsann tamamlamak" mânâsnda olduunu

söyledi/

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

göre Katâde, ö;jj J* illi) sözünün mânâsn açklarken öyle dedi:

"Dünyada iyilik yapana kyamet gününde Allah bu iyiliini tamamlar." Bir

lafzda da: "Kyamet günü Allah’n ona olan nimetleri tamamlanr”

eklindedir. (,^i jsJ sözü ise, helal olsun haram olsun her eyi

açklamaktr.

5

bnu’l-Enbârî, Mesâhifte, Hârun'dan bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu

âyeti l Ji- illi) eklinde okumutur.

bnu’l-Enbârî, Mesâhifte, Hârun'dan bildirdiine göre Abdullah bu âyeti

jjjj llü?) eklinde okumutur.

’ bn Ebî Hâtim 5/1422 (8104).
2 Enam Sur. 154

} bn Ebî Hâtim 5/1423 (8111).

4 bn Ebî Hâtim 5/1423 (81 10).

5 bn Ebî Hâtim 5/1423 (8112, 8114).
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bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre her eyi uzun uzadya

açklamaktan kastedilen, kendilerine emredilen ve yasaklanan eylerin

açklanmasdr.’

bn Ebî Hatim, Mücâhid'in, “Hz. Mûsa, levhalar att zaman, hidayet ve

rahmetin yazl olduu levhalar kaldlar ve tafsilat açklayan âyetler gittiler"

dediini bildirir.

2

5
i
ji:ij >iii ljU süj;! ili

j

"ite bu, bizim indirdiimiz mübarek bir kitaptr. Buna
uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin/'

(Kn'am Sur- 155)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh bildirir:

Katâde, âyette kastedilen kitabn, Hz. Muhammed’e MbIIbIhj aleyhi ««im indirilen

Kur'ân olduunu ve onda helal saylanlar almalarn, haram olarak

bildirilenlerden ise saknlmas istendiini söylemitir .

3

bn Ebî eybe, Zühd’de Ahmed, bn'u'd-Durays, Muhammed b. Nasr ve

Taberânî, ibn Mes'ûd'un öyle dediini bildirir: “Kukusuz ki, bu Kur'ân hem

efaat eden ve hem de efaat istenendir. Ona dayanarak mücadele eden

mutlaka doru konumu olur. Onu rehber edineni cennete götürür,

umursamayan ise cehenneme götürür."4

bn Ebî eybe ve bn'u'd-Durays, Amr b. uayb'n, babasndan, o da

dedesinden Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi «sBiiem) öyle buyurduunu nakleder:

"Kyamet günü Kur'ân bir adam suretinde görünür ve dünyadayken onu bilen

ve gereini yerine getirmeyen kiiyi getirip ona hasm olarak: «Ey Rabbim! Bu

adam beni ezberledi ve tad
;
fakat en kötü hamallardand. Benim hududlanm

at
,
farzlarm yapmad ve hep günah ileyip isyan etti. Bana itaati terk etti»

der ve öyle deliller getirir ki Kur 1

ân
1

a «Sen ve sahibin babaa kaln, ne

' bn Ebî Hatim 5/1424 (8116).
1 bn Ebî Hatim 5/1424 (8115).

5 bn Ebî Hatim 5/1424, 1425 (8122, 8123, 8124).

4 bn Ebî eybe (10/497), Ahmed (sh. 155), bn'u'd-Durays (93, 96, 107), Taberânî

(8655, 10450) Heysemî, Mecmau'z-Zevâd'de (7/164) ravilerden Rabî b. Bedr'in metruk

olduunu söyledi.
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yaparsan yap» denilir. Kur'ân o kiinin elinden tutar ve onu yüzüstü

cehennemin içine atar. Sonra salih bir kimse getirilir, o da Kur'ân' ezberleyip

tamtr ve Kur' ân'm emirlerini korumutur. Kur'ân onun kaknda da: «Ey

Rabbim! Bu adam beni tad. O ne güzel hamald. Benim hududlanma riayet

etti, farzlar yerine getirdi, günahlardan kaçnd ve bana itaat etti» deyip, öyle

deliller getirir ki ona «Sen ve arkadan babaa beraber olun ne yaparsan yap »

denilir ve Kur'ân bu kiinin elinden tutar, ona incilerden yapl elbiseler

giydirilir. Bana bir taç koyar ve ona cennet içkisinden içirir."'

bn Ebî eybe ve bn'u'd-Durays’nin bildirdiine göre Ebû Mûsa el-E’arî

der ki: “Bu Kur’ân, ya lehinizde ahitlik edecek veya aleyhinizde bir günah

olacaktr. Onu örenip tabi olunuz. Eer Kur’ân’a tabi olursanz sizi cennet

bahçelerine götürür. Eer Kur'ân size tabi olursa sizi srtüstü cehenneme

atar.”*

^ öp Jjî UjJ jj2j jl

Âü
^ \

ISÜ <h\z£S\ Lip Üî j I^ jî ^iiüJ

4li (jl

^

O Iy\S Iaj *yit IJIjT OjJlvai l^P

"«Kitap, yalnz bizden önceki iki toplulua indirildi, biz ise

onlarn okumasndan gerçekten habersizdik» demeyesiniz

diye. Yahut «Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha
çok doru yolda olurduk» demeyesiniz diye (Kur'ân’

indirdik). te size de Rabbinizden açk bir delil, hidayet ve

rahmet geldi. Kim, Allah'n âyetlerini yalanlayp onlardan

yüz çevirenden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz
çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabn en kötüsüyle

cezalandracaz.” lE'nm Sur. 150, 157)

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

bildirdiine göre Mücâhid, "Kitap, yalnz bizden önceki iki toplulua

1 bn Ebî eybe (10/491, 492 ve bn u'd-Durays (91).

2 bn Ebî eybe (10/484).
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indirildi ..."
1

âyetini açklarken: “Kendilerine kitap indirilenlerden kast,

Yahudiler ve Hristiyanlardr. Hitab ise Kureylileredir" demitir.
2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildirir. bn Abbâs der ki: “ki topluluktan

kast, Yahudiler ve Hristiyanlardr. sözü ise okumak mânâsndadr.”3

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

göre "Kitap, yalnz bizden önceki iki toplulua indirildi ..."4 âyetinin

muhatab Arap kafirleridir.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, “Rabbinizden açk bir delil,

hidayet ve rahmet geldi ..."
6
âyetini açklarken öyle dedi: “Sizler, Yahudi ve

Hristiyanlann kitaplann okuyamazken, Allah'tan size apaçk Arapçayla bir

delil gelmitir."
7

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre (Ji03)
8

sözü, yüz çevirmek mânâsndadr. 9

Abd b. Humeyd'in Dahhâk'tn bildirdiine göre (JIi})’
0

sözü, yüz

çevirmek mânâsndadr.

j\ shij Jh j\ &5UI fak ö\ S/J öjM (>

J Ll çiz Sl kbij oüT {
jj

"Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya

Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin baz alâmetlerinin

’ En am Sur. 156
1 bn Cerîr (10/7) ve bn Ebî Hâtim 5/1425 (8125).

1 bn Ebî Hâtim 5/1425 (8126, 8127).

* En'âm Sur. 156

5 bn Ebî Hâtim 5/1426 (8132).

6 En am Sur. 157
7 bn Ebî Hâtim 5/1426 (8133).

8 En'âm Sur. 157

9 bn Ebî Hâtim 5/1426 (8134).

,0 En'âm Sur. 157
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gelmesini bekliyorlar. Rabbinin baz alâmetleri geldii günr

önceden inanmam ya da imannda bir hayr kazanmam
olan kimseye artk iman bir fayda salamaz. De ki:

Bekleyin, üphesiz biz de beklemekteyiz!" (En'âm Sur. s»)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh bildirir: bn Mes'ûd der ki: "Kendilerine

meleklerin gelmesi ölüm anndadr. Rabbin gelmesi ise kyamet günüdür." 1

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

Katâde'den bildirdiine göre kendilerine meleklerin gelmesi ölüm anndadr.

Rabbin gelmesi ise kyamet günüdür .

2

bn Ebî Hâtim bildirir: Mukâtil der ki: "Yüce Allah, kyamet günü

bulutlardan gölgelerle (kullann hesaba çekmek için) gelecektir." 3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müsned’de, Tirmizî, Ebû Ya'lâ, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî'den Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi

vesellem): "Rabbinin baz alâmetleri geldii gün ..." âyeti hakknda: "O alâmet

Güne'in batdan domasdr" buyurduunu nakleder.

4

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

"Rabbinin baz alâmetleri geldii gün ..." âyetinden kast, Güne'in batdan

domasdr .

5

Taberânî, bn Adiy ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi vesellem): "Rabbinin baz alâmetleri geldii gün ..." âyeti

hakknda: "O alâmet, Güne'in batdan domasdr" buyurdu .

6

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Nuaym b. Hammâd, el-

Fiten'öe ve Taberânî, bn Mes’ûd'un: "Rabbinin baz alâmetleri geldii gün"

âyeti hakknda: "O alâmet Güne'in batdan domasdr" dediini bildirir .

1

’ bn Ebî Hâtim 5/1426 (8136).
1 Abdürrezzâk (1/222) ve bn Ebî Hâtim 5/1427 (8138, 8139).

3 bn Ebî Hâtim 5/1427 (8140).

4 Ahmed 17/368, 18/421 (11266, 11938), Abd b. Humeyd (Muntehab . 900), Tirmizî

(3071), Ebû Ya'lâ (1353), bn Ebî Hatim 5/1427 (8141). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh

Sünen et-Tirmizî, 2455).

5 bn Ebî eybe (15/179).
6
Taberânî, M. el-Evsat (2023) ve bn Adiy (3/1076, 1077).
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Saîd b. Mansûr, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Rabbinin baz alâmetleri geldii

gün..." âyetinden kastedilen, Güne ve Ay'n arkada olan iki deve gibi

beraberce batdan domasdr” dedikten sonra: "Güne ve Ay toplanr""

âyetini okudu .

3

Abd b. Humeyd'in Mücâhid'den bildirdiine göre “Rabbinin baz

alâmetleri geldii gün ..." âyetinden kast, Güne'in batdan domasdr.

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî,

bn Mâce, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Ba's’ta, Ebû

Hureyre’den bildirir: Hz. Peygamber (saiiai^u aleyh' »eselim), "Güne batdan

domadan kyamet kopmaz. Güne batdan doup insanlar görünce hepsi iman

edecek. te o zaman, iman edenin imannn fayda vermeyecei zamandr"

buyurup: “Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin

gelmesini yahut Rabbinin baz alâmetlerinin gelmesini bekliyorlar.

Rabbinin baz alâmetleri geldii gün, önceden inanmam ya da imannda

bir hayr kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda salamaz. De ki:

Bekleyin, üphesiz bizde beklemekteyiz!"4 âyetini okudu .

5

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, bn Cerîr, bn

Merdûye ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den, Resûlullah’n (saiiaiiahu »M veseliem) öyle

buyurduunu nakleder: "u üç ey çktnda, daha önce iman etmemi olan

kiinin iman fayda etmez: Deccâl, Dabbetü’l-arz ve Güne'in batdan

domas. " b

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd, bn Mâce,

bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî, Abdullah b. Amr'n öyle dediini

bildirir: “Allah’n Resûlü'ünden (saiaiiehu aleyhi yesaHem) örendiime göre ilk çkacak

1

Saîd b. Mansûr ( Tefsir

.

939), bn Ebî eybe (15/179) ve Nuaym b. Hammâd (1841,

1838).

3 Kyamet Sur. 9
) bn Ebî Hatim 5/1427 (8142), Ebu'-eyh (665) ve Taberârû (9019).

* En'âm Sur. 158
5 Ahmed 12/78, 13/486, 14/442 (8138, 8161, 8850), Buhârî (4635, 4636, 6506), Müslim

(157), Ebû Dâvûd (4312), Nesâî, S. el-Kübrâ (11177) ve bn Mâce (4068).

6 bn Ebî eybe (15/178), Ahmed 15/468 (9752), Müslim (158), Tirmizî (3072) ve bn
Cerîr (10/27).
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kyamet alâmeti, Güne'in batt yerden domas ve kuluk zaman

insanlarn üzerine Dâbbe'nin çkmasdr. Hangisi dierinden önce çkarsa,

öteki de hemen onun akabinde olacaktr.” Sonra Abdullah öyle dedi,

Abdullah, daha önce gönderilen kutsal kitaplan okumutu): “Zannediyorum

o ikisinden daha önce çkacak olan; Güne'in batdan domasdr. Güne her

batnda Ar'n altna gelir ve secdeye kapanp geri dönmek için izin alr.

Güne'e tekrar domas için izin verilir. Batdan doaca zaman gelince,

daha önce yapt gibi Ar'n altna gelip secdeye kapanarak geri dönmek için

izin isteyecek, ama kendisine cevap verilmeyecek. Gecenin bir ksm geçip,

kendisine izin verilse bile artk zamannda doamayacan anlaynca: “Ey

Rabbim! Dou ne kadar uzaktr!” diyecek. Ufuk bir taç gibi olunca geri

domak için izin isteyecek ve kendisine: “Olduun yerden (batdan) do”
denilecek. Bunun üzerine Güne batt yerden doacak.” Sonra bn Amr,

“Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini

yahut Rabbinin baz alâmetlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin baz

alâmetleri geldii gün, önceden inanmam ya da imannda bir hayr

kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda salamaz. De ki: Bekleyin,

üphesiz bizde beklemekteyiz!"' âyetini okudu.
5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Huzeyfe der ki: Resûlullah'a (saiiBiahu aleyhi

vesileni): “Ey Allah'n Resûlü! Güne'in batdan domasnn alâmeti nedir?” diye

sorduumda öyle cevap verdi: "O gece, iki gece kadar uzun olur. Gece namaz

klanlar uyanp henüz yldzlarn olduunu, Güne'in çkmadm görürler ve

tekrar uyurlar. Sonra uyanp ibadet ederler ve tekrar uyurlar. Sonra kalkarlar

ve uyumaktan yanlarnn uyutuunu görürler. nsanlar sabahn olmadn
görünce korkuya kaplrlar ve bu halde Güne'in doudan çkmasn beklerken,

güne batdan doar. nsanlar Güne'in batdan doduunu görünce iman

ederler, ama o anda iman edenin bu iman kendisine fayda vermez ."3

Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bnuM-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Zeriin öyle dediini bildirir:

’ En’âm Sur. 158
1 bn Ebî eybe (15/67, 68), Ahmed 1 1/469, 470 (6881), Müslim (2941), Abd b. Humeyd

(Muntehab. 326), Ebû Dâvûd (4310), bn Mâce (4069). Hadis, bn Merdûye, Ebû Dâvûd,

ve bn Mâce'de merfu olarak mevcuttur.
3 bn Kesir, Tefsir'de (3/368) gerçtigi üzere bn Merdûye, el-Bidâye ue'n-Nihâye (19/261)

ve el-Leâliu'l-Masnûa (1/59).
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güne batarken, üzerinde palan ve bir çul bulunan merkebe binmi olan

Resûlullah'n (saiiaiirtu aleyhi reseiiem) terkisinde idim. Bana: "Ey Ebû Zer! Güne'in

nereye gittiini biliyor musunuz?" diye sorunca: "Allah ve Resûlü daha iyi

bilir" karln verdim. Resûlullah Msiiahu aleyhi veselem): "Güne, Ar'n altna,

Rabbinin huzuruna gidip secdeye kapanr. Çkma vakti geldii zaman,

kendisine izin verilir ve Güne tekrar doar. Allah, Güne'in batdan domasn
istedii zaman çkmasna izin verilmez. Güne: «Ey Rabbim! Yolum uzundur»

deyince, Yüce Allah: «Battn yerden çk» buyurur. te o zaman, daha önce

iman etmeyenlerin o onda iman etmeleri kendilerine birfayda salamaz.'*

bn EbT Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs, "Rabbinin

baz alâmetleri geldii gün, önceden inanmam ya da imannda bir hayr

kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda salamaz. De ki: Bekleyin,

üphesiz biz de beklemekteyiz!"2 âyetini açklarken öyle dedi: "Kyametin

alâmetleri geldii zaman müriklerin iman etmeleri kendilerine bir fayda

vermez. man edenler daha önce salih ameller ilemilerse o andaki

imanlannn kendilerine faydas olur." bn Abbâs der ki: Bir akam Resûlullah

(nliailahu aleyhi vesellem) çkt ve: "Ey Allah’n kullan! En ksa müddette Allah'a tövbe

ediniz. Güne'in batdan douunu görmeniz yakndr. Güne batdan dounca,

tövbenin vakti geçmi, amel zaman bitmi ve iman etme zaman da bitmi

olur" buyurdu. nsanlar: "Ey Allah'n Resûlü! Bunun alâmetleri var m?" diye

sorunca, Resûlullah Mailahj aleyhi nsellem) öyle cevap verdi: "O gecenin alâmeti, üç

gece uzunluunda olmasdr. O gece, Allah'tan korkanlar kalkp namaz klacak

ve namaz klmay bitirmelerine ramen gecenin hiç ilerlememi olduunu

görerek tekrar yatacaklar. Tekrar uyannca gecenin ilerlemediini görecekler ve

bunun olaanüstü bir durum olduunu görüp korkuya kaplacaklar. Uzun

zaman geçmesine ramen Güne'in domadn görüp beklemeye balayacaklar

ve sonunda batdan doduunu görecekler. Güne batdan dounca, o zamana

kadar iman etmeyenlerin, o andaki imanlar kendilerine bir fayda

salamayacak.
"3

’ Müslim (159), Ebû Dâvûd (4002), Tinnizî (2186, 3227), Nesâî, S. el-Kübrâ (11176), bn
Ebî Hatim 5/1427, 1428 (8143) ve Ebu -eyh (660).

1 En'âm Sur. 158
3 bn Ebî Hatim 5/1428 (8145).
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Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde,

"... Rabbinin baz alâmetleri geldii gün, önceden inanmam ya da

imannda bir hayr kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda

salamaz. De ki: Bekleyin, üphesiz biz de beklemekteyiz!"’ âyetini

açklarken öyle dedi: Bize bildirildiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi *esei*m):

"u alt ey gelmeden önce amel yapmaya baknz: Güne'in batdan domas

,

Deccâl, Duhân, Dâbbetu'l-Arz, ölüm an ve kyamet günü" buyururdu. Bir

adam: "Ey Allah'n Resûlü! Güne'in batdan douunun alâmeti nedir?” diye

sorunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi meiiem) öyle cevap verdi: "O gece uzar ve iki

gece uzunluunda olur. badet edenler, namaz için kalkp namaz klarlar ve

yldzlarn olduu gibi durduunu görünce tekrar yatarlar. Yanlan

uyuuncaya kadar yatp tekrar kalkarak namaz klarlar ve gecenin hâlâ devam

ettiini görüp korkuya kaplrlar. Sonra topluluklar halinde sabahlayp

Güne'in doudan çkmasn beklerken, batdan çktn görürler."

bnu’l-Münzir'in bn Cüreyc’den bildirdiine göre "Rabbinin baz

alâmetleri geldii gün, önceden inanmam ya da imannda bir hayr

kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda salamaz. De ki: Bekleyin,

üphesiz biz de beklemekteyiz!"2 âyetinden kast, kyametin alâmeti geldii

zaman iman edenin imannn fayda vermemesi, daha önce amel etmeyenin o

anda amel etmesinin de faydasnn olmamasdr.

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh bildirin Süddî, "...ya da imannda bir hayr

kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda salamaz. De ki: Bekleyin,

üphesiz biz de beklemekteyiz!" 3
âyetini açklarken öyle dedi: "Daha önce

salih amel yapmam olan Ehl-i kblenin, kyamet alâmetini gördükten sonra

yapt amellerin faydas olmaz. Eer kyamet alâmetleri gelmeden önce

yapt ameli, alâmet geldikten sonra da yaparsa, bu amelinin faydas olur.”4

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh bildirir: Mukâtil "... ya da imannda bir hayr

kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda salamaz. De ki: Bekleyin,

üphesiz biz de beklemekteyiz!"5 âyetini açklarken öyle dedi: "man

’ Enam Sur. 158
J Enam Sur. 158
J Enam Sur. 158
4 bn Ebî Hâtim 5/1428, 1429 (8146).

5 En'âm Sur. 158
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etmekle beraber hayr yapmayan ve büyük günahlara devam eden

müslümann, kyamet alâmeti geldikten sonra yapaca amel kabul

edilmez."'

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

Abdullah b. Amr: “Güne'in batdan douundan sonra insanlar yüz yirmi

sene kalrlar" demitir.

1

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

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vasBiiam):
"
Kyamet alâmetleri, bir ipe dizilmi boncuk

gibidir. p kesildii zaman kyamet alâmetleri birbiri ardndan çkmaya

balarlar

"

buyurmutur.

Hâkim, Enes'ten Resûlullah'n (saiBiiahu Btayhi mtiM: "Kyamet alâmetleri, bir ipe

dizilmi boncuk gibidir. p kesildii zaman kyamet alâmetleri birbiri ardnca

çkmaya balarlar" buyurduunu nakleder .

3

bn Ebî eybe ve Hâkim, bn Amr'dan, Resûlullah'n MalMu Beyh «seiM:

"Kyamet alâmetleri, bir ipe dizilmi boncuk gibidir. p kesildii zaman kyamet

alâmetleri birbiri ardnca çkmaya balarlar" buyurduunu nakleder/

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Huzeyfe der ki: “Kii, Allah yolunda bir

at ayrsa ve bu at kyametin ilk alâmetinin çkt anda bir tay doursa, bu tay

binilecek yaa gelmeden önce kyametin son alâmeti çkar."5

bn Ebî eybe, Huzeyfe'nin: “Kyametin ilk alâmetini gördüünüz zaman,

artk dier alâmetler de pepee gelirler" dediini bildirir.

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Ebû Hureyre'nin,

“Kyametin bütün alâmetleri sekiz ay içinde gelirler" dediini bildirir.

7

1 bn Ebî Hatim 5/1429 (8147).

1

îbn Ebî eybe (15/179)

3 Hâkim (4/546).

4 bn Ebî eybe (15/63) ve Hâkim (4/473, 474).

5 bn Ebî eybe (15/63).
6 bn Ebî eybe (15/182).

7 bn Ebî eybe (15/182).
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Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir, Ebu'l-Âliye’nin, “Kyametin bütün

alâmetleri alt ay içinde gelirler" dediini bildirir.

Abd b. Humeyd, Ebu'-eyh, el-Azame’de ve Hâkim, Abdullah b. Amr'n

öyle dediini bildirir: “Güne batt zaman secdeye kapanp tekrar çkmak

için izin ister ve kendisine izin verilir. Kyamet alâmetinin çkaca gün yine

batar ve secdeye kapanp çkmak için izin ister. Çkmas için izin verilmeyince:

“Ey Rabbim! Dou çok uzaktr ve eer bana izin verilmezse (zamannda

çkmak için) yetiemem" der. Güne, Allah'n istedii kadar bir müddet

bekletilir, sonra: “Battn yerden çk” denilir. te o zamandan, kyamet

gününe kadar, "...önceden inanmam ya da imannda bir hayr

kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda salamaz ..."
1

Beyhakî, el-Ba's’ta, Abdullah b. Amr b. el-Âs'n: “Kiiye iman etmesinin

fayda vermeyecei alâmet, Güne'in batdan domasdr" dediini bildirir.

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye, Abdullah b. Ebî Evfâ'dan, Resûlullah'n

(mMIbu aleyhi vediem) öyle buyurduunu nakleder:
"
nsanlara, sizin bu gecelerinizin

üç kat kadar uzun olacak bir gece gelecektir. O geceyi namaz klanlar bilecek ve

kii kalkp, Kur’ân'dan her zaman okuduu miktar okuyarak tekrar yatacak.

Sonra kalkp yine ayn miktarda okuyacak ve tekrar yatacak ve yine kalkacak.

Onlar bu durumdayken insanlarda bir kargaa çkacak ve: «Bu nedir?» deyip

mescitlere snacaklar. Onlar bu durumdayken Güne'in batdan doduunu
görüp hep birden feryâd edecekler. Güne, gökyüzünün ortasna gelince; geri

dönecek ve sonra dou yerinden doacak. te o srada kiiye îmân fayda

vermeyecek. " 2

Tayâlisî, Saîd b. Mansûr, Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce,

Taberânî, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, Beyhakî ve bn Merdûye, Safvân b.

Assâl'dan, Resûlullah'n (saiiBiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Allah,

tövbe için batda, genilii yetmi yllk mesafe olan bir kap yaratm ve Güne

o kap tarafndan douncaya kadar o kap tövbenin kabulü) için daima ack

olacaktr: «Rabbinin baz alâmetleri geldii gün, önceden inanmam ya da

* En'âm Sur. 158. Ebu'-eyh (631) ve Hâkim (4/500, "sahih").

1 bn Kesir, Tefsirde (3/369) geçtii üzere bn Merdûye, el-Bidâye ve'n-Nihâye (19/260,

261), el-Leâliu'l-Masnûa (1/59). bn Kesir, Tefsî'rinde hadisin bu kanalla garib (tek kanall)

olduunu söyledi.
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imannda bir hayr kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda

salamaz» 1

âyeti buna iaret etmektedir
." bn Mâce'nin lafz ise: "Güne

batdan doduu zaman, daha önce iman etmeyenin o anda iman etmeni veya

iman edip hayrl amel yapmayann o anda hayrl amel yapmas kendisine

fayda salamaz.
"2

Taberânî, Safvân b. AssâPn öyle dediini bildirir: Hz. Peygamber Mallak

aleyhi veseiiem) yanmza çkp: "Tövbe için, iki kanad arasnda douyla bat aras

kadar mesafe olan bir kap vardr. Bu kap ,
Güne batdan domadan

kapanmaz" buyurarak: 'Rabbinin baz alâmetleri geldii gün, önceden

inanmam ya da imannda bir hayr kazanmam olan kimseye artk iman

bir fayda salamaz"3 âyetini okudu .

4

Abdürrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim ve el-Ba's’ta Beyhakî, Ebû

Hureyre’den Resûlullah'm (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Allah, Güne batdan çkmadan

önce tövbe edenin tövbesini kabul eder" buyurduunu nakletmitir.

5

Abd b. Humeyd ve Taberânî, bn Mes'ûd’un öyle dediini bildirir: u üç

ey çkmadkça Âdemolunun tövbesi kabul edilir: Güne'in batdan domas,

Dâbbe'nin çkmas veya Yecûc ve Mecûc'un çkmas.” Yine bn Mes'ûd:

“Gelen her yl öncekinden daha kötü olacaktr” demitir .

6

Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd ve Nesâî Muâviye b. Ebî Süfyân’dan,

Resûlullah'm (saiiaiishu aieyt «senem): "Tövbe vakti sona ermedikçe hicret bitmez. Güne

batdan domadkça tövbe vakti sona ermez" buyurduunu nakletmitir .

7

Ahmed, Beyhakî, uabu'l-îman’da ve bn Merdûye, Mâlik b. Yahâmir es-

Seksekî vastasyla Abdurrahmân b. Avf, Muâviye b. Ebî Süfyân ve Abdullah

’ En'âm Sur. 158
1
Tayalisî (1264), Saîd b. Mansûr ( Tefsîr . 940), Ahmed 30/19, 24 (18095, 18100), Tirmizî

(3536), Nesâî, S. el-Kübrâ (11178), bn Mâce (4070), Taberânî (7260) ve Buhârî (1/282).

Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3289).

} En’âm Sur. 158
4 Taberânî (8383).

5 Abdürrezzâk 81/221), Ahmed 13/138 (7711) ve Müslim (2703).

6 Taberânî (9837) Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de (0/198) der ki: "Taberânî bu hadisi

kesik isnâdla rivayet etmitir."
7 Ahmed 28/111 (16906), Ebû Dâvûd (2479) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (8711). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvûd, 2166).
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b. Amr b. el-Âs'tan, Resûlullah'n (sBiBiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder:

"Hicret iki türlüdür: Birincisi günahlar terk etmen, dieri ise Allah'a ve

Resulüne hicret etmendir. Tövbe kabul edildii sürece hicret bitmez. Güne
batdan domad müddetçe tövbe kabul edilir. Güne batdan dounca, her

kalbe olduu durum üzerine mühür vurulur ve insanlara amel braktrlr."'

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre bn Mes'ûd: "u dördü dnda kyamet alâmetleri gelmitir: Deccâl,

Dâbbe, Yecûc ve Mecûc ve Güne'in batdan domas. Allah'n, kendisiyle

amelleri sona erdirecei alâmet, Güne'in batdan domasdr" deyip:

"Rabbinin baz alâmetleri geldii gün, önceden inanmam ya da imannda

bir hayr kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda salamaz" 2
âyetini

okudu ve: "Âyetten kastedilen Güne'in batdan domasdr" dedi .

3

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Güne'in batdan doduu sabah bu

ümmetten, maymun ve domuza dönütürülecekler olacaktr. Amel defterleri

dürülecek, kalemler kuruyacak ve artk kimsenin ne sevab artacak, ne de günah

eksilecektir. Daha önce iman etmeyenin, o gün iman etmesi kendisine fayda

vermeyecektir. Daha önce iman edip salih asmel yapmayann o anda yapt
iyilik te kabul edilmeyecektir .

"

Abdürrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Hz. Âie'nin

öyle dediini bildirir: “Kyametin ilk alâmeti çkt zaman, (amelleri yazan)

kalemler atlr ve amel defterleri dürülür, hafaza melekleri hapsedilerek

bedeni kiinin amellerine ahitlik eder."4

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Hâkim ve bn Merdûye'nin Ebu

Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (»laiiahu aiayt* mailem): "u alt ey
gelmeden: Güne'in batt yerden domasndan, Deccâl' dan, dumandan,

' Ahmed 3/206 (1671) ve Beyhakî (7215). Müsned'in muhakkikleri senedin hasen

olduunu söyledi.

1 Eriâm Sur. 158
3 bn Ebî eybe (15/65, 66, 179, 180) ve Hâkim (4/545, "sahih").

4 Abdürrezzâk (1/222) ve bn Ebî eybe (15/179).
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Dâbbe'den, birinizin hassaten bana gelecek beladan ve halkn geneline gelecek

fitneden önce,
amellere devam etmeye baknz.

,n

bn Mâce'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (»iMahu aleyhi mtiitm) öyle

buyurdu: "u alt ey gelmeden: Güne’in batt yerden domasndan,

DeccâV dan, dumandan, Dâbbe'den, birinizin hassaten bana gelecek beladan ve

halkn geneline gelecekfitneden önce, amellere devam etmeye baknz.
"2

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)’den, Resûlullah’n (uyu» aleyhi w*eflem) öyle

buyurduunu nakleder: "Kyametin büyük alâmetleri yedi tanedir. Bunlardan

biri olan Tufan geçmitir ve alt tane kalmtr. Bunlar: Güne'in batdan

domas, duman, Deccâl, Dâbbetu’l-Arz, Yecûc ve Mecûc ve Sûr'

a

üfienmesidir."

Abd b. Humeyd'in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiBhu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "ki ihtiyarn karlap, birinin dierine: «Ne

zaman dodun?» diye sorup, dierinin: «Güne batdan doduu zaman»

cevabn vermedikçe kyamet kopmaz."

Abd b. Humeyd, Katâde'nin: “Kyamet alâmetlerinin ipe dizilmi

boncuklar gibi pe pee geleceini söylerdik" dediini bildirir.

Abd b. Humeyd, Abdullah b. Amrin: "Kyamet alâmetleri, bir ipe dizilmi

gibidir. p koptuu zaman pepee gelirler" dediini bildirir.

bn Mâce ve Hâkim, Ebû Katâde'den, Resûluilah'n (uyum aleyh vesilem):

"Kyametin (büyük) alâmetleri, daha önce gelecek olan iki yüz küçük alâmetten

sonra gelecektir" buyurduunu nakleder.

3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Mes’ûd der ki: “Kyamet alâmeti

geldikten sonra insanlar namaz klp oruç tutar ve hac yaparlar. Allah,

kyamet alâmeti gelmeden önce amellerini kabul ettii kiilerin o anki

' Ahmed 14/65 (8303), Müslim (2947) ve Hâkim (4/516, "sahih").

' bn Mâce (4056) Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3279).

3 bn Mâce /4075) ve Hâkim (4/428). Zehebî der ki: "Hadisin uydurma olduunu
zannediyorum. Avn'n ise zayf olduu söylenmitir." Hadis uydurmadr. F.lbânî (Daîf
Sünen bn Mâce. 879).
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amellerini de kabul eder. Daha önce kabul etmedii kiilerin amelini ise o

zaman da kabul etmez.”

bn Merdûye, Ebû Umâme'den, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi nuMm): "Kyametin

ilk alâmeti, Güne'in batdan domasdr"
buyurduunu nakleder.

Hâkim, bn Ömer'in öyle dediini bildirir: "nsanlar Müzdelife'de denilen

yerde gecelerler, Dâbbetu'l-Arz da üzerlerine gelir. Sabah olunca, kendilerini

Dâbbetu'l-Arz'n bayla kuyruu arasnda bulurlar. Dâbbe, her mümine

dokunur ve her münafn ve kafirin burnuna gem vurur. O anda tövbe kaps

henüz açktr. Sonra Deccâl çkar ve müminler bir nezleye tutulur. Bu hastalk

münafklann ve kafirlerin kulana girer ve sonunda bunlarn kula pimi
gibi olur. Bu srada tövbe kaps yine açktr. Bundan sonra Güne batdan

doar.” 1

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn

Merdûye ve el-Ba's’ta Beyhakî, Huzeyfe b. Esîd'in öyle dediini bildirir: Biz

aramzda kyameti müzakere ederken Hz. Peygamber (ssiieiiahu sie^ vesdEm) üst

kattan bize bakp: “Neyi müzakere ediyorsunuz?" diye sordu. Biz: "Kyamet

saatini müzakere ediyoruz” cevabn verince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurdu: "On alâmet görülmeden kyamet kopmayacaktr: Dumann çkmas,

Deccâln çkmas, sa b. Meryem’in gönderilmesi, Yecûc ve Mecûc'un çkmas,

Dâbbetu'l-Arz'n çkmas, Güne'in batdan domas, biri douda biri batda bir

dieri de Arap yarmadasnda meydana gelecek yere batma hadisesi, çöküntüler,

Aden'in veya Yemen'in ortasndan çkacak bir atein insanlar mahere

sürmesi. Bu ate, onlarla beraber gelip gidecek ve onlarla beraber istirahat

edecektir. "J

Beyhakî, Abdullah b. Amrin öyle dediini bildirir: Yecûc ve Mecûc'un

çocuklarndan biri ölmeden, onun sulbünden binden fazla kii doar.

Onlardan hiç kimse geride bin veya daha fazla zürriyet brakmadkça ölmez.

O Yecûc ve Mecûc'un arkasndan saylarn ancak Allah'n bildii üç ümmet

daha olacaktr: Mensek, Tâvîl ve Târîs. Güne'in doduu her gün bütün

1 Hâkim (4/485) Zehebî, bnu'l-Beylemânî ve VeEd'in zayf olduunu söylemitir.
1 bn Ebî eybe (15/130, 131, 163), Ahmed 26/63, 66, 67, 68 (16141, 16143, 16144),

Müslim (2901), Ebû Dâvûd (4311), Tirmzi (2183), Nesâî, S. ci-Kubrâ (11380, 11482) ve bn
Mâce (4041, 4055).
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mahlûkat ona bakar. Batt zaman secdeye kapanp selam vererek tekrar

domak için izin ister, ama kendisine izin verilmez. Sonra bir daha izin ister,

yine domasna izin verilmez. Üçüncü defa izin isteyip izin verilmeyince: “Ey

Rabbim! Kullarn beni bekliyorlar ve yolum uzaktr" der, ama kendisine izin

verilmez. ki veya üç gecelik bir süre geçince: “Battn yerden tekrar çk"

denilir. Güne batdan doar ve bütün mahlûkat onu görür. Bize bildirildiine

göre Güne'in batdan domas, daha önce iman etmeyenin, o an iman

etmesinin fayda vermeyeceinin delilidir. Güne'in batdan domas üzerine

insanlar altn tasadduk ederler, ama bu altnlar onlardan kabul edilmez ve:

“Daha önce vermeniz gerekirdi” denilir.

Ebu'-eyh, el-Azame ’de ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Abdullah b.

Mes'ûd, bir gün kendisiyle beraber oturanlara: “Yüce Allah'n, "...onu kara

bir balçkta batar buldu ...."
1
âyetinden kastedilenin ne olduunu biliyor

musunuz?” diye sorunca, oradakiler: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” karln
verdiler. Bunun üzerine bn Mes'ûd öyle dedi: “Güne batt zaman, Ar'n

altnda Yüce Allah'a secde eder ve Onu tebih edip ta’zim eder. Doaca
zaman da Yüce Allah'a secde eder ve Onu tebih edip ta’zim ederek çkmak

için izin isteyince, çkmas için izin verilir. Domasna izin verilmeyecei

zaman gelince, Güne yine Yüce Allah'a secde eder ve Onu tebih edip ta'zim

ederek çkmak için izin ister; ama kendisine: "Yerinde dur!” denilir. Doaca
zaman gelince tekrar secdeye kapanp Allah’ tebih ve ta'zim eder ve izin

ister. Yine kendisine: “Yerinde dur!” denilir ve iki gece miktannca çkmasna

izin verilmez. Teheccüde kalkanlar Güne’in domadn görünce

komulanna seslenip: "Ey falan, bu gece neler oluyor böyle? Uyuyup uykuya

doydum, yoruluncaya kadar namaz kldm” derler. Sonra Güne’e: "Battn

yerden çk!” denilir. te o gün, “Rabbinin baz alâmetleri geldii gün,

önceden inanmam ya da imannda bir hayr kazanmam olan kimseye

artk iman bir fayda salamaz." 2

Saîd b. Mansûr, Hâris b. Ebî Usâme ve Beyhakî, bn Abbâs'n öyle dediini

bildirir: Hz. Ömer bize hutbe verip öyle dedi: “Ey insanlar! Bu ümmetten

recm (cezasn), Deccâl’, Güne'in batdan domasn, kabir azabn, efaati

1 Kehf Sur. 8

6

1 Enam Sur. 158. Ebu'-eyh (637).
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ve cehennemde bir müddet yandktan sonra oradan çkacak bir topluluun

olacan yalanlayacak bir topluluk çkacaktr.’'
1

Buhârî, Tarih'te, Ebu’-eyh, el-Azatne'de ve bn Asâkir, Ka'b(u'l-ahbâr)'n

öyle dediini bildirir: "Allah, Güne'in batdan domasn istedii zaman onu

kutupta (ters) çevirir ve dousunu batsnda, batsn dousunda yapar.”
1

bn Merdûye zayf isnâdla bn Abbâs'tan Resûlullah’n Meiiahu aleyh ««HM

öyle buyurduunu nakleder: “Allah, dou tarafnda yedinci denizin yannda

karanlktan dünya geceleri miktannca perde yaratt. Güne bataca zaman

geceyle görevli meleklerden biri gelir ve bu karanlktan bir avuç alp batya

doru dönerek, afa gözetip parmak uçlaryla azar azar bu karanl brakr.

afak kaybolduu zaman bütün karanl brakr, sonra kanatlarn serer ve bu

kanatlar yerleri ve gökleri kaplar. Melek, Allah' tebih ve takdis ederek

kanatlaryla gecenin karanln yarar ve gece miktannca zaman geçince batya

ular. Bunun üzerine fecir doudan çkar. Melek kanatlarm kapatp karanl

avucunda toplar ve sonunda karanl doudan alm olduu gibi bir avucunda

tutar. Sonra bu karanl batdaki yedinci denize koyar. Gece karanl bu

denizden gelmektedir. O perde doudan batya çevrildii zaman Su ra üflenir.

Gündüz Güne'ten, gece karanl ise o perdeden gelmektedir. Allah,

kullarnn tövbesini kabul ettii sürece Güne doudan çkp batda kaybolur.

Güne ve Ay battklar zaman nereden çkacaklar konusunda izin isterler ve

kendilerine izin verilmez. Güne’in üç gün, Ay'n ise iki gün çkmasna izin

verilmez. Güne'in ve Ay'n ne kadar süre kaybolduklarn insanlarn çou

bilmez. Sadece insanlarn faziletlileri, Kur'ân ehli ve o gece vird yapan kiiler

bilirler. Vird yapan, virdini bitirince bakar ve gecenin ilerlemediini görür,

tekrar virdine balar. Virdini bitirip tekrar baknca, gecenin ilerlemediini

görür. O gecenin uzunluunu sadece Kur'ân ehli anlar. Kur'ân ehli birbirlerini

çarrlar ve mescitlerinde toplanp dua edip alayarak geceyi geçirirler. O
gecenin uzunluu üç gece uzunluundadr. Sonra Yüce Allah, Cibril'i Güne
ve Ay'a gönderir ve Cibril: « Yüce Allah! Battnz yere dönüp oradan

çkmanz emrediyor. Sizin için yanmzda k ve nur yoktur» der. Bunun

üzerine Güne ve Ay kyamet gününden ve ölümden korkarak alarlar. Güne
ve Ay batdan doarlar ve bu durumda insanlar Allah'a yalvararak alarlar.

1

Feth'te (11/426) geçtii üzere Beyhakî.
1

Buhâri (8/341), Ebu-eyh (638) ve ibn Asâkir (11/237).
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Gafiller ise gafletlerine devam ederler. Bu srada bir münadi: «Bilin ki, tövbe

kaps kapanmtr ve Güne'le Ay batdan domutur» diye seslenir. nsanlar

bakarlar ve Güne'le Ay'n simsiyah ve ksz olduunu görürler. Yüce

Allah’n

,

«Güne ve Ay toplanr»
1

âyeti buna iaret etmektedir. kisi de

birbirine balanm deve gibi birbirleriyle yükselmek için yarrlar. Onlar

gören dünya ahalisi barmaya, anneler çocuklarn brakmaya, hamileler

çocuklarn düürmeye balarlar. Salihler ve iyilerin o gün alamalar

kendilerine fayda eder ve bu alama kendilerine ibadet olarak yazlr. Fask ve

facirlerin ise o gün alamalar kendilerine fayda etmez ve bu alamalar

kendileri için bedbahtlk olarak yazlr. Güne ve Ay semann ortasna gelince,

Cibril gelip onlar boynuzlarndan tutar ve battklar tarafa çevirir, ama

batmalarna da izin vermez. Onlar tövbe kapsnn yannda batrr."

Ömer b. el-Hattâb, Resûlullah'a {safiaiiahu aleyt» «esellem): "Tövbe kaps nedir?” diye

sorunca, Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Ey Ömer! Allah,

Batnn arkasnda tövbe için bir kap yaratmtr ve bu kap cennet

kaplanndandr. Bu kapnn, inci ve mücevherlerle süslenmi altndan iki

kanad vardr. Her kanadn arasndaki mesafe, süvari olan birinin krk ylda

aabilecei büyüklüktedir. Allah'n, mahlûkat yaratt zamandan, Güne ve

Ay'n batdan doaca günün sabahna kadar, bu kap açktr. Hz. Âdem'den o

güne kadar nasûh tövbe eden Allah'n hiçbir kulu yoktur ki, onun tövbesi bu

kapdan girdikten sonra Allah'a sunulmu olmasn." Mu’âz b. Cebel: “Ey

Allah’n Resûlü! Nasûh tövbe nedir?” diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiatu aievt veseiiem):

"Kulun piman olmas, o günahtan Allah'a snmas, sonra, süt (çkt)

memeye bir daha dönmedikçe ilemi olduu günaha bir daha dönmemesidir"

buyurup öyle devam etti: "Cibril, Güne ve Ay' o kapda batrr ve kapnn

iki kanadm da kapatr. Kapnn kapanmasyla, sanki daha önce bu iki kanadn

arasnda hiç aralk yokmu gibi olur. Tövbe kaps kapand zaman, artk hiçbir

kulun tövbesi kabul edilmez, bundan sonra yaplan iyilikler kabul edilmez.

Sadece daha önce iyilik yapanlarn iyilikleri kabul edilir. Daha önce kullarn

lehine ve aleyhine olan eyler üzerine haklarnda hüküm verilir. Yüce Allah'n,

«Rabbinin baz alâmetleri geldii gün, önceden inanmam ya da imannda

’ Kyamet Sur. 9
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bir hayr kazanmam olan kimseye artk iman bir fayda salamaz»
1

âyeti

buna iaret etmektedir."

Ubey b. Ka'b: “Ey Allah'n Resûlü, anam babam sana feda olsun! Ondan

sonra Güne ve Ay’a ne olur? nsanlann ve dünyann hali ne olur?" diye

sorunca, Resûlullah (saiidiahu steytn vesdiem) öyle cevap verdi: "Ey Ubey! Ondan sonra

Güne ve Ay'a nurun giydirilir. Sonra daha önce olduu gibi insanlara

doup batarlar. nsanlar ise o âyetleri ve âyetlerin büyüklüünü görünce

dünyaya daha çok yaprlar ve onu iman ederler. Onda nehirler aktrlar,

aaçlar dikerler ve binalar yaparlar. Dünya ise, Güne'in batdan domasndan,

Sûr’a üflenecei zaman arasnda kiinin bir ah doursa, doan yavru binilecek

yaa gelecek kadar zaman geçmeyecektir."
2

Nuaym b. Hammâd, el-Fiten’de ve Hâkim, el-Müstedrek’te, Abdullah b.

Mes'ûd'dan, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder:

"Deccâl'n merkebinin iki kula aras krk arndr. Her adm ise üç günlük

mesafedir. Deccâl, merkebiyle denizi, sizden birinin ahyla bir kanal geçhi gibi

geçer. Deccâl: «Ben Âlemlerin rabbiyim. u Güne ve Ay da benim iznimle

hareket ederler. Onlarn domasna engel olmam ister misiniz?» der ve

Güne'in domasna engel olacak ve bir günü bir ay gibi, bir haftay da bir sene

gibi yapacak. Sonra: «Güne ve Ay'n doup batmasn salayaym m?» diye

sorup, bir günü, bir saat gibi yapacak. Bir kadn gelip: «Ey Rab! Olumu,

kardeimi ve kocam dirilt» diyecek ve (kadn, Deccâl'n onlar dirilttiini

zannederek) eytan kucaklayacak. O gün insanlann evleri eytanlarla dolacak.

DeccâVa bir bedevi gelip: «Ey Rab! Develerimizi ve koyunlanmz dirilt»

diyecek, bunun üzerine Deccâl bu bedevilere, develerine ve koyunlanna

benzeyen, onlarla ayn yata olan eytanlar verecek. nsanlar: «Eer bu

Rabbimiz olmasayd, ölülerimizi diriltemezdi» diyecekler. Deccâl'n yannda et

suyundan, hiç soumayan scak çorbadan bir da, akan bir nehir, bahçelerden

ve yeilliklerden bir da ile ateten ve dumandan bir da vardr ki: «te bu,

cennchm, bu cehennemim, bu yiyeceim, bu da içeceim!» diyecek. Beraberinde

insanlar uyarmak için Elyesa (aieyhisseiam) olup: «Bu sahtekâr Mesih'tir, ondan

saknn, Allah ona lanet etsin!» diyecektir. Allah ona öyle bir hafiflik ve

’ En am Sur. 158. Ebu-eyh (637).
2

Ibn Kesîr, Tefsir 'de (3/371) geçtii üzere Ibn Merduye. bn Kesir, hadisin,

Resûlullah'a (sailallahu aleyhi vesellem) dayavdnld ekliyle münker olduunu söyledi.

Doruya daha yakn olann ise hadisin Ibn Abbâs'n sözü olduudur.
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çabukluk verecektir ki, Deccâl ona yetiemeyecektir. Deccâl: «Ben, âlemlerin

rabbiyim!» deyince, insanlar ona «Yalan söyledin!» diyecekler. Elyesa' (Bleyhisselam)

da: «nsanlar doru söyledi!» diyecektir. Elyesa' (aieyhsseiam) Mekke'ye gelecek,

orada büyük bir yaratkla karlaacak, ona: «Sen kimsin?» diye sorunca, o da:

«Ben Mikail'im. Allah beni, onu haremine sokmayaym diye gönderdi» cevabn

verecek. Medine'ye uradnda da büyük bir mahlûkla karlaacak ve: «Sen

kimsin?» diye soracak. O da: «Ben Cibril'im, Allah beni, Resûlullah'n {sailaliahu

aleyhi vesellem) hareminden onu men edeyim diye gönderdi» cevabm verecek. Deccâl

Mekke'ye uradnda Mikail'i görüp, kaçacak ve hareme giremeyecektir, o

zaman bir nara atacak, Mekke'de bulunan bütün münafklar yanna çkacaktr.

Medine'ye uradnda da ayn ey olacaktr. O srada Allah'n, stanbul'u

fethetmeyi nasip ettii cemaatle, Beyt-i Makdis'de bulunan Müslümanlardan,

onlarla ülfeti bulunanlara bir uyarc gelecek. Deccâl, bu uyarcy yakalayp:

«u, benim kendisine gücüm yetmediini iddia eden kiiyi öldürün!» diyecek ve

o zat, testereyle biçilecektir. Sonra Deccâl: «Ben, onu diriltirim» diyecek ve bu

kiiye: «Kalk!» diyecek. Allah, Deccâl'a ondan baka bir nefsi diriltme izni

vermeyecektir. Deccâl ona: «Ben, seni öldürdükten sonra diriltmedim mi?»

deyince, o kii: «imdi (senin Deccâl olduun konusunda) inancm daha da

artt, ben Resûlullah'n (sailaliahu aleyhi veseM, senin beni öldüreceim, sonra Allah'n

izniyle diriltileceimi müjdeledii kiiyim» karlm verecek.

O zaman Deccâl, o uyanann derisine bakrdan levhalar koyacak ve onlann

silahlanndan hiçbirisi kendisine tesir etmeyecektir. Bunu gören Deccâl: «Onu

ateime atn!» diyecek, Allah, o uyancya ate dan yeil bahçeler haline

döndürünce, insanlar Deccâl hakknda üpheye düecektir. Bunun üzerine

Deccâl, Beyt-i Makdis'e doru süratle yola çkp, Efk tepesine vardnda,

gölgesi Müslümanlann üzerine düecek, onlar da, onunla savamak için

yaylanna kiri takacaklardr. O gün Müslümanlann en kuvvetlisi, açlk ve

zayflktan (dolay, yatmayp) çökebilen yahut oturabilenler olacaktr. O zaman

Müslümanlar «Ey insanlar! Muhakkak ki size yardm gelmitir» diye bir nida

iiteceklerdir. Bunun üzerine onlar: «Bu söz, kam tok olan birinin sözüdür»

karln verecekler. Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydnlanacak, Meryemolu

sa inecek ve: «Ey Müslümanlar ! Rabbinize hamdedin ve O'nu tebih edin!»

diyecek. Müslümanlar da Hz. sa'nn {aieyhissaiam} dediini yapacaklar. Deccâl ve

adamlan kaçmak isteyince, Allah onlara yeryüzünü daraltacak, yarm saatte

(Filistin nahiyelerinden bir köy olan) Lüdd kapsna gelince, orada Isa'ya
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(aieyhisseism) rastlayacaklar ve onu görünce: «Namaz kl!» diyecekler, Deccâl da:

«Ey Allah'n peygamberi! Namaz klnd!» deyince, Hz. sa (aieytosaism): "Ey

Allah'n düman! Sen, âlemlerin rabbi olduunu iddia ediyorsun. O zaman

kim için namaz klyorsun?" diyerek, ksa bir mzrakla vurup onu öldürecek. O
zaman onun yardmclarndan hiçbir kimse, hiçbir eyin arkasnda kalamayp,

mutlaka o arkasna sakland ey: «Ey mümin! te bu, DeccaVn adamdr,

onu öldür!» diye seslenecek.

Böylece Hz. sa (aieyh<sselam) ve inananlar krk sene, hiçbir kimse ölmeden ve

hiçbir fert hastalanmadan nimet içinde yaayacaklar. Adam, koyunlarna ve

hayvanlarna: «Gidin, otlayn!» diyecek, iki tarla arasnda gezen hayvanlar bir

baak bile yiyemeyecekler (hiçbir eye zarar vermeyeceklerdir. Ylanlar ve

akrepler kimseye eziyet etmeyecek, yrtc hayvanlar, evlerin kapsnda durup

kimseye eziyet etmeyecektir. Adam bir ölçek buday tarlay sürmeden saçacak,

ondan yediyüz ölçek mahsul çkacaktr. Bu durum, Ye'cüc-Me'cüc'ün eddi

ykmasna kadar devam edecek, sonra dalga dalga birbirine karp ifsada

balayacaklar. nsanlar dua edip yardm istese de dualar kabul olmayacaktr.

Hz. sa'nn {«leytissdam) Tur dana sndrd Müslümanlar, Allah'n,

kendilerine (dua kapsn) açt kimselerdir. Onlar dua edince, Allah,

yeryüzünden, ayaklan olan bir hayvan gönderecek, bu hayvan, onlann

kulaklanna girince hep birden öleceklerdir. Yeryüzü onlarfn lelerin)den öyle

bir kokuacaktr ki, hayatlanndan daha kötü bir ekilde kokulanyla insanlara

eziyet verecekler, insanlar Allah'tan yardm isteyince. Yüce Allah, Yemen'den

kupkuru bir rüzgar gönderecek, bu rüzgar, insanlara bulut ve duman olacak ve

onlara nezle isabet edecektir. Üç gün sonra kendilerindeki hal açlacak, kokan bu

cesetler denize atlm olacaktr. Çok geçmeden güne batdan doacak, kalemler

kurumu, sayfalar dürülmü olacak ve artk kimseden tövbe kabul

edilmeyecektir. blis secdeye kapanarak: «Ey lah’m! Dilediine secde etmemi

emret!» diyecek. eytanlar bana toplanarak ona : «Ey efendimiz î Kime feryat

ediyorsun ?» diye sorunca, o: «Ben, Rabbimden, ancak dirilme gününe kadar

bana mühlet vermesini istemitim. te güne batsndan dodu ve bu, bilinen

vakittir» diye cevap verecektir. eytanlar yeryüzünde açkça dolamaya

balayacak; hatta bir kii: «te beni azdran arkadam buydu! Onu rüsvay

eden Allah'a hamdolsun!» diyecektir. Dabbetü'l-arz çkp, kendisini

öldürünceye kadar, blis secdede alamaya devam edecektir. O günden sonra

müminler, krk sene her istedikleri kendilerine verilerek rahatlk içinde
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yaayacaklar ve Dabbe'den sonra, krk sene kendileri için tamamlanacaktr.

Sonra ölüm onlara çabukça geri dönecek ve artk bir mümin kalmayacaktr.

Kafirler, hayvanlar gibi yollarda çiftleecekler. Hatta kii, yolun ortasnda

annesiyle iliki kuracak. Anneyle bir olu ilikiye girdikten sonra dieri gelip

girecek. Bu kiilerin en iyisi: «ayet bunu yaparken yolun kenarna

çekilseydiniz daha iyi olurdu» diyecek. Bu durum, nikâhla doan hiç kimse

kalmayncaya kadar devam edecek. Sonra Allah otuz yl kadnlan ksrlatracak

ve hepsi zina yoluyla domu ve insanlann en erlileri olacak. te kyamet

bunlann üzerine kopacaktr."'

Taberânî ve ibn Merdûye, Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan, Resûlullah’n

(safeiBhu Bieyhi vejsilan) öyle buyurduunu nakleden "Güne batdan doduu zaman

blis secdeye kapanp: «Ey lahm! Dilediine secde etmemi emret!» diye dua

edip feryad edecek. Zebaniler bana toplanarak ona: «Ey eytanlann efendisi

!

Bu dua da ne oluyor!» deyince, blis: «Ben, Rabbimden, ancak dirilme gününe

kadar bana mühlet vermesini istemitim. te güne batsndan dodu ve bu,

bilinen vakittir» diye cevap verecektir. Sonra Dâbbetu'l-Arz, Safa' da bir çatlak

(yank) tan çkar. Onun admn ilk ataca yer, Antakya'dr. blis'e vanp onun

azna gem takacaktr .

"

2

bn Ebî eybe, Müslim, Nesâî, el-Azame’de Ebu'-eyh ve el-Esmâ ve’s-

Sifâfta ve Beyhakî’nin Ebû Musa el-E'arî'den bildirdiine göre Resûlullah

(nflaiiahu aleyhi mailen):
"
Allah,

,
gündüz günah ileyenin tövbesini kabul etmek için gece

elini açar, gece günah ileyenin tövbesini kabul etmek için gündüz elini açar.

Bu durum, güne batt yerden douncaya kadar devam eder" buyurmutur.
3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: "Güne batt

yerden çkt zaman kii biriktirdii malna gidip onu srtnda tayarak: "Kim

bunu alr?" diye sorar. Adama: "Bu mal neden dün getirmedin!" denilir ve

1 Nuaym b. Hammâd 2/543- 546 (1527) ve Hâkim (4/521-522).

1
Taberânî, M. el-Evsal (94). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid 'de (8/8) der ki: "Ravilerden

shak b. Zebrîk zayftr." bn Kesîr, Tefsir’de (3/370) hadisin garib, senedinin ise zayf

olduunu söyledi.

3 bn Ebî eybe (13/181), Müslim (2759), Nesâî. S. el-Kübrâ (11180), Ebu'-eyh (128) ve

Beyhakî (699).
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mal kabul edilmez. Bunun üzerine adam, mal daha önce çkard yere gelir

ve onu yere atarak: ‘‘Keke seni görmeseydim" der.'

bn Ebî eybe, Cündüb b. Abdillah el-Becelî'nin öyle dediini bildirir:

Huzeyfe'nin yanna girmek için üç defa izin istememe ramen, girmem için

izin vermedi. Geri döndüümde, birini gönderip beni çard ve: “Neden geri

döndün?" diye sordu. Ben: “Uyuduunu zannettim” cevabn verince,

Huzeyfe: “Güne'in nereden doacan görmeden uyumam" dedi. bn Avn

der ki: Bu olay Muhammed (b. Sîrîn)’e anlattmda: “Bunu, Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ashabndan birçok kii yapmtr" dedi .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Seleme der ki: “Güne’in batdan

doaca günün gecesi üç gece uzunluundadr. O gece ibadet edenler

kalkp namaz klacak, namazlarn bitirince Güne’in doup domadna
bakacaklar ve Güne'in batdan doduunu görecekler."3

Taberânî, Ebû Seriha Huzeyfe b. Esîd’den, Resûlullah’n (saiiaiiehu aleyhi «selienO:

"Allah'n, müminlerin cann almak için gönderdii rüzgâr geldikten sonra

güne batt yerden doacak. Yüce Allah'n Kitab'nda zikrettii âyet budur"

dediini bildirir.

4

Nuaym b. Hammâd, el-Fiten’de Ebû Hureyre'den, Resûlullah’n Maliahu aleyhi

vesaiiem) öyle buyurduunu nakleder: “u be eyden hangisinin ilk alâmet

olduunu ve hangisi geldii zaman daha önce iman etmeyenin o alâmet

geldiinde iman etmesinin fayda vermeyecei veya yapt iyiliin kabul

edilmeyeceini bilmiyorum: Güne'in batdan domas, Deccâl, Yecûc ve

Mecuc, Duman ve Dâbbetu'l-Arz."s

Nuaym b. Hammâd, el-Fiten’de bn Abbâs'tan, Resûlullah’n (sBlailhu aleyhi

vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Güne batdan doduu zaman anneler

çocuklarn, sevenler sevdiklerini brakacak ve her nefis karlaaca eylerle

megul olacak. Bundan sonra kimsenin tövbesi kabul edilmeyecek. Sadece daha

önce ihsan sahibi olanlar için daha önce olduu gibi yaptklarnn sevab

’ bn Ebî eybe (15/178).

1 bn Ebî eybe (9/37, 38, 13/382).

3 bn Ebî eybe (13/427).

4 Taberânî (3037).

s Nuaym b. Hammâd 2/653 (1839).
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yazlacaktr. Kâfirler çn ise Güne'in batdan domasyla pimanlk

balayacaktr. Güne batdan doduktan sonra domu olan bir tay binilecek

yaa gelmeden kyamet kopacaktr. nsanlar çarda, alveri yaparken, bir

elbisenin pazarln yapan iki kii alverii bitirmeden ve elbise dürülmeden,

kii, elindeki lokmay azna götüremeden kyamet kopacaktr." Hz. Peygamber

(sdiaiighu aleyh. mciM sonra: "Senden azab acele bekliyorlar. Eer süre belirtilmi

olmasayd azap onlara hemen gelirdi. Ama yine de onlar farkna varmadan

balarna anszn gelecektir
" 1

âyetini okudu.
2

^ Jl rVî UJ ^^ Urf ijhZj i b\

"Dinlerini parça parça edip gruplara aynlanlar var ya, senin

onlarla hiçbir ilikin yoktur. Onlarn ii ancak Allah'a

kalmtr. Sonra Allah onlara yaptklarn bildirecektir."

(En im Sur. 15ö)

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Muhammed (saiiBÜBhu aleyhi

veseüem) gönderilmeden önce Yahudi’ler ve Hristiyanlar ihtilafa dümütü.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, vesellem) gönderilince, "Dinlerini parça parça edip gruplara

ayrlanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilikin yoktur. Onlarn ii ancak Allah'a

kalmtr. Sonra Allah onlara yaptklarn bildirecektir
"3 âyeti nazil oldu.

en-Nehhâs, Nâsih’te bildirir: bn Abbâs, "Dinlerini parça parça edip

gruplara aynlanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilikin yoktur. Onlarn ii

ancak Allah'a kalmtr. Sonra Allah onlara yaptklarn bildirecektir
"4

âyetini açklarken öyle dedi: Gruplara aynlanlar Yahudi ve Hristiyanlardr.

Bunlar, slam' ve kendilerine emredilen dini brakp frkalara aynlmlardr.

Âyet, Mekke'de nazil olmu, "Kitap verilenlerden, Allah’a, âhiret gününe

inanmayan, Allah'n ve Peygamberinin haram kldn haram saymayan.

1 Ankebût Sur. 53
2 Nuaym b. Hammâd 2/655 (1844).

* En'âm Sur. 159
4 En'âm Sur. 159
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hak dinini din edinmeyenlerle, boyunlarn büküp kendi elleriyle cizye

verene kadar savan"' âyetiyle ise neshedilmitir.
3

Ebu'-eyh'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre 3S5) sözü, “Deiik

topluluklar" anlamndadr.

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

"Dinlerini parça parça edip gruplara ayrlanlar ..."3 âyetinden kastedilenler

bu ümmettendir.

4

Hakîm et-Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî, îrâzî, el-Elkâb ’da ve bn Merdûye,

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre "Dinlerini parça parça edip gruplara

ayrlanlar ..."3 âyetinden kastedilenler bu ümmetin, bid'at ve heva ehlidir.
6

Abd b. Humeyd, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Ebû Umâme'den

bildirdiine göre "Dinlerini parça parça edip gruplara ayrlanlar ...”7

âyetinden kastedilenler Harûri'lerdir (Haricilerdir).

bn Ebî Hâtim, en-Nehhâs ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû

âlib'e "Dinlerini parça parça edip gruplara ayrlanlar ..."
8
âyeti sorulunca

öyle dedi: “Ebû Umâme bana, Hz. Peygamber'den (saiiaHahu aleyhi veseiiem) naklen bu

kiilerin Hariciler olduunu söyledi."9

Hakîm et-Tirmizî, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu’-eyh, bn âhîn, bn
Merdûye, Ebû Nu'aym, el-Hilye’öe, Ebû Nasr es-Siczî, el-bâne’de ve Beyhakî

uabu'l-îman’öa, Hz. Ömer'den bildirir: Resûlullah (sallebhu aleyhi «»iemi, Hz. Âie'ye

1

Tevbe Sur. 29
1 Nehhâs (sh. 442).

3 En'âm Sur. 159
4 bn Cerîr (10/33) ve bn Ebî Hâtim 5/1429 (8151).

* En’âm Sur. 159
6 bn Cerîr (10/33), Taberânî, M. el-Evsat (664). bn Kesîr, Tefsir de (3/372) der ki: "Bu

isnâd sahîh deildir. Ravilerden Abbâd b. Kesîr'in hadisleri terk edilmitir.
7 En am Sur. 159
8 En'âm Sur. 159
9 bn Ebî Hâtim 5/1429 (8150) ve en-Nehhâs (sh. 443). bn Kesîr, Tefsîr'de (3/372)

hadisin sahîh olmadm söyledi.
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öyle buyurdu:
"
Ey Âie! «Dinlerini parça parça edip gruplara ayrilanlar...»'

âyetinde kastedilenler, bu ümetin bid'at, heva ve dalâlet ehlidir. Bunlarn

töi'besi yoktur. Ey Âie! Bid’at ve heva ehli dndaki her günah sahibinin

tövbesi vardr. Sadece bunlarn tövbesi yoktur. Ben onlardan uzam ve onlar

da benden uzaktr."
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti (ijs^s jjÖJI

eklinde okumutur.

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

bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, bu âyeti
^l)

alinde

okumutur.

3

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Resûlullah'n Msiiahu

aleyhi meiiem) bu âyeti ^sjls jjâJi jj) eklinde okuduunu duydum .

4

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

Katâde’den bildirdiine göre "Dinlerini parça parça edip gruplara

ayrlanlar ..."5 âyetinden kastedilenler Yahudiler ve Hristiyanlardr.

6

Abd b. Humeyd ve bnu'I-Münzir'in Mücâhid’den bildirdiine göre

"Dinlerini parça parça edip gruplara ayrlanlar ..."7 âyetinden kastedilenler

Yahudilerdir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Süddî'nin, "Dinlerini parça parça edip

gruplara ayrlanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilikin yoktur. Onlarn ii

ancak Allah'a kalmtr. Sonra Allah onlara yaptklarn bildirecektir
*8

1 Enam Sur. 159
1 Hakîm et-Tirmizî (2/245), bn Ebî Hâtim (8157), Taberânî es-Saîr (1/338), bn Kesîr,

Tefsir 'de (3/372) geçtii üzere bn Merduye, Ebû Nuaym (4/138) ve Beyhakî (7239, 7240).

Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâd'de (1/188) der ki: "Ravilerden Bakiyye ve Mücâlid b. Sad
zayftr." bn Kesîr ise hadisin Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vescllem) dayandrld
ekliyle sahîh olmadn söyledi.

5 bn Cerîr (10/30) ve bn Ebî Hâtim 5/1429 (8152).

4 Hamza ve Kisâî de ayn ekilde okumutur. en-Ner (2/200).

5 En âm Sur. 159
6 Abdürrezzâk (1/222) ve bn Ebî Hâtim 5/1430 (8154).

7 En'âm Sur. 159
s En'âm Sur. 159
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âyetini açklarken öyle dediini bildirin Yahudi ve Hristiyanlar dinlerini terk

ettiler ve frkalara aynldlar. Önce Resûlullah'a (sBiiallehu Bieyhi »eseiiem) onlarla

savamak emredilmedi, sonra Tevbe Sûresinde nazil olan âyetle onlarla

savamas emredildi .

1

Ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-

eyh'in Ebu'l-Ahvas’tan bildirdiine göre "Senin onlarla hiçbir ilikin

yoktur"
2 sözünden kastedilen, Resûlullah'n iniiaiiahu aleyh «»fen) onlardan beri

olmasdr.
3

bn Ebî Hâtlm'in bildirdiine göre Murre et-Tayyib: “Kii, Resûlullah'n

(sBiieiiahu ahyh nailim) kendisinden beri (uzak) olmasndan saknsn” deyip,

"Dinlerini parça parça edip gruplara ayrlanlar var ya, senin onlarla hiçbir

ilikin yoktur. Onlarn ii ancak Allah'a kalmtr. Sonra Allah onlara

yaptklarn bildirecektir
"4

âyetini okudu .

5

bn Menî, Müsned’de ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ümmü Seleme,

“Kii, Resûlullah'n Malla»* aleyh «selim) kendisinden beri olmasndan saknsn”

deyip, "Dinlerini parça parça edip gruplara ayrlanlar var ya, senin onlarla

hiçbir ilikin yoktur. Onlarn ii ancak Allah'a kalmtr. Sonra Allah onlara

yaptkiann bildirecektir
”6

âyetini okudu .

7

Abd b. Humeyd Hasan(- Basrî'nin) öyle dediini bildirir. Hz. Osmân

öldürüldüü gün Resûlullah’n (uiyiehu aleyhi «niM zevcelerinden birinin, kolunu

duvarla perde arasndan çkarm: “Allah ve Resûlü bizi, dinlerini parça parça

edip gruplara ayrlanlardan beri klmtr” diye seslendiini gördüm.

Hakîm et-Tirmizî, Resûlullah’n (saiiaiishu aleyhi veseiiem) azatls Eflah'tan

Resûlullah'n (sallalahu aieyin «seiiem): “Ümmetim için en çok u üç eyden korkuyorum

:

' bn Ebî Hatim 5/1430, 1431 (8156, 8159, 8162, 8163).

‘ En'âm Sur. 159

J bn Ebî Hatim 5/1431 (8161 ).

4 En am Sur. 159
5 bn Ebî Hatim 5/1431 (8160).

6 Enam Sur. 159
7 el-Metâlibu’I-Âliye'de 8/567, 568 (3975) geçtii üzere bn Menî.
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Revalarn dalâleti (sapk mezhepler), karn ve cinsel organ konusunda nefsanî

isteklere tabi olmak ve kendini beenmek

"

buyurduunu nakleder.

1

S ^j

"Kim ortaya bîr iyilik koyarsa ona on kat verilir; ortaya bir

kötülük koyan ise ancak misliyle cezalandrlr; onlara

hakszlk yaplmaz." (Kn'âm Sur. 160)

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr'in öyle dediini bildirir: "Kim ortaya bir

iyilik koyarsa ona on kat verilir; ortaya bir kötülük koyan ise ancak misliyle

cezalandrlr; onlara hakszlk yaplmaz"2
âyeti nazil olduu zaman,

Müslümanlardan bir kii: “Ey Allah'n Resûlü! Lâ ilâhe illallah kelimesi iyilik

midir?" diye sordu. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi »eseHem): "Evet, hem de iyiliklerin en

üstünüdür" cevabn verdi.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebû Nu'aym ve el-Ililye'de,

bn Mes'ûd'un, “Âyette geçen iyilikten kastedilen, Lâ ilâhe illallah kelimesi

kelimesidir" dediini bildirir .

3

bnu’l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen iyilikten

kastedilen Lâ ilâhe illallah kelimesi kelimesidir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Hureyre, Resûlullah'n Mabhu alrrh mdUm),

"Âyette geçen iyilikten kastedilen, Lâ ilâhe illallah kelimesi kelimesidir"

buyurduunu bildirir.

ibn Cerîr, Rabî'nin öyle dediini bildirir: Bu âyet nazil olduu zaman her

ay üç gün oruç tutarlar, mallannn onda birini fakirlere verirlerdi. Daha sonra

Ramazan orucu ve zekat emreden âyetler nazil oldu .

4

’ Hakîm et-Tirmizî (2/349). Elbânî'ye göre uydurma hadistir. (S. el-Ehâdîsi'd-Daîfe

5/95)
1 Eriâm Sur. 160

3 bn Ebî Hâtim 5/1431 (8165) ve Ebû Nuaym (9/43).

4 bn Cerîr (10/43).
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Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî ve bn Hibbân'n bildirdiine göre Abdullah

b. Amr b. el-Âs der ki: Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyh, mailem): “Yaadm sürece

gündüzü oruçlu, geceyi ise ibadetle geçireceim" dediim haber verilince,

Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyh, »eaeiiem) bana bunu söyleyip söylemediimi sordu. Ben:

“Evet, söyledim ey Allah'n Resûlü!" cevabn verince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyh,

«sanem): "Buna gücün yetmez. Bazen oruç tut, bazen tutma, bazen uyu bazen

kalkp ibadet yap ve her aydan üç gün oruç tut. Her iyilie on kat sevap verilir.

Bu üç günü oruçlu geçirmen senin için bütün seneyi oruçlu geçirmen gibidir

"

buyurdu .

1

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ebû

Zerîden, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh, veseiem) öyle buyurduunu nakleder: "Her

aydan üç gün oruç tutan seneyi oruçlu geçirmi gibidir." Yüce Allah

Resûlullah'n (oHaiiahu aleyh, veseiiem) bu sözünü tasdik için, “Kim ortaya bir iyilik

koyarsa ona on kat verilir; ortaya bir kötülük koyan ise ancak misliyle

cezalandnlr; onlara hakszlk yaplmaz"1
âyetini indirerek, her gün için on

gün sevab verildiini bildirdi .

3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Zer

der ki: Resûlullah'a (saileiiehj aleyhi veseiiem): “Ey Allah'n Resûlü! Bana, beni cennete

yaklatracak ve cehennemden uzaklatracak bir amel öret” dediimde:

"Bir kötülük yaptn zaman, peinden bir iyilik yap. Bu iyilie on kat sevap

verilir

"

buyurdu. Ben: “Ey Allah'n Resûlü! Lâ ilâhe illallah kelimesi iyiliklerden

saylr m?" diye sorduumda, Hz. Peygamber (salbHahu aleyhi veseilem): "Bu kelime

iyiliklerin en güzelidir

"

cevabn verdi .

4

bn Ebî Hâtim bildiriyor: Ebû Hureyre, “Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona

on kat verilir; ortaya bir kötülük koyan ise ancak misliyle cezalandrlr;

onlara hakszlk yaplmaz"5 âyeti kim hakknda inmitir?" diye sorunca,

“Müslümanlar hakknda” dedik. Bunun üzerine Ebû Hureyre: “Hayr vallahi!

' Ahmed 11/371- 373 (6760- 6762), Buhârî (1975, 1976, 3418), Müslim (1159), Nesâî

(2392, S. el-Kübrâ (2700) ve bn Hibbân (3658, 3660).

1 En’âm Sur. 160

3 Ahmed 35/227 (21301), Tirmizî (762), Nesâî (2408), bn Mâce (1708) ve bn Ebî

Hâtim 5/1431 (8166). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 609).

4 bn Ebî Hâtim 5/1431 (8164).

* Enam Sur. 160
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Bu âyet sadece Bedeviler hakkndadr. Muhacirlerin ve Ensarim iyiliklerinin

karl yedi yüz kattr” dedi .

1

Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre bu âyet, Bedeviler

hakkndadr. Muhacirlerin iyiliklerinin karl yedi yüz kattr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye,

bn Ömer'in öyle dediini bildirir: “Bu âyet bedeviler hakknda inmitir.

Muhacirlere verilecek sevaplar ise daha fazladr.” Bir lafzda ise: “Ey Ebû

Abdirrahman! Muhacirlerin iyiliinin karl nedir?” diye sorulunca, bn
Ömer: “Onlarn sevab bundan daha çoktur” deyip: "Allah üphesiz zerre

kadar hakszlk yapmaz, zerre kadar iyilik olsa onu kat kat arttrr ve yapana

büyük ecir verir
" 1

âyetini okudu ve: “Allah bir eye büyük dedii zaman, o

ey büyüktür" dedi .
3

Ahmed, Ebû Saîd ve Ebû Hureyre’den, Resûlullah'n tsaRaUu afcyt» melen} öyle

buyurduunu nakleder: "Kim, Cuma günü gusledip misvak kullanr,

yanndaki güzel kokulardan sürünüp, en güzel kyafetlerini giyer, sonra

mescide gelerek insanlarn omuzlarnn üzerinden amadan içeri girip namaz

klarsa, sonra imam geldii zaman konumadan namazn bitirirse, bu

yaptklar önceki Cumadan o Cumaya kadar olan günahlarna kefaret olur."

Ebû Hureyre ise gün saysnn üç gün daha fazla olduunu söyler ve: “Allah

her iyilie on kat sevap vermitir” derdi .

4

bn Ebî Hâtim bildirdiine göre Katâde, bu âyeti açklarken der ki: Bize

bildirildiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi rtseiiem): “Kul, iyilik yapmak isteyip

yapamazsa ona bir sevap yazlr. Kötülüe niyet edip sonra yaparsa, kendisine

sadece bir günah yazlr" derdi .

5

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-

Sifâfta, bn Abbâs’tan naklettiine göre Resûlullah (taUiahu aleyh mefem}, Yüce

Allah’tan öyle bildirdi:
"
Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yaparsa,

’ bn Ebî Hatim 5/1432 (8169).
2
Nisa Sur. 40

} bn Cerir (7/36, 10/43) ve bn Ebî Hâtin 5/1432 (8168).

4 Ahmed 18/292 (11768). Müsned'in muhakkikleri senedin hasen olduunu
söylemitir.

5 bn Ebî Hâtim 5/1433 (8172).
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kendisine on iyilik sevab yazlr ve bu sevab yedi yüze ve daha fazlasna kadar

çkar. Kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse, Allah onun için

tam bir iyilik sevab yazar. Eer bu kii o kötülüü yaparsa, Allah o kimse için

bir günah yazar veya o günah da siler. Bütün bunlardan sonra Allah'a kar,

ancak kendisini helak etmek isteyen helak olur.

Ahmed, Müslim, bn Mâce, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Zer'den

Resûlullah'n {sBiaiiehu aleyhi »Bseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Yüce Allah öyle

buyurur: «Kim bir iyilik yaparsa, bu kiiye on kat veya daha fazla sevap verilir.

Kim bir kötülük yaparsa, bu kiiye ya sadece bu kötülüün günah yazlr veya

affedilir. Kim, yeryüzü dolusunca günah iler, sonra huzuruma, Bana hiçbir

eyi ortak komadan çkarsa, iledii günahlar miktannca kendisine mafiret

ederim. Kim Bana bir kar yaklarsa, Ben ona bir arn yaklarm. Kim bana

bir arn yaklarsa Ben ona bir kulaç yaklarm, Bana yürüyerek gelene Ben

koarak giderim.

»

"2

Tirmizî, Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu

nakleder: "Sözü hak olan Yüce Allah: «Kulum bir iyilik yapmak istedii zaman

ona bir sevap yaznz. Eer niyet ettii iyilii yaparsa, kendisine on kat sevap

yaznz. Eer bir kötülük yapmay içinden geçirirse onu yazmayn, ayet o

kötülüü ilerse ona bir günah yazn. ayet ondan vazgeçerse ona bir sevap

yazn» buyurdu." Hz. Peygamber (niiaiiahu aleyhi vesellem) bunu söyledikten sonra,

“Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona on kat verilir; ortaya bir kötülük koyan

ise ancak misliyle cezalandrlr; onlara hakszlk yaplmaz"3 âyetini okudu/1

Ebû Ya’lâ, Enes'ten, Resûlullah'n (saHdidn aleyh. «seUem): "Kim bir iyilik yapmak

ister de yapamazsa, ona bir sevap yazlr. Eer bu iyilii yaparsa ona on sevap

yazlr. Bir kötülüe niyet edip yapmayana bir ey yazlmaz. Eer niyet ettii

kötülüü yapacak olursa bir günah yazlr" buyurduunu nakleder.5

’ Ahmed 4/315, 316, 5/384 (2827, 3402), Buhârî (6491), Müslim (131), Nesâî, S. el-Kübrâ

(7670) ve Beyhakî (121).

1 Ahmed 35/289, 386 (21360, 21488), Müslim (2687), bn Mâce (3821) ve Beyhakî,

uabu'l-îman (1043).

5 En’âm Sur. 160
*
Tirmizî (3073) Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2457).

5 Ebû Ya'lâ (3451, 3499).
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Taberânî, Ebû Mâlik el-E'arî'den Resûlullah’n (sjuiahu deytu meiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Cuma, kendisiyle dier Cuma ve üç gün fazlas

arasndaki günahlara bir kefarettir. Çünkü Yüce Allah : «Kim ortaya bir iyilik

koyarsa ona on kat verilin>’ buyurmaktadr.

"

bn Merdûye, Osman b. Ebi'l-Âs’tan Resûlullah’n (saiidiahu Bieyt «ndino: "yilie

on kah sevap verilir" buyurduunu nakleder.

bn Merdûye, Abdullah b. Amr b. el-Âs'n öyle dediini bildirin “Allah'n

Resûlü (saiiaiiahu siertu meUm) bana her ay üç gün oruç tutmam emretti ve bunun

bütün seneyi oruçlu geçirmek gibi olduunu söyledi. Çünkü her iyilie on kat

sevap verilir.”

bn Merdûye, Hz. ii'den Resûlullah'n (uHaiiahj aleyhi mailem) öyle buyurduunu

nakleder: "Her ay üç gün oruç tutmak, tüm seneyi oruçlu geçirmek gibidir.

Çünkü her gün on gün oruç sevab verilir. «Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona

on kat verilir»
1

dyeh buna iaret etmektedir.

"

Hatîb, ayn hadisi Hz. Ali'den onun sözü olarak nakletmitir.

3

Ahmed'in bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saAaiUu iayh vasdiam)

öyle buyurdu: "Allah, Âdemolunun, oruç dundaki iyiliklerine on kattan

yedi yüz kata kadar sevap vermitir. Yüce Allah oruç için: «O, benimdir ve

Onun sevabn ancak Ben veririm» buyurmaktadr."

bn Ebî eybe, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve bn Hibbân'n bn Amridan

bildirdiine göre Resûlullah (taUaiiahu aleyhi mellem) öyle buyurdu: "ki özellik vardr

ki bunlara devam eden Müslüman cennete girer. Bu iki ey çok kolaydr ama

bunlar yapan çok azdr. Her namazn arkasndan on sefer «Sübhânallah», on

kez ((Elhamdülillah», on kez «Allahu ekber» demek. te bunlar günde be vakit

namazda söylendii takdirde yüz elli eder. Allah iyiliklere bire on verdii için

Mizan da binbeyüz eder. kinci özellik: Yataca zaman otuz dört «Allahu

ekber», otuz üç defa «Elhamdülillah» ve yine otuz üç defa «Sübhânallah»

’ En am Sur. 160
3 En’âm Sur. 160
5 Hatîb (5/430).
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demektir. Bu, dilde yüz, fakat Mizan'da bindir. Hangi biriniz bir gece ve

gündüzde iki bin be yüz günah iler?"'

bn Ebî eybe, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'tan Resûlullah'n (suiiaiiahu aleyhi vasaM:

"Bir hastay ziyaret eden veya yolda eziyet veren bir eyi kaldran kiiye on kat

sevap verilir" buyurduunu nakleder.

1

Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Kur'ân' örenip

okuyunuz. Ondan her harf için on sevap alrsnz. Ben, tyl) on sevap

demiyorum, (^ll) harflerinin toplam sevab otuzdur. Yüce Allah'n, «Kim

ortaya bir iyilik koyarsa ona on kat verilir»1 buyruu buna iaret

etmektedir.”4

Ahmed, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îmanda, Hureym b. Fâtik'ten,

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "nsanlar dört,

ameller ise alt ksmdr: (Cenneti veya cehennemi) vacip klan ameller ise iki

ksmdr. Yaplana misliyle karlk ve on katndan yedi yüz katma kadar sevap

vermek. Kâfir olarak ölene cehennem vacip olur. Mümin olarak ölene ise cennet

vacip olur. Kul kötülük yapt zaman sadece misliyle cezalandrlr. Kul iyilik

yapmak istedii zaman kendisine bir sevap yazlr. Bu kul iyilii yapt zaman

kendisine on kat sevap yazlr. Kul, Allah yolunda infakta bulununca kendisine

yedi yüz kat sevap verilir. nsanlar dört ksmdr: Dünyada ve âhirette bolluk

içinde olan kii, dünyada bolluk, âhirette ise darlk içinde olan kii, dünyada

darlk içinde, âhirette ise bolluk içinde olan kii ve hem dünyada, hem de

âhirette darlk içinde olan kii."*

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber {taiialBhu

aleyhi veseiiam): "Müslüman kulun yapt her iyilie yedi kattan yedi yüz kata kadar

sevap verilir" buyurdu.

1 bn Ebî eybe (10/233, 234), Ebû Davûd (5065), Timizî (3410), Nesâî (1347) S. el-

Kübrâ (1271) ve bn Hibbân (2012, 2018). Sahih hadistir (bak: Elbâhî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud

,

4233).
J bn Ebî eybe (3/234, 235).

i En am Sur. 160
4 Taberânî (8648, 8649).

s Ahmed 31/196, 197, 383 (18900, 19035), Hâkim (2/87, “sahih") ve Beyhakî )4269,

4270). Müsned'in muhakkikleri hadisin hasen olduunu söyledi.
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bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah MiaHabu aleyhi

veseiiem): "Yüce Allah, bir iyilie bir milyon sevap verir" buyurduktan sonra,

"Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona on kat verilir ...
,Fl

âyetini okudu.

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, bn Hibbân ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, Ebû

Osmân'n öyle dediini bildirir: Ebû Hureyre ile bir yolculuktayken yemek

hazrland ve Ebû Hureyre’ye haber gönderdik. Gönderdikleri kii gelip Ebû

Hureyre'nin oruçlu olduunu söyleyince yemek konuldu ve bu srada Ebû

Hureyre gelip yemeye balad. Oradakiler, çarmas için gönderdikleri adama

baknca, adam: "Neden bakyorsunuz? Vallahi oruçlu olduunu söyledi” dedi.

Ebû Hureyre: "Doru söyledi” deyip öyle devam etti:

Resûlullah'n (saiiaiiriu aleyh' veseiiem):
"Ramazan aynda ve her aydan üç gün oruç

tutmak, bütün seneyi oruçlu geçirmek gibidir" dediini duydum. Ben Allah'n

sevabnn kat kat olmasndan dolay oruç tuttum, verdii ruhsat ile de

orucumu bozdum” dedi.

bn Hibbân'n lafz u ekildedir: Resûlullah'n (saiiaHahu aleyhi veseiiem): “Her aydan

üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçlu geçirmek gibidir" dediini duydum.

Her aydan üç gün oruç tuttum ve böylece ayn tümünü oruçlu geçirmi

gibiyim. Bu sözümü, Yüce Allah'n Kitabndaki: "Kim ortaya bir iyilik koyarsa

ona on kat verilir ..."
2
âyeti dorulamaktadr.” 3

Tayâlisî, Ahmed ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, Ezrak b. Kays'tan, Temîm

oullanndan bir adamn öyle dediini bildirir: Yanmzda Ebû Zer olduu

halde Muâviye'nin kapsndayken, Ebû Zer, oruçlu olduunu söyledi.

Muâviye'nin yanna girdiimizde sofralar kuruldu ve Ebû Zer yemeye balad.

Ben ona baknca: "Neyin var?” diye sordu. Ben: "Oruçlu olduunu

söylememi miydin?” karln verince, Ebû Zer: "Evet. Sen Kur'ân okudun

mu?” diye sordu. Ben: "Evet” cevabn verince, Ebû Zer: "Sadece müfred

olan ksmn okuyup, sevaplann kat kat verildiini bildiren âyet olan, «Kim

ortaya bir iyilik koyarsa ona on kat verilir»
4
âyetini okumam olmayasn”

’ En'âm Sur. 160
1
En'âm Sur. 160

} Tayâlisî (2515), bn Hibbân (3659) ve Beyhakî, Sünen (4/293). Tayâlisî'rin muhakkiki

hadisin "sahih" olduunu söyledi.

* Enam Sur. 160
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deyip öyle devam etti: “Resûlullah'n (saiaiiahu aleyh «seiiem): «Ramazan aynda ve

her aydan üç gün oruç tutmak, kalpteki bozukluu giderir» dediini duydum”

dedi. Ben: "Kalpteki bozukluk ne demektir?” diye sorunca ise: “eytann

kalbe brakt pislik demektir” cevabn verdi .

1

Müslim, Ebt Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bim ve Beyhakî’nin Ebû Eyyûb el-

Ensârî’den bildirdiine göre Hz. Peygamber [saiiaUüm aleyhi «ailem): "Ramazan ayn
oruçla geçirip ondan sonra alt gün oruç tutmak, tüm seneyi oruçlu geçirmek

gibidir" buyurdu .

2

Ahmed ve Beyhakî, Câbir b. Abdillah’tan Resûlullah'n (lailat^ aleyhi «ailem):

"Ramazan ayn oruçla geçirip ondan sonra alt gün oruç tutmak, tüm seneyi

oruçlu geçirmek gibidir" buyurduunu nakleder.
3

Bezzârve Beyhakî'nin Sevbân'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiuiehu

aleyhi vraeiiem): "Ramazan ayn oruçla geçirip ondan sonra alt gün oruç tutmak,

seneyi oruçlu geçirmek gibidir" buyurdu.

Ahmed ve Beyhakî, Sevbân'dan Resûlullah'n CsBlaliahu aleyh «sellum): "Ramazan'da

bir ay oruç tutmak, on ay oruç tutmak gibidir. Ondan sonra tutulacak olan alt

gün oruç ta iki aya bedeldir. Bu da senenin hepsini oruçlu geçirmek gibidir"

buyurduunu nakleder/

bn Mâce’nin Sevbân’dan bildirdiine göre Allah'n Resulü (seliallahu aleyh «»M:
"Ramazandan sonra alt gün oruç tutan, senenin hepsini oruçlu geçirmi

gibidir" buyurup, “Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona on kat verilir ..."
5

âyetini okudu .

6

Beyhakî'nin Delâiide bildirdiine göre Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avf

öyle dedi: “Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyh «sefcm), Medine'de verdii ilk hutbede

’ Tayâlisî (484), Ahmed 35/292, 293 (21364) ve Beyhakî (3856). Müsned'in

muhakkikleri, hadisin sahîhun liayrihi olduunu söyledi.
J Müslim (1164), Ebû Dâvûd (2433), Tirmizî (759), Nesâî, S. el-Kübrâ (2863- 2867), bn

Mâce (1716) ve Beyhakî (4/292).

3 Ahmed 22/206 (14302) ve Beyhakî (4/292). Müsned'in muhakkikleri, hadisin sahîhun

liayrihi olduunu söyledi.

4 Ahmed 37/94 (22412) ve Beyhakî (4/293) Müsned'in muhakkikleri hadisin "sahih".

5 En am Sur. 160
6 bn Mâce (1715) Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1392).
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kalkp, Allah'a laykyla hamd ve sena ettikten sonra öyle dedi: "Ey insanlar!

Kendiniz için, önden âhiret az olacak eyler gönderiniz. Elbette, bilirsiniz ki;

her biriniz ölecek ve davarn çobansz brakacaktr! Sonra Rabbi ona

tercümansz, perdedarsz olarak: «Sana Resulüm gelip emirlerimi tebli etmedi

mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için (âhiret az
olarak) ne gönderdin?» buyuracak. O da, sana soluna bakacak, hiçbir ey
göremeyecek. Sonra önüne bakacak, önünde de cehennemden baka birey

göremeyecek. Öyle ise yarm hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya

gücü yeten kimse, hemen o hayr ilesin. Onu bulamayan da, güzel bir sözle

kendisini korumaya çalsn. Çünkü bir iyilie on mislinden yedi yüz misline

kadar sevab verilir. Selam ve Allah'n rahmet ve bereketleri üzerinize olsun."

Sonra Allah’n Resûlü (saialiahu aleyhi vanhm) ikinci bir hutbe verip öyle dedi:

"Allah'a hamd olsun! Allah'a hamd eder ve O'ndan yardm dilerim.

Nefislerimizin erlerinden ve kötü amellerinden, Allah'a snrz. Allah'n

doru yola ilettiini hiç kimse saptramaz! Saptrdn da hiç kimse doru yola

iletemez! ehadet ederim ki: Allah'tan baka hiçbir ilah yoktur! O, birdir; O'nun

orta yoktur! Sözlerin en güzeli, Yüce Allah'n Kitab’dr. Allah kimin kalbini

Kur'ân' la süsler ve onu küfürden sonra slâmiyete sokar, o da Kur'ân'

insanlarn sözlerine tercih ederse, ite o kimse felah bulmu, kurtulmutur.

Dorusu, Allah'n kelam sözlerin en güzeli, en belâgatlsdr. Allah' seveni

seviniz! Allah' candan gönülden seviniz. Allah'n kelamndan, zikrinden

usanmaynz. Allah'n kelamndan, kalbinize kasvet ve darlk gelmesin. Çünkü

Allah'n kelam, hereyin üstününü ayrp seçer, amellerin hayrlsn, kullarn

seçkinlerini ve, kssalarn iyisini zikreder. Helal ve haram olan hereyi beyan

eyler. Artk Allah'a ibadet ediniz ve O'na hiçbir eyi ortak komaynz. O'ndan

gerei gibi saknnz. Dilinizle söylediiniz güzel sözlerinizle Allah' tasdik ve

ikrar ediniz. Allah'n ihsan ettii rahmetle birbirinizi seviniz. Muhakkak biliniz

ki: Allah, ahdinin bozulmasna gazab eder. Allah'n selam, rahmeti ve bereketi

üzerinize olsun."'

’ Beyhakî (12/524, 525).
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"De ki: üphesiz Rabbim beni doru yola, dosdoru dine,

Allah' birleyen brahim'in dinine iletti. O, ortak

taanlardan deildi." (En «m Sur. i6i)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti (^â iLi) eklinde (j)

harfini esre, (j) harfini ise nasb ve eddesiz ekilde okumutur.'

Ahmed, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Ebzâ'dan, o da babasnn öyle

dediini bildirir: Allah’n Resulü (saiMiahu aleyhi naNem) sabahlad zaman: "slam

ftrat, ihlâs kelimesi, peygamberimiz Muhammed'in dini ve muvahhid olan

brahim'in milleti üzere sabahladk. O (brahim) müriklerden olmad " derdi.

Akam olduu zaman da ayn eyleri söylerdi .

2

"De ki: üphesiz benim namazm, kurbanm, hayatm ve

ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O nun orta
yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanlarn

ilkiyim." (Enara Sur. 162, 163)

Ebu’-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre Ebû Musa öyle dedi: "Her

müslümann, Allah'n Kitab'ndan bir ey okurken, "De ki: üphesiz benim

namazm, kurbanm, hayatm ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah

içindir
"3 âyetini okumasn isterdim.”

bn Ebî Hâtim'in Mukâtil'den bildirdiine göre âyette geçen namazdan

kastedilen, farz namazdr. (jLJs) kelimesi ise hac mânâsndadr .

4

Abd b. Humeyd ve Ebu’-eyh'in Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre

âyette geçen kelimesi kurban mânâsndadr.

’ bn Âmir, Âsim, Hamza, Kisâî ve Halef âyeti bu ekilde okumutur. Dierleri ise

(U3) eklinde okumulardr. en-Ner (2/200).

1 Ahmed 24/77 (15360). Müsned"in muhakkikleri senedinin Buhâri ve Müslim'in

artna göre “sahih".

3 En am Sur. 162
4 bn Ebî Hatim 5/1434 (8180, 8182).
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Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre âyette

geçen (jLLiî) kelimesi hac ve kurban mânâsndadr.

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

eyh’in Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen (Jn^s) kelimesi, hac ve

umrede kesilen kurban mânâsndadr.’

Abdürrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Katâde’den bildirdiine

göre âyette geçen kelimesi kurban mânâsndadr. "Ben

Müslümanlarn ilkiyim
" 2

sözünden kastedilen ise, bu ümmetten olduunu

bildirmektir.

3

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Resûlullah (saUaiiahu aisyh

vesdiem): "Ey Fâtma ! Kalk ve kurbannn kesilmesine ahit ol. Kurbannn

kanndan düen ilk kandamlasyla bütün günahlarn balanr. (Kurbann

kesilmesine ahitlik ederken): «üphesiz benim namazm, kurbanm, hayatm

ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun orta yoktur. Bana

sadece bu emrolundu ve ben müslümanlarn ilkiyim de" buyurdu. Ben: “Ey

Allah'n Resûlü! Bu dediin sadece sana ve ailene verilmi bir ayrcalk m?
Yoksa bütün Müslümanlar için geçerli mi?” diye sorduumda Hz. Peygamber

(sahaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Bütün Müslünanlar için geçerlidir" cevabn verdi .

5

"De ki: Allah her eyin Rabbi iken ben ondan baka Rab m
arayacam? Herkesin kazanaca yalnz kendisine aittir.

Hiçbir suçlu bakasnn suçunu yüklenmez. Sonunda

1 bn Ebî Hatim 5/1434 (8181).
2 Enam Sur. 163

3 Abdürrezzâk (1/222, 223) ve bn Ebî Hatim 5/1434, 1435 (8181, 8184'den sonra).

4 Enam Sur. 162,163
s Hâkim (4/222 “sahih”) ve Beyhakî 5/238, 239, 9/283). Zehebî, ravilerden Ebû

Hamza'mn çok zayf olduunu, smail'in de kuvvetli olmadn söyledi.
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dönüünüz Rabbinizedir. Ve O, uyumazla dütüünüz
gerçei size haber verecektir/' (I-n ân Sur. 164)

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

Abbâs'tan bildirdiine göre (^1 ojjis ’y SI3 ) sözünden kastedilen,

kimsenin bakasnn günahndan sorumlu olmayacadr.

1

Hâkim'in Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiMu aleyhi veseliem):

"Zinadan doan çocuun, anne babasnn ilediinden dolay bir sorumluluu

yoktur" buyurmu ve, "Hiçbir suçlu bakasnn suçunu yüklenmez"2
âyetini

okumutur.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ebî Muleyke der ki: Amr b. Ebân b.

Osmân'n annesi vefat edip cenaze defin için hazr olunca, bn Ömer alama

sesi duydu ve: "unlann alamasn engellemeyecek misin? Resûlullah (saiiaiianu

aleyhi veseliem): «Ölü, dirinin kendisi için alamasyla azab görür» buyurdu" dedi.

Ben, Hz. Âie’ye gidip bn Ömer'in anlattn kendisine bildirince, Hz. Âie:

"Vallahi! Sen bana yalan söylemeyen ve yalanclkla itham edilmeyen birinden

haber veriyorsun; ama kulak hata edebilir. Kur'ân’n, "Hiçbir suçlu

bakasnn suçunu yüklenmez."4 âyeti sizin için yeterli deil mi?" dedi .

5

Abdürrezzâk, bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim, Urve'den bildiriyor: Hz.

Âie’ye, zinadan olan çocuun durumu sorulunca: "Anne babasnn

hatasndan dolay sorumlu deildir" deyip, "Hiçbir suçlu bakasnn suçunu

yüklenmez"6 âyetini okudu .

7

’ bn Cerîr (19/353, 354).

3 En'âm Sur. 164

3 Hâkim (4/100, "sahîh"). Hadis sahihtir. Elbânî, es-Silsletu's-Sahîha (2186).

4 En’âm Sur. 164

5 Hadisin asl Ahmed 8/470, 471 (4865), Buhârî (1286) ve Müslim (928).

b En’âm Sur. 164
7 Abdürrezzâk (13860, 13861) ve bn Ebî eybe (Dördüncü cüzün birinci bölümü sh.

57) ve bn Ebî Hâtim 5/1435 (8187).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre a’bî: “Zinadan olan çocuk üç kiinin

(annesi, babas ve kendisi) en hayrlsdr" dedi. Ka'b ise: “Zinadan doan

çocuk, üç kiinin en erlisidir” demitir .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, “Hiçbir suçlu bakasnn

suçunu yüklenmez" 2
âyetini açklarken: “Allah, kula bakasnn günahn

yüklemez ve onu ancak amelinden sorumlu tutar" demitir.

<33* J <Ü\

Çi*1 ^ uk

“Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri klan
ve kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan O'dur. Dorusu
Rabbinin cezalandrmas süratlidir. üphesiz O balar,

merhamet eder." (Kn'âm Sur. es)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "Verdikleriyle

denemek için sizi yeryüzünün halifeleri klan ve kiminizi kiminize

derecelerle üstün yapan O'dur. Dorusu Rabbinin cezalandrmas

süratlidir. üphesiz O, balar, merhamet eder" âyetini açklarken öyle

dedi: “Daha önceki nesilleri helak edip bizleri onlarn yerine geçirdi ve bizi

nzk konusunda onlardan üstün kld ."3

bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd'den bildirdiine göre âyette geçen halife

klmaktan kast, nesilleri birbirinin yerine geçirmesidir .

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Mukâtil’den bildirdiine göre âyette

geçen, kimini kiminden üstün yapmaktan kast, fazilet ve zenginlikteki

üstünlüktür. Denemekten kastedilen ise, fakirle zengini, eraftan olanla

avâmdan olan, hür ile köleyi kendilerine verilenlerle denemektir .

5

’ ibn Ebî eybe (Dördüncü cüzün birinci bölümü sh. 57).

2 Enam Sur. 164

5 bn F.bî Hâtim 5/1435, 1436 (8189, 8191).

4 bn Ebî Hâtim 5/1435 (8190).

5 bn Ebî Hâtim 5/1436 (8192).
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bn'u'd-Durays, en-Nehhâs, Nâsih'te, bn Merdûye ve Beyhakî, DelâiVde,

deiik kanallarla bn Abbâs'tan, A'râf Sûresinin Mekke’de nazil olduunu

bildirir.

1

bn Merdûye’nin Abdullah b. ez-Zübeyr’den bildirdiine göre A'râf Sûresi,

Mekke’de nazil oldu.

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde der ki: A’râf

Sûresinin "Onlara, deniz kysndaki kasabann durumunu sor. Cumartesi

yasaklarna tecavüz ediyorlard. Cumartesileri balklar sürüyle geliyor,

baka günler gelmiyorlard. Biz onlar, yoldan çkmalar sebebiyle böylece

deniyorduk”
2
âyeti Medine'de nazil olmutur. Dier âyetleri ise Mekke’de

inmitir.

Ahmed, Buhârî, Ebû Dâvûd, Nesâî, bn Huzeyme ve Taberânî, bn Cüreyc

vastasyla, bn Ebî Muleyke'den, o Urve b. ez-Zübeyr’den, o da Mervân b. el-

Hakem'in öyle dediini bildirir: Zeyd b. Sâbit bana: "Sen niçin akam

namazlannda Ksaru'l-Mufassal (denilen ksa sûreleri) okuyorsun? Hâlbuki

ben Resûlullah' Mallar* aieyt» yenilen} akam namaznda en uzun iki sûrenin

uzununu (-Tûlâ et-Tûleyeyn ) okurken görmütüm" dedi. (Râvî ibn Ebi

Müleyke) dedi ki (Urve'ye): "Tûla et-Tûleyeyn nedir?" diye sorduumda: "A'râf

Sûresidir" cevabn verdi. bn Cüreyc der ki: "Ayn soruyu bn Ebî Müleyke’ye

sorduumda, (hiç kimsenin rivayetine bavurmadan) kendiliinden “Mâide

ve A'râf Sûreleridir" cevabn verdi .
5

’ bn'u'd-Durays (sh. 33), Nehhâs (sh. 445) ve Beyhakî (7/143, 144).

1
A'râf Sur. 163

3 Ahmed 35/504, 507 (21641, 21646), Buhârî (764), Ebû Dâvûd (812), Nesâî (989), S. el-

Kübrâ (1062), bn Huzeyme (515, 516) ve Taberânî (4811, 4812).
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Taberânî, Zeyd b. Sâbit'in: “Resûlullah'n (salialiahu aleyhi »eselim) bize akam
namazn kldnrken A'râf Sûresini sonuna kadar okuduunu gördüm”

dediini bildirir.’

Semmûye, Fevâid'de, Zeyd b. Sâbit'in: “Resûlullah (salialiahu aieyt vesdiem) akam
namaznda en uzun iki sûrenin uzununu (=Tûlâ et-Tûleyeyn) okurdu” dediini

nakleder.

bn Ebî eybe, Musannefte, bn Huzeyme, bn Hibbân, Hâkim ve

Taberânî, Ebû Eyyûb ve Zeyd b. Sâbit'ten, Resûlullah'n (salialiahu aleyhi nnhm)akam
namaznn iki rekatnda A'râf Sûresinin tamamn okuduunu bildirir.

1

Beyhakî, Sünen'de, Hz. Âie'den, Resûlullah'n (saiiafiahu aleyhi «selM akam
namaznn iki rekatnda A'râf Sûresinin tamamn okuduunu bildirir.

3

"Elif, Lâm, Mim, Sâd." (AVâf Sur. )

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye, el-Esmâ ve's-Sifât’ta

Beyhakî ve bnu'n-Neccâr'n, Tarih'te bn Abbâs'tan bildirdiine göre (oall),

“Ben Allah’m, açklanm, geniçe anlatnm” demektir.

4

bn Cerîr'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre ), “Ben Allah'm,

açklanm, geniçe anlatnm” demektir.
5

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

Abbâs'n öyle dediini bildirir: “(j) .te) ,(^t) ,(^) ,(^>) ,(^) ,(^) ,(<M ,(o«l)

ve benzeri âyetler, Allah'n kendileriyle yemin ettii âyetlerdir ve Allah'n

isimlerinden birer isimdir.”
6

’ Taberânî (4825).

1 bn Ebî eybe (1/369), bn Huzeyme (518, 541), bn Hibbân (1836) ve Hâkim (1/237).

ibn Hibbân' jn muhakkiki senedin kuvvetli olduunu söylemitir.

3 Beyhakî (2/392) Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâî, 947).

4 bn Cerîr (10/53), bn Ebî Hâtim 5/1437 (8200, "Ben Allah'm, dilediimi yaparm"

lafzyla), Beyhakî (167) ve bnu'n-Neccâr (17/3, 4).

5 bn Cerîr (10/52)
6 bn Cerîr 810/53) ve bn Ebî Hâtim 5/1437 (8201).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Süddî’den bildirdiine göre (jail) âyetinin

mânâs, ekil veren anlamnda olan “el-Musavvir” kelimesinin ksaltlmdr .

1

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî, (joii) âyetinin mânâs hakknda: “(), Allah lafzndan, ((.) Rahmân

lafzndan, (^o) ise Samed lafzndan gelmektedir” dedi .

2

Ebu’-eyh’in Oahhâk'tan bildirdiine göre (uall) âyeti, “Ben doru

söyleyen Allah’m” mânâsndadr.

c&M n j cM ûjî v'
u Vuî .üj! & i Sli ^5 Of <¥ u 'W 1

*

C^îÛ j! isli ILii U.UJ Ulîüii jyî ji {Jj
*

“Sana bir Kitap indirildi. Onunla insanlar uyarman ve

inananlara öüt vermen için kalbine bir darlk gelmesin.

Rabbinizden size indirilen Kitab'a uyun. O ndan baka
dostlar edinerek onlara uymayn. Pek az öüt dinliyorsunuz.

Biz nice kentleri yok etmiizdir; geceleyin veya gündüz
uykulannda iken basknmza uramlardr."

(A'raf Sur. 2-4)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs (£>)

kelimesinin üphe anlamnda olduunu söyleyip bir bedeviye: “Siz (£>)

kelimesini hangi mânâda kullanrsnz?” diye sorunca, bedevi: “Bir ii üpheli,

hakikati bilinmez hale koymak için kartrmak, mânâsnda kullanrz”

cevabn verdi .

3

ii

bn Cerîr’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre (ili £•> djli j JZj Slâ)
5 sözü,

Ona kar sende bir üphe olmasn” mânâsndadr.

5

’ bn Cerîr (10/52) ve bn Ebî Hatim 5/ 1437 (8202).
2 bn Ebî Hatim 5/1437 (8205).

5 bn Ebî Hatim 5/1438 (8207).

4 A ral Sur. 2

5 bn Cerîr 810/54).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Mücâhid'den bildirdiine göre (£>)

kelimesi üphe mânâsndadr.'

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk, (^>) kelimesinin sknt

mânâsnda olduunu söylemitir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, âyette geçen indirilen

Kitab’dan kastedilen Kur’ân’dr.

5-Jüj \ls dj ijii o! Sri iLilî pi+Ur i 5dr ui

"Azabmz onlara geldiinde çarlar, «Biz gerçekten

zalim kiilermiiz» demelerinden baka bir ey olmad/'
(A’rnf Sur. 5)

bn Ebî Hâtim, bn Mes'ûd'un: “Bir kavim; kendini ma'zûr görmeyecek

duruma gelinceye kadar (günahlar ve ayplar iyice çoalmakszm) helal»

olmaz" dedikten sonra, "Azabmz onlara geldiinde çarlar, "Biz

gerçekten zalim kiilermiiz" demelerinden baka bir ey olmad "

2

âyetim

okuduunu bildirir/

bn Cerîr, bn Mes'ûd’dan ayn hadisi merfû olarak nakletmitir/

b**^* * b^^ (^1 bi^

OTU

"And olsun ki, kendilerine peygamber gönderilenlere

soracaz, peygamberlere de soracaz. And olsun ki,

yaptklarn kendilerine bir bir anlatacaz, zira onlardan

uzak deildik." (AVâf Sur. «, 7)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Beyhakî, el-Ba's'ta, bn Abbâs’n,

“And olsun ki, kendilerine peygamber gönderilenlere soracaz,

1 bn Cerîr (10/54, 55).

1
A’râf Sur. 5

J bn Ebt Hâtim 5/1438, 1439 (8212).

4 bn Cerîr (10/62).
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peygamberlere de soracaz. And olsun ki, yaptklarn kendilerine bir bir

anlatacaz, zira onlardan uzak deildik"' âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: “nsanlara, peygamberlerin getirdikleri hükümlere uyup

uymadklarn mutlaka soracaz. Kendileriyle hükümlerimizi gönderdiimiz

peygamberlere de, bu hükümleri tebli edip etmediklerini elbette soracaz.

Kyamet günü kitap (amel defterleri) konulacak ve onlarn yaptklarn

söyleyecektir."
2

Abd b. Humeyd’in Ferkad'dan bildirdiine göre ( jJUJs ^JJ J-.3I jjjJI jjlhüs

^J )
3 âyetinde kastedilenlerden biri, peygamberler, dieri de meleklerdir.

“And olsun ki, yaptklarn kendilerine bir bir anlatacaz, zira onlardan

uzak deildik"4 sözü ise Yüce Allah’n sözüdür.

bn Ebî Hâtim’in Mücâhid'den bildirdiine göre (^JJ J-J ^îtlUs)
5

sözünden kastedilen, insanlara “Lâ ilâhe illallah kabul edip etmediklerinin

sorulacadr. yLiJj)

6 sözünden kastedilen ise Cibril’dir.

7

bn Ebî Hâtim’in Süfyân es-Sevri'den bildirdiine göre “And olsun ki,

kendilerine peygamber gönderilenlere soracaz, peygamberlere de

soracaz"8 âyetinden kast, peygamberlerin tebli edip etmediinin ve

insanlarn bu teblie ne karlk verdiinin sorulmasdr.

9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Kâsm Ebû Abdirrahman bu âyeti

okuyup öyle dedi: Kyamet günü kula u dört ey sorulacaktr: Yüce Allah

öyle buyuracaktr: “Ben sana beden vermedim mi, onu nerede eskittin?

Sana ilim vermedim mi, bu ilimle nasl amel ettin? Sana mal vermedim mi, bu

’ A'râf Sur. 6, 7
1 bn Cerîr (64, 65) ve bn Ebî Hâtûn 5/1439, 1440, 1445 (8213, 8218, 8221).

J A’râf Sur. 6
4 A’râf Sur. 7
s A'râf Sur. 6
6
A'râf 5ur. 6

7 bn Ebî Hatim 5/1439, 1440 (8215, 8220).
a
A’râf Sur. 6

9 5/1439, 1440 (8216,8219).
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mal Bana itaatte mi, yoksa isyanda m harcadn? Sana ömür vermedim m,

ömrünü neyle geçirdin?"
1

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Vuheyb b. el-Verd’in öyle dediini bildirir:

Bana bildirildiine göre Yüce Allah'a en yakn olan srâfil'dir. Ar, srâfil’in iki

kürei arasndadr. Vahiy inecei zaman Levh, Ar tarafndan sarktlr ve

srafil'in alnna deer. srafil Levh'e bakp Cibril'i çarr ve vahyi onunla

gönderir. Kyamet günü srafil çanlr ve börü (endieden) titrer bir ekilde

getirilip: "Levh'in sana teslim ettiini ne yaptn?” diye sorulur. srâfil: "Ey

Rabbim! Onu Cibril'e teslim ettim” cevabn verince, Cibril çanlr ve börü

(endieden) titrer bir ekilde getirilip: "srafil'in sana teslim ettii eyi ne

yaptn?" diye sorulur. Cibril: "Ey Rabbim! Peygamberlere tebli ettim”

cevabn verince, peygamberler çanlr ve böürleri (endieden) titrer bir

ekilde getirilip: "Cibril'in size teslim ettii eyi ne yaptnz?” diye sorulur.

Peygamberler "Ey Rabbimiz! Onu insanlara tebli ettik” cevabn verirler.

Yüce Allah'n, "And olsun ki, kendilerine peygamber gönderilenlere

soracaz, peygamberlere de soracaz"2
âyeti buna iaret etmektedir.

3

Ebu’-eyh, el-Azame'de, Ebû Sinân'n öyle dediini bildirir: "Yarattklan

arasnda Allah'a en yakn olan Levh'tir. Levh, Ar'a asldr. Allah, bir ey

vahyetmek istedii zaman Levh'e yazlr ve Levh gelip srâfTin alnna vuru".

srâfil yüzünü kanatlanyla kapatmtr ve Allah’a olan ta'zîminden dolay

baklarn kaldrmaz. srâfil Levh'e bakar ve eer Levh'te yazl olan ey sema

halkna ait bir eyse onu Mîkâil’e, yeryüzü halkna aitse Cibril’e teslim ede".

Kyamet günü ilk olarak hesaba çekilecek olan Levh'tir. Levh çanlr ve börü

(endieden) titrer bir ekilde getirilip: "Tebli ettin mi?” diye sorulur. Levh:

"Evet” cevabn verince, Yüce Allah: "Sana kim ahitlik yapar?” diye sorar.

Levh: "srâfil ahitlik yapar” cevabn verince, srâfil çanlr ve börü

(endieden) titrer bir ekilde getirilip: "Levh sana tebli etti mi?” diye

sorulur. srâfil: "Evet” cevabn verince, levh: “Beni hesabn kötülüünden

kurtaran Allah’a hamd olsun” der. Sonra öbürlerine de ayn ey sorulur.

4

’ bn Ebî Hatim 5/1439 (8214).

1 A râf Sur. 6

1 Ebu'-eyh, el-Azame (395).

4 bn Ebî eybe (295).
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Ebu'-eyh, el-Azame’de, Vehb b. Münebbih’in öyle dediini bildirir:

Kyamet günü Yüce Allah: “Ey srafil! Seni vekil tayin ettiim eyi(n hesabn)

ver" buyurunca, srafil: “Evet ey Rabbim! Sur’da u kadar delik, u kadar

insan ruhu, u kadar cin ruhu, u kadar eytan ruhu, u kadar yrtc hayvan

can, u kadar ku can, u kadar hayvan can, u kadar arslan can ve u kadar

balk can vardr" der. Yüce Allah: “Onlar Levh’ten al" buyurunca, srafil

saydklannn ne fazla, ne de eksik olduunu görür. Yüce Allah: “Ey Mîkâil!

Seni vekil tayin ettiim eyi(n hesabn) ver" buyurunca, Mîkâil: “Evet ey

Rabbim! Gökyüzünden u kadar ölçek, u kadar miskal, u kadar krat, u
kadar hardal tanesi arl, u kadar zerre (yamur, dolu ve kar) indirdim.

Falan sene de u kadar, falan ayda u kadar, falan haftada u kadar, falan gün

u kadar, falan saat u kadar indirdim. Bunlann u kadarn ekinlere,

eytanlara u kadar, insanlara u kadar, hayvanlara u kadar, yrtc

hayvanlara u kadar, kulara u kadar, balklara u kadar, aslanlara u kadar

indirdim. Bunlarn hepsi ise u kadar eder" karln verip te Yüce Allah:

“Onlar Levh’ten al" buyurunca, Mîkâil saydklarnn ne fazla ne de eksik

olduunu görür. Sonra Yüce Allah: Ey Cibril! Seni vekil tayin ettiim eyi(in

hesabn) ver" buyurunca, Cibril: “Evet ey Rabbim! Falan peygamberine, u
kadar âyet indirdim. Bu âyetlerin u kadar falan ayda, u kadar falan

haftada, u kadan falan günde indirdim. Falan peygamberine de u kadar

ayet, u kadar sûre indirdim. Bu sûrelerde u kadar ayet, u kadar harf vardr.

u kadar ehri helak ettim ve u kadarn da yere batrdm" der. Yüce Allah:

“Onlar Levh’ten al" buyurunca, Cibril saydklarnn ne fazla ne de eksik

olduunu görür. Sonra Yüce Allah: Ey Azrâîl! Seni vekil tayin ettiim eyi(in

hesabn) ver" buyurunca, Azrâil: “Evet ey Rabbim! u kadar insann, u
kadar cinin, u kadar eytann, u kadar suda boulann, u kadar yangnda

ölenin, u kadar kafirin, u kadar ehidin, u kadar yknt altnda kalann, u
kadar hayvan tarafndan sokulann, u kadar düzlükte olann, u kadar dada
olann, u kadar kuun, u kadar arslann, u kadar yrtc hayvann cann

aldm. Bunlarn toplam u kadar eder" der. Bunun üzerine Yüce Allah:

“Ontan Levh’ten al" buyurunca, Azrâil saydklarnn ne fazla, ne de eksik

olduunu görür .

1

Ebu'-eyh (3%).
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Ahmed, Muâviye b. Hayde'den, Resûlullah'n (niuihu aleyh* rassHem) öyle

buyurduunu nakleder: "Rabbitn beni çarp : «Kullanma teblide bulundun

mu?» diye soracak, ben: «Ey Rabbim! Onlara tebli ettim» cevabm vereceim.

Burada olanlannz, burada olmayanlara tebli etsin. Sonra sizler azlannzu

konumamanz için gem vurulmu bir ekilde çarlacaksnz. Sizden ilk olarak

ortaya çkacak ey, baldnnz ve avuçlannzdr."

1

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Tâvus bu âyeti

okuyup: "dareci, idaresinde olan halktan, erkek, ev halkndan, kadn

kocasnn evinden, köle efendisinin malndan hesaba çekilecektir” demitir.

1

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve bn Merdûye, bn Ömer'den Resûlullah'n (aDsiiai-u

teyhi w*«l«n): "Hepiniz çobansnz hepiniz güttüünden sorumlusunuz. nsanlann

idaresini üstlenen devlet bakan halkndan sorumludur. Erkek çoluk

çocuundan sorumludur. Kadn da, kocasnn evinden sorumludur. Köle

efendisinin malndan sorumludur" buyurduunu nakleder .
3

bn Hibbân ve Ebû Nuaym, Enes’ten Resûlullah'n (uiMiahu aleyh. «allem): "Allak,,

her çobandan güttüünün hesabn, onu muhafaza m etti, yoksa ihmal mi etti

diye soracaktr. Hatta erkek ailesinden hesaba çekilecektir" buyurduunu

nakleder.

4

Taberânî'nin, M. el-Evsafta, sahih isnâdla Enes'ten bildirdiine göre H2.

Peygamber (saflaBahu aleyh* reseiiem): "Hepiniz çobansnz, hepiniz güttüünden

sorumlusunuz. Sorulacanz eylere cevap hazrlaynz" buyurdu. Sahabe:

"Cevab nedir?” diye sorunca, Allah'n Resûlü (mIMUm aleyhi «seiiem): "Güzl

amellerdir

"

cevabn verdi .

5

1 Ahmed 33/236, 237, 242 (20037, 20043). Müsned’m muhakkikleri senedin hasen

olduunu söyledi.

1 bn Ebî Hâtim 5/1439 (821 7), bn Kesir, Tefsir'de (3/384) geçtii üzere bn Merdûye.

bn Merdûye hadisi bn Tâvus'tan nakletmitir.

J Buhârî (893, 2409, 2558, 2751, 5188), Müslim (1829), Tirmizî (1705) ve bn Kesir,

Tefsîr"de (3/384) geçtii üzere bn Merdûye.
4 bn Hibbân (4492) ve Ebû Nuaym (6/281, 9/235). bn Hibbân'n muhakkiki, hadisin

senedinin Buhârî ve Müslim'in artna göre "sahîh" olduunu söyledi.

5 Taberânî (3576) M. es Sar (1/161). Heysem!, Mecmau'z Zevâid'de (5/207) der ki: "e!-

Eust'n iki senedinden birinin ravileri, Sahih'in ravileridis."
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Taberânî, M. el-Kebîr’de, Mikdâm'dan Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi meltem):
"
Bir

topluluu idare eden her kii kyamet günü elinde sancakla onlarn önünde

gelir. dare ettikleri kiiler de onu takip ederler. Bu kii idare ettiklerinden, onlar

da idarecilerinden dolay hesaba çekilir" buyurduunu nakleder.'

Taberânî'nln bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (aiuiahu aleyhi

vesdiem): "On kiiye idareci olan hiç kimse yoktur ki, kyamet günü onlardan

dolay hesaba çekilmesin

"

buyurdu .

2

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Allah, her çobandan

güttüünü iyi mi idare ettiinin yoksa ihmal mi ettiinin hesabn soracaktr.

Hatta erkek, çoluk çocuundan hesaba çekilecektir.”
3

Taberânî, M. el-EvsaVta, Enes'ten Resûlullah'n MaiiaNu aleyhi meltem) öyle

buyurduunu nakleder: "Kyamet günü kulun hesaba çekilecei ilk ey

namazdr. Eer namaz düzgün olursa, kurtulua erer. Namaz düzgün

olmazsa kaybeder ve zararl çkar."*

&J
*

^ o**

ojIlL lijUL ij>\£ U
(

4 ^Jül <kjti cJi

“Gerçek tart kyamet günündedir. Tartlar ar gelenler,

ite onlar kurtulanlardr. Tartlan hafif gelenler,

âyetlerimize yaptklan hakszlklardan ötürü kendilerini

mahvetmi olanlardr/' (A'râf Sur. s, o)

Lâlekâî, es-Sünne’de ve Beyhakî, el-Ba's’ta, Ömer b. el-Hattâb'tn öyle

dediini bildirir: Baz kiilerle Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseilem) yannda otururken,

yoldan gelmi bir hali olmayan ve içimizden kimsenin tanmad bir adam

çkageldi. Resûlullah'n (saiia.iahu aleyhi vmiiem) yanna gidip, önüne namazda

’ Taberânî 20/275, 276 (652) Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de (5/208) der ki: "Ravilerden

Muhammed b. smail b. Ayya zayftr."
1

Taberânî (12166). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (5/208) der ki: "Kavilerden Rideyn
b. Kureyb zayftr."

} Taberânî (8855). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid 'de (5/208) der ki: "Katâde, bn
Mes’ûd’dan dinlememitir. Hadisin ravilcri, 5<h7'in ravileridir."

4 Taberânî (3782).
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oturulduu ekilde oturdu, elini Resûlullah'n (ssilailabu afeyti vesellem) dizlerinin üstüne

koydu ve: “Ey Muhammedi slam nedir?” diye sordu. Allah'n Resûlü (saiiaiiaiu

aleyhi vesellem): "slâm, Allah'tan baka ilah olmadna ve Muhammed'in Allah'n

resûlü olduuna ehâdet etmen, namaz dosdoru klman, zekât vermen, Hac

ve umre yapman, cünüplükten temizlenmen, abdesti tastamam alman ve

ramazan orucunu tutmandr" buyurunca, adam: “Eer bunlar yaparsam ben

Müslüman olur muyum?” diye sordu. Resûlullah (saiuiahu aleyhi vesellem): "Evet''

cevabn verince, adam: “Doru söyledin ey Muhammedi Peki, man nedir?

'

diye sordu. Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Allah'a, meleklerine, kitaplarm,

peygamberlerine, Cennete, cehenneme ve Mîzan a, öldükten sonra dirilmeyi,

kadere, hayrna ve errine iman etmendir" cevabn verince, adam: “Eer

bunlar yaparsam ben mümin olur muyum?” diye sordu. Resûlullah (salialiahu eieyi

vesellem): "Evet" cevabn verince, adam: “Doru söyledin” dedi.

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den

bildirdiine göre âyette geçen sözü, adalet mânâsndadr. ( cÜ5

4.ji^)
:

sevaplarn ar gelmesi, eli- «>5) ise sevaplann hafif

gelmesidir.3

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hatim Ubeydullah b. el-Ayzâridan öyle bildirir:

Kyamet günü ayaklar sadaktaki oklar gibi olacaktr. O gün mutlu olar,

basabilecei yer bulabilendir. Mizân'n yannda bir melek: “Bilin ki, falan olu

falann terazisi ar gelmitir ve artk hiçbir zaman bedbaht olmayaca bir

mutlulua kavumutur. Bilin ki, falan olu falann da terazisi hafif gelmitir .

Bu kii de artk hiçbir zaman mutlu olamayaca bir bedbahtla dümütür '

diye seslenecektir.4

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre (^l o^'i)
5 sözünden

kastedilen amellerin tartlmasdr.
6

1

Lâlekâî (2180), Beyhakî (178) ve Müslim (8).

1
A'râf Sur. 8

3 bn Cerîr (10/68, 69, 73) ve bn Ebî Hatim 5/1440, 1441 (8223, 8226, 8228).

4 bn Ebî eybe (13/555) ve bn Ebî Hatim 5/1441 (8229) lafz kendisinindir.

5 A'râf Sur. 8
6 bn Ebî Hatim 5/1440 (8224).
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Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebû

Nuaym, el-Hilye'de, Vehb b. Münebbih'in öyle dediini bildirin “Ameller son

amellere göre tartlr. Allah bir ku! hakknda hayr dilerse onun son amelini

hayr klar. Hakknda hayr istemedii kiinin de son amelini er klar.'”

bn Ebî Hâtim bildirdiine göre Haris el-A’var der ki: “Hak(ka uymak), hak

ehli için Mizan'da ar geldii gibi ar (zor) gelir. Yina batl ehli için batl(a

uymak), Mizan'da hafif geldii gibi hafif (kolay) gelir."
2

bnu'l-Münzir ve Lâlekârnin Abdulmelik b. Ebî Süleyman'dan bildirdiine

göre Hasan(- Basrî)'nln yannda Mizan'dan bahsedilince: “Mizan’n dili ve iki

kefesi vardr" dedi .

3

Ebu'-eyh'in Ka’b(u'l-ahbâr)'dan bildirdiine göre Mizan, Beytu'l-

Makdis’te iki aacn arasnda konulacaktr.

bn Ebi'd-Dünyâ, bn Cerir ve Lâlekâî, Huzeyfe’nin öyle dediini bildirir:

“Kyamet günü Mizanlarla görevli olan melek Cibril'dir. Cibril, bazlannn

sevaplarn veya günahlarn alp bazlarna yükleyecektir. Zalimin

sevaplarndan alp mazluma verecektir. Eer zalimin sevaplar yoksa

mazlumun günahlanndan alnp zalime verilecektir.'”’

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Kelbî, Ebû Salih'ten, bn Abbâs'n "Gerçek

tart kyamet günündedir..."3 âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

Mizan'n dili ve iki kefesi vardr. "Tartlar ar gelenler, ite onlar

kurtulanlardr. Tartlar hafif gelenler, âyetlerimize yaptklar

hakszlklardan ötürü kendilerini (ve Cennetteki makamlarn) mahvetmi

olanlardr." 6

Abdürrezzâk ve bnu'i-Münzir'in bildirdiine göre Katâde, “Tartlar ar
gelenler, ite onlar kurtulanlardr

" 7
âyetini açklarken öyle dedi:

’ Abdürrezzâk (2/24, 48) ve F.bû Nuaym (4/33).
1 bn Ebî Hâtim 5/1440 (8224).

3 Lâlekâî (2210).

4 bn Cerir (10/69) ve Lâlekâî (2209).

s A'râfSur.7
6
A'râf Sur. 7, 8

1 A’râf Sur. 7
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Resûlullah'n (saiyshu aleyhi »eseiiem) ailesinden biri: “Ey Allah'n Resûlü! nsanlar

kyamet günü ailesini hatrlayacak m?" diye sorunca, Hz. Peygamber (uluttu

aleyhi »eseliem): “w üç yerde hatrlamayacakhr: Mizann yannda, amel defterlerinin

ellerde uçutuu günde ve Srat'ta" cevabn verdi.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Kyamet günü

insanlar hesaba çekilirler ve sevaplan günahlarndan bir fazla olan cennete

girer. Günahlar sevaplarndan bir fazla olan da cehenneme girer." Sonra bn

Abbâs: “Gerçek tart kyamet günündedir. Tartlar ar gelenler, ite onlar

kurtulanlardr. Tartlar hafif gelenler, âyetlerimize yaptklar

hakszlklardan ötürü kendilerini mahvetmi olanlardr"
2
âyetlerini okuyup

öyle dedi: “Mizan, bir sevap veya günahla ar veya hafif gelir. Günahlanyla

sevaplar eit olanlar ise A’râf ehlindendir ve bunlar Srat’ta bekletilirler."

bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu'l-hlâs’ts, Ali b. EbîTâlib’in öyle dediini bildirir:

“D dünyas/zahiri, iç dünyasndan/batnndan daha tercihe ayan olan kiinin

Mizan' kyamet günü hafif gelir. ç dünyas, d dünyasndan daha tercihe

ayan olan kiinin ise kyamet günü Mizan' ar gelir."

Ebu'-eyh'in Câbiriden bildirdiine göre Hz. Peygamber (niUahu Bieyh veseiiem

:

"Kyamet günü Mizan konulup sevaplar ve günahlar tartlr. Sevaplar

günahlarndan ar gelen cennete girer, günahlar sevaplarndan ar olanla -

ise cehenneme girerler.”

Bezzâr, bn Merdûye, Lâlekâî ve Beyhakî, Enes'ten, Resûlullah’m (sBlailahu sieym

vesellem) öyle buyurduunu nakleder:
"
Mizanla görevli bir melek vardr.

Kyamet günü kul getirilir ve Mizann iki kefesi arasnda durdurulur. Sevap

kefesi ar gelirse, melek mahlukatn duyaca bir sesle: «Falan olu falan,

hiçbir zaman bedbaht olmayacak ekilde mutlu oldu» diye seslenir. Eer sevaj

kefesi günah kefesinden hafif gelirse, melek: «Falan olu falan, hiçbir zaman

mutlu olamayacak ekilde bedbaht oldu» diye seslenir. "3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd, el-Âcum e-erîa’da, Hâkim ve

Beyhakî el-Ba’s'ta bildirir. Hz. Âie Cehennem ateini hatrlayp alaynca,

’ Abdürrezzâk (Z/48).
1 A raf Sur. 7, 8
5 Bezzâr (Kefu'l-Estâr

,

3445) ve Lâlekâî (2205).
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Allah'n Resûlü (saiiaiiahu Bieyht vesBiem): "Seni alatan nedir?" diye sordu. Hz. Âie:

"Cehennem ateini hatrladm da onun için alyorum” deyip, "Siz kyamet

gününde aile halknz hatrlayacak msnz?” diye sordu. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (uHaishu aleyhi veseiiem): "Üç yer var ki orada kimse kimseyi hatrlamaz:

Ameller tarhlrken terazisinin hafif mi yoksa ar m geldiini öreninceye

kadar. Kendisine amel defterinin verilecei srada (yani): «Aln kitabm

okuyun» sözü söylendii zaman, kitabnn sandan soluna m yoksa arkasna

m nereye konulacan bilinceye kadar. Srat'tn cehennemin üstüne

konulduu zaman

"

buyurdu .

2

Hâkim, Selmân'dan Resûlullah’n UeHallahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu

nakleder: "Kyamet günü Mizan konulur. Eer semalar ve yeryüzü Mizan da

tarhlsayd sard. Melekler: «Ey Rabbim! Bu Mizan kim için tartacak ?» diye

sorunca, Yüce Allah: «Yaratklarmdan dilediklerim için» karln verecek.

Melekler: «Seni noksanlklardan tenzih ederiz. Biz Sana hakkyla ibadet

etmedik» derler. Sonra klç gibi keskin (ince) olan Srat konulacak. Melekler:

«Bunun üzerinden kimi (geçirip) kurtaracaksn?» diye sorunca, Yüce Allah:

«Yarattklarmdan dilediklerimi» karln verecek. Bunun üzerine melekler

yine: « Seni noksanlklardan tenzih ederiz. Biz Sana hakkyla ibadet etmedik»

diyecekler.

"

}

bnu'l-Mübârek Zühd’de, el-Âcurrî e-erîa’da ve Lâlekâî, Selmân'n öyle

dediini bildirir: ki kefesi olan Mizan konulur, eer onun bir kefesine gökler

ve yeryüzü konulsa sard. Melekler: “Bununla kim tartacak?” diye sorunca,

Yüce Allah: “Mahlûkatmdan kimi istersem o tartacaktr” buyurur. Bunun

üzerine melekler: “Seni noksanlklardan tenzih ederiz. Biz Sana hakkyla

ibadet etmedik” derler.

4

bn Merdûye, Hz. Âie’den Resûlullah'n {saiiaiiahu aleyhi vetellem) öyle

buyurduunu nakleder: "Allah, Mizan'n kefelerini gökler ve yeryüzü

büyüklüünde yaratmtr. Srat ise klç gibi keskin (ince) yaratmtr.

1 Hâkka Sur. 19
s Ebû Dâvûd (4755), el-Âcurî (906), Hâkim (4/578, "sahih") ve Beyhakî, el-tikad (sh.

274) Elbânî, (Dal/Sünen Ebî Dâvud, 1018).

3 Hâkim (4/586, "sahih").

4 bnu'l-Mübârek (1357), el-Âcurî (893) ve Lâlekâî, Usûlu'l-tikâd (2208).



322 *A'râfSûresi*

Melekler: «Ey Rabbimiz! Bundan kimi geçireceksin?» diye sorunca, Allah:

«Dilediimi geçireceim» buyurdu

Beyhakî, uabu'l-îman’da, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: "Mizan'n

bir dili ve sevaplarn ve günahlarn tartld iki kefesi vardr. Sevaplar en

güzel surette getirilip Mizan'n kefesine konulur ve bu sevaplar günahlardan

ar gelince alnp Cennetteki menziline konulur. Sonra mümine: "Ameline

yeti" denir ve mümin cennete gidip ameli vastasyla cennetteki yerini

örenir. Günahlar en çirkin surette getirilir ve Mizan'n kefesine konulur.

Günahlar hafif gelince, -ki batl her zaman hafiftir- Cehennemdeki yerine

atlp, günahlann sahibine: "Ameline, cehenneme yeti" denir. Bu kii

cehenneme gider, ameli vastasyla cehennemdeki yerini ve Allah'n ora

hazrlad azab türlerini bilir." bn Abbâs devamla öyle den "Cennetlikler ve

cehennemlikler, Cuma namazndan dönen topluluun evlerini tanmasndan

daha iyi tanrlar.”
1

Tirmizî ve el-Ba’s’ta Beyhakî, Enes'ten bildirir: Resûlullah'a (saflaiiahu ateyi «selleri),

kyamet günü bana efaatçi olmasn söylediimde: "Dediini yapacan,"

karln verdi. Ben: "Ey Allah'n Resûlü! Seni nerede arayaym?" diye

sorduumda, Allah'n Resûlü (sallailahu aleyhi «sellem): "Beni Srat'ta ara" buyurdu.

Ben: "Eer Srat'ta bulamazsam nerede arayaym?" diye sorunca, Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi YfMÜMTi): "Mizan'n yannda ara" karln verdi. Ben:

"Eer Mizan'n yannda da bulamazsam" deyince Resûlullah (saflaJabu aleyhi ««ilen):

"Havz'n yannda ara. Muhakkak bu üç yerden birinde bulunurum" buyurdu .

1

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, Hâkim, ibn Merdûye, Lâlekâî ve Beyhakî, l-

Ba's'ta, Abdullah b. Amr'dan Resûlullah'n (sbiibIIbHu Bieyh> «eselim) öyle buyurduunu

bildirir: "«Ümmetimden bir kii herkesin önünde çarlp o kii aleyhinde

doksan dokuz dosya açlacaktr. Her bir dosyann boyu gözün görebildii mesafe

kadar olacaktr. Yüce Allah, ona: «Bunlardan bir eyi reddediyor musun? Amel

muhafzm kâtip melekler sana hakszlk yapmlar mdr?» diye soracak, tu

kii: «Hayr ya Rabbi!» diye cevap verecektir. Sonra Yüce Allah: «Herhangi l ir

mazeretin var m?» buyuracak, o kimse: «Hayr ya Rabbi» diye cevap

verecektir. Bunun üzerine Allah öyle buyuracak: «Evet yanmzda sana ait

’ Beyhakî (282).

3 Tirmi2Î (2433). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Trmizî, 1981).
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makbul bir amelin vardr ve bugün sana asla hakszlk edilmeyecektir.»

Üzerinde: «Ben ehâdet ederim ki Allah'tan baka gerçek ilah yoktur

Muhammed de onun kulu ve Resulüdür» yazl bir kat parças çkarlacak ve

Allah: «Kendi tartnda kendin bulun» diyecektir. O kii de: «Ya Rabbi! Bu tek

kat parçasnn bu dosyalar karsnda arl ne olur ki!» diyecek. Bunun

üzerine ona: «Bugün sana asla zulmetmeyecek» denilecek. Dosyalar bir kefeye, o

kelimenin yazl olduu kat dier kefeye konulacak ve dosyalar hafifgelip kat

ar basacaktr. Allah'n ismi yannda hiç birey ar basamaz."'

Ahmed haser isnâdla Abdullah b. Amr’dan Resûlullah'n Miaiiahu aleyhi »eseiiem)

öyle buyurduunu nakleder: "Kyamet günü teraziler konulur ve kii alnp

(sevaplar) bir kefeye, günahlar ise dier kefeye konulur. Mizann günah olan

kefesi ar gelince cehenneme gönderilir. Adam alnp götürülürken Rahmann

katndan bir ses: «Acele etmeyiniz, acele etmeyiniz! Daha teraziye konulmam

(güzel) ameli vardr» diye seslenir. Sonra üzerinde «Ben ehâdet ederim ki

Allah'tan baka gerçek ilah yoktur Muhammed de onun kulu ve Resulüdür»

yazl bir kat parças getirilir ve adamn güzel amelleriyle ayn kefeye

konulunca, kadn bulunduu kefe ar basar."
2

bn Ebi'd-Dünyâ ve bn Abdilberr en-Nemerî, Kitabu'l-lm'de Abdullah b.

Amrin öyle dediini nakleder: Hz. Âdem’in, Ar’n üzerinde Allah tarafndan

verilmi bir yeri vardr. Hz. Âdem'in üzerinde yeil iki giysi vardr ve boyu

uzun bir hurma aac gibidir. Hz. Âdem, çocuklanndan Cennete ve

Cehenneme götürenlere bakar ve bu srada Hz. Muhammed’in ümmetinden

bir adamn cehenneme götürüldüünü görünce: "Ey Ahmed, ey Ahmed!"

diye seslenir. Hz. Peygamber (sbIbiIbHu ieyt» vesElem): "Buyur ey insanln babas!"

karln verince, Hz. Âdem: "Ümmetinden olan u adam cehenneme

götürülmekte" der. Bunun üzerine Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aiayhi veseiiem), izarn

yukar kaldrarak meleklerin peinden koar ve: "Ey Rabbimin elçileri!

Bekleyiniz!" der. Melekler: "Biz, Allah'n bize emrettikleri konusunda Ona

isyan etmeyen, acmasz ve güçlü melekleriz" karln verirler. Allah'n

Resûlü (saiiaiiohtj aleyhi veseiiem) onlardan ümidini kesince sa eliyle sakaln tutup

' Ahmed 11/570, 571 (6994), Tirmizî (2639), ibn Mâce (4300), bn Hibbân 8225), Hâkim

(1/6, "sahih") ve Beyhakî, uabu'l-îttum (283). Sahih hadistir (bak: FJbânî, Sahîh Sünen et*

Tirmizî, 2/27).
1 Ahmed 11/571, 737 (6994, 7066). Müsned' in muhakkikleri senedinin hasen olduunu

söyledi.
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yüzünü Ar'a dönüp: "Ey Rabbim! Ümmetim konusunda beni mahcup

etmeyeceini vaad etmitin" der. Ar'n yanndan: “Muhammed’e itaat edin

ve bu kulu makama tekrar götürün" diye bir ses duyulur. Resûlullah (sailallahu alevhi

yenlim), kemerinin altndan Besmele çekerek bir kat çkanr, Mizan'n sa
kefesine atar, bunun üzerine adamn sevaplan günahlanndan ar basar ve:

“Falan olu falann terazisi ar geldi ve mutlu oldu. Onu cennete götürür"

diye seslenilir. Adam: “Ey Allah’n elçileri! Bekleyin de Rabbi katnda deerli

olan u kulun kim olduunu soraym" deyip: “Annem babam sana feCa

olsun! Senin yüzün ne kadar güzel, yaratln ne iyi! Beni bu zorluktan

kurtaran, sen kimsin?" diye sorar. Resûlullah (sailallahu aleyhi mellem): "Ben senin

peygamberin Muhammed'im. Bu da bana getirdiin salâvatlardr. Bu salâvatlur

en çok ihtiyacn olduu zamanda iine yarad" der.

Taberânî, M. el-Evsat'ta, CâbVden Resûlullah’n (saiyahu aleyhi «»Hem): "Mizan a

konulacak ilk ey, kulun ailesine harcad nafakasdr" buyurduunu

nakleder.

1

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Lâlekâî’nin Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem): "ki kelime vardr ki, dilde

hafif terazide ar ve Rahman olan Allah'a da pek sevimlidir. Bu kelimeler:

«Allah' hamd ile noksanlklardan tenzih ederim ve Yüce Allah'

noksanlklardan tenzih ederim» kelimeleridir" buyurdu .

2

Taberânî, bn Abbâs’tan Resûlullah’n (saiiaHuhu Bleyhi vesellem) öyle buyurduuru

nakleder: "Canm elinde olana yemin ederim ki, semalar, yeryüzü, bu ikisinin

üstünde, arasnda ve altndakiler getirilip Mizan'n bir kefesine, Kelimt-i

ahadet dier kefeye konsa, Kelime-i ehadet hepsinden ar gelirdi."*

bn Ebi'd-Dünyâ, Bezzâr, Ebû Ya’lâ, Taberânî ve Beyhakî ceyyid isnâdla,

Enes'ten bildirir: Hz. Peygamber {sailallahu aleyh, vesellem) Ebû Zer ile karlanca:

"Sana, bedenin için hafif Mizan’da ise baka eylerden daha ar gelecek bir

eyi bildireyim mi?" diye sordu. Ebû Zer: “Evet ey Allah’n Resulü!" karln

’ Taberânî (6135). Hadis zayftr. Elbârî, Da'îfu'l-Câmi' (2141)
1 Buhârî (6406), Müslim (2694), Tirmizî (3467), Nesâî, S. el-Kübrâ (10666), bn Mâce

(3806) ve Lâlekâî (2203).

3 Taberânî (13024). Heysemi, Mecmuu ’z-Zevâid'de (2/323) der ki: "Ravile-ri

güvenilirdir, ancak bn Ebî Talha bn Abbâs'tan hadis dinlememitir."
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verince, Resûlullah (sallaRahu aleyhi veseilem): “Güzel ahlâkl olmaya ve (gerekmedii

müddetçe konumayarak) susmaya hak. Canm elinde olana yemin ederim ki,

mahlûkat, bu ikisi gibi (üstün olan baka) bir eyle amel etmemitir

"

buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Meymûn b. Mihrân'n öyle dediini bildirir: Ümmü'd-

Derdâ'ya: “Hz. Peygamberden (sallaiiahu aleyhi veseilem) bir ey duymadn m?” diye

sorduumda: “Evet duydum. Bir gün yanna girdim ve: «Mizana konulacak

ilk ey güzel ahlaktr» buyurduunu duydum” dedi .

2

Ebû Dâvûd, Tirmizî, bn Hibbân ve Lâlekâî, Ebu'd-Derdâ'dan Resûlullah’n

isaiiaiiahu aleyhi veseilem): "Kyamet günü Mizan'a, güzel ahlâktan daha ar bir ey

braklamaz'' buyurduunu nakletmitir .

3

Taberânî, M. el-Evsat’ta, Ömer b. el-Hattâb'n öyle dediini bildirir: Allah

yolunda bir deve baladm ve daha sonra onun dourduu develerden

birini satn almak istedim. Bunu Resûlullah'a (sallaiiahu aleyhi veseilem) sorduumda:

"Onu brak ki, kyamet günü baladn deve, yavrularyla Mizanna gelsin
"

buyurdu .

4

Ebû Nuaym, bn Ömer'den Resûlullah'n (sallaiiahu aleyhi veseilem):
"Kyamet günü,

kardeinin bir ihtiyacn giderenin Mizannn yannda dururum. Eer

Mizan'ndaki sevaplar ar gelmezse kendisine efaatçi olurum " buyurduunu

nakleder.

5

bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd*de Muîs b. Sumeyy'den ve Mesrûk'ten

öyle bildirir: Bir rahip, manastnnda altm yl ibadet ettikten sonra bir gün

semadaki yamura bakp: “Çkp kimseyi görmeden su içsem ve abdest alp

tekrar yerime dönsem” deyip manastrndan çkt. Bu srada karsna bir

kadn çkp giysilerini açt. Rahip dayanamayp kadnla ilikiye girdikten sonra

’ bn Ebi’d-Dünyâ, es-Samt (112), Bezzâr (Ketfu’l-Estâr, 3573), Ebû Ya' la (3298),

Taberânî, M. el-Evsat (7103) ve Beyhakî, unbu’l-îman (4941). Heysemî, MecmauV
Zevâid'de (10/301) der ki: "Ravilcrdcn Beâr b. cl-Hakcm zayftr."

1 bn Ebî eybe (8/333). Hadis zayftr. Elbânî, Da'îfu'l-Câmi’ (2140). Silsiletu'd-Daîfe

(3352) ve el-lelu’l-Mütenâhiye'ye (2/247) bakn.
3 Ebû Dâvûd (3799), Tirmizî (2002, "sahîh"), bn Hibbân (5693, 5695) ve Lâlekâî (2207).

Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvûd, 4014).

4 Taberânî (1281). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dc (4/109) der ki: "Ravilerden

Muemmel b. smail'i, bn Man güvenilir. Buhar ise zayf bulmutur."
5 Ebû Nuaym (6/353). Uydurma hadistir. Elbânî, Silsiletu'd-Daîfe (751).
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bir su birikintisine girip ykanrken ölüm kendisine geldi. Rahip ölürken

yanndan bir dilenci geçince, dilenciye elbisesinde olan ekmei almasn iaret

etti ve dilenci ekmei ald. Rahip ölünce altm yllk ibadeti getirilip bir

kefeye, iledii günah öbür kefeye kondu. Günahn bulunduu kefe ar
basnca dilenciye verdii ekmek getirilip amelinin bulunduu kefeye konunc a

sevap kefesi ar geldi.”
1

Taberânî, el-Evsat’ta, Sefîne'den, Resûlullah'n (saiiaiiahu aieyti vesellem): "u be ey
Mizan'da ne kadar da ardr: «Sübhânallah, Elhamdülillah, Lâ ilahe illallai,

Allahu Ekber ve kendinden evvel ölen salih evlat sebebi ile bekledii etin-"

buyurduunu nakleder/

Ebû Ya’lâ ve bn Hibbân, Amr b. Hureys'ten Resûlullah'n (salollahu aleyhi veseller):

"Hizmetçinin ilerinden hafiflettiin eylerin sevab Mizan'’nda karna

çkacaktr" buyurduunu nakletmitir.

3

bn Asâkir, zayf isnâdla Ebû Hureyre'den, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi vasllan):

"Abdest alp (azalan) temiz giysiyle silmekte saknca yoktur. Abdest azalann

silmemek ise daha faziletlidir. Çünkü abdest, kyamet günü dier amellerle

beraber tartlacaktr" buyurduunu nakleder.

4

bn Ebî eybe, Musannefte, Saîd b. el-Müseyyeb'in abdest aldktan soma

mendile kurulanmay kerih görüp: “Abdest (suyu) Mizan'da tartlacaktr”

dediini bildirir.

5

Tirmizî ve Beyhakî'nin uabu'l-îman'da bildirdiine göre Zührî:

“Abdestten sonra mendille kurulanmak, her damlasnn Mizan'da tartlaca

için mekruh görülmütür" dedi .

6

’ bn Ebî eybe (13/183).
2 Taberânî (5152). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/89), ravilerin güvenilir olduuru

söyledi.

3 Ebû Ya'lâ (1472) ve bn Hibbân (4314). Hadis zayftr. Elbânî, Da'îfu'l-Câmi' (5058).

4 bn Asâkir (61 /38Ü).

5 bn Ebî eybe (1/150).
6
Tirmizî (54' ten sonra) ve Beyhakî (2746).
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el-Murhibî, Fadlu'l-lm'de, mrân b. Husayn'dan Resûlullah'n (saiiatiahu aleyhi

«allem): "Kyamet günü âlimlerin mürekkebi ve ehitlerin kan tartlr, âlimlerin

mürekkebi, ehitlerin kanndan daha ar gelir" buyurduunu nakleder .

1

Deylemî, bn Amrve bn Ömer'den ayn hadisi nakletmitir.

bn Abdulberr, Fadlu'l-lm'de, brahim en-Nehaî’nin öyle dediini bildirir:

"Kyamet günü kiinin ameli getirilir ve terazinin kefesine konulunca hafif

gelir. Sonra bulutlar gibi bir ey getirilip terazisinin kefesine konulunca

sevaplann olduu kefe ar gelir. Bu kiiye: "Bunun ne olduunu biliyor

musun?" diye sorulunca: "Hayr" cevabn verir. Bunun üzerine kendisine;

“Bu, insanlara örettiin ilmin faziletidir" denilir.

2

bnu'l-Mübârek, Zühd'de, Hammâd b. Ebî Süleymân'n öyle dediini

bildirir: "Kyamet günü kii gelir ve amelinin az olduunu görür. O bu

durumdayken buluta benzer bir ey gelip terazisine düer. Kendisine: "Bu,

insanlara örettiin hayrdr. Bu senden sonra kalm ve bu sebeple sana

bunun ecri verilmitir" denilir .

3

bnu'l-Mübârek, Ebu’d-Derdâ'nn: "Tek derdi kam ve cinsel organ olan

kii, kyamet günü Mizan'da zarara urar" dediini bildirir/

Isbehânî, et-Terîb’de, Leys'ten, sa b. Meryem'in (aieyhisseiam) öyle dediini

bildirir "Hz. Muhammed'in ümmeti, Mizan'da en ar olacak kiilerdir. Dilleri

öyle bir kelimeye alt ki bu kelimeyle kendilerinden öncekilerden

(Mizan'daki amelleri yönünden) daha ar oldular. Bu kelime: «Lâ ilâhe

illallah» kelimesidir."

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-UsûFda, Eyyûb b. Hâlid'in öyle dediini

bildirir: Arkadalarmdan, birden çok kiiden duyduuma göre, kyamet günü

kul Mizan'da durdurulur. Bu kii Mizan'a ve Mizan'la görevli olana bakar.

Mizan'la görevli olan, ona: "Ey Allah’n kulu! Bu amellerin içinde olmadn
düündüün bir ey var m?" diye sorunca, bu kii: "Evet" cevabn verir.

Mizan'la görevli olan: "Hangi ey yoktur?" diye sorunca, bu kii: «Lâ ilâhe

1

Hadis uydurmadr. Bak: Elbârû, Da’îfu’l-Câmi' (6447).

* bn Abdulberr 1/210 (225).

3 bnu'l-Mübârek, (7.ühd, Zevâidu'l-Hüzeyn. 1384).

4 bnu'l-Mübârek (612).
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illallahu vahdehû lâ erike lehu» kelimesi" cevabn verir. Mizan'la görevli

olan: "O kelime, Mizan'a konulmayacak kadar büyüktür" der. Mûsa b.

Ubeyde ekledi: "Duyduuma göre kyamet günü bu kelime, dünyadayken

kendisini söyleyen için bir hasm gibi mücadele eder."

Ebû Dâvûd ve Hâkim, Ebu'l-Ezher el-Enmâirî’den bildirir: Allah'n Resûlü

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yatana girdii zaman öyle derdi:
"
Allahm ! Beni bala,

eytanm zelil kl, rehinlerimi çöz, Mizanm arlatr ve beni (mukarreb

meleklerin topland) yüksek meclise koy.

US p p ÜJ

"And olsun ki, sizi yarattk, sonra ekil verdik, sonra

meleklere, «Âdem'e secde edin» dedik; blis ten baka hepsi

secde etti; o, secde edenlerden olmad." (A'râf Sur. 1 1)

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh, Hâkim ve Beyhakî'nin, uabu'l-îman’da bildirdiine göre bn

Abbâs, "And olsun ki, sizi yarattk, sonra ekil verdik ..."
1
âyetini açklarken:

"Erkeklerin sulbünden yaratldlar ve kadnlann rahimlerinde kendilerine ekil

verildi" demitir.3

Firyâbî'nin bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti açklarken: "Âdem'in

sulbünden yaratldlar ve kendilerine rahimlerde ekil verildi" demitir.

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, ibn Abbâs'n, âyeti açklarken

kelimesinden kastedilenin Hz. Âdem, fi) ise zürriyeti kastedilmitir"

dediini bildirir/

’ Ebû Dâvûd (5054) ve Hâkim (1/540). Sahih hadistir (bak: Elbâni, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 4226).
1
A'râf Sur. 11

i bn Cerîr (10/77, krime'nin sözü olarak), bn Ebî Hâtim 5/1442 (8232, 8234), Hâkim

(2/319, "sahîh") ve Buhârî (107).

4 bn Cerîr (10/75, 76) ve bn Ebî Hatim 5/1442 (8233, 8236).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: "Hz. Âdem’i

yaratt ve onun sulbünde sîzlere ekil verdi" demitir.

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde,

“And olsun ki, sizi yarattk, sonra ekil verdik ..."
2
âyetini açklarken: "Allah,

insan çamurdan yaratt, sonra sizlere annelerinizin kamnda, ilk önce kan

phts, sonra et parças, sonra kemik, sonra bu kemiklere et giydirerek ekil

verdi” dediini bildirir .

5

Abdürrezzâk ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre el-Kelbî, "And olsun ki, sizi

yarattk, sonra ekil verdik ..."4 âyetini açklarken: “nsan rahimde yaratt,

sonra ona ekil verip, kulaklarn, gözlerini ve parmaklann meydana getirdi"

demitir .

5

öf

"Allah, «Sana emrettiim halde, seni secdeden alkoyan
nedir?» dedi, «Beni ateten, onu çamurdan yarattn, ben

ondan üstünüm» cevabn verdi." (AVafSur. 12)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Katâde: “Allah, «Sana emrettiim halde, seni secdeden alkoyan

nedir?» dedi, «Beni ateten onu çamurdan yarattn, ben ondan üstünüm»

cevabn verdi
"6

âyetini açklarken öyle dedi: "Allah'n düman blis, Allah'n

Hz. Âdem'e verdii üstünlüü kskanp: "Ben atetenim, bu ise topraktandr"

dedi. Allah'n düman blis'in büyüklenip Hz. Âdem'e secde etmemesi büyük

günahlarn balangcdr. Allah, blis'i kibir ve hasedinden dolay helak

etmitir."

’ bn Cerîr (10/78) ve bn Ebî Hatim 5/1442 (8235).

'Araf Sur. 11

3 bn Cerîr (10/76).

4 Araf Sur. 11

5 Abdürrezzâk (1/225).

6
A'râf Sur. 12
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Ebu'-eyh, Ebû Salih'ten, krime'nin öyle dediini bildirin "blis ateten,

melekler ise nurdan yaratlmtr." 1

bn Cerir'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre blis, "Beni ateten, onu

çamurdan yarattn, ben ondan üstünüm ..."
2

buyruuyla kyas yapmtr. lk

kyas yapan da blis'tir.

3

Ebû Nuaym, el-Hilye’de ve Deylemî, Cafer b. Muhammed'den, o

babasndan, o da dedesinden, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «sellem) öyle

buyurduunu nakleder:
"
Dinin emirlerinden birini kendi görüüne dayanarak

ilk kyas yapan blis'tir. Yüce Allah ona: «Âdem'e secde et» buyurunca, blit:

«Beni ateten onu çamurdan yarattn, ben ondan üstünüm»4 sözüyle kyas

yapmtr." Cafer der ki: "Allah, dinin emrini kendi görüüne dayanarak kyas

yapan, bu konuda blis'e uyduu için kyamet günü blis ile beraber

klacaktr .

5

j* silj ö\ iü ijfc ui Lâi jû

"Ona, «n oradan, orada büyüklenmek sana dümez, defol,

sen alçan birisin» dedi." (AVâf Sur. 13)

Ebu'-eyh, Süddî'nin, "Orada büyüklenmek sana dümez" sözünün

"Orada büyüklenmek haddin deildir" mânâsnda olduunu söylediini

bildirir.

pjLUll ^ liJ jlî

"blis dedi ki: Öyle ise beni azdrmana karlk, and içerim

ki, ben de onlan saptrmak için senin doru yolunun üstüne

oturacam." (AVâf Sur. 1 e)

’ Ebu’-eyh, el-Azame (313).

1
A’râfSur. 12

5 bn Cerir (10/87).

4 A’râf Sur. 12
5 Ebû Nuaym (3/197).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Lâlekâî’nin, es-Sünne 'de bn

Abbâs’tan bildirdiine göre (,^$11 uJ) sözü “Beni saptrtn için"

mânâsndadr.’

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Bakiyye

vastasyla Ertea’dan bildirir: Tâif halkndan bir adam, sözü

haknda öyle dedi: “blis, saptmasnn Allah katndan geldiini bildii için

kadere iman etmitir."

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

Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen (^.aîlli dily*) sözü, “Hak"

mânâsndadr. 2

Abd b. Humeyd'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen ( di>o

jl-ûLLÜ) sözünden, Mekke yolu kastedilmitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Avn b. Abdillah'n, (^aüDl di>o)

sözünü açklarken: “Burada kastedilen Mekke yoludurî' dediini bildirir.
3

Ebu'-eyh, Avn b. Abdillah vastasyla bn Abbâs’tan ayn yorumu

nakletmitir.

bnu'l-Münzir, Mücâhid’în: “Mekke'ye gitmek için yola çkan hiçbir

topluluk yoktur ki, blis te onlarn (yoldan çkarmak için) yapt hazrlk gibi

hazrlk yapm olmasn" dediini bildirir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk, âyetin: “Onlan senin yolundan

saptrmak için, yollanna otururum" mânâsnda olduunu söyledi.

Ahmed, Nesâî, bn Hibbân, Taberânî ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, Sebre

b. Fâkih’ten, Resûlullah'n (uHadahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder:
"eytân, Âdemolunun yollarnda oturur. eytan, insana kar slâm yolunda

oturur ve: «Müslüman olup, dinini, babalarnn dinini mi brakyorsun?» der.

Âdemolu onu dinlemeyerek Müslüman olur. Sonra ona kar hicret yolunda

oturur ve: «Hicret edip yerini, yurdunu mu terk ediyorsun? Hicret eden, ipte

' bn Cerîr (10/91) ve Lâiekâî (1002).
1 bn Cerîr (10/94).

3 bn Cerîr (10/94).
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bal bir ksrak gibidir» der. Âdemolu onu dinlemeyip hicret eder. Sonra om
kar, cihâd yolunda oturur ve: «Cihad, cannn ve malnn yok olmasdr.

Savap öldürüleceksin. Hanmn nikâhlanacak ve maln bölüülecek!» der.

Âdemolu ona kar gelip cihâd eder." Hz. Peygamber {sailaOahu rieyU vesdlm) devamla

öyle buyurdu:
"
Onlardan kim bunu yapar ve ölürse veya hayvan onu

üzerinden atar ve öldürürse; onu cennete sokmak Allah üzerinde bir haktr.»"'

"Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarndan,

salarndan ve sollarndan sokulacam ve sen onlann

çounu ükreden (kimse)ler bulamayacaksn/' (AYâfSur. 17)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine gön:

bn Abbâs, "Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarndan,

salarndan ve sollarndan sokulacam ve sen onlarn çounu ükreden

(kimse)ler bulamayacaksn"2
âyetini açklarken öyle dedi: "Önlerinden

sokulmaktan kastedilen, onlar âhiret konusunda üpheye düürmesi,

arkalarndan sokulmaktan kast, onlar dünyaya meylettirmek, salanndar

sokulmak, dinin emirlerini kartrmak, sollarndan sokulmak, nefsanî arzular

onlara sevdirmek ve batl kendilerine basit göstermektir. "Çounu
ükredenlerden bulamayacaksn" sözünden kast ise çounun muvahhid

olmayacadr."3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre, önlerinden

kastedilen dünya, arkalarndan kast âhiret, salarndan kast sevaplar,

sollarndan kastedilen ise günahlardr. 4

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

Mücâhid’den bildirdiine göre önlerinden ve salanndan kastediler

' Ahmed 25/315 (15958), Nesâî (3134), bn Hibbân (4593), Taberâru (6558) ve Beyhak

(4246). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen en-Nesai, 2937).

1
A'râf Sur. 17

3 bn Cerîr (10/96, 97, 101) ve bn Ebî Hâtim 5/1444, 1445 (8245, 8248, 8253).

4 bn Cerîr (10/97) ve bn Ebî Hâtim 5/1444 (8244, 8250, 8255, 8258).
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görebilecekleri yer, arkalarndan ve sollarndan kastedilen ise

göremeyecekleri yerdir .

1

Ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre önlerinden

sokulmaktan kastedilen, onlara öldükten sonra dirilme, cennet ve

cehennemin olmadn söylemesidir. Arkalarndan sokulmaktan kast,

dünyalklarla onlara yaklap dünyay kendilerine güzel göstererek onlar

dünyalklara davet etmesidir. Salarndan sokulmak sevap ilemelerine engel

olmaya çalmasdr. Sollarndan sokulmak, günahlan ve isyan onlara güzel

göstermesi, onlar günaha davet edip, isyan etmelerini emretmesidir. Katâde

der ki: “Ey Âdemolul blis sana ön tarafndan geldi, ama üstünden

gelemedi. Çünkü eytan, seninle Allah'n rahmeti arasna giremez.” 2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Lâlekâî, Sürme'de, bn Abbâs'n öyle

dediini bildirir: “blis, Allah'n, onlarn üzerinde olduunu bildii için

“Üstlerinden sokulacam” diyememitir. Bir lafzda ise: “Çünkü rahmet

onlara üstlerinden inmektedir” eklindedir.
3

Ebu’-eyh, krime'nin öyle dediini bildirir: “Ey Âdemolu! blis sana her

yönden sokulur, ancak seninle Allah'n rahmeti arasna giremez. Allah’n

rahmeti sana üstünden gelir."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a’bî der ki: blis: "Sonra (pusu kurup)

onlara önlerinden, arkalarndan, salarndan ve sollarndan sokulacam

ve sen onlarn çounu ükreden (kimse)ler bulamayacaksn"4 deyince, ona:

“Üstlerinden onlara rahmet indirilmitir” buyruldu .
5

Ebu’-eyh'in Ebû Salih'ten bildirdiine göre önlerinden sokulmaktan

kastedilen, onlara hak yollarndan, sollarndan sokulmak batl yollardan,

salarndan sokulmak âhiretle ilgili eylerle, sollarndan sokulmak ise

dünyayla ilgili eylerle sokulmaktr.

1 bn Ebî Hâtim 5/1444, 1446 (8247, 8252, 8257, 8261).
1 bn Cerîr (10/97, 98, lafz kendisinindir" ve bn Ebî Hâtim 55/1444- 1446 (8246, 8249,

8256, 8260).

* bn Cerîr 810/101) ve Lâlekâî (661).

4 A raf Sur. 17
5 bn Ebî Hâtim 5/1446 (8263).
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Ahmed, Ebû Dâvûd, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân ve Hâkim, bn Ömer'in

öyle dediini bildirir: Hz. Peygamber (sbIIbIIiHu aieytu ««Bm), sabahlad ve

akamlad zaman u duay muhakkak yapard: "Allahm! Beni önümden

arkamdan, samdan, solumdan ve üstümden (gelecek her türlü tehlikeden

}

koru. Altmdan (gelecek belalarla) helak olmaktan senin büyüklüüne

snrm.)"'

h | vULkJ Ujj1a I4• J

^

"Allah, «Yerilmi ve kovulmusun, oradan defol; and olsun

ki insanlardan sana kim uyarsa, hepinizi cehenneme
dolduracam» dedi/' (AV*f Sur. 18)

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi alçalm, (^lL) kelimesi ise gazaba uram anlamndadr.
1

Ebu'-eyh, bn Abbâs’n, (H33;) kelimesinin knanm, kelimesinir

ise sürgün edilmi anlamnda olduunu söylediini bildirir.

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

Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen kelimesi alçalm,

kelimesi ise gazaba uram anlamndadr. 3

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

bildirdiine göre âyette geçen (I33) kelimesi ayplanm, (lj3i-.il) kelimesi

ise sürgün edilmi anlamndadr/

’ Ahmed 8/403 (4785), Ebû Dâvûd (5074), Nesâî (5545), bn Mâce (3871), bn Hibbân

(961) ve Hâkim (1/517). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvûd, 14239).

1 bn Ebî Hatim 5/1447 (8269, 8271).

3 bn Ebî Hâtim 5/1447 (8269, 8271).

4 bn Cerîr (10/102, "Lanetlenmi ve sürgün edilmi" lafzyla) ve bn Ebî Hâtim

5/1447 (8270, muhtasar olarak).
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"Derken eytan, birbirine kapal ayp yerlerini kendilerine

göstermek için onlara vesvese verdi ve: «Rabbiniz size bu
aac srf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan

olursunuz diye yasaklad» dedi. Ve onlara: «Ben gerçekten

size öüt verenlerdenim» diye yemin etti. Böylece onlar

hile ile aldatt. Aacn meyvesini tattklarnda ayp yerleri

kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarndan üzerlerini

örtmeye baladlar. Rableri onlara: «Ben size o aac
yasaklamadm m ve eytan size apaçk bir dümandr,

demedim mi?» diye nida etti. (Âdem ile ei) dediler ki: «Ey

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eer bizi balamaz ve

bize acmazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.» Allah:

«Birbirinize düman olarak inini Sizin için yeryüzünde bir

süreye kadar yerleme ve faydalanma vardr» buyurdu.

«Orada yaayacaksnz, orada öleceksiniz ve oradan

(diriltilip) çkarlacaksnz» dedi."

(A'râf Sur. 20-25)

bn Cerîr, Muhammed b. Kays’n öyle dediini bildirir: Yüce Allah, Hz.

Âdem ve Havva'ya Cennetteki bir aaçtan yemelerini yasaklaynca eytan

gelip ylann karnna girdi ve Havva ile konutu. Hz. Âdem'e de vesvese

vererek: "Rabbiniz size bu aac srf melek olursunuz veya ebedî

kalanlardan olursunuz diye yasaklad, dedi. Ve onlara: «Ben gerçekten size
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öüt verenlerdenim» diye yemin etti ."
1

Bunun üzerine Havva aac kesince:

aaç kanad. Hz. Âdem ve Havva’nn üzerindeki tüyler de döküldü. "Ve

cennet yapraklarndan üzerlerini örtmeye baladlar. Rableri onlara: «Ben

size o aac yasaklamadm m ve eytan size apaçk bir dümandr,

demedim m?» diye nidâ etti."
1 Yüce Allah ona: “Niçin bu aaçtan yedin? Ben

bunu sana yasaklamtm” diye sorunca, Hz. Âdem: “Ey Rabbim! Onu bana

Havva yedirdi” cevabn verdi. Allah, Havva’ya: “Sen niçin ona bunu

yedirdin?” diye diye sorunca, Havva: “Bana ylan emretti” cevabn verdi

Allah, ylana: “Havva'ya bunu neden emrettin?” diye sorunca, Ylan: “Ont

bana blis emretti” karln vedi. Bunun üzerine Yüce Allah: “blis lanete

uram ve kovulmutur. Sen de ey Havva! Aac kanattn gibi her a>

kanayacaksn. Sana gelince ey ylan, senin ayaklarn keseceim ve yüzüstü

sürükleneceksin. Seni görenler kafan ezecekler. “Birbirinize düman olarak

inin ...”3 buyurdu .

4

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ebû uneym Saîd b. Hudeyr el-Hadrami

der ki: Allah, Hz. Âdem ve Havva’y cennete koyduu zaman, Hz. Âdem

Cennette dolamak için çkt. blis, Hz. Âdem'in yokluunu frsat bilip

Havva'nn olduu yere gelerek yanndaki kavalla Havva'nn duyaca ekilde

çald. Havva ile blis'in arasnda iç içe olan yetmi kubbe vard. Sesi duyan

Havva ona görününce daha önce kimsenin duymad güzellikte ve kulaa

ho gelen ekilde bu kavalla çalmaya balad. Sesten dolay Havva'nn

titremeyen hiçbir uzvu kalmad ve: “Allah için senden çaldn eyi brakman

istiyorum. Beni helak ettin” dedi. blis kaval çkarp yine çalmaya balad.

Bunun üzerine kimsenin duymad kadar hüzünlü çalan kavaldan dolay

Havva tekrar alamaya balad. Sonunda hüzün ve alamaktan takati kesilip:

“Allah için çaldn eyi brakman istiyorum” dedi. blis çalmay braknca

Havva: “Bu çald ey de nedir? Beni hem sevindirdi, hem hüzünlendirdi”

dedi. blis: “Birincide, cennetteki konumunuzu ve Allah katndaki deerinizi

hatrlayp bunlardan dolay sizin adnza sevindim. Ondan çkacanz

hatrlayp, sizin için alayarak üzüldüm. Rabbiniz size, u aaçtan yediiniz

zaman öleceinizi ve cennetten çkacanz söylemedi mi? ey Havva! Bana

’ A raf Sur. 20, 21

1 A raf Sur. 22
5 A’râf Sur. 24
4 bn Cerîr (1/567).
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bak. Ben ondan yersem ve ölürsem veya eklim deiirse siz ondan

yemeyiniz. Yemin ederim ki, Rabbiniz sadece cennette ebedi kalmayasnz

diye bundan yemenizi yasaklad. Yemin ederim ki ben size nasihat edenim”

deyip giderek aaçtan toplayp yedi. Sonra: “Ey Havva! eklim deiti mi

veya öldüm mü? Ben sana söylediimi söyledim” diyerek dönüp gitti. Hz.

Âdem gelip Havva'nn üzüntülü olduunu görünce: “Neyin var?” diye sordu.

Havva: "Bana efkatli bir nasihatç geldi” karln verince, Hz. Âdem:

"Yazklar olsun! Sakn bu gelen, Allah’n bizi onun konusunda uyard blis

olmasn” dedi. Havva: "Ey Âdem! Vallahi gözümün önünde gidip aaçtan

yedi ve ne öldü, ne de ekli deiti” diyerek güzel sözlerle aldatt ve sonunda

ikisi de aacn yanna gittiler. Hz. Âdem aaçtan almak için elini uzatnca

bütün cennet aaçlan: "Ey Âdem! Ondan yeme!” dediler. Toplamak istedii

aaç uzamaya, Hz. Âdem de toplamak için elini uzatmaya balad. Hz. Âdem

meyveye dokununca, meyve sertleti. Hz. Âdem meyveyi toplayarak yedi ve

Havva’ya da yemesi için verdi. Onlar meyveyi yiyince cennette üzerlerindeki

güzellik giysileri dümeye baladlar. "Ayp yerleri kendilerine göründü..."’

âyeti buna iaret etmektedir. Bunun üzerine "...cennet yapraklarndan

üzerlerini örtmeye baladlar..."
2

Hâlbuki Hz. Âdem, Yüce Allah'n

kendilerine baktn bilmekteydi. Allah, cennete yönelip: "Ey Âdem!

Neredeysen çk!" buyurdu. Hz. Âdem: "Ey Rabbim! Huzuruna çkmaya

utanyorum” karln verince, Allah: "Sakn sana yasakladm aaçtan

yemi olmayasn” buyurdu. Hz. Âdem: "Ey Rabbim! Benimle birlikte kldn
(Havva) beni yoldan çkard” deyince, Yüce Allah: "Ey Âdem! Benden mi

saklanyorsun? Hereyin benim olduunu, ne gece karanlnda ne de gündüz

hiçbir eyin Benden gizli kalmayacan bilmiyor musun?” buyurdu. Sonra

Yüce Allah onlara melekler gönderdi ve bu melekler Hz. Âdem ve Havva'y

boyunlarndan itekleyerek Cennet'ten blis ile beraber çkarp çplak olarak

Allah'n huzurunda durduruldular. O zaman Allah, onlar ve blis hakknda

hüküm verdi ve blis te onlarla beraber yeryüzüne indirildi. Hz. Âdem

Rabbinden birtakm kelimeler örenip tövbe etti.”

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usurda, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh

ve bn Asâkir’in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih, "Derken eytan.

’ A’râf Sur. 22
1
A’râf Sur. 22
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birbirine kapal ayp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese

verdi"’ âyetini açklarken öyle dedi: “Hz. Âdem ve Havva'nn giysisi avret

yerlerini örten bir nurdu ve birbirlerinin avretlerini görmezlerdi. Yasaklanar

aaçtan yedikleri zaman bu nur kendilerinden çekilip alnd.”2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, bu âyeti açklarken öyle dedi:

“eytan, onlarn örtülü olan avret yerlerini aça çkarmak için tuzaklar

kurarak vesvese verdi. eytan, meleklerin kitaplanndan okuduklanndan

onlann avretlerinin olduunu biliyordu. Hz. Âdem ise böyle bir eyden

habersizdi. Hz. Âdem ve Havva'nn giysisi, trnak gibi sert ve beyaz renkte bir

eydi.”3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir:

“blis, Hz. Âdem ve Havva'ya gelip: "Rabbiniz size bu aac srf melek

olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasaklad ...'’ 4 Onun gibi

yani Yüce Allah gibi olmamanz için yasaklad, dedi. lk bata ona inanmadlar,

ama blis ylann karnna girip konuunca kendisine inandlar.”5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti jl yi)
6 eklinde

(j) harfini esre eklinde okudu.7

bn Ebî Hâtim, Mücâhid’in, bu âyeti, Ü3S0 J yj)
a
eklinde (j) harfini

nasb eklinde okuduunu bildirir.
9

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Rabbiniz

size bu aac srf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye

yasaklad ..."
10

âyetini açklarken öyle dedi: “eytan, onlara meleklerin sûret

’ A'râf Sur. 20
1 Hakim et-Tirmzî (2/206), bn Ccrir (10/114), bn Ebî Hâtim 5/1459 (8348) ve bn

Asâkir (7/401).

5 bn Ebî Hâtim 5/1450 (8288).

«A'râf Sur. 20
5 bn Ebî Hâtim 5/1450 (8289, 8290).

6
A'râf Sur. 20

7 bn Cerir (10/108). Bu kraat, mevcut mushaflardaki metne muhalif olduu için âz

bir kraattir.
8
A'râf Sur. 20

9 bn Ebî Hâtim 5/1450 (8292).
10
A'râf Sur. 20
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olarak, kanatlarnn olmasyla ve Allah katndaki dereceleriyle üstün

klndklarn söyledi ."
1

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Vehb b. Münebbih'in öyle

dediini bildirir: "Cennette, iki dal olan bir aaç vardr. Birinde melekler

dolar. Dieri ise: "Rabbiniz size bu aac srf melek olursunuz veya ebedî

kalanlardan olursunuz diye yasaklad ..."
2

âyetinde bahsedilen daldr.

eytan onlara: "Bu daldan yerseniz, dier dalda dolaan melekler gibi

olursunuz” demitir.

3

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti, ( ojâ uSoj U3i*5 u

j&U jt sli o^Jj
)

4 eklinde okudu ve öyle dedi: eytan: "Eer melek

olamazsanz, muhakkak ölümsüz olursunuz" deyip onlara yemin ederek:

"Ben size öüt verenlerdenim" dedi.

bn Ebî Hâtim’in Süddî’den bildirdiine göre (jjaJliJi ^ G3Ö 3I)
5 sözü

ölümsüz olmak, (u*uîj )

6
kelimesi ise eytann, Allah adna yemin etmesi

mânâsndadr.

7

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh,

Katâde'nin, "...Ve onlara «Ben gerçekten size öüt verenlerdenim» diye

yemin etti
"8

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: eytan, Allah adna

yemin ederek onlan aldatt. Mümin, Allah'n ad anlarak aldatlabilmektedir.

eytan onlara: "Ben sizden önce yaratldm ve sizden daha bilgiliyim. Bana

uyun ki size yol göstereyim.” Katâde der ki: lim adamlanndan biri: "Allah

adna yemin ederek birini aldatana aldanabiliriz” derdi .

9

’ bn Ebî Hatim 5/1450 (8291).
1
A'râf Sur. 20

J bn Ebî Hatim 5/1450 (8293).

4 A'râf Sur. 20
s A'râf Sur. 20
6
A'râf Sur. 21

7 bn Ebî Hatim 5/1451 (8294, 8295).

* A'râf Sur. 21
9 bn Cerir (10/109, 110) ve bn Ebî Hatim 5/1451 (8296).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Rabî b. Kays der ki: Bu âyet

baz kraatlerde -iu eklindedir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Muhammed b. Ka'b'dan bildirdiine göre
,

eytann onlan hileyle aldatmasndan kast, onlara hile yaparak, Allah’n

balayc olmasna güvendirip günah ilemelerini söylemesidir.
2

Abdürrezzâk, bn Cerîr ve bnu'1-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Hz.

Âdem ile Havva, aaçtan yemeden önce avret yerlerini görmüyorlard”

demitir. 3

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, krime'nin: “Her hayvann giysisi

kendindendir. insann giysisi ise trnadr. Hz. Âdem, giysisi olan trna
üzerinden çekilirken tövbe etti” dediini bildirir.

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Beyhakî, Sünen 'de ve bn Asâkir, Tarih’te,

bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "Hz. Âdem ve Havva’nn giysisi trnaa

benzer bir eydi. Yasaklanan aaçtan yediklerinde üzerlerinde sadece trnak

kadar bir ey kald ve incir aacndan yapraklar kopanp avret yerlerini

örtmeye baladlar.”4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah, Hz. Âdem'i

cennete koyduu zaman ona trnaktan bir gömlek giydirdi. Hz. Âdem günah

ileyince o gömlei kendisinden ald ve bu trnak sadece parmak uçlannda

kald.”

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'n

öyle dediini bildirir: "Hz. Âdem'in giysisi, kulardaki tüy gibi trnaktand.

syan ettii zaman trnaktan olan giysisi üzerinden dütü ve sadece trnaklar

süs ve baka eylerde kulanmas için kald.”5

’ A râfSur. 21

2 bn Ebî Hâtim 5/1451 (7297).

} Abdürrezzâk (1/226) ve bn Cerîr (10/112, 113).

4 bn Cerîr (10/111- 113), bn Ebî Hâtim 5/1452 (8302), Beyhakî (2/244) ve bn Asâkir

(7/402, 403).

5 bn Ebî Hâtim 5/1459 (8345).
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bn Ebî Hâtim, Enes b. Mâlik'in: "Hz. Âdem'in cennetteki giysisi yakuttu.

Hz. Âdem isyan edince bu yakut büzülüp trnaa dönütürüldü" dediini

bildirir.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Hz. Âdem'in boyu altm arnd.

Allah onu deriyle kaplad ve kanmas için de kendisine trnak verdi"

demitir.
2

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

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, (juL^iu ÜUL$)

3

sözünü açklarken:

"Yapraklan kopanp kendilerini giysi eklinde örtmeye baladlar" demitir.
-’

bn Ebî Hâtim, Süddî'nin, (ölLaio lâJsj)
5 sözünü açklarken: "Üzerlerini

örtmeye baladlar" dediini bildirir.
6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre ( üâki

jliLaiJ )
7 sözünden, Hz. Âdem ve Havva’nn, avret yerlerine cennet

yapraklann koymalan kastedilmitir.
8

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî’nin, (jüLak; iiL.3)9 sözünden,

Hz. Âdem ve Havva'nn, avretlerini örtmek için yapraklan toplamasnn

kastedildiini söylediini bildirir.
10

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî, "Rableri onlara: Ben size o aac
yasaklamadm m ve «eytan size apaçk bir dümandn» demedim mi? diye

nidâ etti
*11

âyetini açklarken öyle dedi: “Hz. Âdem: "Ey Rabbim! eytan

1 bn Ebî Hâtim 5/1459 (8347).

1 bn Ebî Hâtim 5/1459 (8346).

’ ArâfSur. 22
4 ibn Cerîr (10/112) ve bn Ebî Hâtim 5/1452 (8303).

5 A'râf Sur. 22
6 bn Ebî Hâtim 5/1452 (8301, 8304).

7 A'râf Sur. 22
8 bn Ebî Hâtim 5/1453 (8305)

9 ArâfSur. 22
,0 bn Ebî Hâtim 5/1453 (8306).

" A'râf Sur. 22
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senin adn anarak yemin etti. Ben de yarattklarndan hiç kimsenin senin

adn anarak yalan yere yemin edeceini düünmedim" dedi.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Âdem ve Havva:

"Ey Rabbimiz! "Biz kendimize zulmettik ..."
2
Yani: "Günah iledik" deyince,

Allah onlan affetti .

3

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre, Hz. Âdem ve

Havva’nn, "Biz kendimize zulmettik ..."4 sözü, Hz. Âdem'in Rabinden

örendii kelimelerdir.

Abd b. Humeyd, Dahhâk'tan ayn rivâyette bulundu.

Ahmed, Zühd ’de ve Ebu’-eyh, Katâde'nin öyle dediini bildirir: "Kul,

günah iledii zaman Rabbinden utanr ve Allah'n yardmyla bu günahtan

nasl kurtulacan bilir. Bilir ki günahtan kurtuluu istifar edip tövbe

etmektedir. Hiç kimse tövbe etmekten çekinmesin. Eer tövbe olmasayd,

Allah'n kullarndan hiç kimse muhlis olamazd. lk babanz Hz. Âdem günah

iledii zaman Yüce Allah tövbeyle onun imdadna yetimiti."

Ebu’-eyh, Kureyb’in öyle dediini bildirir: bn Abbâs beni çanp dedi

ki: "öyle yaz: "Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Abdullah’tan Teymâ

âlimi olan falan kiiye: Bana: «Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar

yerleme ve faydalanma vardn»
5
âyetini sormusun. Yeryüzünde bir süre

kalmaktan kastedilen, yerin üstünde kald süre, anne rahminde kald süre,

yerin altnda kald süre ve cennet veya cehenneme gitmek için bekledii

süredir."

’ bn Ebî Hatim 5/1453 (8310).

1 A raf Sur. 23

3 bn Ebî Hatim 5/1454 (8311).

4 Araf Sur. 23

5 Araf Sur. 24
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*

jj ijjî Aî

Oj^I; *\ oU ^ 3> y± Ab

"Ey Âdemoullan! Ayp yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi

süsleyecek elbiseler gönderdik. Takva örtüsü ise bunlardan

daha hayrldr. Allahn bu âyetleri, öüt almanz içindir."

(A'râf Sur. 2f»)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mucâhid, “Ey Ademoullar! Ayp yerlerinizi örtecek

giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik..."
1

âyetini açklarken öyle

dedi: "Araplardan bazlar Kabe’yi çplak olarak tavaf ederler ve kii, tavaf

ettii elbiseyi (baka zaman) giymezdi. (uL.j$) kelimesinden kastedilen ise

maldr.
2

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre klime, "Ey Ademoullar! Ayp

yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik..." 3 âyetini

açklarken öyle dedi: "Bu âyet, Kurey'ten Hums (=fanatik alt kabile)

olanlar, Ensar’dan Arap olan, Evs, Hazrec, Huzâa, Sakîf, Benî Âmir b. Sa'aa',

Kinâne b. Bekr’in yaknlar hakknda inmitir. Bunlar, (ihramlyken) et yemez,

evlerine de kapdan deil duvarlardan aarak girerler, tüy ve kldan yaplm
elbiseler giymez, deriden yaplm giysiler giyerler, çocuklarna da göbekle

diz kapa arasn örten kyafet giydirirlerdi. Kurey dnda herkes çplak

tavaf eder ve tavaf etmek için geldiklerinde giysilerini çkanp: "Bunlar,

kendileriyle Rabbimize kar günah ilediimiz giysilerdir. Bunlardan

temizlendik" derler, sonra Kureylilere: "Kim bize bir izar ödünç verir?”

derlerdi. Eer Kureylilerden giyecek bir ey bulamazlarsa çplak olarak tavaf

ederler ve tavaf bitirince, çkarm olduklar giysileri tekrar giyerlerdi."

’ A raf Sur. 26

* bn Cerir (10/120, 123) ve bn Ebi Hatim 5/1456 (8328).

J A'râf Sur. 26
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bn Cerîriin Urve b. ez-Zübeyr’den bildirdiine göre âyette geçen ( j\£ illi

sözünden kast elbise, (lljji) kelimesi mal (para), J.U}) kelimesi

ise Allah korkusu anlamndadr.
1

bn Ebî Hâtim'in Zeyd b. Ali'den bildirdiine göre âyette geçen ( y$j\£ L1 UJ

sözünden kast herkesin giydii elbise, (Lj}) kelimesi süs için giyilen

giysi, J.UJ3) kelimesi ise slam anlamndadr.2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, deiik kanallarla

bn Abbâs'tan bildirdiine göre (lij.,3) kelimesinden, mal, elbise, hayat ve

nimetler kastedilmektedir, J-^s) kelimesi, iman ve salih amel

mânâsndadr. âJi) sözünden kastedilen ise, iman ve salih amelin, mal ve

kyafetten daha hayrl olmasdr.3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, (lLj$)

kelimesinden kastedilenin mal olduunu söyledi.

4

Ahmed, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Hz. Âli’den bildirin Hz. Peygamber

(saiiBiehu aleyh veseiiem) yeni bir kyafet giydii zaman: "Bana, avretimi örtecek ve

insanlar arasnda güzel görünecek giysiler giydiren Allah'a hamd olsun"

derdi.
s

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, bn Zeyd'in: “(lLjj) kelimesi, güzellik

mânâsndadr” dediini bildirir.
6

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: (ij.,3)
7
ifadesinin

ne anlama geldiini sorunca, bn Abbâs: “Mal anlamndadr” karln
vermitir. Nâfi’: “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini

biliyorlarm ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir “Tabi ki! âirin:

1 bn Cerîr (10/121, 124, 127).

1 bn Ebî Hâtim 5/1456- 1458 (8330, 8334, 8338).

3 bn Cerîr (10/124, 126) ve bn Ebî Hâtim 5/1457 (8333, 8336).

4 bn Cerîr (10/123) ve bn Ebî Hâtim 5/1457 (8331).

5 Ahmed 2/457 (1353, 1355) ve bn Ebî Hâtim 5/1457 (8332) Müsned’m muhakkikleri

hadisin zayf olduunu söyledi.

6 bn Cerîr (10/124, 125) ve bn Ebî Hâtim 5/1457 (8335).

7 A’râf Sur. 26
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"Beraatime hükmettiin gibi hayr!) mallar da ver

Efendilerin en haytrls mal verip perian etmeyendir" dediini bilmez

misin?”'

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

(Ljs Qj) sözünden kast elbise, J-^*) sözü ise iman

mânâsndadr. Yüce Allah elbiseyi indirmi, sonra: “Elbiselerin en hayrls

takva'dr” buyurmutur.

2

Abd b. Humeyd, Mücâhid’in, bu âyeti ((sjÜJi J-UJJ Ûjj$) eklinde merfu

(ötre) olarak okuduunu bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyetin (Lji) kelimesini med

harfi olmadan, kelimesini ise merfu (ötre) olarak okudu .

3

bn Merdûye'nin Osmân'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saHaiiahu sMi

yjseiiem), bu kelimeyi (lilijj) eklinde okumutur.

bn Cerîr, Zir b. Hubey'in, bu kelimeyi, (tlbji) eklinde okuduunu

nakletmitir.

4

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Cerîr, bn

Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ma'bed el-Cuhenî der ki: “Takva

elbisesinden kast hayâdr. Yüce Allah'n, "Ey Âdemoullar! Ayp yerlerinizi

örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Takva örtüsü ise

bunlardan daha hayrldr"5 buyurduunu görmüyor musun? Ayp yerlerinizi

örten elbiselerden kast, giyecekleriniz, süsleriniz ve mallarnzdr. Takva

elbisesi ise hayâdr (utanma duygusudur).”
5

’ tkârida (2/69) geçtii üzere Tast.
1 bn Cerîr (10/125,131).

J Âsum, Hamza, Halef, bn Kesîr, Ebû Amr ve Yâkub âyeti bu ekilde okumutur.

Dierleri ise (^0 harfini mansub olarak (J.UJ) eklinde okumutur.
4 bn Cerîr (10/122). Bu kraat, mevcut mushaflardaki meme muhalif olduu için âz

bir kraattir.

5 A raf Sur. 26
6 bn Cerîr (10/120, 121, 125, 126) ve bn Ebî Hâtim 5/1458 (8339).
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bn Ebî Hâtim, bn Zeyd’in, (j*ÜJl J-UJâ) sözünü açklarken: “Kii, Allah'tan

korkup ayp yerlerini örter. te bu takva elbisesidir" dediini bildirir.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime, (iy& J-LJi) sözünü açklarken

“Bundan kast, takva sahiplerinin kyamet günü giyecekleri eylerdir. te
bunlar dünya ehlinin giyeceinden daha hayrldr" dediini bildirir .

2

Ebu'-eyh’in Atâ'dan bildirdiine göre Sil J-U$) âyetinden

kastedilen, takva sahiplerinin kyamet günü giyeceklerinin, dünya ehlinin

giyeceklerinden daha hayrl olmasdr.

bn Cerîr, bn Abbâs'tan, Sil âyetinden kastedilenin, yüzde

görünen (yüze yansyan) güzel görünü olduunu bildirir.

3

Ebu'-eyh, Hasan( Basrî)'den Resulullah'n (»fetehu «Uyt.. «teiian) öyle

buyurduunu nakleder: "Hayr veya er yapan hiçbir kul yoktur ki, bu ameliyle

bilsin diye ona amelinin elbisesi giydirilmesin. «Takva örtüsü se bunlardan

daha hayrldr»* buyruu bunu tasdik etmektedir."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Hasan( Basrî)'den bildirin Hz. Osmân'

minberde öyle derken duydum: “Ey insanlar! u gizliliklerde (gönüllerde

olan eylerde) Allah'tan korkunuz. Resûlullah' (»iiiehu aleyh, »esellem) öyle

buyururken iittim: «Muhammed'in cam elinde olan Allah'a yemin ederim ki;

gizlice amel ileyip te Allah'n kendisine o amelin aleniyyet elbisesini

giydirmedii hiç kimse yoktur. Eer ameli hayr ise hayr, kötü ise kötü." Sonra

Osmân âyeti okudu ve (iLji) kelimesini (liliji) eklinde okuyup, takva

elbisesinden kastedilenin vakar ve arballk olduunu söyledi .

5

ibn Cerîrîin Süddî’den bildirdiine göre (j&i;^. jji* HU) sözünden

kastedilen elbiseler, (tLjj) mal, J-Uj) iman, (^ dJi) sözünden

1 bn Ebî Hâtim 5/1458 (8340).

1 bn Ebî Hâtim 5/1458 (8341).

3 bn Cerîr (10/126).

4 A’râf Sur. 26
5 bn Cerîr (10/127) ve bn Ebî Hâtim 5/1458 (8342). bn Kesîr, Tefsîr'dc (3/397) der ki:

"bn Cerîr bu hadisi Süleyman b. F.rkam'dan rivayet etmitir. Bu kiide de zayflk

vardr."
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kastedilen ise takva elbisesi olan imann mallardan ve ayplar örten

elbiseden daha hayrl olmasdr.’

U#&&j ji f&ij ^ r^- N
r
iT^ L

-

fiOj1 ^ '•^4*- & j* fil. ty Li4’ij).

oj4>: v »Uj jj-UuJjt uL.

"Ey Âdemoullar! eytan, ayp yerlerini kendilerine

göstermek için elbiselerini soyarak ananz babanz
cennetten çkard gibi sizi de artmasn. Sizin onlan

görmediiniz yerlerden o ve taraftarlar sizi görürler. Biz

eytanlar, inanmayanlara dost klanz." (AYâf Sur. 27)

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

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "Ey Âdemoullar! eytan, ayp

yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ananz babanz

cennetten çkard gibi sizi de artmasn. Sizin onlar görmediiniz

yerlerden o ve taraftarlar sizi görürler. Biz eytanlar, inanmayanlara dost

klarz"2
âyetini açklarken öyle dedi: Âyette geçen elbiseden kastedilen

takvadr. O ve taraftarlar sözünden kastedilen ise cin ve eytanlardr .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Vehb b. Münebbih'ten bildirdiine göre

âyette geçen elbiseden kast nurdur.

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Zeyd b. Eslem'in, (ÂLîi) kelimesinden

kastedilenin eytann nesli olduunu söylediini nakletmitir.

5

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh Katâde'nin, “...Sizin onlar görmediiniz

yerlerden o ve taraftarlar sizi görürler..."
6
âyetini açklarken öyle dediini

’ bn Cerîr (10/121, 124, 125, 131).

1
A'râfSur. 27

3 bn Cerîr (10/124, 136) ve bn Ebî Hatim 5/1460 («349, 8351).

4 bn Cerîr (10/134).

5 bn Cerîr (10/136) ve bn Ebî Hatim 5/1460 (8352).
5
A'râf Sur. 27
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bildirir: "Vallahi! Senin görmediin yerden seni gören dümann tasallutu çok

iddetli olur. Ancak Allah'n koruduklar bundan müstesnadr."

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "eytan, Yüce Allah'tan,

görmeyi, ama görünmemeyi, yer altndan çkmay ve ihtiyarlaynca tekrar

genç olmay isteyince, Allah, onun bu duasn kabul etti."

bn Ebî eybe bildirir: Mutarrif: "Eer kii bir av görür, ama av kendisini

görmez de bu kii av aldatrsa, onu yakalayamaz m?” diye sorar,

yanndakiler: "Evet" cevabn verince, Mutarrif: "eytan bizi görüyor, ama biz

onu göremiyoruz. Bu sebeple eytan biri yakalyor" derdi.’

Ebu’-eyh, el-Azame*de, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: "Kime eytan

görünürse ondan kaçmasn ve yoluna devam etsin. Sizin onlardan

korktuunuzdan daha fazla onlar sizden korkar. Eer kii ondan kaçarsa,

eytan kendisine biner. Kii yoluna devam edecek olursa eytan kendisinden

kaçar.” Mücâhid der ki: "Ben, eytan gördüm ve bn Abbâs’n sözünü

hatrlayp yoluma devam ettim. Bunun üzerine eytan benden kaçt ." 1

Ebu'-eyh, el-Azame’de Nu'aym b. Ömer'in: "Cinler, eytanlar insanlar

gibi göremezler" dediini bildirir.

3

>iL; V âl b\ jî l* âliJ ÜJl

L

i>-U jLi I

ip

ö Sl L* âli O

• J

"Onlar bir kötülük yaptktan zaman: «Babalanmz bu yolda

bulduk. Allah da bize bunu emretti» derler. De ki: Allah

kötülüü emretmez. Allah'a kar bilmediiniz eyleri mi

söylüyorsunuz?" (AVâf Sur. 28)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'n, "Onlar bir kötülük

yaptklar zaman: «Babalarmz bu yolda bulduk. Allah da bize bunu

emretti» derler. De ki: Allah kötülüü emretmez. Allah'a kar bilmediiniz

’ ibn Ebî eybe (13/480).

2 Ebu'-eyh (1150).

3 F.bu'-eyh (1094).
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eyleri mi söylüyorsunuz?'" âyetini açklarken: “Onlar, Kâbe'yi çplak olarak

tavaf ederlerdi. Kendilerine böyle yapmalar yasakland" dediini bildirir.

3

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre "Onlar bir

kötülük yaptklar zaman: «Babalarmz bu yolda bulduk. Allah da bize

bunu emretti» derler. De ki: Allah kötülüü emretmez. Allah'a kar

bilmediiniz eyleri mi söylüyorsunuz?"3 âyetindeki kötülükten kastedilen,

Kâbe’nin etrafnda çplak olarak dönmeleridir .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Siiddî: "Onlar bir kötülük

yaptklar zaman ..."5 âyetini açklarken öyle dedi: Yemen halknn

Araplarndan bir kabile Kâbe'yi çplak olarak tavaf ederlerdi. Onlara: "Niçin

böyle yapyorsunuz?" denince de: “Atalanmz bu hal üzere bulduk. Bunu

bize Allah emretti" derlerdi .

6

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî'nin öyle dediini bildirir:

"Müriklerin erkekleri Kâbe’yi gündüz vakti çplak olarak tavaf ederler,

kadnlar ise gece vakti yine çplak olarak tavaf ederlerdi ve: "Atalarmz bu

hal üzere bulduk. Bunu bize Allah emretti" derlerdi. slam ve yüce ahlâk

gelince böyle yapmalar yasakland ." 7

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, bu âyet hakknda öyle dedi:

"Vallahi! Allah, kulun isyanna kar ne raz olmu, ne de emretmitir. Allah,

ona itaat etmenizden raz olmu ve kendisine isyan etmenizi yasaklamtr."

tiyi $& ÜLy *
OjSjiJ U5” ^jI

<1 *4

^

öj^ jj-i*LLll IjJLJ

’ A'râf Sur. 28
2 bn Cerîr (10/137).

* A'râf Sur. 28
4 bn Cerîr 810/137) ve bn Ebî Hatim 5/1461 (8357).

s A'râf Sur. 28
6 bn Cerîr (10/137) ve bn Ebî Hâtim 5/1461 (8358).

7 bn Ebî Hâtim 5/1461 (8360).
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"De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiinizde

yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnz Allah'a has klarak

O na yalvarn. lkin sizi yaratt gibi (yine O'na)

döneceksiniz. Allah insanlardan bir takmn doru yola

eritirdi, fakat bir takm da sapkl taketti, çünkü bunlar

Allah' brakp eytanlar dost edinmi ve kendilerini doru
yolda sanmlard." (A'râf Sur. 29. 30)

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

Ebu'-eyh’in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen (klâL) kelimes

adalet mânâsndadr. “Yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnz Allah'a has.

klarak O'na yalvarn. sözünden kastedilen ise, namaz klnan yer bir kilise

olsun veya baka bir yer olsun yüzün Kâbe'ye çevrilmesidir. "lkin sizi

yaratt gibi (yine O'na) döneceksiniz
" 2

sözünden kastedilen ise: “Bedbaht

(cennetlik) bedbaht olarak, bahtiyar (cehennemlik) te bahtiyar olarak

diriltilecektir” mânâsndadr .
3

bn Ebî Hâtim, Ebu’l-Âliye'nin, "De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde

ettiinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnz Allah’a has klarak O'na

yalvarn. lkin sizi yaratt gibi (yine O’na) döneceksiniz
"4

âyetini açklarken

öyle dediini bildirir: “Hz. Âdem zamannda, sîzleri slam ftrat üzerine

kld gibi dini Allah'a has klnz. Ona öylece dua ediniz ve Ondan baka ilah

edinmeyiniz. Yine onlara dini, duay ve ameli sadece Allah'a has klmalarn,

sonra yüzlerini Kâbe’ye çevirmelerini emretti .” 5

Huey, el-stikâme'de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn

Abbâs'n, "lkin sizi yaratt gibi (yine O'na) döneceksiniz
"6

âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: “Allah, Âdemoullarn, "Sizi yaratan O'dur.

Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mümindir. Allah yaptklarnz görendir
" 7

' A'râf Sur. 29
1
A'râf Sur. 29

3 bn Cerîr (10/139, 140, 145) ve bn Ebî I lâtim 5/1462 (8362, 8364).

4 A'râf Sur. 29
5 bn Ebî Hatim 5/1462 (8363).
6
A'râf Sur. 29

7 Teâbun Sur 2
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âyetinde belirtildii gibi mümin ve kafir olarak yaratt. Sonra kyamet günü

onlan mümin ve kafir olarak diriltecektir."'

bn Cerîr'in bildirdiine göre Câbir, bu âyet hakknda öyle dedi:

“Dünyadayken olduklan hal üzere diriltileceklerdir. Dünyada mümin olan

mümin, münafk olan da münafk olarak diriltilecektir."
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîrve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'in, "lkin sizi yaratt

gibi (yine O’na) döneceksiniz"3
âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

“Dünyadayken mümin olan mümin, kafir olan kafir olarak diriltilecektir."
4

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs, Kaderiyye

mezhebinden olanlan zikredip: "Allah onlan kâhiretsin! Yüce Allah: "lkin sizi

yaratt gibi (yine O'na) döneceksiniz. O, bir gurubu doru yola iletti, bir

guruba da sapklk müstehak oldu"5 buyurmuyor mu!” dedi.
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebu'l-Âliye'nin,

"lkin sizi yaratt gibi (yine O’na) döneceksiniz" 7
âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: “Allah yarattklann ezeli ilminde nasl bilmi ve takdir

etmise yaratklar, Allah'n o bilgisine göre diriltileceklerdir." Yüce Allah'n,

“O, bir grubu doru yola iletti, bir gruba da sapklk müstehak oldu..."
8

buyurduunu görmüyor musun?"9

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Muhammed b.

Ka'b'n, "lkin sizi yaratt gibi (yine O'na) döneceksiniz"
10
âyetini açklarken

öyle dediini bildirir: “Yüce Allah'n, ilk yaratnda hidayet ve mutluluk

üzere yaratt kiiyi ilk yaratld hal üzere diriltecek. Nitekim Allah, (Hz.

Mûsâ zamanndaki) sihirbazlar hidayet ve mutluluk üzere yaratt. Sonunda

onlar Müslüman olarak vefat ettirdi. blis'i ise küfür ve dalalet üzere yaratt.

’ bn Cerîr (10/142) ve bn Ebî Hâtim 5/1462 (8364).

1 bn Cerîr (10/142, 143).

J A raf Sur. 29
4 bn Cerîr 810/144) ve bn Ebî Hâtim 5/1462 (8365).

* A raf Sur. 29, 30
6
Saîd b. Mansûr (Tefsir. 945).

7 A raf Sur. 29
8 A raf Sur. 30
9 bn Cerîr 810/143) ve bn Ebî Hâlim 5/1463 (8367).

10
A’râfSur. 29
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blis (balangçta) meleklerin yapt amelleri yapmasna ramen Allah onu

yaradlndaki hal üzere kafir olarak öldürecektir. Yüce Allah, blis hakknda:

"...zaten o kafirlerden idi
" 1 buyurmutur .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "lkin sizi yaratt gibi (yine

O'na) döneceksiniz
"3 âyetinin mânâsnn: “Sizi ilk yarattm gibi

döndürüleceksiniz" olduunu söyledi .

4

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'nin, "lkin siz»

yaratt gibi (yine O'na) döneceksiniz
"5

âyetini açklarken öyle dediin

bildirir. “Allah sizleri, hiç yokken ilk defa nasl var ettiyse, sizi öldürdükter

sonra kyamet günü tekrar diriltecektir."
6

bn Ebî Hâtim bildirir: Rabî b. Enes, "lkin sizi yaratt gibi (yine O'na)

döneceksiniz
" 7

âyetini açklarken öyle dedi: “Onlan topraktan yaratt, tekrar

topraa döneceklerdir. Hikmet'te öyle denir: “Topraktan yaratlan ve tekrar

topraa dönecek olann büyüklenmemesi gerekir. Bugün hayatta olup yann

ölecek olann kibirlenmemesi gerekir. Yüce Allah, mütekebbirlere, onlan

alçaltp zayflan yücelteceini vaad etmitir. Yüce Allah: "Sizi yerden yarattk,

oraya döndüreceiz, sizi tekrar oradan çkaracaz."8 ve "Allah insanlardan

bir takmn doru yola eritirdi, fakat bir takm da sapkl haketti, çünkü

bunlar Allah' brakp eytanlar dost edinmi ve kendilerini doru yolda

sanmlard"9 buyurmaktadr."10

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "lkin sizi yaratt gibi (yine

O’na) döneceksiniz
" 11

âyetini açklarken öyle dedi: “Âyetten ölümden

sonras kastedilmektedir. Hidâyette olan kendini hidayette, zengin olan

’ Bakara Sur. 34
I

ibn Cerîr (10/143) ve hi 5/1463 (8367).

5 Araf Sur. 29
4 bn Ebî Hatim 5/1463 (8368).

5 A’râfSur. 29
6 bn Cerîr (10/145).

7 Araf Sur. 29
8
Tâha Sur. 55

9 Araf Sur. 30

bn Ebî Hâtim 5/1463 (8373).
II Araf Sur. 29
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hidâyette zanneder ve bu ölüm anma kadar böyle devam eder. Ölüm annda

kiinin ne hal üzere olduu aça çkar. Kyamet günü de öldükleri hal üzere

dirilirler. Yüce Allah'n, "...kendilerini doru yolda sanmlard."
1

âyeti buna

iaret etmektedir.”
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr'in, "lkin sizi yaratt gibi

(yine O'na) döneceksiniz"3 âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Sizin için

takdir ettii hal üzere ona döneceksiniz. "Allah insanlardan bir takmn
doru yola eritirdi..."

4

Ebu’-eyh, Ömer b. Ebî Ma'rGf'un öyle dediini bildirir: “Güvenilir olan

bir kii bana, "lkin sizi yaratt gibi (yine O'na) döneceksiniz"5 âyetinin

mânâsnn, sünnetsiz olarak dirilmek olduunu söyledi.”

Ebu'-eyh, Mukâtil b. Vehb el-Abdî'nin: "lkin sizi yaratt gibi (yine

O'na) döneceksiniz"
6
âyetinin tevili, bu ümmetin sonunda ortaya çkacaktr,

dediini bildirir.

Buhârî, ed-Du'afâ’da, Abdulafûr b. Abdilazîz b. Saîd el-Ensârî'den, o

babasndan, o da dedesinden, Resûlullah'n (saiiailaKu aleyhi «eseiM öyle

buyurduunu nakleder: "Yüce Allah, insanlardan birçounu baka surete

çevirir. nsan yalnzken bir günah iler ve Yüce Allah: «Bu günah, beni hafife

aldn için mi iliyorsun?» buyurup onu baka bir surete çevirir. Sonra

kyamet günü onu insan suretinde diriltip: «lkin siziyaratt gibi (yine O’na

)

döneceksiniz»7 buyurur. Sonra onu cehenneme sokar."
8

Süfyân b. Uyeyne, el-Câmi’de, Mücâhid’in, "lkin sizi yaratt gibi (yine

O'na) döneceksiniz"9 âyetiyle ilgili olarak: “Bu âyette kastedilen, bedbahtlk

ve bahtiyarlktr” dediini bildirir.

’ A'râf Sur. 30
1 bn Ebî Hâtim 5/1464 (8374).

3 A raf Sur. 29
4
A'râf Sur. 30

5 A'râf Sur. 29
6
A'râf Sur. 29

7 A'râf Sur. 29
8
Mîzânu'l-'tidÂl'de (2/642) geçtii üzere Buhârî.

9 A'râf Sur. 29
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“Ey Âdemoullan! Her mescide güzel elbiselerinizi

giyinerek gidin; yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah

müsrifleri sevmez." (AVaf Sur. 31)

bn Ebî eybe, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, b
Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: “Kadnlar

çplak olarak tavaf yapyorlard. Sadece tavaf edecekleri zaman cinsel

organlarn bir bez parçasyla kapatp:

Bugün onun bir ksm yakut tamam görünüyor olabilir

Ama ben ondan görünen ksmn kimseye kelal klmyorum, derdi. Bunun

üzerine: 'Ey Ademoullar! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin;

yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez âyeti nazil

oldu.”
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: “nsanlar

Kâbe'de çplak olarak tavaf ederler ve: “Günah ilediimiz giysilerle tavaf

etmeyiz” derlerdi. Bir kadn gelip giysilerini çkararak tavaf etti ve elini edeb

yeri üzerine koyarak:

Bugün onun bir ksm yakut tamam görünüyor olabilir

Ama ben ondan görünen ksmn kimseye kelal klmyorum, dedi. Bunun

üzerine: 'Ey Âdemoullan! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin;

yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez “ 3
âyeti nazil

oldu.”

T

A‘râf Sur. 31

1 Müslim (3028), Nesâî (2956), S. el-Kübrâ (3947, 11182), bn Cerîr (10/150), bn Ebî

Hatim 5/1464 (8375) ve Beyhakî (2/223).

3 A’râf Sur. 31
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bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs,

“Ey Âdemoullar! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin...
1,1

âyetini açklarken öyle dedi: “Erkekler çplak olarak Kabe'yi tavaf ederlerdi.

Yüce Allah onlara zineti emretti. Zinet te avret yerlerini örten giysidir. Bunun

dndakiler ise elbisenin güzellii ve metadr.”*

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

bildirdiine göre Mücâhid, “Ey Âdemoullar! Her mescide güzel

elbiselerinizi giyinerek gidin...
“ 3 âyetini açklarken: “Bir aba da olsa avret

yerini örten ey kastedilmitir” dedi.4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, bn Abbâs'n, “Ey Âdemoullar! Her

mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin...
“ 5 âyetindeki “güzel”

sözünden kastedilenin herhangi bir giysi olduunu söyledi.
6

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh,

Tâvus'un: "Petamal zinetten saylr” dediini bildirir.
7

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“Mürikler Kâbe'yi çplak olarak tavaf ediyorlard. Evlerine duvarlann

üzerinden aarak girerlerdi. Bunlar, Kurey’ten kendilerine Hums denilen

(ayncalkl) bir topluluktu. Yüce Allah onlar hakknda, “Ey Âdemoullar! Her

mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin...
“8

âyetini indirmitir.

bn Merdûye, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: Araplardan bazlan

Kâbe'yi çplak olarak tavaf ediyorlard. Kadn çplak olarak gelip tavaf

ediyordu. Bunun üzerine Yüce Allah, “Ey Âdemoullar! Her mescide güzel

elbiselerinizi giyinerek gidin...
“9 âyetini indirmitir.

1

A’râf Sur. 31
1 bn Cerîr (10/151) vc bn Ebî Hatim 5/1464 (8377).

'Araf Sur. 31

4 bn Cerîr (10/152) ve bn Ebî Hatim 5/1465 (8378).

b A’râf Sur. 31
8 bn Cerîr (10/150).

’ Abdürrezzâk (1/228) ve bn Cerîr 810/134).
8
A'râf Sur. 31

9 A'râf Sur. 31
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ibn Cerir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs,

"Ey Âdemoullar! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin...

âyetini açklarken öyle dedi: "Gece vakti Kâbe'yi çplak olarak tavaf

ediyorlard. Allah, bu âyetle onlara giysilerini giymelerini ve soyunmamalann

emretti.”
2

bn Merdûye, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "Araplar hac yaptklar

zaman Harem’in yaknnda konaklar ve giysilerini çkararak Mekke'ye çplak

olarak girerlerdi. Ancak, kiinin Hums saylan kiilerden (ayrcalkl Kurey

boylanndan) dostu varsa bu kii dandan gelen dostuna kendi kyafetinden

ödünç verip yemeinden yedirirdi. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey

Âdemoullar! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin...
"3 âyetini

indirdi.

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Atâ'nn öyle dediini bildirir: Cahiliye

döneminde mürikleri Kâbe'yi çplak olarak tavaf ederlerdi. Bunun üzerine

Yüce Allah, "Ey Âdemoullar! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek

gidin...
"4 âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerfr’in bildirdiine göre Katâde der ki: "Yemen

halkndan bir kabile Kâbe'yi çplak olarak tavaf ederlerdi. Sadece Mekke

halkndan bir giysi ödünç alabilen o kyafeti giyerek tavaf ederdi. Bunun

üzerine Yüce Allah, "Ey Âdemoullar! Her mescide güzel elbiselerinizi

giyinerek gidin ..."5 âyetini indirdi.
6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Tâvus'un bu âyet hakknda öyle dediini

bildirir: "Allah, onlara ipekli veya halis ipekten yaplm elbise giymelerini

emretmedi. Onlar, Kâbe’yi çplak olarak tavaf ediyorlard. Hac için

geldiklerinde, giysilerini Mescid'in dna brakyor ve öyle giriyorlard.

Kyafetiyle Mescid'e giren kiiyi dövüp elbiselerini çkaryorlard. Bunun

’ A’râf Sur. 31
1 bn Cerir (10/151) ve bn Ebî Hâtim 5/1464 (8376).

3 A’râf Sur. 31

4 A’râf Sur. 31

5 A raf Sur. 31
6 bn Cerir 810/153).
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üzerine Yüce Allah, "Ey Ademoullar! Her mescide güzel elbiselerinizi

giyinerek gidin..."' âyetini indirdi .

2

bn Adiy, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiBiahu aleyhi yeseiien): "Namazn süsünü taknnz" buyurunca

ona: "Namazn süsü nedir?" diye sordular. Resûlullah (ssüeliahu aleyhi »esellem):

"Ayakkablarnz giyip onlarla namaz klnz" buyurdu .

3

Ukaylî, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve bn Asâkir, Enes'ten, Resûlullah'n

(safaiiahu aleyhi ««iten), "Ey Ademoullar! Her mescide güzel elbiselerinizi

giyinerek gidin... âyetiyle ilgili olarak: "Ayakkablarnzla namaz klnz"

buyurduunu nakletmitir.

5

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiBiahu aleyhi

yaniiam):
"
Allah'n bu ümmete ikramlarndan biri de namaz klarken ayakablann

giymeleridir" buyurmutur.

Ebû Dâvûd ve Hâkim, eddâd b. Evs'ten Resûlullah’n (uiiaiiahu aleyhi «seiiem):

"Yahudilere muhalefet ediniz. Onlar ne mestleriyle, ne de ayakkablaryla

namaz klmazlar" buyurduunu nakletmitir .

6

Ebû Dâvûd, Hâkim ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi

nsellem): "Biriniz namaz klarken ayakkablarn çkarrsa, onlarla kimseye eziyet

etmesin. Onlar ya ayaklarnn arasna koysun ya da onlarla namaz klsn"

buyurduunu nakletmitir.

7

’ A'râf Sur. 31
1 bn Ebî Hatim 5/1467 (8393).

5 bn Adiy, el-Kâmil (5/1829), Ali b. Ebî Ali el-Kureî'nin biyografisinde hadisi rivayet

edip, bu kiinin meçhul ve hadislerinin münker olduunu söyledi.

* A’râf Sur. 31

5 Ukaylî, ed-Du'afâ (3/142, 143), bn Kesir, Tefsir"de (3/402) geçtii üzere bn Merdûye

ve bn Asâkir (36/362).

6 Ebû Dâvûd (652) ve Hâkim (1/260, "sa/î/"). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen

Ebî Dâvûd, 607).

1 Ebû Dâvûd (655), Hâkim (1/260, "sa/îf") ve Beyhakî (2/342). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahth Sünen Ebî Dâvûd, 610).
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Ebû Ya'lâ zayf isnâdla Ali b. Ebî Tâlib’den Resûlullah’n (oiufehu aleyhi mailam:

"Namazn süsü ayakkablardr (onlarla namaz klmaktr

"

buyurduunu

nakleder.

1

Bezzâr zayf isnâdla Enes'ten Resûlullah'n (un^u ^ m*m): “Yahudilere

muhalefet ederek mestlerinizle ve ayakkablarnzla namaz klnz. Yahudiler, ne

mestlerle, ne de ayakkablarla namaz klmazlar

"

buyurduunu nakletmitir.

2

Taberânî'nin, M. el-Evsafta zayf isnâdla bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sdiaiiahu afeyt» nseiiem): "Namaz ayakkablarla klmak, namaz

tamamlayan unsurlardandr" buyurdu.’

Ahmed, Ebû Umâme'nin öyle dediini bildirin Resûlullah (saiidJahu aleyhi mritar)

Ensaridan sakallan aarm olan ihtiyar bir grubun yanma çkarak: "Ey Ensa r

topluluu! Sakallarnz krmz ve sarya boyayarak Ehl-i Kitab'a muhalefet

ediniz" buyurunca, biz: “Ey Allah'n Resûlü! Ehl-i Kitab alvar giyiyor ama izar

giymiyorlar" deyince, Hz. Peygamber (sBUaiiahu aleyhi «seiiem): "Siz, hem alvar, hem

izar giyerek Kitab ehline muhalefet ediniz" buyurdu. Biz: “Ey Allah'n Resûlü!

Kitab ehli mest giyiyorlar, ama ayakkab giymiyorlar" deyince, Allah'n Resûlü

(saHahhu aleyhi veseiiem): "Siz, hem mest, hem ayakkab giyerek Kitab ehline muhalefet

ediniz" buyurdu. Biz: “Ey Allah'n Resûlü! Kitab ehli sakallann kesip byklann

uzatyorlar" deyince, Allah'n Resûlü (saiialiahu aleyhi vadem): "Siz, byklarnz kesip

sakalnz uzatarak Kitab ehline muhalefet ediniz" buyurdu/

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizîve Nesâî'nin bildirdiine göre Enes'e: “Hz

Peygamber Maiiahu aleyhi mailem) ayakkablanyla namaz klar myd?" diye:

sorulunca, Enes: “Evet” cevabn verdi .

5

bn Merdûye, bn Abbâs’n öyle dediini bildirin Ali b. Ebî Tâlib, beni

bnu'I-Kevvâ ve arkadalarna gönderdii zaman üzerimde ince bir gömlek ve

kaftan vard. bnu'I-Kevvâ ve arkadalan bana: “Sen bn Abbâs olduun halde

1 Ebû Ya'lâ (532) Heysemî, Mecmuu z-Zevâid'de (2/54) der ki: Ravilerden Muhammec
b. el-Haccâc el-Lahmî uydurmacdr.

J

Bezzâr, Kefu'I-Estâr 597.

’Tabcrânî (150).

4 Ahmed 36/613 (22283), Müsned’ in muhakkikleri senedinin "sahih" olduunu

söyledi.

s Ahmed 19/38 (11976), Buhârî (386, 585), Müslim (555), Tirmizî (400) vc Nesâî (774)
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bu elbiseleri mi giyiyorsun?" deyince, ben: "Sizinle ilk tartacam ey, Yüce

Allah'n, "Allah’n kullar için yaratt süsü ve temiz rzklar kim haram

kld ..."
1

ve "Ey Ademoullart! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek

gidin...
"2

âyetleridir. Hz. Peygamber (dAhu alayti «sellem) iki bayramda da hrka ve

nakl elbise giyerdi" karln verdim.

Ebû Dâvûd'un bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hârûriyye (isim verilen

Haricîler, Hz. Ali ile savamak üzere yola) çktklannda ben Hz. Ali'nin yanna

vardm, Hz. Ali: "u toplulua git (ve onlarla bir görü)" dedi. Yemen

kumalannn en güzelini giyerek yanlanna gittiimde bana: “Merhaba ey

Abbâs’n olu! Bu elbiseler de ne?” dediler. Ben: “Beni ayplyor musunuz?

Ben, Resûlullah’n [aiiaiU<u aleyhi «alim) üzerinde elbiselerin en güzelini gördüm”

cevabn verdim ...
3

Taberânî ve Beyhakî, Sünen’de, bn Ömer'den Resûlullah’n (saiiaiiaHu aleyhi

yenilen) öyle buyurduunu nakleden "Biriniz namaz klaca zaman iki (iyi)

elbisesini giysin. Allah kendisi için süslenmeye en layk olandr. Eer iki elbisesi

yoksa beline izar (petamal) balasn. Yahudiler gibi (her tarafn örtecek ekilde

tek bir örtüyle ) örtünmesin
."4

âfiî, Ahmed, Buhâri, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Beyhakî’nin Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (ssiBiahu Beyhi «ailemi: "Sizden biriniz

bir tek giysi içinde omuzlarnda o giysinin bir ksm bulunmadan namaz

klmasn " buyurdu .

5

Ebû Dâvûd ve Beyhakî'nin Bureyde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sailailshu aleyhi mailem) kyafeti giymeden üzerine atarak namaz klmay ve üst taraf

açk brakp sadece pantolonla namaz klmay yasaklamtr .

6

’ A'râf Sur. 32
1
A'râf Sur. 31

3 Ebû Dâvûd (4037). Hadisin senedi hasendir. (Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvûd, 3406).

* Taberânî, M. el Evsat (9368) ve Beyhakî (2/236). Hadis sahihtir. Elbânî, cs-Silsiletu's-

Sahîha (1369).

s âfiî ifâu'l-Ayy 1/175 (185), Ahmed 12/257 (7307), Buhâri (359), Müslim (516), Ebû

Dâvûd (626), Nesâî (868) ve Beyhakî (2/238).

6 Ebû Dâvûd (636) ve Beyhakî (2/236). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvûd, 594).
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bn Mâce, Ebu’d-Derdâ'dan Resûlullah’n (ssiisilahu aleyhi veseiiem): "Kabirlerinizde

ve mescidlerinizde Allah' ziyaret etmenize uygun en güzel giysi, üphesi::

beyaz olandr" buyurduunu nakletmitir.'

Ebû Dâvûd, Tirmizî ve bn Mâce'nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiBiiahu aleyhi vesBiem): "Beyaz elbise giyiniz çünkü en hayrl elbiselerini::

beyaz renkli olanlardr. Ölülerinizi de beyaz kefenle kefenleyiniz
"

buyurmutur.

1

Tirmizî, Nesâîve bn Mâce, Semure b. Cündib'den Resûlullah'n (saHdBhu slayt,

«escllcm): "Beyaz elbise giyiniz. Beyaz elbise daha temiz ve daha güzeldir

Ölülerinizi de beyaz kefenle kefenleyiniz " buyurduunu nakleder .

3

Ebû Dâvûd, EbuTAhvas'tan, o da babasnn öyle dediini bildirin Eski bir

elbise ile Resûlullah'n (oiisHahu aleyhi veseiiem) yanma gittiimde: "Senin maln

mülkün var m?" diye sordu. Ben: “Evet” cevabn verince, Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vasaiiam): "Hangi (cins) maldr?" diye sordu. Ben: “Allah bana deve,

koyun, at ve köle verdi” diye cevap verince, Allah'n Resûlü UaHallahu Beyh «mIM

"Allah sana bir mal verdii zaman Allah'n nimetinin ve ikramnn izleri senin

üzerinde görülsün" buyurdu .

4

Tirmizî, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden, Resûlullah'n

(sBiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Allah, kulunun üzerinde nimetinin izlerini görmeyi sever'

buyurduunu nakletmitir.

5

Ahmed ve Müslim, Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirir: Hz. Peygamber (oltallahi

aleyhi vesellem): "Kalbinde zerre kadar iman olan Cehenneme girmez. Yine kalbinde

zerre kadar kibir olan cennete girmez" buyurunca, bir adam: “Ey Allah'n

Resûlü! Elbisenim ykanm, bamn yalanm, ayakkabmn bann yeni

olmasndan holanyorum” dedi ve daha baka eyler de sayd. Hatta

kamçsnn asksn bile zikretti ve: “Bu kibirden saylr m ey Allah’n Resûlü?”

1 bn Mâce (3568). Hadis mevzudur. Elbânî Dalf Sünen bn Mâce (786).

2 Ebû Dâvûd (3878, 4061), Tirmizî (994,
"
sahih") ve bn Mâce (1472, 3566). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvûd, 3284, 3426).

3 Tirmizî (2810, "sahîh"), Nesâî (1895, 5337) ve bn Mâce (3567). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2253).

4 Ebû Dâvûd (4063). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvûd, 3428).

5 Tirmizî (2819). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2260).
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diye sordu. Hz. Peygamber (salisilat aleyhi veseM: "Hayr. Bu güzelliktir. Allah

güzeldir ve güzellii sever. Kibir ise, hak ve hakikati kabul etmeye tenezzül

etmemek ve insanlar hor-hakir görmektir" buyurdu.’

bn Sa'd, Cündüb b. Mekîs'in: “Hz. Peygamber (uMahu aleyhi mM, kendisine

bir heyet geldii zaman en güzel elbiselerini giyer ve sahabenin ileri

gelenlerine de güzel kyafetlerini giymelerini emrederdi" dediini bildirir .

2

Ahmed'in bildirdiine göre Sehl b. el-Hanzaliyye der ki: Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi «efem) ile beraberken: "Kardelerinizin yanna gidiyorsunuz. Bineklerinizi

ve giysilerinizi güzelletirin ki insanlar içinde bir ben gibi olunuz. Allah, çirkin

söz vefiilleri sevmez" buyurdu .
3

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, uabu'l-

îman'da bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: “sraf veya büyüklenme

olmadktan sonra yemeyi ve içmeyi helal klmtr.”4

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "...Allah

müsrifleri sevmez "5 sözü, yemek ve içmek ile ilgilidir.

6

bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre sraf etmeyin, çünkü Allah

müsrifleri sevmez " 7
sözü, giyecek yiyecek ve içecek ile ilgilidir.

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, "sraf etmeyin,

çünkü Allah müsrifleri sevmez "9 âyetiyle ilgili olarak: “Haram yemeyiniz.

Haram yemek israftr" demitir.’
0

Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Mâce, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-

îman 'da, Amr b. uayb vastasyla, babasndan, o da dedesinden

’ Ahmed 7/30 (3913) ve Müslim (91 ).

1 bn Sa'd (4/346).

i Ahmed 29/159, 164 (17622, 17624).

A Abdürrezzâk (1/228), bn Cerîr 810/155), bn Ebî Hâtim 5/1465 (8479) ve Beyhakî

(6572).

5 A'râf Sur. 31
6 bn Cerîr (10/155) ve bn Ebî Hâtim 5/1466 (8386)
7
A’râf Sur. 31

8 bn Ebî Hâtim 5/1466 (8386).

9 A'râf Sur. 31
10 bn Cerîr (10/156) ve bn Ebî Hâtim 5/1466 (8387).
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Resûlullah'n (uiiaHaiu aleyh' ««ie/n) öyle buyurduunu nakleden "Büyüklenmeden

ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Yüce Allah
,

nimetinin izlerini kulunun üzerinde görmek ister."
1

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Hz. Peygamber (riWWu aleyh

veriiem) bir günde iki defa yediimi görünce: "Ey Âie! Midenden baka iinin

olmamasn m istiyorsun. Günde iki defa yemek israftandr. Allah da müsriflen

sevmez" buyurdu .

2

bn Mâce, bn Merdûye ve Beyhakî, Enes'ten, Resûlullah’n (ibUUu aieytv

verileni): "Cannn her istedii eyi yemen israftandr" buyurduunu

nakletmitir.

3

Ahmed, Zühd’de, Hasan( Basrî'nin) öyle dediini bildirir Hz. Ömer, olu

Abdullah'n yanna girip yanlarnda et olduunu görünce: “Bu et te nedir?”

diye sordu. Abdullah b. Ömer “Canm çekmiti” cevabn verince, Hz. Ömer

“Her cannn çektii eyi yiyor musun? Cannn her istediini yemesi kii için

israf olarak yeterlidir” dedi .

4

bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd'tn bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“sraf ve büyüklenme niyetin olmadktan sonra dilediini ye, iç ve giy.”
5

bn Ebî eybe ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr’e: “Malda

israf nedir?” diye sorulunca, Saîd: “Allah'n sana verdii helal mal, sana

haram kld yollarda harcamandr” cevabn verdi .

6

bn Mâce'nin bildirdiine göre Selmân, yedii yemekten biraz daha

yemesi için srar edilince: "Resûlullah’n (riblahu aleyhi verilem): «Dünyada nisanlann

1

Nesâî (2558). bn Mâce (3605) ve Beyhakî (6573). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahîh

Sünen en-Nesâî, 2398)

' Beyhakî, uabu’l-man (5640, zayf olduunu söyledi). Hadis uydurmadr, (bak:

Elbânî, Silsiletud-Daîfe 257)
1 bn Mâce (3352) ve Beyhakî (5721). Hadis uydurmadr, (bak: Elbânî, Silsilclud-Datfe

241)
4 Ahmed (sh. 123).

4 bn Ebî eybe (8/21 7).

6 bn Ebî eybe (9/96).
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en çok doyasya yiyenleri, kyamet günü en uzun süre aç kalacak kiilerdir«

buyurduunu duymu olmam, yememem için yeterli sebeptir” dedi.'

Tirmizî ve bn Mâce'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Bir adam

Resûlullah'n (saiiaiMu *yhi «

m

iem) yannda çok yediinden dolay geirince, Hz.

Peygamber (uMlehu aleyhi «seflem):
"Yanmzda geirme. Çünkü kyamet günü en

uzun süre aç kalacak olanlarnz, dünyadayken en çok doymu olanlarmzdr"

buyurdu .

1

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân, et-Tb’da bnu's-Sünnî,

Hâkim, et-Tb’da Ebû Nuaym ve uabu'l-îman'da Beyhakî, Mikdâm b.

Ma’dîkerib’den, Resûlullah'n (saiieiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder:

"Âdemolu midesinden daha kötü bir kap doldurmamtr. Âdemoluna

kendisini ayakta tutacak kadar yemesi içmesi yeterlidir. ayet bu miktardan

fazla yiyecek ise midesini üç ksma ayrsn; bir ksm yemek, birksm içecek, bir

ksm da nefes için ayrlmaldr."3

et-Tbbu'n-NebevVde bnu's-Sünnî ve et-Tbbu'n-NebevTde Ebû Nuaym,

Abdurahman b. el-Murakka’dan öyle buyurduunu nakleden "Allah, dolu

karndan daha erli bir kap yaratmamtr. Eer mutlaka yiyecekseniz,

kamnzn üçte birini yemee, üçte birini içmeye dier üçte birini de hava için

braknz."

bnu’s-Sünnî ve Ebû Nuaym’n Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(satlaJlahu aleyhi vraten): "Her hastaln sebebi hazmszlktr" buyurmutur.

4

bnu's-Sünnî ve Ebû Nuaym, Ebû Saîd'den ayn rivayette bulunmutur.

Ebû Nuaym, Ömer b. el-Hattâb'n öyle dediini bildirir: "Kamnz yemek

ve içecekle doldurmaktan saknnz. Böyle yapmak, bedene zararl ve

hastala sebep ve namaz üenerek klmaya neden olur. Yemek ve içmekte

1 bn Mâce (3351) Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce. 2706)
1
Tirmizî (2478, hasen olduunu söyledi) ve bn Mâce (3350). Hasen hadistir (bak:

Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2015).

3 Ahmed 28/422 (17186), Tirmizî (2380, hasen olduunu söyledi), Nesâî, S. el-Kübrâ

(6769, 6770), bn Mâce (3349), bn Hibbân (674, 5236), Hâkim (4/121, "sahih”) ve Beyhakî

(5648, 5650). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 2704).

4 Hadis zayftr. Elbânî, Silsiletud-Daife (2388).
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orta yollu olmak, bedene faydal ve israfa engel olur. Allah iman âlimder

nefret eder. Kii, ehvetini dinine tercih etmedikçe helak olmaz.”

Beyhakî, uabu’ l-îmat’da Ertea’nn öyle dediini bildirir: Tabiplerden bir

grup, krallardan birinin yannda toplannca, kral: "Midenin en büyük ilac

nedir?” diye sordu. Tabiplerden her biri bir ey söyledi. Sadece bir kii susup

konumad ve onlar sözlerini bitirince kral, bu kiiye: "Sen ne dersin?” diye

sordu. Adam: "Bunlar, hepsinin de bir takm faydas olduu baz eyler

saydlar, ama bütün söylediklerini kapsayan üç ey vardr: Bir yemei cann

istemeden yeme. Piirilen et yemeini iyice pimeden yeme ve aldn
lokmay iyice çinemeden yutma. Böyle yaparsan mideni zorlamam

olursun” dedi.'

Beyhakî, brahim b. Ali ez-Zühlî’nin öyle dediini bildirin "Bütün

sözlerden dört bin söz çkar. Bu dört bin sözden dört yüz söz çkar. Bu dört

yüz sözden krk söz, krk sözden de dört söz çkar. Bu sözler unlardr

Bbirincisi, kadnlara güvenme. kincisi, midene tayamayaca eyi yükleme.

Üçüncüsü, mal (para) seni aldatmasn. Dördüncüsü ise, ilimden,

faydalandn kadan senin için yeterlidir.

2

Ebû Muhammed el-Hallâl'tn bildirdiine göre Hz. Âie hastayken Hz.

Peygamber (sBBiiahueieyhiveseiien) yanna girdi ve: "Ey Âie! Az yemek devadr. Mide

ise hastalklarn yuvasdr. Bedeninizi elinizden geldii kadar az yemeye

altrnz" buyurdu.

Beyhakî, bn Ebceriden, o da babasnn öyle dediini bildirir "Mide

bedenin havuzudur. Bütün damarlar oraya urar ve oradan geçerler. Mide

salam ise damariard a salam ve shhatli olarak oradan geçer. Mide çürük

ise damarlar da oradan çürük olarak geçerler.”3

Taberânî, el-Evsa?ta, bnu's-Sünnî, et-Tbbu'n-Nebevî'de, Ebû Nuaym, et-

Tbbu’n-Nebev de ve Beyhakî, uabu' l-îman’da, Ebû Hureyre'den

Resûlullah'n (saiiaiiahu akyt «seM öyle buyurduunu nakleder "Mide bedenin

havuzudur. Bütün damarlar oraya urar ve oradan geçerler. Mide salam ise

'

Beyhakî (5793).
2 Beyhakî (5794).

3 Beyhakî (5795).



Âyet: 32 365

damarlar da salam ve shhatli olarak oradan geçer. Mide çürük ise damarlar da

oradan çürük olarak geçerler.

6*44 ^ J* 'yjh ^44 ÇjA ^ f>“ 6* j*
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"De ki: Allah'n kullar için yaratt süsü ve temiz rzklar
kim haram kld? De ki: Onlar, dünya hayatnda, özellikle

kyamet gününde müminlerindir te bilen bir topluluk için

âyetleri böyle açklyoruz." (AV«f Sur. 32)

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Kureyliler, Kâbe'yi çplak olarak tavaf

eder ve slk çalarak alk tutarlard. Yüvce Allah: "De ki: Allah'n kullar için

yaratt süsü ve temiz rzklar kim haram kld..." buyurarak onlara kyafet

giymelerini emretti. "De ki: Onlar, dünya hayatnda, özellikle kyamet

gününde müminlerindir. te bilen bir topluluk için âyetleri böyle

açklyoruz
" 2

buyruuyla de müminlerin bu süslerden dünyada

yararlanabileceini, bunlardan yararlanmalar sebebiyle günah ilemi

olmayacaklarn bildirdi .”
3

Vekî, el-urafda bildiriyor: Hz. Âie’ye ipek baörtüsü kullanmann

hükmü sorulunca: "Allah süslerden hiç birini yasaklamad” cevabn verdi.

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk, "De ki: Allah'n

kullar için yaratt süsü ve temiz rzklar kim haram kld. De ki: Onlar,

dünya hayatnda, özellikle kyamet gününde müminlerindir. te bilen bir

topluluk için âyetleri böyle açklyoruz"4 âyetini açklarken öyle dedi:

1

Taberânî (4343) ve Beyhakî (5796). Ukaylî, ed-Du'afâ'da (1/51) hadisin aslnn

olmadn ve bu sözün, ibn Ebceriin sözü olduunu söyledi.
1
A'râf Sur. 32

3 bn Ebî Hatim 5/1466, 1468 (8390, 8391, 8399) ve Taberânî (12324). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (7/23) Yahya el-Hmmânî’nin zayf olduunu söyledi.

1 A'râf Sur. 32
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“Mürikler, dünya süslerinden müminlerle beraber faydalanyorlar, ama

kyamet günü bu süsler sadece müminlerin olacaktr.”

Ebu’-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen temiz

rzklardan kast, iç ya, et ve eritilmi yadr.

Ebu'-eyh, bn Zeyd'in öyle dediini bildirir: Bir topluluk, koyunun

sütünü, etini ve yan haram sayyordu. Bunun üzerine Yüce Allah, De ki:

Allah'n kullan için yaratt süsü ve temiz rzklar kim haram kld. De ki:

Onlar, dünya hayatnda, özellikle kyamet gününde müminlerindir, ite

bilen bir topluluk için âyetleri böyle açklyoruz"1

âyetini indirdi. Âyette

geçen süsten kast ise giysilerdir.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen temiz nzktan kastedilen, Cahiliyenin kendi mallanndan

kendilerine haram kldklar Bahîra, Sâibe, Vasîle ve Hâm diye isimlendirdikleri

hayvanlardr.

2

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: “Cahiliye halk, Allah'n helal kld giysi ve benzeri eylerden bazlann

haram sayyorlard. Yüce Allah'n, "De ki: Allah'n size indirdii rzktan bir

ksmn helâl, bir ksmn da haram bulmanza ne dersiniz? De ki: Allah m
size izin verdi, yoksa Allah'a iftira m ediyorsunuz"3 âyeti buna iaret

etmektedir. Bunun üzerine Yüce Allah: "De ki: «Allah'n kullar için yaratt

süsü ve temiz rzklar kim haram kld?» De ki: «Onlar, dünya hayatnda,

özellikle kyamet gününde müminlerindir.» te bilen bir topluluk için

âyetleri böyle açklyoruz"4 âyetini indirdi. Müslümanlar ve mürikler,

dünyadaki temiz eylerden yerler, güzel kyafetler giyinirler, güze! kadnlarla

evlenirler. Yüce Allah, bu nimetleri âhirette sadece iman edenlere has klm
ve âhirette müriklerin bu nimetlerden bir nasibi olmadn bildirmitir .

5

’ A'râf Sur. 32
2 bn Cerir (10/158) ve bn Ebî Hâtûn 5/1467 (8398).

J Yûnus Sur. 59

« A'râf Sur. 32
5 bn Cerir (10/158, 159, 160) ve bn Ebî Hâtim 5/1466, 1467 (8392).
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bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre âyette geçen süsler, âhiret

günü, sadece dünyada iman edenlere has olacaktr.’

Abd b. Humeyd, Âsm'n öyle dediini bildirir: Haccâc b. Yûsuf'un bu âyeti

merfu (ötreli) olarak okuduunu duydum. Âsim: “Haccâc bunun

irabna dikkat etmemitir" deyip bu kelimeyi (1 eklinde okumutur.

cM ^ tjJ j*
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"De ki: Rabbim, ancak hayâszlklar, onlarn açk olann,
gizli olann, günah ve haksz yere snn amay, hakknda
hiçbir delil indirmedii bir eyi, Allah'a ortak komanz ve

Allah hakknda bilmediiniz eyleri söylemenizi haram
klmtr," (AVif Sur. 33)

Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "De ki: Rabbim, ancak

hayaszlklar, onlarn açk olann, gizli olann, günah ve haksz yere snr
amay, hakknda hiçbir delil indirmedii bir eyi, Allah'a ortak komanz
ve Allah hakknda bilmediiniz eyleri söylemenizi haram klmtr"2

âyetinde geçen açk hayaszlktan kast çplaklk, gizli hayaszlk ise zinadr.

Mürikler Kâbe'yi çplak olarak tavaf ediyorlard.

bn Cerîr’in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen açk hayâszlktan

kast, Cahiliye halknn Kâbe'yi çplak olarak tavaf etmesi, gizli hayâszlktan

kast ise zinadr.3

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bnu'l-Münzir, bn
Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Siföt’ta, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre

’ ibn Ebî Hatim 5/1469 (8405).

’ A raf Sur. 33
3 bn Cerir (10/163).
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Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aleyh. »enlem):
"
Allah'tan daha kskanc yoktur. Bu sebeple

açk ve gizli olan hayâszlklar haram klmtr

"

buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye, Muîre b. u’be'den

bildirir: Sa'd b. Ubâde'nin: “Eer birini hanmmla görsem, klçla boynunu

vururdum" dedii Resûlullah'n (uiyiahu aleyh, «jeton) kulana vannca öyle

buyurdu: "Sa'd'n kskançlna ayor musunuz? Vallahi ben Sa'd'dan daha

kskancm. Allah da benden daha kskançtr. Bu sebeple Yüce Allah açk ve gizli

olan hayâszlklar yasaklamtr. Hiç kimse Allah'tan daha kskanç deildir."
2

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah'a {sadaiishu aleyhi

«sefiem): “Ey Allah'n Resulü! Sen kskanmaz msn?" diye sorulunca, Hz.

Peygamber UeiBiiahu aleyhi veseiiem): "Vallahi ben kskanrm. Allah da benden daha

kskançtr. Bu sebeple Yüce Allah açk ve gizli olan hayâszlklar yasaklamtr"

buyurdu.

Ebu'-eyh'in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre âyette geçen açktan

olan hayâszlktan kast, sütre olmadan ykanmaktr.

Abdürrezzâk'n Yahya b. Ebî Kesîriden bildirdiine göre bir adam: “Ey

Allah'n Resûlü! Haddi gerektirecek bir günah iledim. Bana had (eri ceza)

uygula" deyince, Resûlullah (tBieiiahu «Mi «sillem) adama had uygulayp, kzgnl
yüzüne vurmu bir ekilde minbere çkt ve öyle dedi: "Ey insanlar! Allah,

sizlere açk ve gizli kötülükleri haram klmtr. Kim bu günahlardan birini

ilerse, Allah'n örtüsüyle örtünsün (günahn gizlesin). Kim bize gelip (eri

ceza gerektirecek) bir günahn itirafederse ona haddi uygularz ."}

bn Ebî eybe, Ebû Câferiden Resûlullah'n ieHeiishu aleyh, «salim): "Ben kskancm.

Hz. brâhîm de kskançt. Gönlü hasta olanlardan baka kskanç olmayan insan

yoktur" buyurduunu nakletmitik

' bn Ebî eybe (4/419), Ahmed 6/113 (3616), Buhârî (5220, 7403), Müslim (2760),

Tirmizî (3530), Nesâî, S. el-Kübrâ (11183) ve Beyhakî (620, 621).

1 bn Ebî eybe (4/419), Buhârî (6846, 7416) ve Müslim (1499).

4 Abdürrezzâk (13515).

4 bn Ebî eybe (4/420).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Süddî’nin öyle dediini bildirir: “Âyette geçen

(fiyi) kast, ma'siyettir. (^) kelimesi ise haksz yere insanlara zulmetmek

mânâsndadr.”’

jjaJJ Slj <pLi V ç-faÂ <J>-Î

"Her ümmetin bir eceli vardr. Ecelleri gelince ne bir an geri

kalrlar, ne de bir an ileri gidebilirler." (A’râf Sur. 34)

bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu'-eyh, Hatîb, Tâli't-Telhîs'te ve bnu’n-

Neccâr Tarih’te, Ebu’d-Derdâ’nn öyle dediini bildirir: Resûlullah'm (salisilata

aipyh ««(tem) yannda uzun ömür hakknda konutuk ve: "Akrabasn ziyaret

edenin ömrü uzatlr" dedik. Resûlullah (salisilata aiayti vesaikm):
"
Kiinin ömrü

uzamaz. Yüce Allah: «Her ümmetin bir eceli vardr. Ecelleri gelince ne bir an

geri kalrlar, ne de bir an ileri gidebilirler»
2 buyurmutur; ama kiinin salih bir

soyu olur ve vefatndan sonra kendisine dua ederler ve bu dua kiiye ular. te
ömrün uzamas bu ekildedir" buyurdu. Bir lafzda ise öyledir:

"
Onlarn bu

kiiye yaptklar dua, o kiinin kabrine ular. te ömrün uzamas bu

ekildedir. "3

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Ebî Arûbe’den bildirdiine göre Hasan(- Basrî)

öyle derdi: Yüce Allah, "Her ümmetin bir eceli vardr. Ecelleri gelince ne bir

an geri kalrlar, ne de bir an ileri gidebilirler
"4 buyurmuken, "Allahm!

Ömrümü uzat diyen" u topluluk ne kadar ahmaktr!"5

Abdürrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Zührî’nin vastasyla, bnu'l-

Müseyyeb'in öyle dediini bildirir: Hz. Ömer hançerlendii zaman Ka'b:

"Eer Ömer Allah'a dua etse ecelini geciktirirdi" deyince, Ka'b'a: "Yüce Allah,

«Her ümmetin bir eceli vardr. Ecelleri gelince ne bir an geri kalrlar ne de

bir an ileri gidebilirler»
6 buyurmuyor mu?" denildi. Ka’b: "Yüce Allah, «ömrü

’ bn Cerîr (10/163, 164) ve bn Ebî Hâtim 5/1471 (8422, 8423).
J A raf Sur. 34
3 Taberânî, M. el-Evsat (34) ve Hatîb (1/124).

4 A’râfSur. 34
5 bn Ebî Hâtim 5/1471 8425).
6
A'râf Sur. 34
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uzun olann çok yaamas ve ömürlerin azalmas üphesiz Kitab'dadr»

buyurmutur"' karln verdi. Zührî der ki: “Herkes için yazlm bir ömür

vardr. Ka'b, bu sözüyle kiinin eceli gelmedikçe, Allah'n, dilediinin ömrünü

uzatacan veya ksaltacan, ecel geldii zaman ise ne geri kalacan, ne de

ileri alnacan kastetmitir .''

2

bn Sa'd, Tabakâfta Ka'b(u'l-ahbâr)'n öyle dediini bildirir: “srail

oullarndan bir kral vard. Onu hatrladmzda Hz. Ömer'i, Hz. Ömer'i

hatrladmzda ise o kral hatrlanz. Bu kraln yannda, kendisine vahiy gelen

bir peygamber vard. Allah, bu peygambere, krala: “Vasiyetini yazp bana ver.

Üç güne kadar öleceksin" demesini vahyetti. Peygamber, krala bunu

söyleyince, kral üçüncü gün duvarla yata arasnda secdeye vanp Rabbine

yalvararak: “Allahm! Adaletle hükmettiimi, ihtilaf olduu zaman ise senin

hidâyetine tabi olduumu ve (seni raz edecek) baka eyler yaptm
biliyorsan, çocuklanm büyüyünceye ve tebam çoalana kadar ömrümü uzat"

diye dua etti. Allah, o peygambere bu kraln dediklerini ve sözlerinin doru

olduunu söyleyip ömrünü on be yl uzattn bildirdi. Bu müddet zarfnda

kraln çocuu büyüdü ve tebas çoald.

Hz. Ömer hançerlendii zaman Ka'b: “Eer Ömer Rabbinden kendisini

yaatmasn isteseydi Allah onu yaatrd" deyince, bunu Hz. Ömer’e

bildirdiler. Hz. Ömer “Allahm! Acze dümeden ve knanmadan beni

huzuruna al" diye dua etti .
5

bn Sa'd, bn Ebî Muleyke'den bildirir: Hz. Ömer hançerlendii zaman Ka'b

gelip kapda alayarak: “Vallahi eer müminlerin emiri, kendisinin ecelini

geciktirmesi için dua etse, Allah onun ecelini geciktirirdi" deyince, bn Abbâs

Hz. Ömer’in yanna girip: “Ey müminlerin emiri! Ka'b öyle öyle söylüyor"

dedi. Hz. Ömer. “O zaman vallahi Allah’tan böyle bir ey istemem" dedi .

4

Beyhakî, DelâiVde ve bn Asâkir, Yahya b. Abdirrahman b. Lebîbe'den, o

babasndan, o da dedesinin bildirir: Sa'd b. EbîVakkâs dua edip: “Ey Rabbim!

1

Fâhr Sur. 11

1 Abdürrezzâk, Mûsannef (20384) ve Tefsir (Z/137).

3 bn Sa'd (3/353, 354).

« bn Sa'd (3/361).
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Küçük çocuklarm var. Onlar büyüyene kadar ecelimi geciktir" dedi. Bunun

üzerine Allah onun ecelini yirmi yl geciktirdi .

1

Ahmed'in, Sevbân'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber Mitishu aleyhi «seiiem):

"Kim ecelinin geciktirilmesini ve rzknn bol olmasn isterse akrabalaryla

ilikisini kesmesin " buyurdu .

2

Hakîm et-Tirmizî, bn Abbâs’tan Resûlullah'n (saiialiahu aleyh, «allem) öyle

buyurduunu nakleder: "Kim, ümmetimden bir bölümünün sorumluluunu

alr ve bu kiinin gizli hali güzel olursa, bu kiiye idarelerini ald kiilerin

kendisine sayg göstermesi sulumr. Onluru iyilikle cömert davranrsa kendisine

sevgi beslemeleri salanr. Onlarn maln çoaltrsa, Allah da kendisinin

maln çoaltr. Kuvvetliye kar zayfa insafl davranrsa Allah onun iktidarn

güçlendirir. Onlara adaletli davranrsa, Allah onun ömrünü uzatr."*

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer: "Rabbinden korkan ve

akrabasyla ilikiyi kesmeyen kiinin ömrü uzatlr, mal çoalr ve ailesi

tarafndan seviliri’ demitir.

4

o** ^ ^

"Ey Âdem oullar! Size aranzdan âyetlerimizi okuyan
peygamberler geldiinde, onlarn bildirdiklerine kar
gelmekten saknan ve gidiini düzeltenlere, ite onlara

korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir." (AVaf Sur. 35)

bn Cerîr, Ebû Seyyar es-Sülemî'nin öyle dediini bildirir: "Yüce Allah Hz.

Âdem ve zürriyetini avucuna alp: "Ey Âdem oullar! Size aranzdan

âyetlerimizi okuyan peygamberler geldiinde, onlarn bildirdiklerine kar
gelmekten saknan ve gidiini düzeltenlere, ite onlara korku yoktur ve

1

Beyhakî (6/191) ve bn Asâkir (20/350).
1 Ahmed 37/86, 87 (22400). Müsned'in muhakkikleri hadisin sahhun ligayrihi

olduunu söyledi.

3 Hakîm et-Tirmizî (2/124).

4 bn Ebî eybe (8/349).
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onlar üzülmeyeceklerdir
7” buyurdu. Sonra peygamberlere bakp: "Ey

peygamberler! Temiz eylerden yiyin, yararl i ileyin; dorusu Ben,

yaptnz bilirim. üphesiz bu (insanlar) bir tek ümmet olarak sizin

ümmetinizdir; ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise benden saknn" (denildi)"
2

buyurdu. Sonra onlar (yeryüzüne) yayd .

3

r
(i-ita 4^ j' ^ iSpb 0^-f Cf*

o* Li LiLij &
£0?lST jilS" ^ ^ i jJü d)l Öji

"Allah'a kar yalan uyduran veya âyetlerini yalan sayandan

daha zalim kimdir? Kitab'daki paylan kendilerine eriecek

olanlar onlardr. Elçilerimiz canlarn almak özere

geldiklerinde onlara, «Allah'tan baka taptklannz
nerede?» deyince, «Bizi koyup kaçtlar» derler, böylece

inkarc olduklanna kendi aleyhlerine ahidlik ederler/'

(A'râf Sur. 37)

Firyâbî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan

bildirdiine göre âyette geçen "Kitab'daki paylar kendilerine eriecek

olanlar ..."
4 sözündeki paydan kastedilen, kendileri için takdir edilen hayr ve

erdir.
5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n "Kitab'daki paylar

kendilerine eriecek olanlar ..."

6

sözünü açklarken: "Burada kastedilen

amellerdir. Hayr veya er yapanlar bunun karln alrlar" dediini bildirir .

7

1

A'râf 5u r. 35
1 Müminûn Sur 51, 52

3 bn Cerîr (10/166).

4 Araf Sur. 37
5 bn Cerîr (10/173) ve bn Ebî Hâtim (5/1474 (8440).

‘A'râf Sur. 37
7 bn Cerîr (10/171) ve bn Ebî Hâtim 5/1473 (8438).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Kitab'daki

paylar kendilerine eriecek olanlar..."
1

sözündeki paydan kastedilen,

kendileri için takdir edilen bedbahtlk ve saadettir.*

bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve bnu'l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine

göre "Kitab'daki paylar kendilerine eriecek olanlar ..." 5 sözündeki paydan

kastedilen, kendilerine bir ii yapmalan takdir edilen topluluun o ameli

yapmalarnn kaçnlmaz olmasdr/

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine

göre “Kitab'daki paylar kendilerine eriecek olanlar ...” 5 sözündeki paydan

kastedilen, kiinin, cennetlik veya cehennemlik olaca hükmüdür .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'in,

"Kitab'daki paylar kendilerine eriecek olanlar..." 7 sözünü açklarken:

"Burada kastedilen Kur’ân'da vaadedilen hayr ve erlerdir" demitir .

8

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Muhammed b. Kab'dan

bildirdiine göre "Kitab'daki paylar kendilerine eriecek olanlar..."9

sözündeki paydan kastedilen, kiinin nzk ve amelidir.

10

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Ebû

Salih’ten bildirdiine göre âyette geçen paydan kast azaptr .

11

Abd b. Humeyd, Hasan( Basrî)'den ayn rivâyette bulunmutur.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Rabî b. Enes'ten, âyette geçen

paydan kastedilenin, kendilerine yazlan nzk olduunu bildirir.

1

’ A'râfSur. 37
J bn Cerîr (10/169,170).

3 A’râf Sur. 37
4 bn Ebî Hatim 5/1473 (8439).

5 A’râf Sur. 37
6 bn Cerîr (10/169) ve bn Ebî Hatim 5/1473 (8437)

7 A raf Sur. 37
8 bn Cerîr (10/173) ve bn Ebî Hâtûn 5/1474 (8441).

9 A’râf Sur. 37
10 bn Ebî Hâtim 5/1474 (8442).

” bn Cerîr (10/168) ve bn Ebî Hâtûn 5/1474 (8444).
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“Allah buyuracak ki: «Sizden önce geçmi cin ve insan

topluluktan arasnda siz de atee girin!» Her ümmet
girdikçe yoldalanna lanet edecekler. Hepsi birbiri

ardndan orada (cehennemde) toplannca, sonrakiler

öncekiler için, «Ey Rabbimiz! Bizi ite bunlar saptrdlar!

Onun için onlara ateten bir kat daha fazla azap ver!»

diyecekler. Allah da: «Zaten herkes için bir kat daha fazla

azap vardr, fakat siz bilmezsiniz» diyecektir. Öncekiler de

sonrakilere derler ki: Sizin bize bir üstünlüünüz yok. 0
halde siz de yaptklarnza karlk azab tadn!"

(A raf Sur. 38. 39)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Süddî’den bildirdiine göre

âyette geçen (ciî-) kelimesi geçti mânâsndadr. "Her ümmet girdikçe

yoldalarna lanet edecekler. Hepsi birbiri ardndan orada (cehennemde)

toplannca, sonrakiler öncekiler için, «Ey Rabbimiz! Bizi ite bunlar

saptrdlar! Onun için onlara ateten bir kat daha fazla azap ver!»

diyecekler. Allah da: «Zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardr, fakat

siz bilmezsiniz» diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki: Sizin bize bir

üstünlüünüz yok. O halde siz de yaptklarnza karlk azab tadn !"2

sözünden kastedilen ise, her milletten insanlar cehenneme girince o dinden

olan arkadalarna lanet okuyacaktr. Mürikler müriklere, Yahudiler

Yahudi'lere, Hristiyanlar Hristiyanlara, Sâbiîler Sâbiîlere, Mecûsiler

Mecûsilere, bunlarn sonradan gelenleri, daha önce gelenlere lanet

okumalardr. Hepsi cehennemde toplannca, âhir zamanda gelenler, daha

’ bn Cerîr 810/177, 178, 179) ve bn Ebî I lâtim 5/1475, 1476 (8450, 8451, 8455).

1
A'râfSur.38, 39
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önce kendilerine bu dini çkaran öncekiler hakknda: "Ey Rabbimiz! Bizi ite

bunlar saptrdlar! Onun için onlara ateten bir kat daha fazla azap ver!”

diyecekler. Ama Yüce Allah: "Zaten herkes (önceden gelenler ve sonradan

gelenler) için bir kat daha fazla azap vardr” buyuracak. lk gelenler de

sonradan gelenlere: "Sizin bize bir üstünlüünüz yoktur. Bizim dalalete

dütüümüz gibi siz de dütünüz” diyecekler.’

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

Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen (lai-ö) kelimesi, kat kat demektir.

Âyette Yüce Allah’n onlarn her birine kat kat azab verilecei bildirilmitir.

"Sizin bize bir üstünlüünüz yok..."* sözündeki üstünlükten kastedilen ise,

azabn bir taraf için daha hafif olmayacadr.

3

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

Miclez'in, âyette geçen, "öncekiler de sonrakilere derler ki: Sizin bize bir

üstünlüünüz yok ..."4 sözünden kastn, öncekilerin: "syan ettiimiz zaman

bize verilen azab size gösterildi ve bu konuda uyanldnz. O halde sizin

bizden ne üstünlüünüz var?” demesidir.

5

Abd b. Humeyd, Katâde’nin öyle dediini bildirir: Hasan(- Basrî): “Cinler

ölmezler” deyince ben: "Yüce Allah, «Sizden önce geçmi cin ve insan

topluluklar arasnda siz de atee girin»
6 buyurmuyor mu?” diye sordum.

Haan: "Âyette geçen kelimesi, öldü deil, geçti mânâsndadr”

cevabn verdi.

Vj ,UJJl ^ ç& y Ifip lilül j£s ^JJl öl

ÖjÜ-j

"Dorusu âyetlerimizi yalan sayp, onlara kar büyüklük
taslayanlara, göün kaplar açlmaz; deve inenin

’ bn Cerîr 810/177, 178, 179) ve bn Ebî Hâtim 5/1475, 1476 (8450, 8451, 8455).
J Araf Sur. 39

* bn Cerîr (10/178, 179) ve ibn Ebî Hâtim 5/1476 (8454).

4 A raf Sur. 39
5 bn Cerîr (10/180, 181) ve bn Ebi Hâtim 5/1476 (8458).

‘ A'râf Sur. 38
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deliinden geçmedikçe cennete de giremezler. Suçlular

böyle cezalandrrz/' (A'râf Sur. 40)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

göün kaplannn açlmamas, amellerinin Allah'a ulamamas demektir.’

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

Abbâs'tan bildirir. “Âyetteki "Göün kaplan açlmaz../ 2
sözünden

kastedilen, göün kaplarnn, (kafirlerin) amel ve dualannn göe çkmas için

açlmamasdr."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs "Göün kaplan açlmaz../3 sözünü açklarken öyle dedi:

“Âyette semann kafirlerin ruhlar için açlmayaca, müminlerin ruhlan için

ise açlaca kastedilmitir."
4

bn Merdûye'nin Berâ b. Âzib'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (asiiailehu

aieyt resciiem) bu âyeti V) eklinde, (j) harfiyle okumutur.

5

Ahmed, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, ibn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, el-

Ba's'ta, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n MbMn aleyhi nsa-ütm) öyle buyurduunu

nakleder: "Kii ölünce melekler de hazr bulunur ve ölen kii müminse: «Ey

temiz bedende bulunan temiz ruh! övülmü bir ekilde çk ve rahatlk,

honutluk ve senden raz olup sana gazuplanmayan Rab ile müjdelen» derler.

Ruh çkana kadar kendisine böyle denilmeye devam edilir. Sonra onu semaya

çkarrlar ve sema kaplan kendisine açlp : «Bu kimdir?» diye sorulur. Onu

çkaran melekler: «Falan olu /alandr» cevabm verince, kapy açan melekler:

«Merhaba ey temiz bedende bulunan temiz ruh! Övülmü bir ekilde gir ve

rahatlk, honutluk ve senden raz olup sana öfkelenmeyen Rab ile müjdelen»

derler. Yedinci semaya vanncaya kadar her semada kendisine ayn eyler

söylenir, ölen kii kötü birisi ise ona: «Ey pis bedende olan pis ruh! Ayplanm

bir ekilde çk. Kor ate, irin ve bunun gibi türlü azaplarla müjdelen» derler.

' bn Cerîr 810/183) ve bn Ebî Hâtim 5/1477 (8462, lafz kendisinindir).

2

A'râf Sur. 40
3 A'râf Sur. 40
4 bn Cerîr (10/182) ve bn Ebî Hâtim 5/1476 (8459).

5 Bu kraat, Hamza ve el-Kisârnin kraatidir. es-Seb'a (sh. 280).
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Ruh çkana kadar kendisine böyle denmeye devam edilir. Sonra onu semaya

çkarrlar ve sema kaplan çalnnca: «Bu kimdir ?» diye sorulur. Onu çkaran

melekler: «Falandr» cevabn verince, kapy açan melekler: «Pis bedende olan

pis ruha Allah genilik ve bolluk vermesin. Ayplanm bir ekilde geri dön.

Sema kaplan senin için açlmaz» derler ve ruh semadan gönderilip mezara

konulur."'

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Musannefte, Lâlekâî, es-Sünne’âe ve Beyhakî, el-

Ba's'ta Ebû Musa el-E'arî'nin öyle dediini bildirir: Müminin ruhu çkarken

kokusu miskten daha güzel olur ve onu vefat ettiren melekler, kendisini

semaya çkarrken semann yannda baka melekler karlayarak: “Sizinle

olan bu kii kim?” diye sorar. Ruhu alan melekler “Falan kiidir" deyip onu

en güzel amelleriyle anarlar. Bunun üzerine onlar karlayan melekler:

“Allah'n selam sizin ve sizinle olan bu kiinin üzerine olsun” derler ve bu

kiiye semalarn kaps açlr. Bu kii amelinin çkt semann kapsndan

yükselir ve yüzü parlayp Rabbinin huzuruna güne gibi parlak olarak çkar.

Kafirin ise ruhu çkarken le kokusundan daha pis bir kokusu olur. Onu vefat

ettiren melekler kendisini semaya çkanrken semann yannda baka melekler

karlayarak: “Sizinle olan bu kii kim?” diye sorar. Ruhu alan melekler:

"Falan kiidir” deyip onu en kötü amelleriyle anarlar. Bunun üzerine onlan

karlayan melekler: “Bunu geri çevirin, Allah buna zulmetmemitir” derler

ve bu kiinin ruhunu yerin dibine indirirler.” Ebû Mûsa böyle dedikten sonra:

"Deve inenin deliinden geçmedikçe cennete de giremezler ..."
2
âyetini

okudu .

3

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Hennâd b. es-Serî, Abd b. Humeyd, Ebû

Dâvûd, Sünen’de, bn Cerir, bn Ebî Hatim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî,

Azâbu'l-Kabr*da, Berâ b. Âzib'in öyle dediini bildirir: Hz. Peygamber (uiisiirtu

aleyhi vBseiiem) ile beraber Ensaridan bir adamn cenazesinde bulunduk. Kabre

vardmzda mezarn henüz lahdi yaplmamt. Resulullah (uiuiahu aleyhi »eseiM

oturdu. Biz de onun çevresinde, balarmzda sanki kular varm gibi

1 Ahmed 14/377 (8769), Nesâî, S. el-Kübrâ (11442), bn Mâee (4262), bn Cerîr (10/186),

bn Hibbân (3014) ve Hâkim (1/352, 353). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen bn
Mâce, 3437).

1
A'râf Sur. 40

3 bn Ebî eybe (3/382, 383, 13/384, 385) ve Lâlekâî (2163).
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sükûnetle oturduk. Resûlullah (»aiisflah afeyt» ««« elindeki bir çöple yeri

kantnyordu. Derken ban kaldrp iki ya da üç defa: "Kabir azabnda

n

Allah'a snnz'’ buyurduktan sonra öyle devam etti: "Mümin bir kulun

dünyadan kopup âhirete yönelme vakti gelince, onun yanna gökten, yüzleri

günee benzeyen beyaz yüzlü melekler iner. Yanlarnda cennet kefenlerinden ve

cennet kokularndan bulunur. O melekler, can vermekte olan kiinin gözünün

görecei kadar bir uzaklkta otururlar. Sonra ölüm Melei gelir, onur,

baucuna oturur ve: «Ey temiz olan ruh! Vücuttan çkp Allah'n affna ve

rzasna kavu» der.

Bunun üzerine su kabndan bir damlann akmas gibi ruh vücuttan akp

çkar. Melek onu alr ve dier melekler o ruhu, Ölüm Meleinin elinden, göz

açp kapayncaya kadar bile bekletmeksizin alarak Cennetten getirdikleri c

kefenin ve kokunun içine koyarlar. O ruhtan, yeryüzündeki en güzel miskin

kokusu gibi bir koku çkar ve melekler bu ruhu alp yukar çkarlar. Onlarn

urad hiçbir melek topluluu yoktur ki: «Bu temiz ruh kimdir?» diye

sormasn. Melekler, dünyada iken onun isimlendirilmi olduu isimlerin en

güzeli ile: «Falan olu falandr» derler. Nihayet dünya semâsna ular ve onun

açlmasn isterler. Dünya semas onun için açlr. Her semânn Mukarrebûn

melekleri, onu bir sonraki semâya kadar geçirirler. Nihayet yedinci semâya

ulatrdklarnda; Allah: «Bu kulumun amelini yüksek katlardakinin içine yazn

ve kendisini yeryüzüne gönderin. Çünkü ben onlar oradan yarattm ve oraya

döndürürüm. Tekrar oradan çkaracam» buyurur. Ruhu (yeryüzüne) iade

edilir.

ki melek gelip onu oturturlar ve ona: «Rabbin kim?» diye sorarlar. O:

«Rabbim Allah'tr» cevabm verince, ona: «Dinin nedir?» derler. O: «Dinim

slâm'dr» karln verince, Ona: «Size gönderilen u adam kimdir ?» diye

sorarlar. O: «O, Allah'n Resûlü'dür» cevabn verince, ona: «lmin nedir?»

diye sorarlar. O: «Allah'n Kitabn okudum, ona iman ettim ve onu

doruladm» diye cevap verince, semadan: «Kulum, doru söyledi. (Kabrini)

cennette döeyin, onu cennetten giydirin ve ona cennetten bir kap açn» diye

bir ses gelir. Ona cennetin rahatl ve holuu gelir ve kabri, gözünün

uzanaca yere kadar onun için geniletilir. Ona güzel yüzlü, güzel elbiseli ve

ho kokulu bir adam gelip: «Seni sevindiren eyleferah bul, bu, sana vaad edilen

gündür» der. Mümin kul ona: «Sen kimsin? Yüzün hayr getiriyor» diye
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sorunca, o: «Ben senin sâlih amelinim» diye cevap verir. Kul: «Ey Rabbim!

Kyameti kopar, kyameti kopar ki aileme ve malma döneyim» der.

Kâfir kul ise, dünyadan ayrlp âhirete yöneldiinde, gökten ona, siyah yüzlü

melekler iner. Yanlarnda paçavralar vardr. O melekler can vermekte olan

kiinin gözünün görebilecei kadar bir uzaklkta otururlar. Sonra Ölüm Melei

(Azrail) gelir, onun baucuna oturur ve: «Ey pis ruh, Allah'tan kzgnlk ve

öfkeyle çk» der. Ruh cesedinde dalr da, ölüm melei onu; iin, slanm
yünden çkarl gibi çkarp alr. Ruhu çkardnda, melekler onu ölüm

Meleinin elinde göz açp kapayncaya kadar brakmayp alr ve o paçavraya

koyarlar. Ondan, yeryüzünde bulunan le kokusunun en kokmuu gibi bir koku

çkar. Onu alp yükseltirler. Uradklar hiçbir melek topluluu yoktur ki: «Bu

pis ruh kimindir?» diye sormasn. Onlar dünyada isimlendirilmekte olduu

isimlerin en çirkini ile: «Falan olu, /alandr» derler. Nihayet, onu dünya

semâsna ulatrrlar ve dünya semasnn kapsnn açlmasn isterler, ama

semann kaps açlmaz»" Sonra Hz. Peygamber (saiUrfu aJavhi «M: "Göün

kaplar açlmaz..."
1

âyetini okudu ve öyle devam etti: "Yüce Allah: «Bunun

amelini, yerin en alt kahnda bulunan Siccîn'e yazn » buyurur ve onun ruhu

aaya atlr." Allah'n Resulü (»iaiiahu aieytM veseiiem):
*
Allah'a ortak koan kimse,

gökten düüp de kularn kapt veya rüzgarn bir uçuruma att eye

benzer
M

âyetini okuyup öyle devam etti:

"Bu kiinin ruhu bedenine iade edilir ve iki melek gelip kendisini oturtarak:

«Rabbin kimdir?» diye sorarlar. O: «H.. hu bilmiyorum» cevabn verir. Onlar:

«Dinin nedir?» diye sorunca, o: «H.. hu bilmiyorum» cevabn verir. Onlar:

«Size gönderilen u adam kimdir?» diye sorunca, o: «H.. hu bilmiyorum»

cevabn verir. Bunun üzerine semadan: «Kulum yalan söyledi. Onun (kabrini)

ateten döeyin ve ona cehennemden bir kap açn» diye bir ses gelir. O srada

cehennemin sca ve yakc havas kendisine gelmeye balar. Kabri kendisine

öyle bir daraltlr ki kaburga kemikleri birbirine girer. Ona çirkin yüzlü, çirkin

elbiseli, pis kokulu bir adam gelir ve: «Seni, üzülecein bir eyle müjdelerim.

te bu, sana vaad edilen gündür» der. Kâfir kul: «Sen kimsin? Yüzün kötülük

’ A raf Sur. 40
1 Hac Sur. 31



380 ^A'râfSûresi E-

getiriyor» der. O kii: «Ben senin çirkin amelinim» karlm verince bu kii:

«Ey Rabbim, kyameti koparma!» diye dua eder.'
n

bn Cerîr'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen göün kaplannn

açlmamas, dualarnn ve amellerinin Allah’a ulamamas demektir.

1

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyriin, "Göün kaplar açlmaz ..."3 sözünden

kastedilenin, amel ve dualarnn Allah'a ulamamas olduunu söylediini

bildirir .
4

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: "Göün kaplar

açlmaz..." 5 sözünden, göklerin kaplannn hem ruhlan, hem amelleri içir

açlmayaca kastedilmitir .

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, "Göün kaplar

açlmaz ..."
7 sözünü açklarken öyle dedi: “Kâfirin ruhu alndktan sonra,

yeryüzünde bulunan melekler o ruhu döverler ve ruh göe doru çkar

Oraya ulanca da gökteki melekler onu döverler ve o yeryüzüne iner. Yine

yeryüzü melekleri onu döverler. Ruh yukan çkar, göe ulanca da gökteki

melekler onu döverler. O ruh da yeryüzünün en alt tabakasna iner. Müminir

ruhu ise yükseltilir ve sema kaplan kendisi için açlr. Hangi melein yanndan

geçseler, o melek kendisine selam verir. Sonunda ruh Yüce Allah'n huzuruna

vannca, Allah bu ruha dilediini verir, sonra: “Kulumun ruhunu yeryüzüne

indirin. Çünkü ben onlar topraktan yarattm, onlan topraa döndüreceim

ve tekrar oradan çkaracam” buyurur .

8

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Ali (b. Ebi Talha)’nn vastasyla bn Abbâs’tan

bildirdiine göre “Deve inenin deliinden geçmedikçe cennete de

’ Tayalisî (789), bn Ebî eybe (3/310, 374, 480-382), Ahmed 30/499-507 (18534-18536),

Hennâd (339), Ebû Dâvûd (3212, 4753, 4754), bn Cerîr (10/185), bn Ebî Hâtim 5/1477,

1478 (8465), Hâkim (1/37, “sahih") ve Beyhakî (27-35, 55). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2751)

* bn Cerîr (10/184).

} A'râf Sur. 40
4 bn Cerîr (10/184).

5 A'râf Sur. 40
6 bn Cerîr (10/184).

7 A'râf Sur. 40
8 bn Cerîr 810/182, 183) ve bn Ebî Hâtim 5/1477 (8463).
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giremezler ..."
1

sözünden kastedilen, ayakta duran devenin ine deliinden

geçmesidir .

2

Abdürrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, Taberânî, M. el-Kebîr
1de ve Ebu'-eyh'in bn Mes'ûd'dan bildirdiine

göre "Deve inenin deliinden geçmedikçe cennete de giremezler ..."

3

sözünden kastedilen erkek devedir .'1

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

Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre "Deve inenin deliinden geçmedikçe

cennete de giremezler ..."5 sözünden kastedilen, alda dört aya üzerine

durabilen yavru devedir.

6

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

bnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte ve Ebu'-eyh'in deiik kanallarla bildirdiine

göre bn Abbâs bu âyeti (jiiJi) eklinde (e ) harfini merfu, (p) harfini de

eddeli okur ve: "( JiÂJi), gemi halat mânâsndadr" derdi .

7

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte ve Ebu'-

eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre bn Mes'ûd'un kraatinde bu âyet ( J&-

JbUpJ jL. j ’jîlJ.sil gJ) eklinde okunmutur .

8

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mus'ab: "Bu âyet (jlâj) eklinde

okunursa, biz ad Cemel olan bir ku biliyoruz" demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre

âyette kastedilen, gemi halatnn ine deliinden girmesidir .
9

1

A'râf Sur. 40
1 bn Cerîr (10/191).

} A'râf Sur. 40
4 Abdürrezzâk (1/229), Saîd b. Mansûr

( Tefsir

,

948), bn Cerîr (10/188) ve Taberânî

(8691).

5 A'râf Sur. 40
6 bn Cerîr (10/189, 190).

1 Saîd b. Mansûr (Tefsir, 949), Ebû Ubeyd (sh. 172) ve bn Cerîr (10/191, 192). (Ji-j)

eklindeki okuma mütevatirdir. Dier kraat ekilleri ise azdr.
8
F.bû Ubeyd (sh. 172) ve bn Cerîr 810/190).

9 bn Cerîr (10/194).
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Ebu'-eyh'in krime’den bildirdiine göre âyette kastedilen, hurma

aaçlarna trmanmak için kullanlan halattr.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)'nin bu âyete, "Deve, ine

deliinden geçmedikçe..." mânâsn verdiini bildirir.

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Ömer'e bu âyet sorulunca,

“ Kastedilen, devenin ine deliine girmesidir” cevabn verdi.

"Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerine de örtüler

vardr. Zalimleri böyle cezalandrrz." (A'râf Sur. 4 1

)

bnu'l-Münzirîin bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen (îl^) yatak,

(^ly.) ise yorgan mânâsndadr.

Hennâd, bn Cerir ve Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî'den ayn

rivâyette bulunmutur.

1

Ebu'l-Hasan el-Kattân, et-Tivâlâfta ve bn Merdûye, Berâ'dan,

Resûlullah’n [saiiBiiaiu aleyhi vesdiem):
",Kafire, kabrinde ateten iki levha giydirilir. Yüce

Allah'n, «Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerine de örtüler vardr» 3

âyeti buna iaret etmektedir" buyurduunu nakletmitir.

bn Merdûye'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uMahu aleyhi

«senem) “Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerine de örtüler vardr..."4

âyetini okuyup öyle buyurdu: "Bu örtüler, üstünden ve altndan tabakalar

eklindedir. Kii altmdakinin mi yoksa üstündekinin mi daha fazla olduunu

bilmez. Ayrca, alttaki tabakalalar onu yükseltirken, yukardakiler aaya
doru bastrarak sktrrlar ve tpk okun ucundaki demirin okta skmas gibi

ikisi arasnda skr."

1 bn Cerîr (10/189).
1 Hennâd (264) ve bn Cerîr (10/196).

* A'râf Sur. 41

4
A'râf Sur. 41
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"Cennette altlanndan rmaklar akarken gönüllerinden kini

çkarp atarz. «Bizi buraya eritiren Allah'a hamdolsun.

Eer Allah bizi doru yola Hetmeseydi, biz doru yolu

bulamazdk. And olsun ki Rabbimizin peygamberleri bize

gerçei getirmitir» derler, onlara, «ilediinize karlk
ite mirasçs olduunuz cennet» diye seslenilir."

(A'raf Sur. 43)

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ali b.

EbîTâlib'in: “Vallahi! “Cennette altlarndan rmaklar akarken gönüllerinden

kini çkarp atarz..."' âyeti, Bedir ahalisi olan (yani bu savaa katlan) bizim

hakkmzda inmitir" dediini bildirir.

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Dahhâk’tan bildirdiine göre âyette geçen (j*) kelimesi, dümanlk

mânâsndadr.

3

bn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saflaiiahu

aleyhi vesellem) öyle buyurdu:
"
Cennetlikler Srat köprüsünü geçtikten sonra,

dünyadayken birbirlerine yapm olduklar hakszlklardan dolay bekletilirler ve

haklnn hakszdaki alaca alnp, böylece cennete birbirlerine kar kalplerinde

kin olmadan girerler."*

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî der ki:

“Cennetlikleri cennete sürülüp cennete ulatklannda, kapsnn yannda

dibinde iki çeme olan bir aaç görürler. O çemelerin birisinden içerler.

Böylece onlann kalbinde bulunan kin sökülüp düer. te temiz içecek budur.

Dier çemeden ykanrlar. Onlarn üzerinde nimetin panlts görünür. Onlar

1

A'râf Sur. 43
1 Abdürrezzâk (1/229), bn Cerîr (10/199) ve bn Ebî Hâtim 5/1478 (8367).

* bn Cerîr (10/198, 14/76) ve bn F.bî I lalm 5/1478 (8469).

4 bn Ebî Hâtim 5/1478 (8468).
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artk hiçbir zaman kirlenmezler."
1

bn Cerîr, Ebû Nadra'nn öyle dediini bildirir: "Cennetlikler cennete

girmeden önce, haklarn birbirlerinden almalar için bekletilirler. Böylece

onlar cennete girdiklerinde, herhangi bir kimse dierinden, kesilen bir trnak

kadar bir hakszln cezasn istemek durumunda kalmaz. Cehennemlikler de

cehenneme varmadan önce birbirlerinden haklarn almak üzere durdururlar

Onlar cehenneme girdiklerinde herhangi biri dierinden, kesilen bir trnak

kadar hakszln cezasn istemek durumunda kalmaz."
2

Nesâî, bn Ebi'd-Dünyâ, Zikru'l-Mevfte, bn Cerîr ve bn Merdûye, EbC

Hureyre'den Resûiullah'n (uMafa aleyhi «allem) öyle buyurduunu nakleder

"Bütün cehennemlikler aslnda cennette kendileri için hazrlanm olan

yerlerini görürler ve «Keke Allah bize hidayet verseydi(de cennete

girebilseydik)» derler ve bu bu durumlar, onlar için bir pimanlk olur. Bütün

cennetlikler de aslnda cehennemde kendileri için hazrlanan yerlerini görürler

ve: «Eer Allah bize hidayet nasib etmeseydi biz bunu bulamazdk» derler. Bu

da onlarn, Allah'a ükretmeledir."3

Saîd b. Mansûr, Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî,

uabu'l-îman’da, Ebû Hâim’den bildirir: Adiy b. Ertea, Ömer b. Abdilazîz'e

bir mektup yazarak: "Yanmzdaki Basrallar öyle dünyalklar elde ettiler ki,

onlar için ehdielenmeye baladm" deyince, Ömer b. Abdilazîz: "Mektubunu

anladm. Yüce Allah, cennetlikleri cennete koyduu zaman, onlann: «Bizi

buraya eritiren Allah'a hamdolsun» demelerinden dolay kendilerinden raz

olmutur. Yanndakilere Allah’a hamdetmelerini emret" cevabn yazd .

4

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Dârimî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ebû Hureyre ve Ebû

Saîd’den Resûiullah'n (saiiaiiahu aleyhi «uiiem), "lediinize karlk ite mirasçs

olduunuz cennet, diye seslenilir
"5

âyeti hakknda öyle dedi: "Onlara:

' bn Cerîr (10/199) ve bn Ebî Hatim 5/1478, 1479 (8470).

1 bn Cerîr (10/199)

3 Nesâî, S. el-Kübrâ (11454) ve bn Cerîr (10/200) bn Cerîr bunu Ebû Saîd'den

nakletmitir. Buhârî (6569) buna benzer bir rivayette bulundu.
4 Beyhakî (4401).

5 A raf Sur. 43



Âyet: 43 385

«Shhat bulun, ihtiyarlamayn. Varlk içinde olun, darlk çekmeyin. Genç kaln,

ihtiyarlamayn. Ebedi yaayp hiç ölmeyin» diye seslenilir.

Hennâd, bn Cerîr ve Abd b. Humeyd, Ebû Saîd'in öyle dediini bildirir:

“Cennetlikler cennete girdii zaman bir münadi: “Ey Cennet ahalisi! Sizin için

hayat vardr. Artk ebediyen ölmeyeceksiniz. Sizin için nimet içinde olmak

vardr. Artk ebediyen fakirlemeyeceksiniz. Sizin için gençlik vardr. Artk

ebediyen ihtiyarlamayacaksnz. Sizin için shhat vardr. Artk ebediyen hasta

olmayacaksnz" diye seslenir, Yüce Allah’n, "lediinize karlk ite

mirasçs olduunuz cennet, diye seslenilir
" 2

âyeti buna iaret etmektedir.

3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "lediinize karlk

ite mirasçs olduunuz cennet, diye seslenilir
"4

âyetini açklarken öyle

dedi: “Hiçbir mümin ve kâfir yoktur ki, cennette ve cehennemde belli olan bir

yeri olmasn. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girip

yerlerine vardklar zaman, Cennet, cehennemlikler için yükseltilir ve

cehennemlikler cennetteki menzillerine bakarlar. Onlara: «Eer Allah'a itaat

etseydiniz, sizin menziliniz burasyd» denilir. Sonra cennetliklere:

«Yaptklarnzdan dolay (Cehennemliklerin kaybettikleri cennetteki

yerlerine) onlara varis olunuz» denilir. Bunun üzerine cennetlikler,

cehennemliklerin cennetteki yerlerini paylarlar.”5

bn Ebî Hâtim, Ebû Mu'âz el-Basrî'den, Resûlullah’n (saiiaflahu aleyh »seM öyle

buyurduunu nakleden "Canm elinde olana yemin ederim ki, (müminler)

kabirlerinden çktklar zaman kanatlan olan beyaz, altn eyerli, parlayan

nurdan nallan olan ve her admda gözün gördüü kadar bir mesafeyi aan

develerle karlanrlar. Kökünden iki çeme akan bir aacn yanna götürülürler

ve çemelerden birinden içince kannlarndaki bütün pislikler temizlenir. Dier

çemeden ykannca, artk tenleri ve saçlan hiç kirlenmez. Kendilerine güzel

nimetler bahedilir ve nihayet cennetin kapsna varrlar. Kapnn altn

levhalar üzerinde kzl yakuttan bir halka görürler. Halkay levhaya vururlar.

' Ahmed 14/9 (8258), Dârimî (2/334), Müslim (2837), Tirmizî (3246), Nesâî (11184), bn
Cerîr (10/203) ve bn Ebî Hâtim 5/1480 (8477).

'Araf Sur. 43
3 Hennâd 1/134 (175) ve bn Cerîr (10/203).
4 A'râf Sur. 43
5 bn Cerîr (10/202).
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Yüksek sesli bir tangrt tungurtu duyulur. Huri kadnlar elerinin gelmekte

olduunu duyarlar. Kayyumlann gönderip kapy açtrrlar. çeri giren

mümin, onu görür görmez secdeye kapanr. Kayyum ona: «Ban kaldr. Ben

senin kayyumunum. Emrine verildim» der. Adam onun peine düer, onu takib

eder. Huri, hafifdavranp acele eder. nci ve yakuttan yaplm olan çadrndan

çkar. Adamn kucaklar. Sonra ona: «Sen benim sevgilimsin. Ben de senin

sevgilimin. Ben, ölümsüz ve ebediyim. Ben yumuam, zarar vermem. Ber.

honudum, kzmam. Ben burada kabaym, göçmem» der ve temelden tavana

yükseklii yüz zira olan bir eve girerler. O ev, mercan kayalar üzerine inâ

edilmitir. Yollan kzl, yeil ve san renkli (talarla döenmi)dir. Hiç bir yolu

dierine benzemez. Evin içinde yetmi divan, her divânn üzerinde yetmi

minder, her minderin üzerinde yetmi hanm, her hanmn üzerinde yetmi

elbise vardr. Bacaklannn ilikleri elbiselerinin üzerinden görülür. Onunla

yaplan cinsel iliki, sizin u gecelerinizden bir gece kadar süren bir zamanda

tamamlanr. Köklerinin altlarndan rmaklar akar, o rmaklarn sulan saf ve

temizdir. Cennete giren kii, bu meyveleri dilerlerse ayakta yer, dilerse oturarak,

dilerlerse bir yere yaslanarak yer.

"

Allah'n Resûlü (sdiaiiahu aleyhi rtseiiem) böyle dedikten sonra: "Meyve aaçlarnn

gölgeleri üzerlerine sarkm ve onlarn koparlmas kolaylatrlmtr"

âyetini okudu ve öyle devam etti: "Cennete giren müminin can yemek ister

Ona beyaz bir ku gelip kanadn kaldnr, adam onun diledii renkteki

ksmndan yer, sonra ku uçup gider. Sonra melek gelip selâm verir ve: "le-

diklerinize karlk, size miras verilen ite bu cennettir
"

1

der.
3

1 nsan Sur. 14
1

Zuhruf Sur. 72
3 bn Ebî Hatim 5/1480 (1478). bn Kesîr bu hadis hakknda öyle der: "bn Ebî Hatim,

Hz. Ali'den merfu olarak garîb bir rivayette bulunmu ve hadisi öyle nakletmitir: Ebû

Mu'âz el-Basrî der ki: "Bir gün Hz. Ali Resûlullahn (sallallahu aleyhi vesellem'

yanndayken... âyetini okudu. bn Ebî Hatim bunu rivayet ettikten sonra hadisin merfu

olarak böyle geldiini söyledi."
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"Cennet ehli cehennem halkna: «Biz Rabbimizin bize

vaadettiini gerçek bulduk, siz de Rabbinizin size

vaadettiini gerçek buldunuz mu?» diye seslenir. «Evet!»

derler. Ve aralarndan bir çarn, «Allah'n lâneti zalimlerin

üzerine olsun!» diye bam." (AVâf Sur. 44)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Cennet ehli

cehennem ehline: Biz Rabbimizin bize vadettiini gerçek bulduk, siz de

Rabbinizin size vadettiini gerçek buldunuz mu? diye seslenir..."

1

âyetinden kastedilen, cennetlikler için vaad edilenlerden kast, nimet ve

üstünlükler, cehennemlikler için vaad edilenler ise rezalet, zillet ve azaptr/

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Süddî’nin öyle dediini bildirir:

“Cennetlikler, kendilerine vaad edilen sevab, cehennemlikler de kendilerine

vaad edilen azab görürler." 3

bn Ebî eybe, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bn Ömer'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem; Bedir’de, öldürülen müriklerin atld
kuyularn banda durup: “Biz Rabbimizin bize vaadettiini gerçek bulduk,

siz de Rabbinizin size vaadettiini gerçek buldunuz mu? diye seslenir ..."

4

deyince, sahabe: “Bunlar ölü deil mi!" diye sordular. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesfiilem): "Bunlar, sizin duyduunuz gibi duyarlar" buyurdu/

1 A'râfSur.44

' bn Cerîr (10/205) ve bn Fbi Hâtim 5/1481, 1482 (8480).

3 bn Cerîr 810/205) ve bn Fbî Hâtim 5/1482 (8481).

« Araf Sur. 44
5 bn lib eybe (14/377) buna benzer bir rivâyeltc bulundu. Buhârî (3980) buna

benzer bir rivâvette bulundu.
¥
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"Ki taraf arasnda bir perde ve burçlar üzerinde her iki

taraf da simalarndan tanyan adamlar vardr;

cennetliklere, «Size selam olsun» derler. Bunlar henüz
girmeyen fakat cenneti uman kimselerdir." (AVaf Sur. 46 )

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre

âyette geçen (CjIpu?- sözünden kastedilen, A'râf denilen sûrdur. A’râf’a

bu ismin verilmesinin sebebi; burann ahalisinin insanlar tanmalandr .

1

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-MünzVin bildirdiine göre Huzeyfe: "A’râf

Cennet ve cehennem arasnda bir sûrdur” demitir .

2

Abdumezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Ebî eybe, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî, el-Ba’s'ta, bn Abbâs’n;

"A’râf, yüksekçe yer mânâsna gelir” dediini bildirir.

3

Firyâbî, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre bn Abbâs: "A’râf, horozun ibii gibi yükseklii olan bir

sûrdur” demitir.

4

Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Mücâhid: "A’râf, Cennet ile cehennem arasnda kaps olan bir sûrdur”

demitir.
5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyr’in: "A’râf,

Cennet ile cehennem arasnda bulunan dalardr. (Günahkarlar) o dalann

zirvesinde durdurulurlar” dediini bildirir.

6

1 bn Cerîr (10/208, 209) ve bn Ebî Hâtim 5/1483 (8490, 8497).
1
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 955).

J Abdürrezzâk (1/229, 230), Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 957), bn Cerîr (10/210), bn Ebî

Hâtim 5/1483 (8493) ve Beyhakî (107).

* Hennâd (204), bn Cerîr (10/211) ve bn Ebî Hâtim 5/1483 (8491).

5 Hennâd (203) ve bn Ebî Hâtim 5/1483 (8492).
6 bn Ebî Hâtim 5/1484 (8495).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ka’b(u'l-ahbâr): "Allah'n Kitabnda sözü

edilen A'râf, yüksek bir dan arkasndaki derin bir vadidir" demitir.

bn Ebî Hatim, bn Cüreyc'in: "A'râfn, Srat olduu söylenmitir" dediini

bildirir.

1

bn Cerîr, bn Abbâs'n: "A’râf, Cennet ve Cehennem arasnda,

günahkarlann bekletildii tepelerdir" dediini bildirir .

2

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "A'râf, Cennet ve Cehennem

arasnda olan bir sûrdur" demitir.

3

bn Cerîr, bn Abbâs'n: “Yüce Allah'n Kur'ân'da zikrettii A'râf, Cennet ve

cehennem arasndadr" dediini bildirir.

4

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Mes’ud: Kyamet günü insanlar hesaba

çekilir ve sevaplar günahlarndan bir fazla olanlar cennete, günahlan

sevaplanndan bir fazla olanlar da cehenneme girerler" deyip: ‘Tartlar ar
gelenler, ite onlar kurtulua ermi olanlardr. Tartlar hafif gelenler, ite

onlar, kendilerine yazk edendir, cehennemde temellidirler
"5

âyetini okudu

ve öyle devam etti: "Mizan'n kefesi, bir zerre kadar günah veya sevapla

ar gelir. Sevablaryla günahlan eit olanlar, A’râf ahalisinden olur. Bunlar

Srat'ta durdurulur, sonra cennetlikler ve cehennemlikler bunlara gösterilir.

A’râf'ta duran, cennetliklere baknca: "Size selam olsun" derler. Sol

taraflannda olan cehennemliklere baktklarnda ise: "Allahm! Bizi zalimlerle

beraber eyleme" deyip cehennemliklerin bulunduu yerden Allah'a snrlar.

Sevap sahiplerine bir nur verilir ve bu nur önlerini ve salam aydnlatr, onlar

da böylece yürürler. O gün her kula, her ümmete bir nur verilir. Srat'a

geldiklerinde Allah her münafk kadn ve erkein nurunu çekip alr.

Cennetlikler, münafklann dütüü durumu görünce: "Ey Rabbimiz!

Nurumuzu tamamla"6 diye dua ederler. A'râf ahalisin ise ellerindeki nur

alnmaz. O zaman Yüce Allah: "Bunlar henüz girmeyen, fakat cenneti uman

1 bn Ebî Hatim 5/1484 (8496).
J bn Cerîr (10/210,211).
3 bn Cerîr (10/211).

4 bn Cerîr (10/211).

3 MumLnûn Sur. 102, 103
6 Tahrim Sur. 8
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kimselerdir
'1

buyurur. A'râf ahalisinin umduu ey, cennete girmektir. Kul,

bir iyilik yapt zaman ona on iyilik sevab yazlr. Kötülük iledii zaman ise

sadece kötülük günah yazlr. Biri (bir günah) onlarn (on kat verilen

sevaplann) geçen kii helak olmutur.

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Huzeyfe der ki: "A’râf ahalisi, amelleri olan ve

Allah'n kendilerini cehennemden kurtard kiilerdir. Bunlar, cennete en son

girecek kiileridr. Bu kiiler, hem cennetlikleri, hem cehennemlikleri

tanrlar."3

bn Cerîr, Huzeyfe'nin öyle dediini bildirir: A'râf ahalisi, amelleri eit

olan, iyilikleri kendilerini cennete ulatrmayan, kötülükleri de cehenneme

sokmayacak kadar olmayan kimselerdir. Onlar, A'râf'da tutulurlar ve

insanlan, simalan ile tanrlar. Allah kullar arasnda hükmettiinde, onlara

efaat istemeleri için müsâade verir ve bunlar Hz. Âdem'e gelip: "Ey Âdem!

sen babamzsn. Rabbin katnda bizim için efâatta bulun” derler. Hz. Âdem:

"Allah'n benim dmda kendi eliyle yaratt, ruhundan ona üfledii, kendisi

hakknda, rahmetim gazabm geçti dedii, meleklerin kendisine secde ettii

birini biliyor musunuz?” diye sorar. Onlar "Hayr" cevabn verince, Hz.

Âdem: "Size efâatta bulunabilecek kadar amel ilemedim. Size efâatta

bulunmaya gücüm yetmez. Fakat olum brâhîm'e gidin” der. Hz. brahim’e

(aieyhisseiam) varp Rableri katnda kendileri için efâatta bulunmasn isterler. Hz.

brâhîm: "Allah'n kendisine dost edindii bir kimseyi bilir misiniz? Allah için

kavminin kendisini atete yakt benden baka birini tanyor musunuz?” diye

sorunca, onlar: "Hayr” cevabn verirler. Hz. brâhîm (aierhusBhm): "Size efâatta

bulunabilecek kadar amel ilemedim. Sizin için efâatta bulunmaya gücüm

yetmez. Fakat olum Mûsa'ya gidin” der. Onlar da Hz. Mûsâ’ya {afey^issaJam 1

vannca, Hz. Mûsa: "Allah'n kendisiyle konutuu ve srda olarak kendine

yaklatrd benden baka birini biliyor musunuz?” diye sorar. Onlar. "Hayr2 '

cevabn verince, Hz. Mûsa: "Size efâatta bulunabilecek kadar ame

ilemedim, sizin için efâatta bulunmaya gücüm yetmez. Fakat Isâ'ya gidin”

der. Hz. sâ’ya (aieyhsseiam) vanp ona: "Rabbin katnda bizim için efâatta bulun’

dediklerinde, Hz. sa (aieyhisseiam): "Benden baka Allah'n babasz olarak yaratt

1

A’râf Sur 46
1 bn Cerîr (10/213, 214).

3 bn Cerir (10/214, 215).
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birini biliyor musunuz?” diye sorar. Onlar: “Hayr” cevabn verince, Hz. sa:

“Anadan doma körü, abra iyiletiren, Allah'n izniyle ölüyü dirilten, benden

baka birini tanyor musunuz?" diye sorar. Onlar, yine: “Hayr” cevabn

verince, Hz. sa (rityknsM: “Ben, ancak kendime hüccet ve delilim. Size

efâatta bulunabilecek kadar amel ilemedim, size efaat etmeye güç

yetiremem. Fakat Muhammed'e gidiniz” der.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, mailem) öyle buyurdu: "Bana gelirler ve ben elimi

gösüme vurup: «te bunun ehli benim» deyip giderek Ar'n önünde

dururum. Rabbime senada bulunurum ve iitenlerin, bir mislini iitmedikleri

bir övgü bana açlr. Sonra secdeye kapanrm da bana: «Ey Muhammedi Ban
kaldr ve dile, sana verilecek. efâatta bulun, efaatin makbul olacak» denilir.

Ben, bam kaldrr ve Rabbime sena edip secdeye kapanrm. Yine bana: «Ey

Muhammedi Ban kaldr ve dile, sana verilecek. efâatta bulun, efaatin

makbul olacak» denilir. Bunun üzerine ben: «Ey Rabbim! Ümmetim» derim.

Yüce Allah: «Onlar enindir» buyurur. Gönderilmi hiçbir peygamber,

Mukarrab meleklerinden hiçbirisi kalmaz ki, bu konumumdan dolay bana gbta

etmemi olsun. O, Makâm- Mahmûd'dur. Onlar cennete götürür ve

açlmasn isterim. Bana ve onlara açlr, onlar, hayat nehri denilen bir nehre

götürülürler. Bu nehrin iki kysnda inciyle süslenmi kamlar vardr. Bu

nehrin topra misk, çakllar yakuttur. Onda ykanrlar ve cennet ehlinin rengi

ve kokusu onlara döner. Böylece parlak yldzlar gibi olurlar. Ancak

göüslerinde beyaz benler kalr ki, bunlarla tannrlar ve onlara; cennet ehlinin

yoksullan, denilir/’'

Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve Beyhakî, el-Ba's*ta, Huzeyfe'nin öyle

dediini bildirir: “A'râf ahalisi, amelleri eit olan, iyilikleri kendilerini cennete

ulatrmayan, kötülükleri de cehenneme sokacak kadar olmayan kimselerdir.

Onlar, insanlar arasnda hüküm verilinceye kadar Cennet ile Cehennem

arasnda bir sûrda durdurulurlar. Onlar bu durumdayken Rableri kendilerine

tecelli eder ve: «Kalkn ve cennete girin. Sizi baladm» buyurur.”1

' bn Cerîr (10/232, 233).
1
Saîd b. Mansûr ( Tefsîr

,

955, 956), Hennâd (201), bn Cerîr (10/213), bn Ebl Hâlim

5/1485 (8499) ve Beyhakî (110).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve Beyhakî, el-Ba's’ta

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “A'râf, Cennet ile Cehennem arasndaki

sûrdur. Orada duracak olanlar, büyük günahlan olup durumlan Allah'a kalm

olanlardr. Bu kiiler A'râf’ta duracaklar ve cehennem ahalisini yüzlerinin

siyahlndan, cennetlikleri de yüzlerinin beyazlndan tanyacaklardr.

Bunlar, cennet ahalisine baknca cennete girmeyi umut edecekler,

cehennemliklere baknca da, ondan Allah'a snacaklar. Bunun üzerine Allah

onlar cennete sokacaktr. "Allah'n, kendilerini hiçbir rahmete

erdirmeyeceine dair yemin ettiiniz kimseler bunlar m ..."
1

âyeti A’râf

ehline iaret etmektedir. Onlara: "...Girin cennete; artk size korku yoktur

ve siz üzülecek de deilsiniz... denilecektir.
3

Ebu'-eyh, ibn Merdûye ve bn Asâkir, Câbir b. Abdillah'tan, Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi »teiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Kyamet günü Mizan kurulup

sevaplar ve günahlar tartlr. yilikleri kötülüklerinden, bir bit sirkesi kadar ar
gelen kii cennete girer. Kötülükleri de iyiliklerinden bir bit sirkesi kadar ar
gelen kii de cehenneme girer." Resûlullah'a MaBahu aleyhi metleri): “Ey Allah’n

Resulü! Ya iyilik ve kötülükleri bir birine eit olann durumu ne olacak?” diye

sorulunca, Allah'n Resûlü {ssiuiahu aleyhi meltem): "te bunlar A'râftakilerdir.

Cennete giremedikleri halde oraya girmeyi umanlardr" buyurdu .

4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin Ebû Zur'a b. Amr b. Cerîrîden bildirdiine

göre Resûlullah'a (uMahu afeytu mailem) A’râf ahalisi sorulunca, öyle buyurdu:
"
Bunlar, kullar arasnda haklarnda en son hüküm verilecek olanlardr. Allah,

kullar arasnda hüküm vermeyi bitirince, onlara: «Sizler, iyilikleri kendilerini

cehennemden çkaran, ama cennete sokamayan kiilersiniz. Siz, benim azad

ettiim kiilersiniz. Cennetten dilediiniz gibifaydalann» buyuracak."5

Beyhakî'nin el-Ba's'ta, Huzeyfe'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uüahahu

aleyhi veseilem) öyle buyurdu: "Kyamet günü insanlar toplanr ve cennetliklerin

’ A'râf Sur. 49
1 A raf Sur. 49
5 bn Cerîr (10/222, 223, 227, 228, 231), bn Ebî Hâtim 5/1486, 1489 (2809, 2815, 2820,

8528) ve Beyhakî (108).

4 bn Asâkir (14/313).

* bn Cerîr (10/221). bn Kesîr, Tefsir'de (3/416) hadisin mürsel hasen olduunu

söyledi.
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cennete, cehennemliklerin cehenneme gitmesi emredilir. Sonra A'râf ahalisine:

«Ne bekliyorsunuz?» diye sorulur. Onlar: «Senin emrini bekliyoruz» deyince,

onlara: «yilikleriniz, sizi cehenneme girmekten kurtarmtr. Günahlarnz ise

sizinle cennetin arasna girmitir. Mafiretim ve rahmetimle cennete giriniz»

denilir."
1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde der ki: “A’râf,

cennet ile cehennem arasnda bir duvardr. Bize bildirildiine göre ibn Abbâs

öyle derdi: “A’râftakiler, iyilikleri ve kötülükleri eit olduundan dolay

orada bekletilirler.”
2

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

Abbâs der ki: “A'râftakiler, iyilikleri ve kötülükleri eit olduklar için orada

bekleyen bir topluluktur. Bu sebeple sûrda bekletilirler ve bu kiiler

cennetlikleri görünce yüzlerinin beyazlndan onlar tanrlar.

Cehennemlikleri de yüzlerinin siyahlndan tanrlar.” bn Abbâs, bu kiilerin

cennete girmesiyle ilgili olarak: "Bunlar henüz girmeyen fakat cenneti uman

kimselerdir
"3 dedikten sonra: “Allah A'râf ahalisini burada beklettikten sonra

cennete sokar” dedi .

4

Firyâbî, bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir

ve Ebu'-eyh, Abdullah b. el-Hâris b. Nevfel’in öyle dediini bildirir:

“A'râftakiler, iyilikleri ve kötülükleri eit olduklan için orada bekleyen bir

topluluktur. Bu kiiler, Hayat Nehri denilen bir nehre götürülürler. Bu nehrin

topra misk, çakllan yakuttur ve iki kysnda inciyle süslenmi kamlar

vardr. Onda ykanrlar ve göüslerinde beyaz bir ben kalr. Sonra bir daha

ykanrlar ve daha beyaz olurlar. Sonra kendilerine: «Dilediinizi isteyin»

derler ve onlar da dilediklerini dilerler. Kendilerine: «Diledikleriniz ve yetmi

kat size verilmitir» denilir. te bunlar cennetin miskinleridir.” 5

Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Abdullah

’ Beyhakî (lll)Beyhakî der ki: "Bu konuda isnâdlarinda zayflk olan iki hadis rivayet

edilmitir."
J bn Cerîr (10/215).

3 A'râf Sur. 46
4 bn Ebî Hatim 5/1465 (8501).

5 bn Ebî eybe (13/129), Hennâd (198) ve bn Cerîr (10/216).
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b. el-Hâris vastasyla, bn Abbâs'n öyle dediini nakleden "A'râf, cennet ile

cehennem arasnda, perde vazifesi gören sûrdur. A'râf ahalisi de bu yerdedir.

Allah onlan affetmek istedii zaman, bu kiiler Hayat Irma denilen bir nehre

götürülürler. Bu nehrin iki kysnda inciyle süslenmi kamlar vardr. Bu

nehrin topra misktir. Onda Allah'n diledii bir süre bembeyaz oluncaya

kadar ykanrlar. Sonra nehirden çktklarnda, göüslerinde beyaz bir ben

kalr ve bu ben’den tannrlar. Yüce Allah onlara: «steyin!» buyurunca, onlar

her türlü isteklerini arzedecekler, Allah da onlara: «Size bütün istekleriniz

yetmi kat fazlasyla verildi» diyecek, onlar da cennete gireceklerdir. Onlar

göüslerindeki beyaz ben’den tannacaklar ve kendilerine «Cennetin

miskinleri» denecektir."
1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Menî, Müsned’öe, Hâris b. Eb

Usâme, Müsned’âe, bn Cerîr, bnu’l-Enbârî, el-Azdâd’da, Harâitî, Mesâviu'l-

Ahlâk’ta, Taberânî, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Ba’s’ta,

Abdurrahman el-Müzenî'den bildirdiine göre Resûlullah’a (uMahu aleyhi mriM,

A'râf ahalisi sorulunca öyle buyurdu: "Bu kiiler, babalarna asi olarak Allah

yolunda cihada çkp ehid olan kimselerdir. Allah yolunda öldürülmeleri onlan

cehenneme girmekten kurtarm, babalanna asi olmalan da cennete girmelerine

mani olmutur."2

Taberânî ve bn Merdûye zayf isnâdla Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirin

Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) A’râf ahalisi sorulunca öyle buyurdu: "Bu kiiler,

babalanna asi olarak Allah yolunda cihada çkp ehid olan kimselerdir. ehid

olmalan onlan cehenneme girmekten kurtarm, babalanna asi olmalan da

cennete girmelerine mani olmutur. Bu kiiler cennet ile cehennem arasndaki

bir sûrda etleri ve yalan kuruyuncaya kadar dururlar. Allah, yarattklann

’ Hennâd (200), bn Cerîr (10/215) ve bn Ebî Hatim 5/1485 (8502).

1

Saîd b. Mansûr (Tefsir

.

954), el-sâbe'de (4/429) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn
Merdûye, el-Metâlibu'l-Âliye'de (3983/1, 2) geçtii üzere Ahmed b. Menî ve Hâris b. Ebî

Usâme, bn Cerîr (10/218), bn Ebî Hâtim 5/1484 (8498), bnul-Enbârî (sh. 369), Harâitî

(252), Heysemî, Mccmau ‘zZevâd'de (7/23, 34) geçtii üzere Taberânî. Heysemî,

ravilcrden Ebû Ma'er Nerîh'in zayf olduunu söyledi. Beyhakî (112, 113).
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hesaba çekmeyi bitirip, bu kiilerden baka kimse kalmaynca, onlar rahmetine

gark eder ve cennetine koyar.

bn Merdûye ve Beyhakî'nin el-Ba's'ta, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resulullah
,

a(iBUiBhü0iByh.»eseiiem)AVâf ahalisi sorulunca öyle buyurdu: "Bu kiiler,

babalarna asi olarak Allah yolunda cihada çkp ehid olan kimselerdir. Bu

kiilerin babalarna asi olmalar cennete girmelerine mani olmu, Allah yolunda

öldürülmeleri de onlar cehenneme girmekten kurtarmtr." 2

Hâris b. Ebî Usâme, Müsned’de, bn Cerîr ve bn Merdûye Abdullah b.

Mâlik el-Hilâlî kanalyla babasnn öyle dediini bildirin Bir kii Resûlullah'a

(sBlaiialu aleyhi yaniiem): "Ey Allah’n Resûlü! Ashabu'l-A'râf ne demektir?” diye

sorunca, Hz. Peygamber (saiiaRahu aleyhi veseiiem): "Babalarndan izin almadan Allah

için cihada çkanlardr. Bu kiiler ehit oldular, ehid olmalar cehenneme

girmelerine mani oldu, babalarna asi olmalar ise cennete girmelerine engel

oldu. Bunlar, cennete en son girecek olan kiilerdir " cevabn verdi .

3

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

«mim öyle buyurdu: "A'râf ahalisi, anne babalarndan izin almadan Allah

yolunda cihada çktklar için, anne babalarnn kendilerine kzgn olduklar

kiilerdir. Bunlarn ehid olmas cehenneme girmelerine, anne babalarna isyan

etmeleri de cennete girmelerine engel olmutur."

Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Muhammed b. el-Münkedir vastasyla,

Muzeyne'den bir kiiden bildirir: Resûlullah'a (sahliahu aleyhi «»Hem) A'râf ahalisi

sorulunca: "Babalarndan izin almadan cihada çkp ehid olan kiilerdir"

buyurdu.

Beyhakî, el-Ba’s
1

ta, Enes b. Mâlik'ten bildirir: Hz. Peygamber (saiieiiahj aleyhi

veseiiem): "Cinlerin müminlerinin sevabnn lehlerine olduu gibi cezalan

aleyhlerinedir" buyurunca, biz, cinlerin sevabn sorduk. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

metlim): “Bu kiiler A'râfta bekletilirler ve cennette Muhammed ümmetiyle

1

Taberârtî, M. el-Evsat (3053), M. es-Sa£îr (1/238, 239). Heysemî. Mecmuu ’z-Zevâid'de

(7/23) der ki: "Ravilerden Muhammed b. Mahled er-Ruaynî zayftr."
1 Beyhakî (115).

5 el-Metâlibu’l-Âliye’de (3985) geçtii üzere Hâris b. Ebî Usâme ve bn Cerîr (10/218).

el-Büsayrî der ki: "Bunun senedinde zayf bir ravi olan Muhammed b. Ömer el-Vâkidî

vardr."
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beraber olamazlar" buyurdu. Biz: "A'râf nedir?" diye sorunca ise:
"
Cennetin

duvardr. Orada nehirler akar, aaçlar biter ve meyveler yetiir" buyurdu .

1

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

bnu’l-Enbârî, el-Azdâd'da, Ebu’-eyh ve Beyhakî, el-Ba's’ta, Ebû Miclez’in

öyle dediini bildirir: "A'râf, üzerinde meleklerin durduu ve cennetliklerle

cehennemlikleri yüzlerinden tand yüksek bir yerdir. A'râf ehli, cennetlikler

cennete girmeden önce onlara: "Size selam olsun!" diye seslenirler

Cennetlikler cennete henüz girmeden, oraya girmeyi umarlar." Ebû Midez'e

"Yâ Ebû Miclez! Yüce Allah: «Erkekler» buyuruyor, sen ise melekler olduunu

söylüyorsun" denilince, Ebû Miclez: “Onlar dii deil, erkektir" karln
verdi .

2

bn Ebî eybe, Hennâd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "A'râf ahalisi, fakih ve alim olan salih bir

topluluktur" demitir .

3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Katâde'den, Hasan( Basrî'nin)

öyle dediini bildirir: "A'râf ahalisi kendini beenmi bir topluluktur."

Katâde, Müslim b. Yesârin: "Bunlar, borçlu olarak ölen kiilerdir" dediini

bildirir.

4

bn Cerîr'in Mücâhid'den bildirdiine göre, A’râf'takiler, cehennemlikleri

yüzlerinin siyahl ve gözlerinin maviliinden, Cennetlikleri ise yüzlerinin

beyazlklanndan tanyacaklardr.

3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre a'bî'ye, A’râf ehli sorulunca öyle cevap

verdi: Bana bildirildiine göre Yüce Allah, cennetlikleri cennete,

cehennemlikleri de cehenneme koyduktan sonra, A'râftakilerin yanna gelip:

"Neden burada durdurulmusunuz?" diye sorar. Onlar: "Sen bizim Rabbimiz,

bizi yaratansn ve bizi bizden daha iyi tanrsn" cevabn verince. Yüce Allah:

’ Beyhakî (1 17).

1
Saîd b. Mansûr (Tefsîr. 958), bn Cerîr (10/219- 221), bn Ebî Hâtim 5/1486 (8507),

bnu'I-Enbârî (sh. 369) ve Beyhakî (121).

3 Hennâd (203) ve bn Ebî Hâtim 5/486 (8506). bn Kesîr, Tefsirde (3/416, 417) der ki:

"Mücâhid'in bu yorumunda gariplik vardr."
4 bn Ebî Hâtim 5/1486 (8504, 8508).

5 bn Cerir (10/223).
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“Dünyadan hangi hal üzere aynldnz?" diye sorar. Onlar: “Allah'tan baka

ilah olmadna ahitlik ederek ayrldk" karln verince Yüce Allah: “Sizi,

Benden bakasna brakmam. Sevaplannz sizi ateten kurtard, günahlannz

da cennete girmenize engel oldu" buyurur.

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’n: “Sevaplar ve günahlan eit olan, A'râf

ehlinden olur" dediini bildirir.’

bn Cerîr, bn Mes'ûd'un: “Sevaplan ve günahlan eit olan, A'râf ehlinden

olur" dediini bildirir.

1

Abd b. Humeyd, Ebu’-eyh ve Beyhakî, el-Ba's’ta, Mücâhid'in, A'râf ehli

hakknda öyle dediini bildirir: “Bunlar, sevaplan ve günahlar eit olan bir

topluluktur. Bu kiiler cennet ve sehennem arasndaki bir sûrdadr. Bunlar,

cennete girmeyi umarlar ve cennete gireceklerdir."3

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Bunlar henüz girmeyen fakat cenneti

uman kimselerdir
"4

âyetini açklarken: “Allah, onlarn kalblerine bu ümidi

sâdece kendileri için diledii bir deerden dolay koymutur" demitir.

5

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû Ubeyde b. Muhammed b. Ammâr'a,

"Bunlar henüz girmeyen, fakat cenneti uman kimselerdir"
6
âyetinin mânâs

sorulunca: “Onlar cennete girmeden melekler kendilerine selam vermitir.

Melekler kendilerine selam verince, bu kiiler cennete girmeyi umut

ediyorlard" cevabn verdi.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî der ki: “A'râf ahalisi,

insanlar yüzlerinden tanrlar. Cennete götürülen bir grupla karlatklannda:

“Selam size olsun" derler. Cehenneme götürülen bir toplulukla

karlatklannda ise: “Allahm! Bizi zalimlerle beraber eyleme" derler .

7

’ bn Ebî Hâtim 5/1485 (8501).

' ibn Cerir (10/213, 214).

3 Beyhakî 8119).

3 A'râf Sur. 46
s Abdürrezzâk (1/230), bn Cerîr (10/226) ve bn Ebî Hâtim 1488 (8517).
s
A'râf Sur. 46

7 bn Cerîr (10/226, 228).
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Ahmed, Zühd’öe, Katâde'den, Ebû Huzeyfe'nin azatls Sâlim’in: "A’râf

ahalisinin bulunduu konumda olmay isterdim" dediini bildirir.

V Ijj jliîl »Ûj aIÎ I3|j

"Gözleri cehennemlikler yönüne çevrilince: «Rabbimiz! Bizi

zalimlerle beraber bulundurma» derler." (AVâf Sur. 47)

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

göre krime, "Gözleri cehennemlikler yönüne çevrilince..."’ âyetini

açklarken: "Onlarn yüzleri atete dalanr. Cennet halkn gördüklerinde ise

bu durum onlardan gider” demitir.
2

ibn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, bn Zeyd’in, "Gözleri

cehennemlikler yönüne çevrilince ..."3 âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: "Yüzlerinin kararm, gözlerinin dönüp beyazlnn görünmü

olduunu görünce, "Rabbimiz! Bizi zalimlerle beraber bulundurma,

derler."4

Abd b. Humeyd, Ebû Miclez’in, bu âyeti açklarken öyle dediini bildirir:

"Gözleri, cennet ehlinden cehennem ehline çevrilince, "Rabbimiz! Bizi

zalimlerle beraber bulundurma, derler."5

â (OJiL; Sl pi_J oiJü pir uj

û.ijiji; Vi^ S iLü iijüii

"(Yine) A’râf ahalisi simalanndan tandktan birtakm
adamlara seslenerek derler ki: «Ne çokluunuz, ne de

’ A'râfSur. 47
1 bn Cerîr (10/228) ve bn Ebî Hatim 5/1488 (8518).

3 A'râf Sur. 47
4 bn Cerîr (10/228) ve bn Ebî Hatim 5/1488 (8519).

5 bn Cerîr (10/228) ve bn Ebî Hatim 5/1488 (8519).
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taslamakta olduunuz büyüklük size hiçbir yarar

salamad. Allah'n, kendilerini hiçbir rahmete

erdirmeyeceine dair yemin ettiiniz kimseler bunlar m?»
(ve cennet ahalisine dönerek): «Girin cennete; artk size

korku yoktur ve siz üzülecek de deilsiniz» (derler)/'

(Araf Sur, 48. 41))

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "(Yine) A’râf

ehli simalarndan tandklar birtakm adamlara seslenerek derler ki: Ne

çokluunuz ne de taslamakta olduunuz büyüklük size hiçbir yarar

salamad" 1

âyetinde, kendilerine seslenilen kiiler, cehennem ahalisidir.

Onlara, “Sizin çokluunuz ve büyüklük taslamanz size fayda vermedi”

denilir. Allah, büyüklük taslayanlara: “Allah bunlan rahmete erdirmez' diye

yemin ettikleriniz A’râf ehli mi?” buyurarak: “Sonra A'râf ahalisine dönerek:

«Haydi, girin cennete. Size korku yok. Siz üzülecek de deilsiniz» der.”
J

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

Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre A'râf ahalisi, onlar yüzlerinin

siyahl ve gözlerinin dönüp beyazlnn görünmesinden tanrlar. 3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebû Miclez’in, "(Yine) A’râf

ehli simalarndan tandklar birtakm adamlara seslenerek derler ki ../
4

âyetini açklarken: “Bu olay, cennetlikler cennete girdii zaman olur”

dediini bildirir.
5

bn Ebî Hâtim, Süddî'nin, "(Yine) A’râf ahalisi simalarndan tandklar

birtakm adamlara seslenerek derler ki: Ne çokluunuz, ne de taslamakta

olduunuz büyüklük size hiçbir yarar salamad "6
âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: “A'râf ahalisinin yanndan zorbalardan bir grup geçince,

onlar yüzlerinden tanrlar ve: “Ne çokluunuz, ne de taslamakta olduunuz

büyüklük size hiçbir yarar salamad. Allah’n, kendilerini hiçbir rahmete

’ A'râf Sur. 48
1 bn Cerîr (10/229, 231) ve bn F.bî Hâlim 5/1489 (8522, 8523i 8528).

3 bn Cerîr (10/223) ve bn Ebî Hâtim 5/1487 (8510).

4 A'râf Sur. 48
5 bn Cerîr (10/219) ve bn Ebî Hâüm 5/1486 (8507, 8524).
6
A'râf Sur. 48
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erdirmeyeceine dair yemin ettiiniz kimseler bunlar m../'
1

diye

seslenirler. Zorbalarn, rahmete kavuamayacana dair yemin ettikleri

kiiler, zayflardr/’
2

bn Ebî eybe, bnuTMünzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine

göre krime, "Allah'n, kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceine dair

yemin ettiiniz kimseler bunlar m ..."3 âyetinde, rahmete eremeyeceine

dair yemin edilen kiilerin cennete girdiini söylemitir .

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Rabî b. Enes, "Girin

cennete; artk size korku yoktur ve siz üzülecek de deilsiniz, derler."b

âyetini açklarken öyle dedi: “Cehennemde olanlardan bazlan, Allah’n,

A’râf ahalisine rahmet etmeyeceine dair yemin etmilerdi. Allah bunlar

yalanlamtr. Resûlullah'nMaiiahu aleyh «sBiMashâbndan örendiimize göre bu

kiiler cennete en son girecek olanlardr.

6

/ ^
^ ^ #
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"Cehennem halk, cennet halkna: «Suyunuzdan veya

Allah'n sîze verdii nzktan biraz da bize verin!» diye

seslenirler. Onlar da: «Allah bunlar kâfirlere haram
klmtr» derler." (AVâf Sur. âo)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî,

uabu'l-îman’da bildirir: bn Abbâs’a: “Hangi sadaka daha üstündür?" diye

sorulunca, bn Abbâs öyle cevap verdi: Resulullah (tahMu Bieyhi matan): "En üstün

sadaka, (ihtiyaç sahiplerine) su vermektir. Cehennem ehlinin cennetliklerden

' A'râf Sur. 48, 49
J bn Ebî Hâtim 5/1489 (8525, 8529).

} A'râf Sur. 49
4 bn Ebî Hâtim 5/1490 (8530).

5 A'râf Sur. 49
4 bn Ebî Hâtim 5/1490 (8531) sadece ikinci ksm.
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yardm isterken : «Suyunuzdan veya Allah'n size verdii rzktan biraz da bize

verin!»' dediini duymadn m!" buyurdu .

3

Ahmed, Sa'd b. Ubâde'den bildirir: Sa’d'n annesi vefat edince: “Ey

Allah'n Resûlü! Onun için sadaka vereyim mi?" diye sordu. Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vBSBiem): "Evet" cevabn verince, Sa'd: “Hangi sadaka daha

faziletlidir?" diye sordu. Resûlullah (saMiehu Bieyhi veseliem): "(htiyaç sahiplerine) su

vermektir" cevabn verdi .

3

bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre ibn Abbâs, “Cehennem ehli, cennet

ehline: «Suyunuzdan veya Allah'n size verdii rzktan biraz da bize verin!»

diye seslenirler. Onlar da: «Allah bunlan kâfirlere haram klmtr» derler
"4

âyetini açklarken öyle dedi: “Kii, kardeine seslenip: «Ey kardeim, bana

yardm et, ben yandm, bana su ver» der, bu kiinin kardeine: «Ona cevap

ver» denilince, «Allah bunlar kâfirlere haram klmtn» der."5

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim, Ebû Sâlih'in öyle dediini bildirir: Ebû

Tâlib hastaland zaman kendisine: “Yeenine haber göndersen de,

iyilemen için cennetinden sana bir salkm üzüm yollasa" dediler.

Gönderdikleri kii geldiinde, Hz. Ebû Bekr de oradayd. Hz. Ebû Bekr, (gelen

kiiye): “Allah bunlar kâfirlere haram klmtr" dedi .

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî, âyette

geçen nzktan kastedilenin yemek olduunu söyledi .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Zeyd’in, "Cehennem ehli, cennet ehline:

«Suyunuzdan veya Allah'n size verdii rzktan biraz da bize verin!» diye

1

Araf Sur. 50

* bn Ebî Hâtim 5/1490 (8533) ve Beyhakî 3/221 (3380).

3 Ahmed 37/124 (22459). Müsned'm muhakkikleri, ravilerinin güvenilir ve Buhari ile

Müslim'in ravileri olduunu söylediler.

4 A raf Sur. 50
3 bn Ebî eybe 13/369), Hennâd (288), bn Cerîr (10/236) ve bn Ebî Hâtim 5/1490

(8532).

‘ bn Ebî eybe (13/173, 5/1491 (8536).

7 bn Cerîr 810/235) vc bn Ebî Hatim 5/1490, 1491 (8534).
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seslenirler. Onlar da: «Allah bunlar kâfirlere haram klmtr» derler"

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Cehennem ahalisi, cennetliklerden

su ve yemek isterler; ama Allah, onlara cennet yiyeceini ve içeceini haram

klmtr.” 2

Abdullah b. Ahmed, Zühd'ün zevaidi olarak ve Beyhakî, uabu'l-îman’da,

Akîl b. Sumeyr er-Riyâhî'nin öyle dediini bildirin Abdullah b. Ömer souk su

içti ve hçkrarak alamaya balad. Kendisine: “Neden alyorsun?” diye

sorulunca, öyle devam verdi: “Yüce Allah'n Kitab'nda olan: "Kendileriyle,

arzuladklar eyler arasna artk engel konur"3 âyetini hatrladm ve

cehennemliklerin, sadece souk suyu arzulayacaklann anladm. Yüce Allah,

onlann: “Suyunuzdan veya Allah'n size verdii rzktan biraz da bize verin"

diyeceini bildirmitir.”4

Buhârî ve bn Merdûye, Ebû Hureyre’den, Resûlullah'n (saiiiiahu Biayh «esellem)

öyle buyurduunu nakleder:
"Kyamet günü Hz. brahim, babasn yüzü

kararm ve toz içinde görüp: «Yâ Rab! Sen bana, beni zelil etmeyeceini

vaadetmitin. imdi ise babamn bu vaziyetinden daha fazla âr ve hayay icap

ettiren hangi zelillik olabilir ?» diye yalvarr. Yüce Allah ise ona: «Ben Cenneti

kâfirlere haram kldm » buyurur."5

uir juiuiiî
f
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“0 kâfirler ki, dinlerini bir elence ve oyun edindiler de

dünya hayat onlan aldatt. Onlar, bu günleri ile

karlaacaklarn unuttuktan ve âyetlerimizi bile bile inkâr

ettikleri gibi biz de bugün onlar unuturuz." (A'râf Sur. 5 1

)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta

bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlar, bu günleri ile karlaacaklarn

’ A'râf Sur. 50
J bn Cerir (10/235- 237) ve bn Ebî Hafim 5/1491 (8535, 8537).

3 Sebe Sur. 54
4 Abdullah b. Ahmed (sh. 190) ve Beyhakî (4614).

5 Buhârî (4769).
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unuttuklar ve âyetlerimizi bile bile inkâr ettikleri gibi biz de bugün onlar

unuturuz"
1

âyetinin: “Nasl ki onlar bize kavuacaklar gün için amel etmeyi

braktlarsa, biz de onlar cehennemde brakrz" mânâsnda olduunu

söyledi .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Allah, hayr

hususunda onlar unuttu, yani kulak ard etti. er hususunda onlar unutmad.

Yani erri onlara tatbik etti" dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre "Biz de bugün

onlar unuturuz"' âyetinden kastedilen, onlarn cehennemde

terkedilmesidir.

3

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "Onlar,

bu günleri ile karlaacaklarn unuttuklar ve âyetlerimizi bile bile inkâr

ettikleri gibi biz de bugün onlar unuturuz
"6

âyetinin, onlann, kyamet günü

için amel yapmay terk ettikleri gibi rahmet yönünden terk edilmeleri

mânâsnda olduunu söyledi .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Yezîd b. Ebî Mâlik der ki: “Cehennemde,

atlanlarn orada unutulduu kuyular vardr. Kii oraya atld zaman dibine

yetmi ylda ular."

Zj+Ki? Jj JJ ja jilJl jjÂj iijb jÂj çjj <Ljt; VJ üjjkj J*

^Jül£ jiAsi jS jî IsJ *UÎ * d J«i ÛJ

üjjzâj jj\S U ’bj*?**' ^ ^
"Kitab n haber verdii sonuçtan baka bir ey mi

bekliyorlar? Sonuç gelip çatt gön, önceleri onu unutmu

’ A'râfSur. 51

1 bn Cerîr 810/238), bn Ebî Hatim 5/1492 (8543) ve Beyhakî (1026).

3 bn Cerîr (10/239) ve bn Ebî Hatim 5/1492 (8546).

4 A'râfSur. 51

5 bn Cerîr 810/239) ve bn Ebî Hatim 5/1492 (8544).
6
A'râf Sur. 51

7 bn Cerîr (10/239) ve bn Ebî Hatim 5/1492 (8545, 8548).
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olanlar, «Rabbimizin peygamberleri üphesiz bize gerçei
getirmiti, imdi bize efaat etsin, yahut geriye çevrilsek de

ilediklerimizin baka türlüsünü ilesek» derler. Dorusu
kendilerini mahvetmilerdir, uydurduktan eyler onlan

koyup kaçmlardr/7

(AV&f Sur. 53)

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde’den

bildirdiine göre âyette geçen (iLb) kelimesi, âkbet anlamndadr.’

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

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, âyette geçen (L^fe) kelimesinden

kastn vaad edilen azab, onlann unutmasndan kastedilenin ise, yüz

çevirmeleridir .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçer

sonucun gelip çatt günden kastedilen, kyamet günüdür .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: (L3I3)

ifadesini açklarken: “Bundan kast, âkbet ve sonuçlardr. Bedir sava,

kyamet günü gibi yerlerde gerçeklemesi vaad edilen eylerdir" demitir .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Rabî b. Enes„

bu âyeti açklarken öyle dedi: “Hesab günü tamamlanp, cennet ehli

cennete, cehennem ehli de cehenneme girinceye kadar; onun te'vîlinden bir

ey gelmekte devam eder. Ancak o gün te'vîli tamamlanm olur. "Sonuç

gelip çatt gün"5 sözünden kastedilen gün, Yüce Allah’n dostlarna ve

dümanlanna amellerinin karln verecei gündür. O gün, "...önceleri onu

unutmu olanlar, «Rabbimizin peygamberleri üphesiz bize gerçei

getirmiti, imdi bize efaat etsin, yahut geriye çevrilsek de ilediklerimizin

baka türlüsünü ilesek» derler ...."
6

' Abdürrezzâk (1/230), bn Cerîr (10/241) ve bn Ebî Hâtim 5/1494 (8563).

1

ibn Cerîr (10/241, 244) ve bn Ebî Hâtim 5/1494, 1495 (8561, 8564).

i bn Cerîr (10/242) ve bn Ebî Hâtim 5/1494 (8559).

4 bn Cerîr (10/242) ve bn Ebî Hâtim 5/1494 (8558).

s A raf Sur. 53
6
A'râf Sur. 53. bn Cerîr (10/242) ve bn Ebî Hâtim (5/1494, 1495 (8560, 8567).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd, âyette geçen

(Ljt) kelimesinin, gerçekleme mânâsnda olduunu söyleyip: "...ite bu;

vaktiyle gördüüm rüyann gerçeklemesidir..."’ âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Uydurduklar eyler

onlar koyup kaçmlardr" 2 sözünden kast, dünyada söyledikleri

yalanlardr .

3

bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre “Uydurduklar eyler onlar

koyup kaçmlardr"4 sözünden kast, irk komalandr .
5

Jj> rfjüi p çii ÎL. Jf jijMij oijUJJi jl* â 01

ç
jiîlj ^>31

^Jui ii iijii ^i\j jLü y St .>1

'üphesiz ki Râbbiniz, gökleri ve yeri alt günde yaratan,

sonra Ar’a istiva eden, geceyi, durmadan kendisini

kovalayan gündüze bürüyüp örten; Güne'i, Ay' ve yldzlan
emrine boyun emi durumda yaratan Allah'tr. Bilesiniz ki,

yaratmak da, emretmek de O'na mahsustur Âlemlerin Rabbi

Allah ne yücedir!" (AVaf Sur. 54)

Ebu'-eyh, Sumayt’n: “Yüce Allah, "üphesiz ki Râbbiniz, gökleri ve yeri

alt günde yaratan, sonra Ar'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini

kovalayan gündüze bürüyüp örten; Güne'i, Ay' ve yldzlar emrine boyun

emi durumda yaratan Allah’tr. Bilesiniz ki, yaratmak da, emretmek de

O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir
"6

âyetiyle, bizlere beyan

etmektedir” dediini bildirir.

’ Yûsuf Sur. 100

* A’râf Sur. 53
3 bn Ebî Hatim 5/1496 (8570).

* A’râf Sur. 53
s bn Ebî Hatim 5/1496 (8571).

6 A raf Sur. 54
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bn Ebi'd-Dünyâ, ed-Dua’da ve Hatîb, Tarih'te, Haan b. Ali'nin öyle

dediini bildirir: "Ben, Yüce Allah'n, u yirmi âyeti okuyan her zalim

sultandan, azgn eytandan, zarar veren vahi hayvanlardan, dümanlk eden

her hrszdan koruyacana kefil olurum. Bunlar: Âyetu'l-Kürsî, A'râf

Sûresinden, "üphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri alt günde yaratan, sonra

Ar'a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp

örten; Güne'i, Ay' ve yldzlar emrine boyun emi durumda yaratan

Allah’tr. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Âlemlerin

Rabbi Allah ne yücedir"
1

diye balayan üç ayet, Sâffât Sûresinin ilk on âyeti,

Rahman Sûresinden "Ey cin ve insan topluluklar! Göklerin ve yerin

çevresini ap geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin! Ama Allah’n verdii bir

güç olmakszn geçemezsiniz ki!..."
3

ile balayan üç âyet ve Har Sûresinin

sonudur.”3

bn Ebî Hatim, Sa’d b. shâk b. Ka'b b. Ucra'dan bildiriyor: "üphesiz ki

Rabbiniz, gökleri ve yeri alt günde yaratan, sonra Ar’a istivâ eden, geceyi,

durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; Güne'i, Ay' ve

yldzlar emrine boyun emi durumda yaratan Allah’tr. Bilesiniz ki,

yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne

yücedir"4
âyeti nazil olduu zaman, Bedevilerden olduklan zannedilen büyük

bir süvari grubuyla karlald ve: “Siz kimsiniz?” diye soruldu. Onlar: “Biz

cinlerdeniz. Bu âyet bizi Medine’den çkard” dediler.

3

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Ubeyd b. Ebî Merzûk der ki: Uyuyaca

zaman, "üphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri alt günde yaratan, sonra

Ar’a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp

örten; Güne'i, Ay' ve yldzlar emrine boyun emi durumda yaratan

Allah’tr. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin

Rabbi Allah ne yücedir"
6
âyetini okuyan için bir melek sabaha kadar kanadn

gerer ve bu kii malnn çalnmasndan korunur.”

’ A’râf Sur. 54
1 Rahman Sur. 33

3 Hatîb (4/127).

4 A’râf Sur. 54
s bn Ebî Hatim 5/1496 (8572).

6
A’râf Sur. 54
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Ebu'-eyh, Ömer b. Abdulazîz'in arkada Muhammed b. Kays'n öyle

dediini bildirin Medine halkndan bir adam hastalannca bir grup gelerek

kendisini ziyaret etti ve gelenlerden birisi: "üphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve

yeri alt günde yaratan, sonra Ar'a istiva eden, geceyi, durmadan kendisini

kovalayan gündüze bürüyüp örten; Güne'i, Ay' ve yldzlar emrine boyun

emi durumda yaratan Allah'tr. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de

O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir"' âyetini okudu. Adam

okumay bitirince, hasta olan kii kalkp oturdu ve o günün gündüzüyle

gecesini secdede geçirdi. kinci gün ailesi adama: "Sana afiyet veren Allah’a

hamd olsun" deyince adam: "Canm almak için bir melek gönderildi. O adam

bu âyeti okuyunca, melek secdeye kapand, ben de onunla beraber secde

ettim. Melek imdi ban secdeden kaldrd" deyip ruhunu teslim etti.

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs,

"üphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri alt günde yaratan ..."
1
âyetindeki

günlerin, (Dünya günleriyle) bin yl uzunluunda olduunu söyledi .
3

Semmûye, FevâicTde, Zeyd b. Erkam’n öyle dediini bildirir: "Yüce Allah,

gökleri ve yeri alt günde yaratt, bu alt günden her birinin, Ebû Câd, Hevvâz,

Huttî, Kelemûn, Se’fas, Karât gibi ismi vardr."

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

Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sifât’ta, Mücâhid’in öyle dediini bildirir: "lk önce,

Ar, su ve hava yaratlmtr. Yeryüzü sudan yaratld. Allah, yeri yaratmaya

pazar günü balam pazartesi, sal, çaramba ve perembe günleri devam

etmi, cuma gününde ise yaratma iini tamamlamtr. Fakat Yahudi'ler,

cumartesi gününü kutsal kabul etmilerdir. O alt günden her bir gün sizin,

saydnz günlerden bin sene gibidir."
4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime der ki: "Yüce Allah, gökleri, yeri

ve ikisi arasndakileri Pazar günü balam, sonra cuma günü üç saatte Ar'a

istiva etmitir. lk saatte, insanlarn, Rablerine dua edip yönelmesi için

’ A’râf Sur. 54
1
A’râf Sur. 54

3 bn Ebî Hâtim 5/1496 (8575).

4
Feth'tv (6/290) geçtii üzere bn Abbâs, bn Ebî eybe (14/106), bn Cerîr (10/240,

246) ve Beyhakî (806).
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güneleri yaratmtr. Bir saatte de, insanolu öldüü zaman (açkta

braklmayp) gömülmesi için insandan çkan pis kokuyu yaratmtr.'

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Siföfta, Hayyân el-A'rac'dan bildirir Yezîd b. Ebi

Müslim, Câbir b. Zeyd'e bir mektup yazarak, yaratln balangcn sorunca,

Câbir “lk olarak, Ar, su ve Kalem yaratlmtr. Bunlardan hangisinin ilk

önce yaratldn ise Allah daha iyi biliri' cevabn verdi.
J

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki: “Allah, gökleri

ve yeri Pazar günü yaratmaya balam, pazartesi, sal, çaramba ve

perembe ve cuma günlerinde ise yaratma iini tamamlamtr. O alt günden

her bir günü (sizin, saydnz günlerden) bin sene uzunluunda yapt." 3

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Hz. Peygamber

(srfaiiBhu aterti «sekin) elimden tutup öyle buyurdu: "Ey Ebû Hureyre! Allah,

gökleri, yeri ve ikisi arasndakileri alt günde yaratm, sonra Ar'a istiva

etmitir. Topra cumartesi, dalan pazar, aaçlan pazartesi, falan eyi sal,

nuru çaramba, hayvanlan perembe, Hz. Âdem'i de cuma günü gündüzün

sonunda yaratmtr. "4

ibn Ebî Hatim, Katâde'nin: “Yüce Allah, yedinci gün Ar'a istiva etmitir"

dediini bildirir.

Firyâbî'nin Mücâhid'den bildirdiine göre Yüce Allah Ar’a istiva etmitir.

bn Merdûye ve Lâlekâî, es-Sünne'de, müminlerin annesi Ümmü

Seleme’nin: “Sonra Ar'a istiva eden'’5 âyetini açklarken: “stivann nasl

olduu aklla idrak edilemez, istivann gerçekletii ise bilinen bir eydir.

stivay ikrar etmek imanl olmak, inkar etmek ise küfürdür" dediini bildirir.
6

Lâlekâî'nin bn Uyeyne'den bildirdiine göre Rabîa'ya: “Yüce Allah Ar’a

nasl istiva etti?" diye sorulunca, Rabîa: “stiva bilinen bir eydir. Nasl olduu

1 bn Ebî Hatim 5/1497 (8577).

1 Beyhakî (805).

3 bn Ebî eybe (14/126).

4 Daha önce geçen (1/212, 213) bakn.
s A’râf Sur. 54
6
Lâlekâî (663) muhakkiki, senedinin zayf olduunu söylemitir.
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ise aklla idrak edilemez. Allah gönderir, peygamber tebli eder, bize ise

tasdik etmek düer" cevabn vermitir .

1

Beyhakî, el-Esmâ ve'-Siföfta, Abdullah b. Sâlih b. Ibn Müslim vastasyla:

"Rabîa'ya bu soru soruldu” deyip ayn rivayette bulundu .

2

Lilekâî'nin Câfer b. Abdillah’tan bildirdiine göre bir kii Mâlik b. Enes'e

gelerek: "Ey Ebû Abdillah! Âyette geçen istiva nasl olmutur?” diye sorunca,

Mâlik’in hiçbir soruya cevap verirken bu kadar zor durumda kalp terleyerek

kendinden geçtiini görmedim. Mâlik'in bu halini gören oradakiler sessizce

beklediler ve Mâlik kendine gelince: "istivann nasl olduu aklla idrak

edilemez, ama istivann gerçekletii de bilinen bir eydir. Buna iman etmek

vacip, bu konuda soru sormak bidattir. Senin (bu soruyla) dalalete dümü
olmandan korkarm” deyip adam yanndan çkartt .

3

Beyhakî'nin Abdullah b. Vehb'in öyle dediini bildirir: Mâlik b. Enes'in

yanndayken bir adam girip: "Ey Ebû Abdillah! "Rahman, Ar’a istiva

etmitir
"4 âyetinde geçen istivann gerçeklemesi nasl olmutur?” diye

sorunca, Mâlik'i ter bast. Sonra ban kaldrp: "Rahmân, kendini vasfettii

ekilde Ar'a istiva etmitir. Ona: «Nasl?» diye sorulmaz. Ona, nasl olduu

sorulmaz. Sen bidat sahibi kötü bir insansn. Bunu buradan çkannz” dedi ve

adam oradan çkardlar.
5

Beyhakî, Ahmed b. Ebi’l-Havârî’den, Süfyân b. Uyeyne'nin öyle dediini

bildirir: "Allah, Kitab'nda kendini nasl vasfetmise, mânâsn okunduu gibi

kabul edip bu konuda susmak ve yorum yapmamak gerekir.”
6

Beyhakî, ishâk b. Mûsa’dan, bn Uyeyne'nin öyle dediini bildirir: "Allah,

kendini nasl vasfetmise, mânâsn okunduu gibi kabul etmek gerekir. Bu

’ Lâlekâî (665). eyhu'l-slâm, bn Teymiyye der ki: "Bu söz, Mâlik'in hocas

Rabîa'dan sabittir. Fetâvâ (5/365).

1 Beyhakî (868).

3 Lâlekâî (664).

4 Tâha Sur. 5

5 Beyhakî (866). bn Hacer, Fethu'l-Bâr?de (13/406, 407) senedinin ceyyid olduunu
söylemitir.

6 Beyhakî (869). bn Hacer, Felhu'l-Bârî'de (13/407) senedinin sahih olduunu
söylemitir.
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konuda Allah ve peygamberleri dnda hiç kimsenin yorumda bulunma hakk

yoktur.”
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Ebû sa der ki: “Yüce Allah Ar'a istiva

ettii zaman bir melek secdeye kapand ve bu melek kyamet gününe kadar

secdede katacaktr. Kyamet günü geldii zaman da ban kaldrp: “Ey

Rabbim! Seni noksanlklardan tenzih ederim. Sana hakkyla ibadet edemedim

ancak, Sana ortak komadm ve Senden bakasn dost edinmedim” diyecek.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: “Gecenin

gündüzü bürümesinden kast, gündüzünn götürmesi ve durmadan

kovalayp peinden gitmesidir” demitir.
2

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi süratli mânâsndadr. 3

bn Ebî Hâtim, Katâde'nin (3l^M jdj sözünden kastedilenin, geceyi

gündüze giydirmesi mânâsnda olduunu söylediini bildirir/

Taberânî, M. el-Evsafta, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Enes’ten,

Resûlullah'n (saiidahu aleyh vesellem) öyle buyurduunu nakleden “Güne, Ay, ve

yldzlar, Ar'n nurundan yaratlmtr."5

bn Ebî Hâtim’in Süfyân b. Uyeyne'den bildirdiine göre, âyette geçen

(^UJ) kelimesinden kast, Ar'n altnda, (>&li) kelimesinden kastedilen ise

üstünde olandr.
6

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât'ta, Süfyân b. Uyeyne’nin,

"(.^iîJ) kelimesinden yaratlmlar, (^Alli) kelimesinden kastedilen ise Allah'n

kelamdr” dediini bildirir.
1

’ Beyhakî (906).

1 bn Cerîr (10/246) ve bn Ebî Hâtim 5/1497, 1498 (8581 ve 85B2'den sonra).

3 bn Ebî Hâtim 5/1498 (8582).

4 bn Ebî Hâtim (7/2219).

5 Taberânî (6062). Hcysemî, Mecmau ’z-Zevâid’de (8/132) der ki: "Raviierden Ma'kil b.

Mâlik'i, bn Hibbân güvenilir bulmu, Ezdî ise metruk olduunu söylemitir. Ravilerin

içinde tanmadm bir kii vardr."
6 bn Ebî Hâtim 5/1498 (8587).
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ibn Cerîr, Abdulazîz e-âmî'den, o da Resûlullah'n Miaiiahu aleyhi nseiiem)

sohbetinde bulunan babasndan, O'nun (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu

nakleder: "Yapt salih amelden dolay Allah'a hamd etmeyip kendi nefsim

öven kiinin ameli boa gider. Allah'n emirden bir ksmn kullarna tahsis

ettiini söyleyen de, Yüce Allah'n «Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de

O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir

»

2

buyruuna göre,

peygamberlere indirileni inkâr etmitir."1

j V Û\ lÜj Ip >SI

"Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarn. Dorusu O, an
gidenleri sevmez/' (A'râf Sur. 55)

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs, âyeti

açklarken "Allah'a gizlice yalvann. Allah ne duada, ne de baka eylerde

haddi aanlar sevmez" dedi/

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "(l açktan, ise gizli

demektir" demitir.

bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyr'in bu âyeti açklarken (l sükunet içinde,

(41^3) ise sessizce demektir. Âyet, dünya ve âhiret için dua edenin alçak

sesle ve sükunet içinde hacetini Allah’a arz edilmesinin gerektiini

bildirmektedir. An gitmekten kastedilen ise, mümin erkek veya kadna:

"Allahm! Bunu rezil et, lanet et" gibi dua edilmemesidir. Bu ekilde yaplan

dua, haddi amak saylmaktadr.5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Miclez, "Dorusu O

ar gidenleri sevmez"
6
âyetini açklarken: "Yüce Allah'tan, peygamberlerin

makamn istemeyiniz" demitir.7

1 bn Ebî Hatim 5/1498 (8586) ve Beyhakî (548, uzun bir metinle rivayet etti).

* A'râf Sur. 54
J bn Cerir (1 ü/247).

4 bn Cerîr (10/248, 249).

5 bn Ebî Hatim 5/1499, 1500 (8592, 8593, 8596).
6
A'râf Sur. 55

7 bn Cerîr (10/249).
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bn Ebî Hâtim, Zeyd b. Eslem'in: "Açktan dua yapmak, haddi amak
olarak kabul edilirdi" dediini bildirir .

1

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "üphesiz ki Rabbiniz, gökleri

ve yeri alt günde yaratan, sonra Ar’a istiva eden, geceyi, durmadan

kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; Güne'i, Ay' ve yldzlar

emrine boyun emi durumda yaratan Allah'tr. Bilesiniz ki, yaratmak da

emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir"' âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: "Yüce Allah size kudretini, azametini ve

celâlini bildirirken, hemen ardndan nasl dua edeceinizi beyan ederek:

"Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarn. Dorusu O, ar gidenleri

sevmez"3 buyurdu. unu bilin ki, duann bazsnda haddi amak vardr.

Gücünüz yeterse haddi amaktan ve dümanlktan uzak durunuz. Allah'tan

baka güç sahibi yoktur. Bize bildirildiine göre, Benî Süleym'e mensup

Mücâlid b. Mes'ûd, dua ederken sesini yükselten bir topluluk görünce

yanlanna gidip: "Ey topluluk! Siz, ya öncekilerden üstün olan bir ey yaptnz

ya da helak oldunuz” dedi. Bunun üzerine bu topluluk teker teker oradan

ayrlp bulunduklan yeri terkettiler.

Bize ulatna göre bn Ömer dua ederken ellerini kaldran bir toplulua

uraynca: "Bu topluluk niye el uzatyor? Vallahi, eer en uzun dan banda

olsalar Allah'a bundan daha fazla yakn olamazlar" dedi. Katâde devamla

öyle der: "Allah'a, Ona itaat ederek yaklalr. Allah'a dua edeceiniz zaman,

sükun, vakar, güzel bir hâl ve sözlerle ediniz."

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim

ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Abdullah b. Muaffel, olunun: "Allahm!

Cennete girdiim zaman, senden Cennetin sandaki beyaz kökü istiyorum"

dediini duyunca: "Evladm! Allah’tan cenneti iste, cehennemden Allah’a

’ bn Ebî Hâtim 5/1500 (8598).

1 A'râfSur. 54

3 A'râf Sûr 55
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sn. Ben, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi ffiSBiiem): «Bu ümmette, duada ve temizlikte

haddi aan bir topluluk olacaktr» buyurduunu duydum" dedi .

1

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Sa'd b. Ebî Vakkâs,

oullarndan birinin: "Allahm! Senden cenneti, nimetlerini, güzelliini, unlar

ve unlan isterim. Cehennemden, cehennemin zincirlerinden,

bukalarndan, sana snnm" dediini duyunca öyle dedi: "Yüce Allah’tan,

birçok hayr isteyip birçok erden Kendisine sndn. Ben Resûlullah’n (saüaiiahu

aleyhi resellem): «Duada haddi aan bir topluluk gelecek» buyurup: "Rabbinize

gönülden ve gizlice yalvarn. Dorusu O ar gidenleri sevmez'2
âyetini

okuduunu duydum. Senin: «Allahm! Senden Cenneti ve beni cennete

yaklatracak söz veya amelleri istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme

yaklatracak söz veya amellerden da Sana snrm» demen yeterlidir .’’3

Ebu'-eyh, Rabî’nin, bu âyeti açklarken: "Yüce Allah’tan, sana

yasaklanan veya istemeye hakkn olmayan eyi istemekten sakn" dediini

bildirir.

bnu’l-Mübârek, bn Cerîrve Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî’nin) öyle dediini

bildirir: "Önceleri, çokça dua ederler, ama sesleri duyulmazd. Dualar gizlice

ve Rableriyle aralarnda olurdu. Bu konuda Yüce Allah: "Rabbinize gönülden

ve gizlice yalvarn. Dorusu O, ar gidenleri sevmez"4 buyurmaktadr. Yine

Yüce Allah, salih bir kulu zikretmi ve bu kiinin: "O, Rabbine içinden

yalvarmt"5 âyetinde belirtildii üzere içinden yalvarmasndan raz

olmutur .

6

1 bn Ebî eybe (10/288), Ebû Dâvud (96), bn Mace (815), bn Hibban (6763, 6764),

Hâkim (1/162, 540) ve Beyhakî (1/196, 197). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 87).

1 A'râfSûr 55
3 Tayâlisî (197), bn Ebî eybe (10/288), Ahmed 3/80, 146 (1483, 1584), Ebû Dâvud

(1480) ve bn Ebî Hâtim 5/1500 (8595). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud,

1313).

*
A'râf Sûr 55

5 Meryem Sur. 3

6 bnu'l-Mübârek (140) ve bn Cerîr (10/247, 248).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc, bu âyeti açklarken

öyle dedi: “Duada haddi amak: Sesi yükseltmek ve barp çararak dua

etmektir. Halbuki dua, boyun eerek sükunet içinde yaplmaldr."’

“Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk

yapmayn. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.

Muhakkak ki iyilik edenlere Allahn rahmeti çok yakndr."
(A'râf Sur. 56)

bn Ebî Hâtim, Ebû Salih’in, bu âyeti açklarken: “Peygamberler ve

ashâblar slah ettikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayn” dediini

bildirir.
1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Bekr b. Ebî Ayyâ'a: "Islah

edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayn"5 âyeti sorulunca

öyle dedi: “Yüce Allah, Hz. Muhammed'i (uiigiiahu aleyhi veseiiem), bozulmu olan

yeryüzü halkna gönderdi. Yüce Allah onlan Hz. Muhammed (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

ile slah etti. Hz. Muhammed’in Maiiahj aleyh. veseHem) getirdiinin tersine çaran,

yeryüzünde bozgunculuk yapm saylr."

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Ebû Sinan, bu âyeti: “Ben, helal

kldklanm, haram kldklanm ve hadlerimi belirttim. Bunlar bozmayn"

eklinde açklamtr.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Islah edilmesinden sonra

yeryüzünde bozgunculuk yapmayn. Allah'a korkarak ve (rahmetini)

umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'n rahmeti çok

yakndr"4
âyetini açklarken öyle dedi: “Burada kastedilen, Allah'tan

korkarak, yanndakileri ümit ederek dua etmektir. Allah’n rahmeti

’ bn Cerîr (10/249).

1 bn Fbî Hâtim 5/1501 (8600).

3 A'râf Sûr 56
4
A'râf Sûr 56
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müminlere yakndr. Allah'a iman etmeyen ise yeryüzünde bozgunculuk

yapanlardan saylr.”

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Matar el-Varrâk’n öyle dediini bildirir:

“Allah'a itaat ederek O'nun, vaadini yerine getirmesini isteyiniz. O,

rahmetinin ihsan edenler üzerinde çok yakn olmasna hükmetmitir.”'

'*&^ 40*1 li|> jg \y£ cy y-y. *JJI jij

^ cLüJif oIja^3I j* *j l *L*Jl aj lijjjU jJlJ olJ*

hyjsü i&i Jyi\

“Rahmetinin önünde, müjdeci olarak rüzgarlar gönderen
Allah'tr. Rüzgarlar, yamur yüklü bulutlan tadnda, onu
ölü bir memlekete gönderir, su indirir ve onunla her türlü

ürünü yetitiririz; ölüleri de bunun gibi diriltip, çkannz;
belki bundan ibret alrsnz/’ (Arif Sur. 57 )

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim bu âyeti (£l eklinde çoul

olarak, (l>iû) kelimesindeki (v ) harfini ötreli, (,ji) harfini sakin ve sonu da

tenvinli olarak okumutur.

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Süddî'nin bu âyet hakknda öyle

dediini bildirir: “Allah rüzgarlan gönderir ve rüzgarlar bulutlan, gökle yerin

birletii yerden getirdikten sonra Allah bulutlan semada diledii gibi yayar.

Sonra semann kaplarn açp bulutlann üzerine su akar, bundan sonra

bulutlardan yamur yaar.”4

’ bn Ebî Hâtim 5/1501 (8604).
i
Nâfi, Ebû Cafer, Ebû Amr, Yâkub, bn Âmir ve Asm bu kelimeyi çoul, dierleri ise

tekil olarak okumutur. en-Ner (2/168).

3 bn Âmir, (#) kelimesini (çij) eklinde okumutur. Hamza, Kisâî ve Halef, (çiî)

eklinde, dierleri ise (;ü) okumulardr, en-Ner (2/202).

4 bn Cerîr (10/254) ve bn Ebî Hâtim 5/1501 (8605).
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bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette

geçen müjdeci kelimesinden kast, insanlarn Allah’n gönderdii rahmetle

(yamur) birbirini müjdelemesidir.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah el*Yemânî, bu âyeti

eklinde okumutur.

2

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen

rahmetten kast yamurdur, "ölüleri de bunun gibi diriltip, çkarrz ..."5

sözü ise, “Suyun vastasyla bitkinin bittii gibi, sizi de öldükten sonra diriltip

çkarnz” mânâsndadr.

4

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

Ebu'-eyh, Mücâhid’in, "Ölüleri de bunun gibi diriltip, çkarrz ..."5 sözünü

açklarken öyle dediini bildirir: “Allah, ölüleri çkarmak istedii zaman

yamur yadrr ve yer yarlr. Sonra ruhlar gönderir ve her ruh kendisine ait

olan bedene girer. Allah, yeryüzünü yamurla dirilttii gibi, bu ekilde ölüleri

diriltir
.’’6

l3 JL5T JL^ S/} -ÜJlj

"Rabbînîn izniyle güzel memleketin bitkisi (güzel) çkar;

kötü olandan ise faydasz bitkiden baka birey çkmaz. te
biz, ükreden bir kavim için âyetleri böyle açklyoruz."

(A'râf Sur. 58)

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’n, "Rabbinin izniyle

güzel memleketin bitkisi (güzel) çkar; kötü olandan ise faydasz bitkiden

baka birey çkmaz. te biz, ükreden bir kavim için âyetleri böyle

' bn Ebî Hâtim 5/1502 (8607).

' bn Ebî Hâtim 5/1502 (8608).

1 A'râf Sûr 57
4 bn Cerir (10/254, 255) ve bn Ebî Hâtim 5/1502, 1503 (8609, 8614).

5 A'râf Sûr 57
6 bn Cerir 810/256) ve bn Ebî Hâtim 5/1503 (8613, muhtasar olarak).
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açklyoruz"' âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Allah, mümini güzel

topraa benzetmi, güzel topran meyvesinin de güzel olacan bildirerek,

müminin de hem kendisinin, hem amelinin güzel olduuna iaret etmitir.

Kafiri de bereketsiz olan tuzlu ve çorak topraa benzetmi, tpk çorak

toprak gibi kafirin de hem kendisinin, hem de amelinin kötü olacana iaret

etmitir."

1

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

bildirdiine göre Mücâhid, "Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi

(güzel) çkar; kötü olandan ise faydasz bitkiden baka birey çkmaz. te
biz, ükreden bir kavim için âyetleri böyle açklyoruz

"3
âyetini açklarken

öyle dedi: "Yeryüzünde çorak toprak ve baka eyler olduu gibi

Âdemoullar arasnda iyi olan kimseler de kötü olan kimseler de vardr."4

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "Rabbinin

izniyle güzel memleketin bitkisi (güzel) çkar; kötü olandan se faydasz

bitkiden baka birey çkmaz"5
âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

"Allah'n Kitabn dinleyip anlayan ve onu alp amel ederek faydalanan

mümin, yamur yap bol ve güzel bitki çkaran memlekete benzetilmitir.

Allah'n Kitabn dinleyip anlamayan, onunla amel edip faydalanmayan kafir

ise, yamur yamasna ramen, hayvanlann yemesi için bitki çkarmayan

memlekete benzetilmitir."

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî der ki:

"Allah, bu misali kalpler için vererek: "Yamur yanca, Allah’n izniyle güzel

memleketin bitkisi çkar. Kötü olan ise çorak olan yerdir. Böyle yerin bitkisi

faydasz olur. Kalpler de böyledir. Kur'ân müminin kalbine inince ona iman

eder ve iman kalbinde sabit olur. Tpk kötü memleketin faydasz bitkileri

çkard gibi, inen Kur'ân, kafirin kalbine girince orada faydalanaca hiçbir

1

A’râf Sûr 58
: bn Cerîr (10/258) ve bn Ebî Hâtim 5/1503, 1504 (8615, 8619).

3 A’râf Sûr 58
4 bn Cerîr (10/258, 259) ve bn Ebî Hâtim 5/1503 (8616).

5 A'râf Sûr 58
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ey kalmaz ve bu kiinin kalbinde imandan sadece kendisine fayda

vermeyecek (kadar az) olanlar kalr."
1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti (£^û) eklinde (,$)

harfini nasb ile, (j) harfini ise merfu olarak okumutur.

2

bn Cerîr, Mücâhid'in bu âyeti açklarken öyle dediini bildirir: "Güzel

olan memleketin toprana yamur faydal olur ve orada bitki çkar. Çorak

olan yere ise yamurun bir faydas olmaz. Böyle olan yerde sadece faydasz

olan bitkiler çkar. Yüze Allah bu misali Hz. Âdem ve onun bütün züniyetine

vermitir. Bunlarn hepsi bir nefisten yaratlmtr. Bunlardan bazs Allah’a ve

kitabna iman edip güzel olmu, bazs ise Allah' ve kitabn inkar ederek kötü

olmutur."3

bn Cerîr'in Katâde’den bildirdiine göre Yüce Allah bu âyeti, kafir ve

müminler hakknda misal olarak vermitir .

4

Ahmed, Buhârî, Müslim ve Nesâî, Ebû Musa'dan, Resûlullah’n (sailaflahu tkr»

vesdim) öyle buyurduunu nakleder:
"
Allah'n benimle gönderdii hidâyet ve

ilim, bir yere inen bol yamur gibidir. O yeryüzüne indiinde isabet ettii

yerlerden bazs temizdir. Suyu kabul eder ve bol otlar, bitkiler çkarr. Birksm
da vardr ki; kurak olup suyu tutar. Allah o su ile insanlara yarar salat.

nsanlar o sudan hem kendileri içerler, hem de koyunlarna içirirler ve zirâat

yaparlar. Yeryüzünde bir baka yer daha vardr ki; çukur olup su tutmaz. Bitki

de bitirmez. Allah'n benimle gönderdii eyden kendisine fayda verdii,

örenip öreten kimsenin misâli ile bu hususta kibirinden ba kaldrmayann ve

benim kendisiyle gönderildiim Allah'n hidâyetine icabet etmeyenin misâli

budur."5

’ bn Cerîr (10/259) ve bn Ebî Hatim 5/1503 (8617).

' bn Verdân ve Halef, bunu Ebû Câfer'den (^») eklinde okumu, dierleri ise {$)

harfini nasb ile, (,) harfini de merfu (ötre) olarak okumutur.
J bn Cerîr (10/259, 260)
4 bn Cerîr (10/259)

5 Ahmed 32/343 (19573), Buhârî (79), Müslim (2282) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (5843).



Âyet: 59 • Hz. Nuh 419

cf\ 1/± ^ b-4*' fj* ^^ tjl
*

p-Jâ-P vJJLp -l^-î

"And olsun Ki Nuh'u milletine gönderdik. «Ey milletim!

Allah'a kulluk edin, O'ndan baka tanrnz yoktur; dorusu
sizin için büyük günün azabndan korkuyorum» dedi."

(A'raf Sur. 59)

bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve bn Asâkir, Enes'ten, Resûlullah'n (sellallahu aleyhi

«senem ): "lk gönderilen peygamber Nuh'tur" buyurduunu nakletmitîr.

1

bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, Ebû Nuaym ve bn Asâkir, Yezîd er-Rakkâî'nin

öyle dediini bildirir: "Hz. Nûh'a (aieyhsseiam) bu ismin verilmesi, kendisi için uzun

süre alamas sebebiyledir.”
1

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre krime: "Hz. Nûh'a (aleyhisselam) bu ismin

verilmesi, kendisi için uzun süre alamas sebebiyledir” demitir.

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Mukâtil ve Cuveybirîden öyle bildirir: Hz.

Âdem ihtiyarlayp kemikleri zayflaynca: "Ey Rabbim! Ne zamana kadar

çalp koturacam?” dediinde, Yüce Allah: "Ey Âdem! Sünnet olmu bir

çocuun douncaya kadar” buyurdu. On nesil sonra Hz. Nûh doduunda

Hz. Âdem dokuz yüz krk yandayd. Hz. Nûh, Emek b. Mettûlah b. drîs'in

oluydu. Hz. drîs'in ad ise, Ahnûh b. Yerd b. Mehlâîl b. Kaynan b. Enû b. ît

b. Âdem'dir. Hz. Nuh'un ad, es-Seken'di. Kendisine Nûh es-Seken

denilmesinin sebebi, Hz. Âdem'den sonra insanlarn kendisine snmas ve

insanlann atas olmasdr. Kendisine Nûh denilmesinin sebebi, kavmi için

dokuz yüz elli sene alamasdr. Bu müddet zarfnda kavmini Allah'a iman

etmeye davet etti, ama kavmi bu daveti reddedince de onlar için alad .” 3

1

ibn Ebî Hatim 5/1504 (8622) ve bn Asâkir (62/243). Ravilerden brahim b. el-Fadl

metruktür. Hadis, cfat bahsinde "Hz. Nûh'a gidip: "Ey Nûh! Sen yeryüzü tideki ilk

peygambersin...” lafzyla uzun bir metinle sahih olarak geçmektedir. Bu hadis, Müslim

(194) ve Tirmizî'de (2434) Ebû Hureyre'nin rivayetiyle geçmektedir. Elbânî, Silsilelu's-

Sahîha'ya (1289) bakn.
1 bn Ebî Hatim 5/1505 (8626), Ebû Nuaym (3/51 ) ve bn Asâkir (62/ 241, 65/85, 88).

3 ibn Asâkir (62/241).
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ibn Asâkir'in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih): "Hz. Nûh (aiaytussaiam) ile

Hz. Âdem (aMmeian) arasnda on nesil vardr. Hz. Nûh ile Hz. brahim (eieytnmesnBm

arasnda da on nesil vardr."
1

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Âdem ile

Hz. Nûh arasnda on nesil vardr ve hepsi de hak din üzereydi .

2

bn Asâkir, Nevf e-âmî’nin: "Be peygamber Araplardandr: Hz.

Muhammmed (saiiafomj aleyh, «seller.), Hz. Nûh, Hz. Hud, Hz. Salih ve Hz. u’ayb

(aleyhmusseBm)" dediini bildirir.

3

shâk b. Bir ve bn Asâkir, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: "Hz. Nûh,

Hz. Âdem'in gönderiliinden iki bin yl sonra gönderildi. Hz. Nûh

gönderildiinde kavmi arasnda günahlar yaylm, zorbalk çoalm ve

azgnlklar artmt. Hz. Nûh onlar, gece gündüz, gizli ve açktan, sabrla ve

yumuaklkla slam'a davet ediyordu. Hiçbir peygamber, Hz. Nûh’un

karlat zorlukla karlamamtr. Kavmi, Hz. Nûh'un yanna girip kendisini

bouyor, meclislerde kendisine vuruyorlar, kovuyorlar, o ise bütün bu

yaptklanna ramen onlan davet etmekten vazgeçmiyor ve: "Ey Rabbim!

Kavmimi bala, çünkü onlar bilmiyorlar" diyordu. Hz. Nûh’un bu yaptklar

kavminin sadece kendisinden daha fazla kaçmalann salyordu. Hatta, biriyle

konuunca konutuu kii, Hz. Nûh’un söylediklerini duymamak için

elbisesiyle ban sanyor ve parmaklaryla kulaklarn tkyordu. Yüce Allah’n:

"Dorusu ben Senin onlar balaman için kendilerini her çarmda,
parmaklarn kulaklarna tkadlar, elbiselerine büründüler, direndiler,

büyüklendikçe büyüklendiler
"4

âyeti buna iaret etmektedir. Sonra kavmi

koarak yannda aynlp Hz. Nûh'un yalanc olduunu yaymaya baladlar. Hz.

Nûh zamannda gelen her nesil bir öncekinden daha kötü ve daha azgnd.

Hatta: "Bu kii babalanmzla beraber yaad ve o zaman da ayn ekilde

aklszd" diyorlard. Veya kii ölecei zaman çocuklanna: "Bu aklszdan

saknn. Babalanm bana, insanlann helakinin bu adamn eliyle olacan

anlattlar" diye vasiyet ederdi. Nesilden nesile böyle vasiyette bulunuyorlar,

hatta kii çocuunu omuzlannda tarken Hz. Nûh'un yannda duruyor ve:

’ bn Asâkir (62/241, 242).

J Daha önce (2/476) geçmiti.

3 bn Asâkir (2/242).

4 Nûh Sur. 7
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“Evladm! Eer sen yaar da ben ölürsem, bu ihtiyardan sakn" diyordu.

Durum uzun süre böyle devam edip te Hz. Nûh davetine devam edince onlar:

"Ey Nuh! Bizimle cidden tarttn; hem de çok tarttn. Doru sözlülerden

isen tehdit ettiin azab bamza getir"' dediler .

3

Ibn Ebî Hâtim ve bn Asâkir, Katâde'nin öyle dediini bildirir: “Hz. Nûh,

Cezîre'dendir ve orann halkna peygamber olarak gönderilmitir. Hz. Hûd,

ihr denilen yerin Mehre bölgesinden, Hz. Sâlih Hicr denilen yerden, Hz. Lût

Sedûm'dan, Hz. u'ayb Medyen'dendir. Hz. brâhim, Hz. Âdem, Hz. shâk ve

Hz. Yûsuf Filistin topranda vefat ettiler. Hz. Yahya b. Zekeriyyâ ise am’da

öldürüldü."3

bn Asâkiriin bildirdiine göre Mücâhid der ki: Kavmi, Hz. Nûh baylmcaya

kadar ona vuruyorlard. O ise kendine gelince: “Ey Rabbim! Kavmimi bala.

Onlar bilmiyorlar" diyordu .

4

bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd'öe, Ebû Nuaym ve bn Asâkir, Mücâhid'in

vastasyla, Ubeyd b. Umeyriin öyle dediini bildirir: “Kavmi, Hz. Nûh

baylmcaya kadar ona vuruyorlard. O ise kendine gelince: «Ey Rabbim!

Kavmime hidayet ver. Onlar bilmiyorlar» diyordu." akîk, Abdullah (b.

Mes’ûd)’un öyle dediini bildirir: “Resûlullah'n (sMUm elerin «esellem) yüzündeki

kan silerken, peygamberlerden birisinden bahsedip: «Allahm! Kavmime

hidayet ver. Onlar bilmiyorlar» diyordu " buyurduunu iittim .”5

bn shâk ve bn Ebî Hâtim baka bir kanalla, Ubeyd b. Umeyr el-Leysî’den

buna benzer bir rivayette bulundu .

6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime der ki: “Kavmi Hz. Nuh'un

gözleri karanncaya kadar boazn skarlar, onu braktklarnda ise Hz. Nûh:

«Allahm! Kavmimi bala. Onlar bilmiyorlar» derdi."

’ Hûd Sur. 32
1 bn Asâkir (62/243- 245).

3 Ibn Ebî Hâtim 5/1504 (8623, muhtasar olarak).

4 bn Asâkir (62/247).

5 bn Ebî eybe (13/443), Ahmed (sh. 50) ikisi de sadece L'beyd'in sözünü naklettiler.

bn Asâkir (62/247).

6
Feth'te (6/521) geçtii üzere bn shâk ve bn Ebî Hatim 5/1505, 1506, 8/2787, 2788

(8630, 15767).
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Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim ve bn Mâce, bn Mes’ûd’un öyle

dediini bildirin “Sanki Resûlullah' (laiidshu aleyhi ««im, peygamberierden birinin

kavmi tarafndan dövüldüünü ve bu peygamber alnndaki kan silerken:

''Allahm! Kavmimi bala. Onlar bilmiyorlar" dediini anlatrkan seyreder

gibiyim."
1

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî, u'abu'l-mân’öa Ebu’l-Muhâcir er-Rakkî'nin

öyle dediini bildirir: “Hz. Nûh, kavmi arasnda kldan yaplm bir evde

dokuz yüz elli sene yaad. Ona: "Ey Allah’n peygamberi! Bir ev yap"

dediklerinde, o: “Ya bugün yarn öleceim" karln verirdi .

2

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Vuheyb b. el-Verd’in öyle dediini bildirir:

“Hz. Nûh, kendine kamtan bir ev yapnca kendisine: «Bundan baka bir ev

yapsaydn» denildi. Hz. Nûh: «Ölecek kii için bu ev bile çoktur» cevabn

verdi."3

bn Ebi'd-Dünyâ, Ukaylî, bn Asâkir ve Deylemî, Hz. Âie’den, Resûlullah'n

(sBiaiiahu aieyt» ««M öyle buyurduunu nakleder: "Hz. Nûh, peygamberlerin

büyüüdür. Ne zaman heladan çkacak olsa: «Bana (nimetinin) tadn tattran,

faydal ksmn bende brakp, eza veren ksmn çkaran Allah’a hamd olsun >

derdi

r

Buhârî, Tarih’te, bn Mes’ûd’un öyle dediini bildirin “Yüce Allah, Hz.

Nûh’u gönderdi ve onun kavminin helakna zndklardan bakas sebep

olmad. Sonra peygamberler pe pee geldiler. Vallahi bu ümmetin de

helakna zndklardan bakas sebep olmayacaktr.” 5

Ebu'-eyh, Sa’d b. Hasan'n öyle dediini bildirir: “Hz. Nûh'un kavmi,

ayda iki defa ekim yaparlard. Kadn, günün balangcnda doum yapar,

günün sonunda bu çocuk annesinin peinden gelecek duruma yetiirdi."

' Buhârî (3477, 6929), Müslim (1792) ve bn Mâce (4025).

’ bn F.bi’d -Dünyâ, Katrul-Emel (251) ve Beyhakî (10750).

* bn Ebi'd-Dünyâ, Ktsru’l-Emel (253) ve Beyhakî (10751).

4 bn Ebi'd-Dünyâ, e iikr (127), Harâitî Fadîlelu’-iikr (21), Ukaylî (1/214), bn
Asâkir (62/272) ve Deylemî (7107) Ukaylî, hadisin zayf olduunu söyledi.

s Buhârî (2/235).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd der ki: "Hz. Nuh'un kavmi,

ovalann ve dalarn hepsine bina yaplmadan ve bu ova ve dalann hepsine

insanlar sahip olmadan helak olmadlar.'”

bn Ebî Hâtim'in Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre Hz. Nûh zamannda,

ovadakilere ve dadakilere bulunduklar yerler dar gelmeye balad. Hatta

ovadakiler daa çkamaz, dadakiler de ovaya inemez oldular .

2

Ebû Nuaym, el-Hilye’öe ve bn Asâkir, Vehb b. Münebbih'in öyle dediini

bildirir: "Hz. Nûh, zamannn en güzel insanyd ve yüzünü peçeyle örterdi.

Gemide aç kaldklannda, Hz. Nuh gemidekilere yüzünü gösterirdi ve bunun

üzerine gemidekiler doyard .”3

Beyhakî, u'abu'l-mân’da ve bn Asâkir, ibn Abbâs'n öyle dediini

bildirin Hz. Peygamber (uiiaHahu aleyhi »ehri hac yapt zaman Usfân vadisinden

geçerken: “Bu vadiden, Hûd, Salih ve Nûh, yularlar liften olan krmz develer

üzerinde geçtiler. Onlarn abalarn izar, siyah yün bir kuma da rida olarak

kullanr ve telbiye getirerek Kabe'yi tavafederlerdi

"

buyurdu .

4

ibn Asâkiriin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailailahu aleyh,

veseliem) öyle buyurdu: "Nuh, Ramazan ve Kurban bayram dnda bütün seneyi

oruçlu geçirirdi. Dâvud senenin yansm, brahim her aydan üç gün oruç

tutard. Bu ekilde yln yansn oruç tutarak, yansn da tutmayarak geçirmi

saylrd

Ahmed, Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de, Bezzâr, Taberânî, Hâkim, bn
Merdûye ve Beyhakî, el-Esma ve's-Sifât’ta, Abdullah b. Amridan,

Resûlullah'n (saBaliehu aleyhi vasaiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Hz. Nûh vefat

edecei zaman oluna öyle dedi: «Ben sana vasiyyetimi söylüyorum: Sana iki

eyi emrediyorum ve iki eyi yasaklyorum. Sana, Lâ ilahe illallah’

emrediyorum. Çünkü yedi kat göklerle yedi kat arz eer bir terazi kefesine ve LÂ

' bn Ebî Hâtûn 5/1506 (8631).
1 bn Ebî Hatim 5/1506 (8632).

3 Ebû Nuaym (4/67) ve bn Asâkir (62/272).

* Beyhakî (4003) Beyhakî’nin rivayetinde Hz. Nuh'un ad geçmemektedir. bn Asâkir

(62/275).

5 bn Asâkir (62/275, 276) ve bn Mâce (1714). Elbânî, es-Silsiielu'd-Da’îfe'de (459)

hadisin zayf olduunu söylemitir.
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ilahe illallah da dier bir kefeye konsa, bu kelime onlara daha ar basard. Eer
yedi kat göklerle yedi kat arz, uçsuz bucaksz bir çember olsalar, onlar Lâ ilâh *

illallah ve Sübhânallahi ve-bihamdihi kelimeleri krard. Çünkü bu kelimeler her

yaratn duasdr ve bunlarla her ey nzklamr. Bir de Allah'a ortak komaktan

ve kibirlenmekten menederim.»" Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi nallan): "Ey Allah'n

Resulü! Kibirlenmek nedir? Birimizin güzel elbisesi olup onu giymesi veya

güzel bir at olup onu beenmesi midir?" diye sorulunca, Hz. Peygamber

(saiialiahu aleyhi «seiiem): ‘‘Hayr. Kibir, hakk çinemek ve insanlar küçük görmektir'

buyurdu .

1

Ibn Ebî eybe'nin Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiialiahu aleyhi vesellem): "Hz. Nuh'un, oluna örettiini size öreteyim mi?" diye

sorunca, sahabe: "Evet" karln verdi. Hz. Peygamber (saiialiahu aleyh, nuiiem) öyle

buyurdu:

"Hz. Nûh, oluna öyle dedi: «Allah'tan baka ilah yoktur, O tektir, O'nun

orta yoktur, mülk O’nundur, hamd O'na aittir. O, hereye kadirdir» demeni

vasiyet ediyorum. Eer gökler bir kefede olsa, bu kelime bir kefede olsa, bu

kelime semadan daha ar basard. Eer sema bir uçsuz bucaksz bir çember

olsayd, bu kelime onu krard. Sana, Sübhânallahi ve-bihamdihi(=Allah' hamd

ile tebih ederim) kelimelerini söylemeni vasiyet ediyorum. Çünkü bu kelimeler

her yaratn duas ve tebihidir. Bütün yaratlmlar bununla nzklamr."2

^ j4 p
ji lî ji * ji Jbu j âijü û[ oji & bu Ju

Jü>& al * bjia; Sf u ili (iifeîj

Cfd-Ü'J ijî=l)

6** u>* ijiisr ijiisr

’ AJhmed 11/150, 151, 670, 671 (6583, 7101), Buhârî (548), Bezzâr (Kejfu'l-Estâr 3069). el-

Bidâye ve’n-Nihâye’de (1/279- 280) ve Heysem!, Mecmuu ’z-Zevâid'de (4/219, 220) geçtii

üzere Taberânî, Hâkim (1/48, 49) ve Beyhakî (186). Hadis sahihtir (Elbânî, Sahîh Edebi 'I-

Müfred. 426). Elbânî, (Silsiletu 's-Sahîha'ya 134) bakn.
1 bn Ebî eybe (10/292). Hâfz, el-Metâlibu ’l-ÂIiye'de (2973) hadiste zayf olduunu

söyledi.
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“Kavminden ileri gelenler dediler ki: Biz seni gerçekten

apaçk bir sapklk içinde görüyoruz! Dedi ki: «Ey kavmim!
Bende herhangi bir sapklk yoktur; fakat ben, âlemlerin

Rabbi tarafndan gönderilmi bir elçiyim. Size Rabbimin

vahyettiklerini duyuruyorum, size öüt veriyorum ve ben

sizin bilmediklerinizi Allah'tan (gelen vahiy ile) biliyorum.

Allah'n azabndan) saknp da rahmete nâil olmanz
ümidiyle, içinizden sizi uyaracak bir adam vastasyla size

bîr zikir (kitap) gelmesine atnz m?» Onu yalanladlar;

biz de onu ve gemide beraberinde olanlar kurtardk,

âyetlerimizi yalan sayanlar suda boduk, çünkü onlar kör

bir milletti." (A'râf Sur. go-64)

bn Ebî Hâtim'in Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre (\lJ jli)

1

sözünden

kastedilen kavminin ileri gelenleridir.

2

Ebu'-eyh, Süddî'den bildirdiine göre sözünden kast,

delildir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Dahhâk’n vastasyla bn Abbâs’n, (

sözünün mânâsnn "Onlar kör bir milletti" olduunu söylediini

bildirir .

5

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

Mücâhid’den bildirdiine göre ujl ytf ^ )

6 sözünden kastedilen,

onlann hakka kar kör olmalardr .

7

Jj
5* 4 ji fi u âl JP pji * Ji b> (UU Ju

kil \l\j îilii J> Ü1 oy iJ}S jj\ Sü ji * 5
;*’ '

’ A'râf Sûr 60
1 bn Ebî Hâtim 5/1505 (8629).

J A'râf Sûr 63
4 A'râf Sûr 64
5 tkân’da (2/60) geçtii üzere bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim 5/1507 (8640).
6
A'râf Sûr 64

7 bn Cerîr (10/264) ve bn Ebî Hâtim 5/2508 (8641).
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40 J*. J&j ^ ,j^J ÇJ \j Jlî * J^ISÜI

^ p-^4- £4^ <jü
*

pîj^.ûü
(

£L* l ijjfcij (dTji^^ J^j Jip J^p ^
pili * oyJÜ jüdii 4)t ,vî ij^iu iLii jLd j ^sijj ^

• * *

IjA JljS ö\ Üjl-J Uj IL'I» ÜjüT JtJu 0^ U jj iJüUj ai)l Jui*J l~L4

ij> cr^j (^îj & (*^y^ ^
«*

Jl ij^üii jiuj, j* * â J]i u (JrjuTj pit uyii- ,u-1

ûosüI #^
"Âd Kavmîne de kardeleri Hûd u (gönderdik). 0 dedi ki: «Ey

kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O ndan baka tanrnz
yoktur. Hâla saknmayacak msnz?» Kavminden ileri gelen

kâfirler dediler ki: «Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde

görüyoruz ve gerçekten seni yalanclardan sanyoruz.» «Ey

kavmim! dedi, ben beyinsiz deilim; fakat ben âlemlerin

Rabbinin gönderdii bir elçiyim. Size Rabbimin

vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir

öütçüyüm. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vastasyla

Rabbinizden size bir zikir (kitap) gelmesine atnz m?
Düünün ki 0 sizi, Nuh kavminden sonra onlarn yerine

getirdi ve yaratlta sizi onlardan üstün kld. O halde

Allah'n nimetlerini hatrlayn ki kurtulua eresiniz.» Dediler

ki: «Sen bize tek Allah a kulluk etmemiz ve atalarmzn
tapmakta olduklann brakmamz için mi geldin? Eer
dorulardan isen, bizi tehdit ettiini (azab) bize getir.»

Hûd) dedi ki: «Özerinize Rabbinizden bir azap ve birhm
inmitir. Haklarnda Allah'n hiçbir delil indirmedii, sadece

sizin ve atalarnzn takt kuru isimler hususunda benimle

tartyor musunuz? Bekleyin öyleyse, üphesiz ben de

sizinle beraber bekleyenlerdenim!»"
(AVâf Sur. 65-7 l)
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bnu'l-Münzir, el-Kelbî vastasyla Ebu Salih'ten bildirdiine göre bn

Abbâs, “Ad kavmine de kardeleri Hûd'u (gönderdik)..."
1

âyetini açklarken

öyle dedi: “Hz. Hûd, onlarla din kardei deil, onlardan biri olduu için

nesep olarak kardeti. Bu sebeple Yüce Allah onu kardeleri olarak

zikretmitir."

shâk b. Bir ve bn Asâkir, arkî b. Kutâmî'nin: “Hz. Hûd'un ismi, Âbir b.

âlih b. Fahez b. Sâm b. Nûh’tur” dediini bildirir.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: “ddia edildiine göre

Hz. Hûd, Hadramût'tan, BenîAbdiddahm kabilesindendir."

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Atâ'nn vastasyla bn Abbâs'n öyle dediini

bildirin “lk olarak Arapça konuan kii Hz. Hûd'dur. Onun, Kahtân, Makhat,

Kâhit ve Fâlih adnda dört çocuu olmutur. Fâlih, Mudar kabilesinin, Kahtân,

Yemenlilerin atasdr. Dierlerinin ise nesli devam etmemitir."

Ebu’-eyh, Süfyân'n: “Hz. Muhammed, Hz. Sâlih, Hz. uayb, Hz. Hûd ve

Hz. smâil, Arap olan peygamberlerdendir" dediini bildirir.

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Mukâtil'in vastasyla, Dahhâk'tan, bn shâk

vastasyla ise ismini verdii baz kiilerden ve Kelbî’nin vastasyla bn

Abbâs’n öyle dediini bildirir: Âd kavmi putlara tapan bir topluluktu. Vedd,

Suvâ, Yaûs ve Nesr gibi putlar edinmilerdi. Samûd ve Hettâl adnda iki put

daha yapmlard. Allah onlara Hz. Hûd'u gönderdi. Hz. Hûd Halûd

kabilesindendi ve nesep olarak kavminin erafndan, herkesin deer verdii

ve en güzel yüzlüleriydi. Vücudu da dierleri gibi büyüktü. Bembeyazd, uzun

bir boynu vard. Sakal uzundu. Kavmini Allah'a kul olmaya ve O'na ortak

komamaya çaryordu. Onlar halka zulmetmekten engellemeye çalt.

Onlan bundan baka bir eye davet etmedi. Onlar ne bir eriata uymaya, ne

de namaza çard. Ancak kavmi Hz. Hud'u dinlemeyerek onu yalanladlar ve:

"...bizden daha kuvvetli kim var? dediler."* Yüce Allah’n, “Âd kavmine de

kardeleri Hûd'u (gönderdik). O dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin;

sizin O'ndan baka tanrnz yoktur. Hâla saknmayacak msnz?.. Düünün

ki O sizi, Nuh kavminden sonra onlarn yerine getirdi ve yaratlta sizi

’ A'râf Sur. 65
2
Fussilet Sur. 15
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onlardan üstün kld. O halde Allah'n nimetlerini hatrlayn ki kurtulua

eresiniz
"1

âyetindeki kardelik, din kardelii deil, ayn kavimden

olmalardr. Hz. Hûd, kavminden sadece Allah’a kulluk etmelerini ve ona

ortak komamalann, Allah’tan baka ilahlar olmadn söyleyip: "Nasl olur

da saknmazsnz? Nûh kavminden sonra sizi yeryüzünün sakinleri yapt.

Onlardan nasl ibret alp iman etmezsiniz. Hâlbuki Nûh kavmine, isyan

ettikleri zaman inen belay biliyorsunuz. Elinizdeki bu nimetleri hatrlayn ki

kurtulua eresiniz" dedi. Âd kavminin evleri Yemen'de Umman ile

Hadramevt arasndaki kumsal bölgede idi. Fakat tüm yeryüzünü ifsad ettiler

ve Allah’n kendilerine verdii kuvvetle yeryüzü halkn ezdiler.

bn Ebî Hatim, Rabî b. Huseym’in: "Âd kavmi, Yemen’den am’a kadar

olan bölgede yaylm çekirgeler gibi çoktular" dediini bildirir.
2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Süddî’nin öyle dediini bildirin Âd kavmi

Yemen’deki kumsallarda yayorlard. "Düünün ki O sizi, Nuh kavminden

sonra onlarn yerine getirdi ve yaratlta sizi onlardan üstün kld. O halde

Allah'n nimetlerini hatrlayn ki kurtulua eresiniz."3 âyetinde kastedilen,

Nûh kavminin helakndan sonra Âd kavmini onlann yerine getirmesidir.

Yaratlta üstün klnmalar ise dier insanlardan daha uzun boylu

olmalandr.4

bn Asâkir’in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: "Âd kavminin

erkekleri, onlann arnyla altm arn boyundayd. Kiinin ba, büyük bir

kubbe gibiydi. Adamn bir gözüne yrtc hayvanlar yavrulard, burun delikleri

de böyleydi."

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde der ki: "Bize bildirildiine göre

Âd kavminin boyu on iki arnd."

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr "Sizden öncekilerin iki

omuzu arasndaki mesafe bir mil uzunluundayd" demitir.

'Araf Sur. 65 -69

J bn Ebî Hâtim 8/2792 (17595).

5 A'râf Sur. 69
4 bn Ebî Hâtim 5/1508, 6/2044, 8/2792 (8644, 15797).
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Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’da, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir:

"Âd kavminde normal bir insann boyu seksen kulaç kadard. O zaman

buday tanesi, bir sr böbrei büyüklüündeydi. Bir narn kabuunun içinde

ise on kii oturabilirdi."’

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette

geçen (*1»JJ)
1 sözünden kast kuvvettir.3

Abdullah b. bn Abbâs, Zühd’ün zevâidinde ve bn Ebî Hâtim, Ebû

Hureyre'nin öyle dediini bildirir: "Âd kavminden bir adam tatan iki kap

kanad yapard. Eer bu ümmetten beyüz kii onu kaldrmak için bir araya

gelecek olsayd buna güç yetiremezdi. Onlardan herhangi birisi aya ile yere

vuracak olsayd, aya yere geçerdi."

Zübeyr b. Bekkâr, el-Mufawakiyyâ?ta, Sevr b. Zeyd ed-Diyelî'nin öyle

dediini bildirir "Bir kitapta öyle okudum: "Ben eddâd b. Âd’m. Ben

direkleri kaldran kiiyim. Ben bileimle bir vadinin azn kapatanm. Ben,

denizde dokuz arn boyunda ve sadece Muhammed'in ümmetinin

çkarabilecei bir hâzineyi saklayan kiiyim."

bn Bekkâr, Sevr b. Zeyd'in öyle dediini bildirir: Yemen'e geldiimde,

daha önce ondan daha uzununu görmediim bir adam gördüm ve hayret

ettim. Bana: "Buna hayret mi ediyorsun?" diye sorduklannda, ben: "Vallahi

bundan daha uzun boylu birini görmedim'' karln verdim. Bana: "Vallahi!

Bir ayak veya el gördük ve bu adamn eliyle ölçtük, ölçtüümüz ey bunun

elinin on alt kat çkt" dediler.

Zübeyr b. Bekkâr'n bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Eskiden, dört yüz yl

geçerdi ve kimsenin öldüü duyulmazd" demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan

bildirdiine göre âyette geçen (<i .yî)
4 kelimesi, Allah'n nimetleri, (J-i-j)’

kelimesi ise gazab mânâsndadr. 2

1 Hakîm et-Tirmizî (1/1551).

* A'râf Sûr 69
J bn Ebî Hâtim 5/1510 (8653).

4 A'râf Sûr 69
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bn Ebî Hâtim’in bn Zeyd'den bildirdiine göre (J-i-j ,> ^ âl)
5

sözünden kastedilen, Yüce Allah’tan onlara azab gelmesidir. Kur’ân'da geçen

her kelimesi azab anlamndadr .

4

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: fc.Âlj

ifadesinin ne anlama geldiini sorunca, bn Abbâs: “(Ricz lanet, gazab ise azab

anlamndadr" karln vermitir. Nâfi': "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne

anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir:

"Tabi ki! âirin:

“Derken bir yl Necd de helak oldular

O yln laneti ve azab üzerlerine dütü
"
dediini bilmez misin?

6

"Onu ve onunla beraber olanlar rahmetimizle Kurtardk ve

âyetlerimizi yalanlayp da iman etmeyenlerin kökünü
kestik." (AVar sur. 72)

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Amr b. uayb vastasyla, babasndan, o da

dedesinden öyle nakleder: "Yüce Allah, Âd kavminden intikam almas için

Akîm'e vahyedince, öküz burnu kalnlnda iddetli bir kasrga gönderdi. Bu

kasrga dousundan batsna her taraf yerinden oynatt. Bunun üzerine

yeryüzüyle görevli melekler: "Ey Rabbimiz! Rüzgara kar durmaya gücümüz

kalmad" dediler. Eer kasrga gönderildii gibi deil de normal büyüklüüyle

gönderilseydi, yeryüzünün dousunda ve batsnda olan her eyi helak

ederdi. Yüce Allah: "Geri dön!" diye vahyedince geri döndü, kasrga da geri

döndü ve tekrar bir yüzük delii kalnlnda çkt. Yüce Allah, Hz. Hûd’a,

1

A’râf Sür 71

* bn Cerîr {8/656, 10/280, 281) ve bn Ebî Hatim 4/1198, 5/1511 (6758, 8659).

3 A raf Sûr 71

4 bn Ebî Hatim 5/1511 (8660).

5 A râf Sûr 71
6
Nâfi b. el-Ezrak, Mesâi! (284).
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beraberindeki müminlerle oradan ayrlp bir harmana gitmelerini emretti. Hz.

Hûd yanndakilerle çkp bir harmana varnca onlarn etrafnda bir çizgi çizdi

ve kasrga gelince Hz. Hûd ve yanndakilerin olduu yere girmedi.

Kasrgadan, sadece kendilerine serinlik verecek kadar bir ey esti. Âd

kavmine ise gökle yeri dolduracak kadar esip bütün talan onlann üzerine

savurdu. Yüce Allah, ylan ve akreplere, Âd kavminin yollann tutmasn

emretti ve onlardan kimse ylan ve akrepleri ap bir yere gidemedi.

bn Asâkir, Vehb (b. Münebbih)’in öyle dediini bildirir: “Yüce Allah, Âd

kavmine rüzgan gönderdii zaman, Hz. Hûd ve beraberindekiler etraf çevrili

bir yere çekilmilerdi. Rüzgâr, onlara ancak derileri yumuatacak ve nefislere

nee verecek kadar dokunuyordu. Kâfirleri ise yer ile gök arasnda savuruyor

ve talara çarparak beyinlerini parçalyordu.”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, "Ayetlerimizi

yalanlayp da iman etmeyenlerin kökünü kestik"’ sözünün, onlann hepsinin

helak olmas anlamnda olduunu söyledi .

1

Ebu'-eyh, el-Azame’de Hureym b. Hamza'nn öyle dediini bildirir: “Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vtKiiem), Yüce Allah'tan, kendisine Âd kavminden birini

göstermesini isteyince, Yüce Allah ona perdeyi kaldrd. Resûlullah (saiiadahu aleyhi

«senem) Âd kavminden kendisine gösterilen adamn bann Medine'de,

ayaklannn ise Zu'l-Huleyfe’de olduunu gördü. Adam dört mil boyundayd .”3

bn Asâkir, Salim b. Ebi’I-Ca’d vastasyla Abdullah’n öyle dediini

nakleder: “Resûlullah’n (uiiaiiahu aleyhi veseiiem) yannda peygamberlerden bahsedlip

Hz. Hûd'un bahsi geçince: "O, Allah'n halilidir" buyurdu.

Ahmed, Ebû Ya'lâ ve bn Asâkir'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber MuMu aleyh, veseiiem) hac yapt zaman Usfân vadisinden geçerken:

"Bu vadiden , Hûd, Salih ve Nûh, yularlar liften olan krmz develer üzerinde

’ A raf Sûr 72
1 bn Cerîr (10/281, 282) ve bn Ebî Hatim 5/1511 (662).

3 Ebu'-eyh (1006).
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geçtiler. Onlar abalarm izar, siyah yün bir kuma da rida olarak kullanr ve

telbiye getirerek Kabe'yi tavafederlerdi" buyurdu .

1

bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Sâbt der ki: "Makam, Rükün ve

Zemzem kuyusu arasnda doksan dokuz peygamberdin mezan) vardr. Hz.

Hûd, Hz. Nûh, Hz. uayb, Hz. Sâlih ve Hz. smail bu yerde defnedilmitir."
1

bn Sa’d ve bn Asâkir, shâk b. Abdillah b. Ebî Ferve'nin öyle dediini

bildirir: "Peygamberlerden sadece üçünün mezannn yeri bilinmektedir. Hz.

smâil'in kabri oluun altnda Kâbe ile Rükn'ün arasndadr. Hz. Hûd’un kabri

Yemen'de kumdan bir tepededir ve üzerinde bir aaç vardr. Hz. Hûd'un

mezannn bulunduu yer, yeryüzünün en scak yeridir. Resûlullah'n (sateiiahu aleyh

meltem) kabrinin yeri de bilinmektedir. Mezarlan kesin olarak bilinen

peygamberler bunlardr."3

Buhar, Tarih'te, bn Cerîr ve bn Asâkir, Ali b. Ebî Tâlib’in öyle dediini

bildirir: "Hz. Hûd'un kabri, Hadramût'ta kzl kumdan bir tepededir ve

baucunda bir sedir aac vardr."4

bn Asâkir, Osman b. Ebi'l-Âtike'nin öyle dediini bildirir. "Dmak (am)

mescidinin kble tarafnda Hz. Hûd'un mezan vardr."5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: "Hz. Hûd, dört yüz

yetmi iki yl yaamtr.”

Zübeyr b. Bekkâr, el-Muvaffakiyyât’ta, Abdullah b. Amr b. el-Âs'n öyle

dediini bildirir: "Dünyadaki olaanüstü eyler dört tanedir. Birisi,

skenderiyye kulesinde asl olan aynadr. Kii bu aynann altnda oturur ve

Kostantiniyye ve skenderiyye arasndaki her yeri görürdü. kincisi:

Endülüs'te olan bakrdan yaplm bir attr. Bu at ayaklann açm: “Kimse

beni ap giremez" der gibiydi. O memlekete giren herkesi kannealar yerdi.

Bir dieri, Âd kavminin yurdunda bakrdan bir kule ve üzerinde bakrdan

1 bn Abbâs 3/495 (2067) ve bn Asâkir (62/275). Müsned' in muhakkikleri, hadisin

senedinin zayf olduunu söylediler.

1 bn Asâkir (62/288).

J bn Sa'd (1/52).

4 Buhari (1/135), bn Cerîr (10/268, 269) ve bn Asâkir (356/138, 139.

s bn Asâkir (2/260).
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yaplm bir adam heykeli vardr. Haram aylar geldii zaman bu kuleden su

akar ve insanlar içip sular, havuzlara doldururlard. Haram aylar geçince bu su

kesilirdi. Baka bir olaanüstü ey ise Roma topraklarnda üzerinde (üzüm ve

çekirgeyle beslenen kularn cinsinden) bakrdan bir ku olan bakrdan

yaplm bir aaçtr. Bu cinsten olan her ku ayanda iki, gagasnda bir zeytin

tanesiyle gelir ve bakrdan yaplm kua atarlard. Bu kuun sahipleri, yiyecek

ve kandilleri için dier yln k mevsimine yetecek kadar zeytin ya
çkarrlard .”1
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"Semûd kavmine de kardeleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki:

«Ey kavnm! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan baka
tannnz yoktur. Size Rabbinizden açk bir delil gelmitir. O

da, size bir mucize olarak Allah'n u devesidir. Onu brakn,
Allah'n arznda yesin, (içsin); ona kötülük etmeyin; sonra

sizi elem verici bir azap yakalar. Düünün ki, (Allah) Âd

Ibn Asâkir (2/260).
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kavmindcn sonra yerlerine sizi getirdi. Ve yeryüzünde sizi

yerletirdi: Onun düzlüklerinde saraylar yapyorsunuz,

dalannda evler yontuyorsunuz. Artk Allah'n nimetlerini

hatrlayn da yeyüzünde fesatçlar olarak karklk
çkarmayn.» Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük

taslayanlar, içlerinden zayf görülen inananlara dediler ki:

«Siz Salih'in, Rabbi tarafndan gönderildiini biliyor

musunuz?» Onlar da «üphesiz biz onunla ne gönderilmise

ona inananlarz» dediler. Büyüklük taslayanlar, «Sizin

inandnz biz inkar ediyoruz» dediler ve dii deveyi kesip

devirdiler; Rablerinin buyruuna ba kaldrdlar, «Ey Salih,

eer sen peygambersen bizi tehdit ettiin azaba urat
bakalm» dediler. Bunun üzerine onlar o (gürültülü)

sarsnt yakalad da yurtlarnda diz üstü dona kaldlar.

Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve öyle dedi: «Ey

kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini

tebli ettim ve size öüt verdim; fakat siz öüt verenleri

sevmiyorsunuz.»"
(A'râf Sur. 73-70)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Muttalib b. Ziyâd der ki: Abdullah b. Ebî

Leylâ'ya, Yahudi ve Hristiyanlara karde denilip demlemeyeceini

sorduumda: “Onlar yurt kardeidir. Yüce Allah’n: «Semûd kavmine de

kardeleri Salih'i (gönderdik)»' buyurduunu görmüyor musun” karln
verdi.

Suneyd, bn Cerir ve Hâkim, Haccâc’n vastasyla, Ebû Bekr b.

Abdillah’tan, o ehr b. Haveb’den, o da Amr b. Hârice’den Resûlullah'n

isaiiaiiahü aleyh »ese'iemi öyle buyurduunu nakleder: "Yüce Allah, Hz. Salih'in kavni

olay Semûd kavmine uzu ömür verdi. Hattâ, onlardan, bir kimse, kendisine

tatan, çaynurdan bir ev yapar, adayn, daha sa iken, ev yklr giderdi.Bunun

için, onlar, dalarda kayalar oyarak kendileriyle evler edindiler ve geçim

bolluu içinde yaadlar durdular. Hz. Salih'e: «Ey Salih! Rabbine dua et te,

senin peygamber olduunu bilmemiz için bir delil çkarsn» dediler. Hz. Salih

Rabbine dua edince Allah onlara bir deve çkard. Semûd kavminin kuyusundan

bn Asâkir 73



Âyet: 73-79 • Hz. Salih 435

bir gün deve, bir gün de kendileri su içiyordu. Devenin su içme günü gelince

onun su içmesine izin verirler ve sütünü saarak bütün kaplarn sütle

doldururlard. Yüce Allah, Hz. Salih'e: «Kazmn , deveni kesecekler» diye

vahyedince, Hz. Salih kavmine bunu bildirdi. Kavini: «Kesmeyeceiz

»

karln verince, Hz. Salih: «Eer siz kesmezseniz, sizden, deveyi kesecek

birinin domas yakndr» dedi. Onlar: «Bu çocuun alâmeti nedir? Vallahi

onu bulursak öldürürüz» diye sorunca, Hz. Salih: «Kumral, saçlarnn ucu

krmz bir kiidir» cevabn verdi. ehirde halkn ileri gelenlerinden ve güçlü iki

yal vard. Bunlardan birinin olu vard ve evlenmek için kendisine denk bir

kadn bulunmuyordu. Dierinin ise evlenebilecek dengi bulunamayan bir kz
vard. Bunlar bir araya geldiler ve biri dierine: «Neden olunu evlendir

miyorsun?» diye sordu, öbürü: «Onun dengi olacak birini bulamyorum»

cevabn verince, soruyu soran kii: «Benim kzm bunun dengidir. Ben kzm
senin olunla evlendiririm » deyip kzn bu adamn oluyla evlendirdi. Bu

olan ve kzdan, deveyi kesecek olan çocuk dodu. ehirde, yeryüzünde fesat

çkaran sekiz kii vard. Hz. Salih onlara: «çinizden doacak bir kii deveyi

kesecek» deyince, ehirden sekiz ebelik yapan kadn buldular ve yanlarnda

askerlerle ehirde dolap doum sancs çeken kadn gördüklerinde, doan

çocuun cinsiyetine bakyorlard. Eer doan çocuk erkekse, Hz. Salih'in

tarifine uyup uymadna bakyorlard. Eer kzsa onu brakyorlard. Hz.

Salih'in tarif ettii çocuu bulduklarnda kadnlar barp: «Allah’n

Peygamberi Salih’in tarif ettii çocuk budur» dediler. Askerler çocuu almak

isteyince, dedeleri araya girerek: «Eer Salih böyle bir ey yapmak isteseydi onu

öldürürdük» dediler. Çocuk, kötü biriydi. Bir günde, normal bir çocuun bir

haftada büyüdüü kadar, bir haftada, baka çocuun bir ayda büyüdüü kadar,

bir ayda, baka bir çocuun bir ylda büyüdüü kadar geliiyordu. Yeryüzünde

slah etmeyip fesad çkaran, aralarnda bu iki ihtiyarn da bulunduu sekiz kii

bir araya gelip: «Bu çocuun yanmzdaki deeri ve dedelerinin konumu

sebebiyle aleyhimizde kullanlmtr» dediler. Bunlar (çocukla beraber) dokuz

kiiydi. Hz. Salih onlarla ayn köyde yatmaz, mescidinde uyurdu. Sabah olunca

da yanlarna gidip nasihatte bulunurdu. Akam olunca da mescidine gidip

orada gecelerdi.

"

Haccâc der ki: bn Cüreyc öyle dedi: Hz. Salih onlara: “Bir çocuk doacak

ve helakiniz onun eliyle olacaktr"' deyince, “Ne yapmamz emredersin?"

diye sordular. Hz. Sâlih: “Onlar öldürmenizi emrediyorum" karln
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verince, biri dnda (doan çocuklann) hepsini öldürdüler. O çocuk bülua

erince: “Eer çocuklanmz öldürmeseydik, bizim de çocuklanmz bunun

kadar olurdu. Bunun tek müsebbibi Sâlih’tir" dediler. Aralarnda Hz. Salih':

öldürmeye karar verdiler ve: "nsanlann gözü önünde yolculua çkanz

Sonra falan ay falan gece geri dönüp mescidinin yannda pusuya yatanz ve

onu öldürürüz. nsanlar, bizi seferde bildiinden dolay üphelenmezler'
-

dediler. Anlatklan zamanda gelip bir kayann altnda pusuya yattlar. Allah

kayay onlann üzerine göndererek kendilerini ezdi. Onlarn bu plann bilen

bazlar gidip baktklannda kayann altnda ezildiklerini görerek köye

döndüler ve: "Ey Allah'n kullar! Salih'in, çocuklann öldürmelerini emretmesi

yetmedi mi ki onlan da öldürdü" diye bardlar. Bunun üzerine köy halk

deveyi öldürmek için toplandlar ve onuncu çocuk dndaki herkes deveyi

öldürmekten kaçnd.

Sonra Haccâc bunlan söyledikten sonra Resûlullah'n (uUlahu aleyhi vesellem.

hadisine öyle devam etti: "Hz. Salih'e tuzak kurmak istediler ve gidip Salih'e

giden yoldaki bir dehlize geldiler. Sekiz kii burada saklanp: «Yanmza geldii

zaman onu öldürürüz ve ailesine gidip onlara da baskn yaparz» dediler. Yüce

Allah yeryüzüne emretti ve yer dümdüz olup onlan aça çkard. Bunun

üzerine toplanp suyun yannda olan devenin yanna gittiler ve aki, içlerinden

birine: « Git ve deveyi kes» dedi. Adam gitti, ama korktu ve kesmeden geri

döndü. akî, baka birini gönderince o da korktu ve deveyi kesemedi. ak kimi

gönderdiyse, giden kii deveyi kesmekten korkarak geri dönünce kendisi gidip

devenin sinirlerini kesti ve deve düüp tepinmeye balad. Aralarndan bir adam

Hz. Salih'e gidip: «Deveye yetii Onu kestiler» dedi. Hz. Salih yanlarna

gelince onu karlayp özür dileyerek: «Ey Allah’n peygamberi ! Bunu falan kii

kesti. Bizim bir suçumuz yoktur» dediler. Hz. Salih: «Baknz onun yavrusuna

yetiecek misiniz. Eer yavrusuna yetiirseniz belki Allah azab üzerinizden

kaldrr» deyince, gidip devenin yavrusunu aradlar. Yavru, anesinin can

çekimekte olduunu görünce yüksek olmayan Kâra adndaki bir daa çkt.

Onlar yavruyu almak için gidince Yüce Allah daa vahyetti ve da semaya

doru kularn bile yetiemeyecei kadar yükseldi. Hz. Salih köye girince yavru

deve kendisini gördü ve alayarak göz ya akttktan sonra Hz. Salih’e dönerek

bir defa böürdü, sonra bir daha, sonra üçüncü defa böürdü. Hz. Salih,

kavmine öyle dedi: «Yavru devenin her böürmesi için bir gününüz vardr.
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Yurdunuzda üç gün yaaynz. "...Bu, yalanlanmayacak bir sözdür* Size

gelecek azabn alâmeti, birinci günde küçük olsun büyük olsun, erkek olsun

kadn olsun hepinizin yüzünün safran sürülmü gibi sararmasdr.» Akam
olunca hepsi birden: «Ecelinizden bir gün geçti ve azab size yaklat» diye

bard. kinci günün sabah yüzlerinin kanla boyanm gibi krmz olduunu

gördüler ve barp feryad ederek alayp azabn geldiini anladlar. Akam
olunca hepsi birden: «Ecelinizden bir gün daha geçti ve azab size yaklat» diye

bard. Üçüncü günün sabah yüzlerinin kömürle boyanm gibi simsiyah

olduunu görerek: «Azab size geldi. Kefenlerinizi giyip kendinizi mumyalayn»

dediler. Onlar sabr otu ve krmz çamurla mumyulanrlard. Kefenleri ise

deridendi. Kefenlenip mumyalandktan sonra kendilerini yere attlar ve azabn,

balarnn üstünden mi yoksa ayaklarnn altndan m geleceini bilmeden bir

semaya, bir yere bakmaya baladlar. Dördüncü gün kendilerine semadan her

yldrmn, yeryüzünde de sesi olan hereyin sesinin bulunduu bir sayha geldi

ve kalpleri göüslerinde parçalanp yurtlarnda dizüstü donakaldlar."
2

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'I-

Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu't-Tufayl der ki: “Semûd

kavmi Hz. Sâlih'e: “Eer doru söylüyorsan bize bir delil getir" deyince, Hz.

Sâlih: “Çknz" dedi. Semûd kavmi bir kayann üzerine çktlar ve bu kayann

gebe olann sanc çektii gibi sanclandn gördüler. Sonra kaya yarld ve

ortasndan deve çkt. Hz. Sâlih, onlara: “Size bir mucize olarak Allah'n u
devesidir. Onu brakn, Allah'n arznda yesin, (içsin); ona kötülük etmeyin;

sonra sizi elem verici bir azap yakalar
" 3

dedi. Semûd kavmi deveden

usandklar zaman onu kesince, Hz. Sâlih onlara: “Yurdunuzda üç gün daha

kaln ..."
4
dedi.

5

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Katâde’den

bildirdiine göre Hz. Sâlih, onlara, deveyi kestikleri zaman: “Üç gün daha

kaln" dedikten sonra: “Helak olmanzn alâmeti, yarn yüzlerinizin sararmas,

ikinci gün kzarmas, üçüncü gün ise kararmasdr. Yüzleri Hz. Sâlih'in dedii

gibi saranp kzarnca ve üçüncü gün kararnca, helak olacaklarna inandlar.

' Hûd Sur. 65
1 bn Cerîr (12/458- 462), Tarih (1/227/ 230) ve Hâkim (2/566- 567).

* A'râf Sûr 73
4 Hûd Sur. 65
5 Abdurrezzâk (1/230, 231), bn Cerîr (10/283) ve bn Ebî Hâtim 5/1512 (8666).



438 mA'râf Sûresi&

Bunun üzerine kefenlerini giyip kokular süründüler, sonra sayha onlar yerle

bir etti. Deveyi kesen kii: "Hepiniz raz olmadkça onu kesmem" deyince,

herkesin rzasn almaya baladlar. Hata kadnn çadrna girip: "Raz oldun

mu?" diye sordular. Kadn: "Evet” cevabn verdi. Çocuklara bile sordular ve

sonunda hepsi de devenin kesilmesine raz olunca deveyi kestiler.

1

Ahmed, Bezzâr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, M. el-

Evsat'ta, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye, Câbir b. Abdillah’n öyle

dediini nakleder: "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseHem) (Medine ile am arasndaki)

Hicr denilen yerde konaklaynca kalkp halka hitab ederek öyle buyurdu: "Ey

insanlar! Peygamberinizden mucize istemeyiniz. Hz. Salih'in kavmi

kendisinden mucize isteyince, Allah onlara deveyi gönderdi. O deve ite u
yoldan gelir, geldii gün onlarn bütün suyunu içerdi. Onlar da deveden ertesi

gün, bir gün önce içmi olduu su kadar süt saarlard. Sonra da deve u
yoldan çkp giderdi. Onlar Rablerinin emrine kar gelip deveyi kestiler. Bunun

üzerine Allah onlara üç gün gün sonra azab edeceini vaadetti. Allah sözünde

asla yalanc çkmaz. Sonra yerle gök arasnda korkunç bir ses hasl oldu.

Allah'n haremindeki bir kii dnda hepsi helak oldular. O adam Harem,

Allah’n azabndan korudu ." Resûlullah'a (saliaiiahu aleyhi vesellem): "Ey Allah'n Resulü!

Bu kii kimdir?" diye sorulunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem):
"Ebû

Riâl'dr. Bu kii de Harem'den çknca, onlarn urad akibete urad

"

buyurdu .

2

bn Cerîr, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Ebu't-Tufayl'n hadisinden ayn

rivâyeti merfu olarak yapmtr.

3

Ahmed ve bnu'l-Münzir, Ebû Kebe el-Enmârî'nin öyle dediini bildirir.

Tebuk gazvesinde bir topluluk Hicr halknn olduu yere girmek için

hzlannca, halka: "Namaz toplaycdr" diye seslenildi. Resûlullah’n Mallahu aleyhi

vesellem) yanna vardm zaman: "Neden, Allah'n gazab ettii bir kavmin olduu

yere giriyorsunuz?" diyordu. Bir adam: "Onlann bu haline ayoruz da

’ Abdurrezzâk (1/231) ve bn Ebî Hatim 5/1515, 6/2051 (8684).

2 Ahmed 22/66 (14160), Bezzâr (Kefu'l-Estâr 1844), bn Cerîr (10/296), bn Ebî Hâtim

5/1516, 66/2050 (8685, 8686), Taberânî (9069) ve Hâkim (2/320, 340, "sahih"). Müsned’in

muhakkikleri hadisin kuvvetli olduunu söyledi. Bu hadis Müslim'in artna göre

sahihtir.

3 bn Cerir (12/463, 464).
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ondan ey Allah’n Resûlü!” karln verince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veselM öyle

buyurdu:
"Bundan daha çok alacak eyi size bildireyim mi? çinizden birisi,

sizden önce olan ve sizden sonra olaca size haber veriyor. stikâmet üzere ve

doru olunuz. Allah sizin azabnza hiç aldrmaz. Öyle bir kavim gelecek ki;

kendilerinden hiçbir eyi geri çevirenleyecekler.

"

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: Semûd kavmi deveyi

kestikleri zaman birbirlerine iaret ederek: "Deve yavrusuna saldrnz”

dediler. Deve yavrusu daa kaçt ve bir gün geçtikten sonra kbleye dönüp:

"Ey Rabbim! Annem! Ey Rabbim! Annem! Ey Rabbim! Annem!" dedi. O
zaman Semûd kavmine sayha gönderildi .” 1

ibn Ebî Hâtim'in Abdullah b. Ebi’l-Huzeyl'den bildirdiine göre Deve

kesildii zaman yavrusu daa kaçp böürmeye balad. Onun böürmesini

duyan herkes öldü .

2

bn Ebî Hatim, Atâ’nn öyle dediini bildirir: Hz. Salih’in kavmi deveyi

öldürünce, Hz. Salih onlara: "Azab size gelecektir” dedi. Onlar "Bunun

alâmeti nedir?” diye sorunca, Hz. Sâlih: "Birinci gün yüzünüzün kzarmas,

ikinci gün sararmas ve üçüncü gün kararmasdr. Sabah olup yüzlerinin

kzarm, ikinci gün sararm, üçüncü gün de kararm olduunu görünce Hz.

Sâlih'in dediine inandlar. Koku sürünüp kefenlerini giydiler ve evlerinde

beklediler. Cibril'in sayhasyla da canlan çkt .” 3

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî der ki: "Allah, Hz. Salih'i Semûd

kavmine peygamber olarak gönderdi ve Hz. Sâlih onlar slam'a davet etti

ama onlar Hz. Salih'i yalanlayarak bir delil getirmesini istediler. Delil olarak

onlara deveyi getirdi ve sularndan içmesi için deveye bir gün, kendilerine bir

gün ayrdlar. Bunu Semûd kavminin hepsi kabul ettiler. Devenin su içtii gün

iki dan arasndan geçince dalar onu sktrrd. Zamanmza kadar o iki

dada devenin sürtünme izi mevcuttur. Sonra deve gelip Semûd kavminin

yannda durur ve onlar sütünü saarak susuzluklarn giderirlerdi. Suyu

kulanma günü kendilerine gelince ise deve yanlarna gelmezdi. Devenin bir

yavrusu vard. Hz. Sâlih, kavmine: “Bu ayda bir çocuk doacak ve sizin

1 bn Ebî Hatim 5/1514, 6/2049, 2050 (8678).
J bn Ebî Hatim 5/1515, 6/2050 (8280).

3 bn Ebî Hatim (9/2806, 2807).
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helakiniz onun eliyle olacaktr” dedi. O ay Semûd kavminden dokuz kiinin

çocuu oldu. Doan çocuklan öldürdükten sonra onuncu kiinin çocuu

dodu, ama bu kii olunu öldürmeyi kabul etmedi. Bu kiinin daha önce

çocuu olmamt. Onuncu çocuk hzl bir ekilde geliti ve dokuz yana
gelince (çocuklann öldüren dokuz kii) onu görüp: "Eer çocuklanmz sa
olsayd bunun gibi olurlard" deyip Hz. Salih'e kzdlar.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Cüreyc, “Ona kötülük etmeyin ..."
1

sözünün, "Onu öldürmeyin" mânâsnda olduunu söyledi.

bn Ebî Hâtim, Süddî'nin, "Dalarnda evler yontuyorsunuz ..." 2 sözünü

açklarken: "Dalan oyup evler yapyorlard" dediini bildirir .

3

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

Ebu'-eyh'in Mücâhid’den bildirdiine göre, âyette geçen (i^î)
4 kelimesi,

batla dalp an gittiler, (4li-»5 sözü ise gürültü mânâsndadr .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik, âyette geçen, "Yurtlarnda

diz üstü dona kaldlar
"7 sözünden kastedilenin Semûd kavminin bütün

askerleri olduunu söyledi .

8

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Zeyd'den bildirdiine göre

âyette geçen (^L*.)
9 sözü, "Öldüler" mânâsndadr.

10

Abd b. Humeyd'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen (jjii*-)
11

sözü, "Öldüler" mânâsndadr.

1 A rif Sûr 73
1 A raf Sûr 74
J bn Ebî Hâtim 5/1513 (8672).

4 A'râ/Sûr77

* A ra/ Sûr 78
6 bn Cerir (10/301- 303) ve bn Ebî Hâtim 5/1515, 1516, 9/3059 (8681, 8683, 8687, 8735).

7
A’râf Sûr 78

1 bn Ebî Hâtim 5/1516, 6/3059 (8688).

9 A’râf Sûr 78
10 bn Cerir (10/303) ve bn Ebî Hâtim 5/1516, 1524, 6/2079 (8689, 8736, 11183).

” A'râf Sûr 78
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Abdurrezzâk ve Ebu'-eyh, Hasan( Basrî’nin) öyle dediini bildirir:

"Semûd kavmi deveyi kesince yavrusu kaçp tepelere çkt ve: "Ey Rabbim!

Annem nerede?" deyip bir defa böürdü ve çlk inip Semûd kavmini helak

etti."’

Ahmed, Zühd’öe, Ammâr'n öyle dediini bildirir: "Hz. Sâlih'in kavmi

deveyi (mucize olarak) istediler. Deve gönderilince de onu kestiler.

srailoullar bir sofra indirilmesini istediler. Sofra inince, yine inkar ettiler.

Sizin imtihannz ise dinar ve dirhemledir."

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: "Hz. Sâlih ve

beraberindekiler Semûd kavminin urad sayhadan kurtulunca, Hz. Sâlih:

"Ey kavmim! Bu yurt ve ehli, Allah'n lanetine uramtr. Yola çkp Allah’n

haremine ve güvenli kld yere gidiniz" dedi. Bunun üzerine kavmi o anda

hac için ihrama girdiler ve yola çkp Mekke’ye vardlar. Ölene kadar orada

yaadlar. Bu kiilerin mezar Kâbe'nin batsndadr."
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"Lût'u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: «Sizden

önceki mîlletlerden hiçbirinin yapmad fuhuu mu
yapyorsunuz? Çünkü siz, ehveti tatmin için kadnlar

brakp da ehvetle erkeklere yanayorsunuz. Dorusu siz

takn bir milletsiniz.» Kavminin cevab: Onlar (Lût'u ve
taraftarlarn) memleketinizden çkarn; çünkü onlar fazla

temizlenen insanlarm! demelerinden baka bir ey
olmad. Bunun üzerine Lut'u ve taraftarlarn kurtardk;

yalnz kars, geride kalp helake urayanlardan oldu.

’ Abdurrezzâk (1/231).
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Geriye kalanlarn üzerine öyle bîr yamur yadrdk ki!

Suçlularn sonunun nasl olduuna bir bak!"

(A'râf Sur. 80-84)

bn Asâkir, Süleyman b. Surad'n öyle dediini bildirir "Hz. Lût'un babas,

Hz. brâhîm’in amcasdr."’

shâk b. Bir ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz. Lût

alt üstüne getirilen ehirlere peygamber olarak gönderildi. Gönderildii

ehirler dört tanedir ve bunlar Sedûm, Emûra, Âmûra ve Sabvira ehirleridir.

Her ehirde de yüz bin savaç vard. En büyük ehirleri Sedûm'd ve Hz. Lûr

orada ikamet etmekteydi. Sedûm, am (Suriye) beldelerindendir ve Filistin’e

bir günlük mesafededir. Hz. brahim, Lût b. Harrân b. Târeh'in amcasdr. Hz.

brahim, Hz. Lût'un kavmine de nasihatte bulunmaktayd. Yüce Allah,

slam'n perdesini yrtan, Allah'n haram kldklarn ileyen ve büyük fuhu

yapan Hz. Lût kavmine mühlet vermiti. Hz. brâhim merkebine biner ve Hz.

Lût'un ehirlerine gidip onlara nasihat ediyordu, ama onlar nasihati kabul

etmiyorlard. Sonra merkebinin üzerinde gelip Sedûm ehrine bakp: "Ey

Sedûm! Allah'n azab acaba sana hangi gün gelecek! Sedûm, sizi Allah'n

cezasn hak edecek eyleri yapmanzdan menederim" diye sesleniyordu.

Zaman gelince Yüce Allah Cibril'i meleklerden bir grupla gönderdi ve bunla r

erkek suretinde yeryüzüne inip ekinini sulamakta olan Hz. brâhîm'in yanna

gittiler. Su, akaca kanala ulanca Hz. brahim çapasn koyup arkasnda iki

rekat namaz klyordu. Yüce Allah’n Hz. brâhîm'i dost edindiini bilmeyen

melekler Hz. brâhîm'e bakp: "Eer Allah bir dost edinecek olsayd bu kulu

dost edinirdi" dediler.

1

bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmu'l-MelâhVâe, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh, Beyhak,

u'abu'l-mân’öa ve bn Asâkir'in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre “Sizden

önceki milletlerden hiçbirinin yapmad fuhuu mu yapyorsunuz?" 1

’ bn Asâkir (50/308).

2 bn Asâkir (50/309).

3 A’râf Sûr 80
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sözündeki fuhutan kast, erkeklerin erkeklerle cinsi münasebette

bulunmalardr .

1

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh,

Beyhakî ve bn Asâkir, Amr b. Dinar'n "Sizden önceki milletlerden hiçbirinin

yapmad fuhuu mu yapyorsunuz?"2 sözünü açklarken: "Lût kavminde

ba gösterene kadar, hiçbir erkek, erkekle cinsel ilikiye girmemitir"

dediini bildirir.
3

bn Ebi'd-Dünyâ, bn Ebî Hatim, Beyhakî ve bn Asâkir, Ebû Sahra Cami b.

eddâd'dan Resûlullah'n (saiiaiishu aleyhi veseiiem] öyle buyurduunu nakleder:
"
Lût

kavmi, livatay erkeklerle yapmadan krk yl önce kadnlarla yaptlar."
4

bn Ebi'd-Dünyâ ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Tâvus'a, kadna

arkasndan (anal olarak) yaklaan erkein durumu sorulunca: "Bu, Lût

kavminin balatt bir eydir. Lût kavmi ilk önce kadnlara arkalanndan

yaklatlar, sonra da erkeklere ayn eyi yaptlar” cevabn verdi .

5

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

bildiriyor: Hz. Ali minberde: "Bana sorunuz” deyince, bnu'l-Kevvâ:

"Kadnlarla arkadan (anal) münasebette bulunmak caiz midir?” diye sordu.

Hz. Ali: "Rezil oldun, Allah seni rezil edesice! Sen Yüce Allah’n: "Sizden

önceki milletlerden hiçbirinin yapmad fuhuu mu yapyorsunuz?"0

buyurduunu duymadn m?” karln verdi .

7

shâk b. Bir ve bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Lût

kavmini, kadnlar brakp erkeklerle münasebete iten sebep udur: onlarn

hem evlerinde, hem bahçelerinde, hem de darda yol kenarnda ürünleri

’ bn Ebi’d-Dünyâ (155), bn Ebî Hâtim 5/1517, 9/2904, 3053 (8695, 16488, 17267),

Beyhakî (5399) ve bn Asâkir (50/319).

1
A’râf Sûr 80

3 bn Ebi'd-Dünyâ (159), bn Ebî Hâtim 5/1517, 9/3054 (8696, 17268), Beyhakî (5400) ve

bn Asâkir (50/319).

4 bn Ebi’d-Dünyâ (153), bn Ebî Hâtim 5/518 (8697), Beyhakî (5459) ve bn Asâkir

(5/319, 320). Ebu'd-Dünyâ'nn muhakkiki hadisin senedinin çok zayf olduunu söyledi.

5 bn Ebi'd-Dünyâ (177) ve bn Asâkir (50/320).

s
A’râf Sûr 80

7 bn Ebî eybe (4/253), bn Ebî Hâtim 5/1517, 9/2904, 3053 (8694, 16487, 17266) ve

Beyhakî (7/198).
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vard. Lût kavmine kuraklk ve ktlk isabet edince birbirlerine: "Eer, açkta

olan bu ürünlerinizden yolcularn almasna engel olursanz, onlann

alacandan siz faydalanrsnz" dediler. "Nasl engel olacaz?" diye

soranlara da: "Memleketinizde yakaladnz yabanclarla cinsi münasebeti

kural haline getiriniz ve ona dört dirhem ceza veriniz. Eer böyle yaparsanz

insanlar memleketinize gelmez" dediler. Böylece daha önce hiç kimsenin

yapmad eyi kendileri yapmaya baladlar."’

Ishâk b. Bir ve bn Asâkir, Muhammed b. shâk vastasyla, bn Abbâs'tan

rivayette bulunan bir kiiden öyle bildirir: "Lût kavminin bu kötü ie

balamalar öyle olmutur: Yukardaki hadiste belirtilen karan aldklar

zaman blis, insanlann gördüü en güzel olan eklinde gelip kendilerini

nefsine çard ve onunla iliki kurdular. Ondan sonra bu ie devam ettiler."
2

bn Ebi'd-Dünyâ, Ebu'-eyh, Beyhakî ve bn Asâkir'in bildirdiine göre

Huzeyfe der ki: "Lût kavmi hakknda azab hükmü, kadnlar kadnlarla,

erkeklerde erkeklerle münasebette bulunmaya balaynca gerçekleti." 5

bn Ebi'd-Dünyâ, Beyhakî ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Ebû Hamza der

ki: Muhammed b. Ali'ye: "Allah, Lût kavminin kadnlanna, erkekleri sebebiyle

mi azab etti?" diye sorduumda: "Allah böyle yapmayacak kadar adaletlidir.

Erkekler erkeklerle, kadnlar da kadnlarla münasebette bulunduklan için

cezalandrdlar" cevabn verdi .

4

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

"Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarm ...”5 sözünden kastedilen,

erkeklere ve kadnlara arkadan (anal) yaklamamalardr.

6

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "Çünkü onlar fazla

temizlenen insanlarm ..."7 sözünü açklarken: "Bu söz, Lût kavminin,

‘ bn Asâkir (5(1/312, 313) shâk b. Bir vastasyla.
1 bn Asâkir (50/313) shâk b. Bir vastasyla.

i bn Ebi'd-Dünyâ (154), Beyhakî (5460), bn Asâkir (50, 320).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (150), Beyhakî (5463) ve bn Asâkir (50/320).

5
A'râf Sûr 82

6 bn Cerir (10/307, 18/97)

7
A'râf Sûr 82
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erkeklere ve kadnlara arkadan yaklamamalaryla alay etmek için söyledikleri

bir sözdü" demitir.'

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Katâde'nin, "Çünkü onlar fazla

temizlenen insanlarm ..."
2
sözünü açklarken: "Onlar, iman edenleri, ayp

olmayan bir ey sebebiyle aypladlar ve kötü olmayan bir ey sebebiyle

kötülediler” dediini bildirir.

3

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde: "Yalnz kars, geride kalp helake urayanlardan oldu. Geriye

kalanlarn üzerine öyle bir yamur yadrdk ki! Suçlularn sonunun nasl

olduuna bir bak!"4 âyetini açklarken öyle dedi: “Hz. Lût’un ailesinden

sadece hanm, Allah'n azabna urayanlarla beraber azaba urad. Yüce

Allah geride kalanlarn üzerine gökten ta yadrarak helak etti ."
5

shâk b. Bir ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Zührî der ki: "Yüce Allah, Hz.

Lût'un kavmine azab edince, Hz. Lût, Hz. brahim'in yanna gitti ve vefat

edene kadar onunla beraber kald."6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr), "Geriye kalanlarn

üzerine öyle bir yamur yadrdk ki! Suçlulann sonunun nasl olduuna

bir bak!"7 âyetini açklarken öyle dedi: "Yadrlan yamur, krsalda olanlara,

çobanlara ve seferde olanlanna da isabet etti. Onlardan hiç kimse bu

azabdan kurtulamad ."8

bn Ebî Hâtim’in Vehb (b. Münebbih)’den bildirdiine göre Lût kavminin

üzerine üzerine kükürt ve ate yadrlmtr .

9

1 bn Cerîr (10/306, 307, 18/97) ve bn Ebî Hatim 5/1518 (8699).

1
A’râf Sûr 82

} bn Cerîr (10/307, 18/97).

4 A raf Sûr 83, 84

5 Abdurrezzâk (1/233), bn Cerîr (10/309) ve bn F.bî Hatim 5/1519, 9/2809, 3056 (8703,

15891, 17284).
6 bn Asâkir (50/326) shâk b. Bir vastasyla.

7 A raf Sûr 83, 84
8 bn Ebî Hâtim 6/2068, 9/2810 (11100, 15894).

9 bn Ebî Hâtim 9/2810 (15895).
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Ebu'-eyh'in Saîd b. Ebî Arûbe'den bildirdiine göre Lût kavmi dört

milyon kiiydi.

bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmû ’l-Melâhî, Hâkim ve Beyhakî, u'abu ’l-mân 'da,

bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (llahu aleyhi öyle buyurdu:

"Sahibinden bakasn sahip edinen köleye Allah lanet etsin. Tarlann snrn
deitirene Allah lanet etsin. Gözleri görmeyeni (yanl yol göstererek) yoldan

çkarana Allah lanet etsin. Anne babasna lanet okuyana Allah lanet etsin

Allah'tan bakas için kurban kesene Allah lanet etsin. Hayvanla iliki kurana

Allah lanet etsin. Lût kavminin yaptn yapana Allah lanet etsin." Resûlullah

(saiiaMu aleyhi »eseiiem) son cümleyi üç defa söyledi.’

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmu'l-Melâhî’de ve

Beyhakî, Câbir b. Abdillah'tan, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veuiM öyle

buyurduunu nakleder: "Ümmetim için en çok korktuum ey, Lût kavminin

yaptn yapmalardr."2

bn Adiy ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber: "u dört kii Allah'n gazabyla sabahlayp Allah'n öfkesiyle

akamlar" buyurunca, sahabe: “Bunlar kimdir ey Allah'n Resûlü?" diye

sorunca, Hz. Peygamber Uaiiaiiahu aleyh* «selem): "Kadnlara benzemeye çalan

erkekler, erkeklere benzemeye çalan kadnlar, hayvanla cinsel münasebette

bulunan ve erkeklerle ilikide bulunan (erkeklerdir" cevabn verdi .

3

Abdurrezzâk, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Ebi'd-

Dünyâ, Dârekutnî, bnu’l-Cârûd, el-Müntekâ’da, Hâkim ve Beyhakî’nin bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu Beyh «seliBm): "Lût kavminin

yaptn yapan gördüünüzde, yapan da yaplan da öldürünüz" buyurdu .

4

1 bn Ebi'd-Dünyâ (161), Hâkim (4/356), Beyhakî (5373) Ahmed 5/26, 83, 84 (2816,

2913, 2915),
2 Ahmed 23/317 (15093), Tirmizî (1457,

"
hasen "), bn Mâcc (2563), bn Ebi'd-Dünyâ

(126) ve Beyhakî (5374). Sahih hadistir (bak: Elbâü, Sahih Sünen bn Mâce, 2077).

3 bn Adiy (6/2233) ve Beyhakî (5385). ibn Adiy der ki: "Bu hadis Buhârî'nin de

zikrettii gibi münkerdir."
4 Abdurrezzâk (13492), Ahmed 4/464 (2732), Ebû Dâvud (4462), Tirmizî (1456), Nesâî,

S. el-Kübrâ (7340), bim (2561), bn Ebi'd-Dünyâ (127), Dârekutnî (3/124), bnu'l-Cârud

(820), Hâkim (4/355), Beyhakî (8/231, 232) ve u ’abu'l-mkn (5386, 5387). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Saiih Süufr h Mâce, 2075)
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bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Ebû Nadra’dan bildirir: bn

Abbâs’a: “Livata yapann cezas nedir?" diye sorulunca, "Köydeki en yüksek

binaya çkarlp baüstü aaya atlr, sonra talanr" cevabn verdi .

1

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin Zeyd b. Kays'tan

bildirdiine göre Hz. Ali livata yapan recmetmitir.

3

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn ihâb: "Livata yapan

kii, evli olsun bekar olsun recmedilir. Bu, geçmiten beri uygulanagelen bir

adettir” demitir.
3

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî’nin bildirdiine göre brâhîm:

"Eer iki defa recmedilebilecek biri olsayd bu kii livata yapan kii olurdu”

demitir.
4

bn Ebî eybe, Ubeydullah b. Abdillah b. Ma'mer'in: "Livata yapan, Lût

kavminin öldürüldüü gibi talanarak öldürülür” dediini bildirir.

5

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Haan ve brâhîm’in: "Livata

yapann haddi, zina haddi gibidir. Eer evliyse recmedilir, bekara ise had

(krbaç cezas) uygulanr” dediini bildirir .

6

Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: "lk olarak Lût kavminin

yaptn yapmakla itham edilen kii, Hz. Ömer zamannda itham edilen bir

kiidir. O zaman Hz. Ömer, Kurey gençlerine, onunla oturmamalann

emretmiti.”7

’ bn Ebi'd-Dünyâ (130), Beyhakî (8/232) ve u'abu'l-mân (5388).
1 bn Ebî eybe (9/530), bn Ebi'd-Dünyâ (143), Beyhakî (8/232) ve u'abu’l-mân

(5390).

3 bn Ebi'd-Dünyâ (142) ve Beyhakî (5390).

4 bn Ebî eybe (9/531), bn Ebi'd-Dünyâ (131) ve Beyhakî (5391).

5 bn Ebî eybe (9/532).
6 bn Ebî eybe (9/530, 531), bn Ebi'd-Dünyâ (132), Beyhakî (8/233) ve u'abu'l-mân

(5392).

7 Beyhakî (5394).
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bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî, Vadîn b. Atâ’dan, tâbiundan birinin öyle

dediini bildirin "Onlar (sahabe) güzel yüzlü erkek çocuuna baklanr

dikilmesini ho karlamazlard.” 1

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî, Bakiyye'den, tâbiunden birinin öyle dediim

bildirir: "Ben, kendini ibadete vermi bir genç için, zararl bir aslandan çok,

yannda oturan sakal çkmam çocuktan korkarm .”1

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Haan b. Zekvân'n öyle dediini bildirir:

“Zengin çocuklanyla oturma. Çünkü onlann kadnlar gibi suretleri vardr ve

bakirelerden daha çok fitneye sebep olurlar.” 3

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Necîb b. es-Seri: "Bir

erkek, sakal çkmam genç çocukla bir evde gecelemesin" derdi .

4

Beyhakî’nin Abdullah b. el-Mübârek'ten bildirdiine göre Süfyân es-Sevri

hamama girince yanna parlak yüzlü bir genç girdi. Bunun üzerine Süfyân:

"Bunu çkarn. Ben her kadnla beraber bir eytann olduunu, her gençle ise

on eytan olduunu görüyorum” dedi .

5

bn Ebi’d-Dünyâ, Hakîm et-Tirmizî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn îrîn

der ki: "Domuz ve merkepler dnda hiçbir hayvan Lût kavminin yaptn
yapmaz.”6

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Ebû Sehl’in öyle dediini bildirin "Bu

ümmetten, livataclar denilen bir topluluk olacaktr. Bunlar üç snf olacaktr:

Bir snf yüze bakar, bir snf tokalar yapar, bir snf ise livatay bizzat

yaparlar.”7

' bn Ebi'd-Dünyâ (137) ve Beyhakî (5395).

1 bn Ebi'd-Dünyâ (138) ve Beyhakî (5396).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (144) ve Beyhakî )5397).

A bn Ebi'd-Dünyâ (139) ve Beyhakî (5398).

5 Beyhakî (5404).
6 bn Ebi'd-Dünyâ (160), Hakîm et-Tirmizî (2/14) ve Beyhakî (5401).

7 bn Ebi'd-Dünyâ (140) ve Beyhakî (5402).
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bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Mücâhid’in öyle dediini bildirin "Livatay

yapan gökteki ve yerdeki damla suyla ykansa bile pis kalmaya devam eder.”'

bn Ebî eybe ve bn Ebi'd-Dünyâ’mn bildirdiine göre Câbir b. Zeyd der ki:

“Dübürün dokunulmazl, fercin dokunulmazlndan daha güçlüdür.”
2

Hâkim ve Beyhakî, u'abu'l-mân’da, Ebû Hureyre’den, Resûlullah'n

(saiiaiiahu aieytu «sEiem) öyle buyurduunu nakleder: "Yüce Allah, yarattklarndan

yedi snf insan yedi kat semada lanetlemitir. Bu lanetini bir snfa üç defa

tekrarlam ve dier snf da birer defa lanetlemitir. Yüce Allah öyle buyurur:

«Lût kavminin yaptn yapan melundur, melundur, melundur. Hayvanlarla

cinsel ilikide bulunan melundur. Bir kadnla kzn ayn nikah altnda

bulunduran melundur. Anne babasna isyan eden melundur. Allah'tan bakas

için kurban kesen melundur. Allah'n hadlerinden birini deitiren melundur.

Efendisinden bakasn efendi edinen (köle) melundur.»"*

bn Mâce ve Hâkim, Ebû Hureyre’den, Resûlullah'n (sdaiiriu aleyhi «selleri) öyle

buyurduunu nakleder: "Lût kavminin yaptn yapan da yaplan da

recmediniz
"4

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Ebî eybe, Musannefte ve Ebû Dâvud’un

bildirdiine göre bn Abbâs, livata ederken yakalanan bekar hakknda:

"Recmedilir" dediini rivayet etmilerdir.

5

Allah’n Resûlü’nün bildirdiine göre Hz. Âie, Resûlullah'n (uiUshu aleyhi veseiiem)

üzüntülü olduunu görüp: “Ey Allah’n Resulü! Neden üzgünsün?” diye

sorunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh» «seiiem): "Ümmetimin, benden sonra Lût

kavminin yaptn yapmalarndan olan korkum sebebiyle üzüntülüyüm"

cevabn verdi .

6

’ bn Ebi'd-Dünyâ (141) ve Beyhakî (5403).
1 bn Ebî eybe (9/532) ve bn Ebi’d-Dünyâ (158).

} Hâkim (4/354, “sahih") ve Beyhakî (5472).

* bn Mâce (2562) ve Hâkim (4/355). Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn

Mâce, 2076).

5 Abdurrezzâk (13491), bn Ebî eybe (9/530), Ebû Dâvud (4463). Sahih hadistir (bak:

Elbârû, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3746)
6
Abdurrezzâk (13493).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Hasîn der ki: Birini öldürmesi, evi

olduu halde zina etmesi, müslüman olduktan sonra mürted olmas ve Lut

kavminin yapt ii (livatalk) yapmas gibi dört durum dnda bir

müslümann kannn dökülmesinin haram olduunu bilmiyor musunuz?'”

Taberânî’nin Sâlim b. Abdillah, Ebân b. Osmân ve Zeyd b. Hasan'dar

bildirdiine göre Hz. Osmân'a Kureyli bir çocukla livata yapan bir adam

getirdiklerinde: "Bu adam evli mi?” diye sordu. “Bir kadnla evlendi, am*

henüz onunla zifafa girmedi” cevabn verdiklerinde, Hz. Ali, Hz. Osmân'a

"Eer kadnla zifafa girseydi, onu recmetmek helal olurdu. Ama madem k

zifafa girmemi ona had (en ceza) uygula" dedi. Ebû Eyyûb: "ahitlik

ederim ki, Ebu'l-Hasan'n söylediini Hz. Peygamberden (uüsUbUj aleyhi vesilem

duyduuma ahitlik ederim” deyince, Hz. Osmân adama yüz krbaç

vurulmasn emretti .

1

iî 4}y L; ail iji^l pjî U jtf UU; Jp
(U.LI Sli OljJlj iyjü fkp Ji %
*

(Jet}* ûj (Jd j&- fö» sfî
Vj

jA y & (jtr* a* Ojiey jSÖ ijiii' Slj

u* 06 Jc ijjkj Su; psr ijjsriij u-y. *ijpp

p iiîü.j a, iLjî (^JJi i>iT^ îiti» Sj op * pjj-ûd

yUl Sui j« * 5-*Ul ji.j I2g il Js. jP
jl Uy y yU'i ‘rs*-* li d&rjLîl yj» y
Üöi 01 II* jil Jip Uyl J * ^jlir llj jjji JÛ U, ^ OiyU

il .lL; o! Vj 4i iyj oi U Ojfc Uj Iji. il Übü
â{

,JüL ^
Uj* Uj **' UU jj Uj Uj

’ bn Ebî cybe (9/414, 532)
1 Taberânî (3897).
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"Medyen’e de Kardeleri uayb' (gönderdik). Dedi Ki: «Ey

kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan baka tanrnz
yoktur. Size Rabbinizden açk bir delil gelmitir; artk

ölçüyü, tarty tam yapn, insanlarn eyalarn eksik

vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk

yapmayn. Eer inananlar iseniz bunlar sizin için daha

hayrldr. Tehdit ederek, inananlar Allah yolundan

alkoyarak ve o yolu eip bükmek isteyerek öyle her yolun

banda oturmayn. Düünün ki siz az idiniz de O sizi

çoaltt. Bakn ki, bozguncularn sonu nasl olmutur! Eer
içinizden bir grup benimle gönderilene inanr, bir grup da

inanmazsa, Allah aranzda hükmedinceye kadar bekleyin. O
hakimlerin en iyisidir.» Kavminden ileri gelen kibirliler

dediler ki: «Ey uayb! Seni ve seninle beraber inananlar

memleketimizden kesinlikle çkaracaz veya dinimize

döneceksiniz.» (uayb): «stemesek de mi? dedi. Dorusu
Allah bizi ondan kurtardktan sonra tekrar sizin dininize

dönersek Allah'a kar yalan uydurmu oluruz. Meerki
Rabbimz Allah dilemi olsun, yoksa ona geri dönmemiz
bizim için olacak ey deildir. Rabbimizin ilmi her eyi

kuatmtr. Biz sadece Allah'a dayanrz. Rabbimiz! Bizimle

kavmimiz arasnda adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en
hayrlssn.» Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki:

«Eer uayb'e uyarsanz o takdirde siz mutlaka ziyana

urarsnz.» Derken o iddetli deprem onlar yakalayverdi

de yurtlarnda diz üstü donakaldlar. uayb' yalanlayanlar

sanki yurtlarnda hiç oturmam gibiydiler. Asl ziyana
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urayanlar uayb' yalanlayanlarn kendileridir. (uayb),

onlardan yuz çevirdi ve (içinden) dedi ki: «Ey kavmim! Ben

size Rabbimin gönderdii gerçekleri duyurdum ve size öüt
verdim. Artk kâfir bir kavme nasl acnm!»" (aYaC Sur. 85-93)

bn Asâkir, shâk b. Bir vastasyla, Ubeydullah b. Ziyâd b. Sem'ân'n öyle

dediini bildirir: Kutsal kitaplar okuyan bir kii öyle dedi: "Tevrat ehli, Hz

uayb'n isminin Tevrat'ta Mîkâîl olarak geçtiini iddia ederler. Hz. uayb’r

ismi, Süryâni dilinde Hirâ b. Yeshur, brânî dilinde uayb b. Yehur b. Lâvî b

Yâkûb'dur."’

bn Asâkir, shâk b. Bir vastasyla, neseb ilmini bilen arkî b. el

Kutâmî'nin öyle dediini bildirin "Hz. uayb'n brânice’de ad Yesrûb

Arapça'da uayb b. Ankâ b. Yevbeb b. ibrâhim'dir.”

shâk b. Bir ve bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz

uayb, Hz. Yûsuf'tan sonra gönderilen resûl peygamberdir. Yüce Allah, Hz

uayb ve kavmi hakknda haber vermitir: Allah: "Medyen'e de kardeleri

uayb' (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondar

baka tanrnz yoktur..."
2 buyurmaktadr. Medyen kavmi, irklerinin yannda

ölçülerini ve tartlarn tam yapmayan bir topluluktu. Peygamberlerin

yalanlamalar yannda, yoldan çkm ve azgnlk yapan bir topluluktu. Yolda

oturup insanlann mallarnn onda birini alrlard. nsanlann mallannn onda

birini almaya ilk balayan topluluk Medyen kavmidir. Yanlarna bir yabanc

geldii zaman onun parasn alrlar ve: "u paran eksiktir deyip paray yontup

eksiltirler, sonra düük fiyata alrlard. Yüce Allah'n: "...Düzeltilmesinden

sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayn ..." 3 sözü buna iaret etmektedir

Medyen kavminin memleketi, gdann bol olduu bir memleketti. nsanla

gelip ihtiyaçlarn oradan alrlard. Medyen halk yollarda oturup insanlann

Hz. uayb’n yanna gitmesini engeleyip: "Onu dinlemeyin. O yalancdr ve siz

fitneye düürür" derlerdi. "Tehdit ederek, inananlar Allah yolundan

alkoyarak ve o yolu eip bükmek isteyerek öyle her yolun banda

1 Muhtasar Tarih Dmak'e (10/307) bakn.
2 A’râf Sûr 85

3 A'râf Sûr 85
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oturmayn"1

sözü buna iaret etmektedir. nsanlara: "uayb’a tabi olursanz.

Sizi fitneye düürür" deyip, Hz. uayb’ da tehdid ederek: "Ey uayb! Ya seni

köyümüzden çkaracaz veya babalarmzn dinine geri döneceksin" dediler.

O zaman Hz. uayb: "Ey kavmim! Eer benim, Rabbim tarafndan (verilmi)

apaçk bir delilim varsa ve O bana tarafndan güzel bir rzk vermise buna

ne dersiniz? Size yasak ettiim eylerin aksini yaparak size aykr

davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettii kadar slah etmek

istiyorum. Fakat baarmam ancak Allah'n yardm iledir. Yalnz O'na

dayandm ve yalnz O'na döneceim" 2
dedi. Hz. uayb: "Allah, beni korur.

Ben Ona döneceim. stemesem de beni dininize mi çevireceksiniz? Eer

sizin dininize girecek olursak, Allah' yalanclkla itham etmi oluruz. Allah

bizi, sizin dininizden koruduktan sonra artk o dine girmemize imkan yoktur"

deyip "Meer ki Rabbimiz Allah dilemi olsun, yoksa ona geri dönmemiz

bizim için olacak ey deildir. Rabbimizin ilmi her eyi kuatmtr. Biz

sadece Allah'a dayanrz. Rabbimizl Bizimle kavmimiz arasnda adaletle

hükmet! Sen hükmedenlerin en hayrlssn " 3 sözünü de ekleyerek her eyin

Allah'n dilemesine bal olduunu belirtmi, kendileri için ne takdir edildiini

bilemeyeceini söyleyip Allah'a tevekkül etmitir.

bn Abbâs der ki: Hz. uayb, yumuak huylu, doru sözlü ve vakûr biriydi.

Hz. Peygamber (seiiBiiahu aleyh, veseiiem) Hz. uayb' and zaman, kavmini davet

ederken kulland üslubun güzelliinden, kavminin de küçükleri olsun

büyükleri olsun, onu yalanlayp talamakla ve memleketlerinden sürmekle

tehdit etmelerinden dolay: "O, peygamberlerin hatibidir " buyururdu. Kavmi:

"Eer uayb'e uyarsanz o takdirde siz mutlaka ziyana urarsnz"4

demesine ramen, Hz. uayb onlar davet etmekten geri durmad. Kavmi

Allah'a kar kibirlenip haddi anca, iddetli bir deprem onlar yakalad. Cibril

inip üzerlerinde durarak bannca dalar ve yer sarsld ve Medyen kavminin

ruhlar bedenlerinden çkt. Yüce Allah'n: "Derken o iddetli deprem onlar

yakalayverdi... sözü buna iaret etmektedir. Medyen kavmi, Cibril’in

sayhasn duyunca korkup ayaa frladlar, yeryüzü sarslp onlar ölü olarak

1

A’râf Sûr 86

* Hûd Sur. 88
3 A'râf Sûr 89
4 A'râf Sur 90

* A'râf Sûr 91



454 9A'râf Sûresi&

yere devirdi. Medyen kavmi nasihati kabul etmeyip Allah onlar azabyla

cezalandrnca, Hz. uayb: "Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdii

gerçekleri duyurdum ve size öüt verdim. Artk kâfir bir kavme nasl

acrm!*1

dedi.
1

shâk ve bn Asâkir, krime ve Süddî'nin öyle dediini bildirir: “Allah, Hz

uayb dnda hiçbir peygamberi iki defa göndermemitir. Birincisinde onL

Medyen'e gönderdi ve (Medyen daveti reddedince) onlan sayhayla helak

etti. kinci olarak ta Eyke halkna gönderdi ve onlan da gölge gününün

azabyla yakalad.3

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’dan bildirdiine göre SI3)
4 sözü,

insanlara zulmetmeyin, anlamndadr.5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre

( J-IJI ijlîd y*)
6
sözü, insanlara zulmetmeyin, anlamndadr. Medyen halk, Hz.

uayb’a gidip slam’ kabul edenlerin yolunda oturup onlan alkoyuyorlard.7

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, ( yj

Joi>0 jL i3âii;)
8
sözünü açklarken: “Yolda oturuyor yanlarndan

geçene: «uayb yalancdr. Sakn sizi dininizden döndürmesin» diyorlard"

demitir.9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

(j=.>o) kelimesi yol, (03^33) ise korkutmaktr. Onlar, halkn Hz. uayb'a

gitmelerine engel olup korkutuyorlard.
10

’ A'râf Sûr 93
2 Muhtasar Tarih Dtmak (10/308, 310- 312)

} Muhtasar Tarih Dmak (10/308) sadece krime'den.
4
A’râf Sûr 85

5 ibn Ebî Hatim 5/1520 (8708).

6
A'râf Sûr 85

7 bn Cerîr (10/311- 313).

* A'râf Sûr 85

9 bn Cerîr (10/313).
,c bn Cerîr (10/313), bn Ebî Hatim 5/1521 (8713, 8715)
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Halk tehdit ederek, Allah

yolundan alkoyarak eip bükmek için frsat kolluyorlard ." 1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: “Tehdit

ederek, inananlar Allah yolundan alkoyarak ve o yolu eip bükmek

isteyerek öyle her yolun banda oturmayn...
01

âyetini açklarken öyle

dedi: “Yolun banda oturanlar öürcülerdi. Bunlar insanlann müslüman

olmalarna engel oluyor ve böylece helak olmalarn istiyorlard ."
3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh Katâde der ki: "Yolun

banda otururlar ve insanlan haktan saptrmaya çalrlard ."4

Ebu'-eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette kastedilenler

öürcülerdir.

bn Cerîr, Ebu’l-Âliye’den, o da Ebû Hureyre’den veya baka birinden

(Ebu’l-Âliye ravinin adndan emin deildir) öyle bildirir Hz. Peygamber Miaiahu

aityfti vcntan) sra gecesi bir diree urad ve direin yanndan geçen her elbiseyi

yrttn, hereyi eskittiini gördü. Cibril’e: “Bu nedir ey Cibril?" diye sorunca,

Cibril: “Bu, ümmetinden yol kesen baz topluluklann misalidir" cevabn

verip: “Tehdit ederek, inananlar Allah yolundan alkoyarak ve o yolu eip

bükmek isteyerek öyle her yolun banda oturmayn"* âyetini okudu .

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî,

"Dorusu Allah bizi ondan kurtardktan sonra tekrar sizin dininize

dönersek Allah'a kar yalan uydurmu oluruz. Meer ki Rabbimz Allah

dilemi olsun, yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak ey deildir..." 7

âyetini açklarken öyle dedi: “Allah bizi kurtardktan sonra Allah dilemedikçe

' bn Cerîr (10/313 315) vc bn Ebî Hatim 5/1521, 1522 (8714, 8720, 8722).
1
A'râf Sûr 86

5 bn Cerîr (10/314-316) ve bn Ebî Hâtim 5/1521, 1522 (8719, 8724).

4 Abdurrezzâk (1/233), bn Cerîr (10/316) ve bn Ebî Hâtim 5/1522 (8721, 8723).

b A'râf Sûr 86

bn Cerîr (10/314). Bu hadis, bn Cerîr'in: (14/424-435) te rivayet ettiiuzun bir

hadisten bir bölümdür.
7 A'râf Sûr 89
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sizin dütüünüz irke dümeyiz. Allah da irk koulmasn istemez. Ancak

Allah böyle takdir etmise baka, Allah'n ilmi her eyi kuatr.'”

Zübeyr b. Bekkâr, el-Muvaffakyyât'ta, Zeyd b. Eslem’in, Kaderiyye

hakknda öyle dediini bildirir: "Vallahi onlar, ne Allah'n, ne

peygamberlerin, ne cennet ehlinin, ne cehennem ehlinin, ne de kardelen

blis'in dedii gibi demediler. Yüce Allah: "Allah dilemedikçe siz

dileyemezsiniz"

1

buyurdu. Hz. uayb: "Dorusu Allah bizi ondan

kurtardktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a kar yalan

uydurmu oluruz. Meer ki Rabbimz Allah dilemi olsun, yoksa ona geri

dönmemiz bizim için olacak ey deildir
"3 dedi. Cennet ehli: "Bizi buraya

eritiren Allah'a hamdolsun. Eer Allah bizi doru yola iletmeseydi, biz

doru yolu bulamazdk"4 dediler. Cehennem ehli: "Lâkin azap sözü

inkarclarn aleyhine gerçekleir
"5 dediler. blis de: "Rabbiml Bern

azdrmana karlk ben de yeryüzünde onlara (günahlar) süsleyeceim ve

onlarn hepsini mutlaka azdracam !"

6

demiti.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, ibn Ebî Hatim, bnu'l-Enbârî, el-

Vakf ve'l-btidâ’da ve Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sifâfta bn Abbâs'n öyle

dediini bildirin "Zû Yezen'in kz bana (dimisi Jbü) "Gel seninle davalaalm'

diyene kadar ( jvoûiaJi .~-.il3 [La^3 jjj lî.' Ljj)^ âyetinin manâsn

bilmezdim."
8

bn Cerîr, bnuTMünzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine

göre, âyette geçen (£usl) kelimesi, hüküm vermek anlamndadr.9

1 bn Cerîr (10/319) ve bn Ebî Hâlim 5/1523 (8729- 8731).

1 nsan Sur. 30

* A'râf Sûr 89
4 A'râf Sûr 43
5 Zümer sûr. 71
6
Hicr Sur. 39

7 A'râf Sûr 89
8 bn Ebî eybe (8/529), bn Cerîr (10/320), bn Ebî Hâtûn 5/1523 (8733) ve Beyhakî

(107).

9 bn Cerîr /10/321) ve bn Ebî Hâtim 5/1523 (8734).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî der ki: "(jii), hüküm vermektir.

Bu kelime, Yemenliler tarafndan kullanlmaktadr. Yemenliler: “Gel seninle

aramzdaki hükmü vereyim" derler.

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'n bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette

geçen, (l^liu )

1

kelimesi, ikamet etmek anlamndadr .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen,

O^")
3 kelimesi yaamak anlamndadr .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in, Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen,

Ö^î)
5
kelimesi yaamak anlamndadr.

6

Abd b. Humeyd ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Katâde, "(uayb),

onlardan yüz çevirdi ve (içinden) dedi ki: Ey kavmim! Ben size Rabbimin

gönderdii gerçekleri duyurdum ve size öüt verdim. Artk kâfir bir kavme

nasl acrm !"7 âyetini açklarken öyle dedi: "Bize bildirildiine göre Hz.

uayb da, Hz. Salih te, tpk Hz. Muhammed gibi kavmine teblide

bulunmutur."

bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

âyette geçen ($-T)
8
kelimesi, üzülmek anlamndadr .

9

bn Asâkir, Cebele b. Abdillah'n öyle dediini bildirin "Yüce Allah gece

yans Cibril'i, evlerini balanna ykmas için Medyen halkna gönderdi. Cibril,

Allah'n Kitab'n okuyan biriyle karlanca onu helak olanlarla beraber helak

etmekten korktu ve geri dönüp: "Ey Rabbim! Sen, noksan sfatlardan

münezzeh ve mukaddessin. Beni evlerini balarna ykmam için Medyen

halkna gönderdin, ama ben Allah'n Kitabn okuyari bir adamla karlatm"

’ A‘râfSur.92
1 bn Ebî Hâtim (6/2052).

* A raf Sur. 92
4 bn Cerîr (10/326) ve bn Ebî Hâtim (6/2052).

s A raf Sur. 92
6 bn Cerîr (10/326).

7 A raf Sur. 93

* A'râf Sur. 93
4 bn Cerîr (10/327) ve bn Ebî Hâtim 5/1524 (8740).
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dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ben onu tanyorum. Bu kii, falan olu

falandr. Sen helak etmeye ondan bala. Bu kii sadece bark olduu kiileri

haramlarn konusunda uyarmtr” diye vahyetti.'

shâk b. Bir ve bn Asâkiriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz.

uayb, Yüce Allah'n Hz. brahim'e indirdii kitaplardan okurdu .”2

bn Asâkir, bn Abbâs'n öyle dediini bildirin "Mescidu'l-Harâm’da

sadece iki mezar vardr. Bunlar, Hz. smail ve Hz. uayb'n mezandr. Hz.

smâil'in mezar Hicride, Hz. uayb'n mezar ise Haceru’l-Esved'in

karsndadr.” 3

bn Asâkir'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki:
*rtHz. uayb ve

onunla iman edenler Mekke’de vefat ettiler. Mezarian Kâbe’nin batsnda,

Dâru'n-Nedve ile Benî Sehm kaps arasndadr.”

bn Ebî Hâtim bn Vehb vastasyla, Mâlik b. Enes'in: "Hz. uayb

peygamberlerin hatibiydi” dediini bildirir.

5

bn Ebî Hâtim ve Hâkim, bn shâk'n öyle dediini bildirin Yâkûb b. Ebî

Seleme'nin bana söylediine göre Hz. Peygamber (aiuuu riqrf* »arifen) Hz.

uayb’dan bahsedince, hitabetinin güzellii ve kavmine güzelce davette

bulunmasndan, kavminin onun davetini reddetmesinden dolay: "O,

peygamberlerin hatibiydi" demitir. Kavmi onu reddedip talamak ve

yurdundan sürmekle tehdid ederek Allah’a isyan edince onlan gölge

gününün azab yakalad. Bana bildirildiine göre Medyen halkndan Amr b.

Celhâ adnda bir kii, gölge gününün azabn görünce öyle dedi:

Ey kavim ! üphesiz ki uayb peygamberdir.

Siz Sumeyr ve ibn eddad i braknz

Ey kavim f Ben bir yamur bulutunun çktn görüyorum

’ bn Asâkir (23/74).
J bn Asâkir (23/78).

5 bn Asâkir (23/79).

4 bn Asâkir (23/80).

s bn Ebî Hâtim 5/522 (8725).
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Bu yamur vadideki talardan sesleniyor

Yann sakak hu yamurdan, engebelerde yürüyenlerden

Sadece Rakîm susuzluunu giderebilir.

Sumeyr ve mrân, bu topluluun kâhini, Rakîm ise köpekleridir.’

^
»LidU l$i*î ÜJL>-Î Sil Âjji lLiji Lij

i Âi iJlij i L^Ji &JJ\ l lüi; p* ö

"Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdîysek, ora halkn,
(peygambere ba kaldrdklarndan ötürü bize) yalvanp

yakarsnlar diye mutlaka yoksulluk ve darlkla skmzdr.
Sonra kötülüün yerine iyilii koyduk, öyle ki, çoalp,

«Babalarmz da darla uram, bollua kavumulard»
dediler Bu yüzden onlar haberleri olmadan, anszn

yakalayverdik." (AVâf Sur. 94 . 95)

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

âyette geçen (âlüJ iîLU jlli UÎâ jli)

2

sözünden kast, sknty bollua

çevirmektir. (i*^ Jü*)
1 sözü ise, kendilerinin ve mallannn çoalmas

mânâsndadr .

4

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

Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen (âlLL) kelimesi

1 bn Ebî Hatim 5/1522 (8726) ve Hâkim (2/568, sadece Resûlullah'n (sallallahu aleyhi

veseUem) sözünü). Bu hadis, bn Cerîr, Tefsir'de (10/323, 324) ve Tarih'te (1/327) rivayet

ettii hadisin siyakdr.

* A’râf Sur. 95
J A'râi Sur. 95
4 bn Cerîr (10/330) ve bn Ebî Hatim 5/1526 (8748, 8754).
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er, (âL^Jl) ise, bolluk, adalet ve çocuk, (Î$ac J&)' sözü ise mallarnn ve

çocuklarnn çoalmasdr.

2

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

âyette geçen sözü çoalmak mânâsndadr .

4

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hatim, Katâde'nin, "...babalarmz da darla

uram, bollua kavumulard" dediler. Bu yüzden onlar haberleri

olmadan, anszn yakalayverdik"^ âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

Onlar: “Babalarmzn daha önce buna benzer bir ey bana gelmiti. Bu

önemli bir ey deildir” demilerdi. Onlar böyle deyince, Allah onlara azabn

gönderdi. Allah bütün topluluklara azabn rahatlk içinde olduklan ve içinde

bulunduklan nimetlere aldandklar bir zamanda göndermitir. Allah haknda

yanlgya dümeyiniz. Allah hakknda ancak fask olan topluluklar yanlgya

düerler."6

^jVij »U-Ui & rfji* i

i

p\ Jâî ö\ jSj

j y>\£ Uj \jjSS

"Eer kentlerin halk inanm ve Bize kar gelmekten

saknm olsalard, onlara göün ve yerin bolluklarn

verirdik. Ama yalanladlar; bu yüzden onlar, yaptklarna
karlk yakalayverdik." (aW Sur. oe)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, “Eer

kentlerin halk inanm ve Bize kar gelmekten saknm olsalard, onlara

göün ve yerin bolluklarn verirdik. Ama yalanladlar; bu yüzden onlar,

yaptklarna karlk yakalayverdik" 7
âyetini açklarken öyle dedi: "Eer

onlar kendilerine indirilene inanm ve Allah'n haram kld eylerden

’ A’râfSur. 95
2 bn Cerîr (10/329, 330) ve bn Cbî Hâtim 5/1526 (8749, 8751).

3 A raf Sur. 95
4 bn Cerîr (10/331) ve bn Ebî Hatim 5/1526 (8753).

5 A'râf Sûr 95
6 bn Ebî Hâtim 5/1527 (8759, 8761).

7 A’râf Sur. 96
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saknm olsalard, gökyüzü onlara bereketini (yamurunu) yeryüzü de

nebatatn verirdi."’

bn Ebî Hâtim, Muâz b. Rifâa vastasyla Mûsa et-Tâifî'den, Resûlullah’n

(sHiiuiiahu aleyhi yeseiiem): "Ekmee hürmet gösteriniz. Çünkü Yüce Allah onu

gökyüzünün bereketlerinden indirmi, yeryüzünün bereketlerinden

çkarmtr" buyurduunu nakleder .

2

Bezzâr ve Taberânî zaytf isnâdla, Abdullah b. Ümmü Hirâm'n öyle

dediini bildirir: "ki kbleye kar da Resûlullah Maiiahu aleyhi vesellem) ile beraber

namaz kldm ve Resûlullah'm (saiiaiiahu aieyt »eseiiem): «Ekmee hürmet gösteriniz.

Çünkü Yüce Allah onu gökyüzünün bereketlerinden indirmi, yeryüzünün

bereketlerini de onun hizmetine vermitir. Sofradan düeni alp kaldrp yiyen

kiinin de günahlar balanr» buyurduunu iittim."3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Âyette

bahsedilen kentin halkna Yüce Allah o kadar boluk vermiti ki ekmekle

istinca ediyorlard. Bunun üzerine Yüce Allah onlara açlk gönderdi ve üzerine

oturduklan eyi bile yemeye baladlar." 4

»tfâi jiî 6f i * fi} iüâ fiÂ oî jii Jiî ifB
• •

''Kentlerin halk, geceleyin uyurlarken azabmzn
kendilerine gelmesinden güvende miydiler? Yahut kentlerin

halk, kuluk vakti elenirlerken azabmzn kendilerine

gelmesinden güvende miydiler?" (AVâf Sur. 97, 98)

’ bn Ebî Hâtim 5/1528 (8764. 8765).

* bn Ebî Hâtim 5/1528 (8766), Senedi zayftr. Mûsa et-Tâifî'nin hayati hakknda bilgi

edinemedim ve bu kii sahabi deildir. (Elbânî, Silsiletu'd-Daîfa, 6/423).

5 Bezzâr (Kefu'I-Estâr 2877) ve Taberânî, Müsted e-âmiyyîn (12/ 13, 15), bnu'I-

Cevzî, hadisi el-Mevdûât’ ta (2/290, 291) ve yazar el-Leâliu'l-Masnûa'da (2/214, 215)

zikretmitir. es-Silsiletu'd-Daîfe'ye (2885) bakn.
4 bn Ebî eybe (14/39).
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Ebu'-eyh, Ebû Nadra’nn öyle dediini bildirir: “Kiinin, “Kentlerin

halk, geceleyin uyurlarken azabmzn kendilerine gelmesinden güvende

miydiler?"
1

âyetini okurken sesini yükseltmesi müstehaptr.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Tavuk ve

köpek beslemeyiniz, yoksa âyette bahsedilen kentin halkndan olursunuz"

deyip “Kentlerin halk, geceleyin uyurlarken azabmzn kendilerine

gelmesinden güvende miydiler?"
1
âyetini okudu .

3

(Sj>UJl ^JI Vl M jÂ, 5Û *»l jM
"Allah'n azabndan emin mi oldular? Fakat ziyana urayan
topluluktan bakas, Allah'n (böyle) mühlet vermesinden

emin olamaz." (AVaf Sur. 90)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hiâm b. Urve der ki: Bir adam,

arkadana öyle yazd: “Allah'tan seni memnun edecek bir ey elde edecek

olursan, bu eyin, senin için Allah tarafndan bir azab sebebi olmayacandan

emin olma. Çünkü Allah'n azabndan sadece ziyana urayanlar emin olur."
4

bn Ebî Hâtim, Zeyd b. Eslem'in öyle dediini bildirir: Yüce Allah

meleklerine: “Size hiç kimseye vermediim bir derece vermeme ramen

neden bu kadar korkuyorsunuz?" buyurunca, melekler “Ey Rabbimiz! Senin

azabndan emin olamayz. Çünkü Allah’n azabndan sadece ziyana

urayanlar emin olur" karln verdiler.
5

Abdullah b. Ahmed, Zühd’ün zevaidi olarak, Ali b. Ebî Halîme'nin öyle

dediini bildirir: Zer b. Abdillah el-Havlânî yats namazn kld zaman

mescitte kalr ve çkaca zaman yüksek sesle, "Allah'n azabndan emin mi

oldular? Fakat ziyana urayan topluluktan bakas, Allah'n (böyle) mühlet

vermesinden emin olamaz"6 âyetini okurdu.

’ A'râf Sur. 97
2 Araf Sur. 97
J bn Ebî Hâtim 5/1529 (8770).

4 bn Ebî Hâtim 5/1529 (8771).

5 bn Ebî Hâtim 5/1529 (8772).
6
A’râf Sûr 99



Âyet: 101 463

bn Ebî Hâtim'in smail b. Râfi’nin: “Kulun günaha devam edip Allah'n

kendisini balamasn temenni etmesi, Allah'n azabndan emin olmaktr"

dediini bildirir.'

fey^i ^ 4^ 4** Crf ^yy. 6*4^ 44i
|

"Yeryüzüne sahiplerinden sonra varis olanlara, hâlâ u belli

olmad m: Eer Biz dileseydk onlar da günahlarndan
ötürü azaplandrr, kalplerini mühürlerdik de iitmez

oluverirlerdi." (AYafSur. 100)

bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

(a^i) kelimesi belli olmak mânâsndadr .

1

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

Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen (o^i) kelimesi belli olmak

mânâsndadr .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, “Yeryüzüne

sahiplerinden sonra varis olanlara..."
4 âyetinde kastedilenlerin mürikler

olduunu söylemitir.

5

Ui OÜiJL
|» \ 1 .*j -üJj »lUP »ÜIj

d* * çM^ j? cyt iy& ^ Udâ 'jü

"te o kentlerin haberlerini sana anlatyoruz. And olsun ki

onlara peygamberler belgeler getirdi; önceleri

yalanladklarndan ötürü inanamadlar. Allah kafirlerin

kalblerini böylece kapatp mühürler." (A raf Sur. 101

)

’ bn Ebî Hatim 5/1529 (8773).
J bn Cerîr (10/335).

3 bn Cerîr (10/335) ve bn Ebî Hatim 5/1529 (8774).
4 A raf Sur. 100

s bn Cerîr (10/335) ve bn Ebî Hatim 5/1530 (8775).



464 J&A'râfSûresi&

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Ubey b. Ka'b, ‘'Önceleri yalanladklarndan ötürü inanamadlar ...'
1

sözünü

açklarken: "Allah kendilerinden misak ald günde kimin yalanlayp kimin

tasdik edeceini bildii için bu ifadeyi kullanmtr” demitir.

1

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

Mücâhid'in, "Önceleri yalanladklarndan ötürü inanamadlar..."3 sözünü

açklarken: "Bu âyet, "Eer geri döndürülseler yine kendilerine yasak edilen

eylere dönerler ..."4 âyetiyle ayn mânâdadr” dediini bildirir.

5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre

"Önceleri yalanladklarndan ötürü inanamadlar...'
6
sözü, kendilerinden

misak alnd gün istemeden iman etmelerine iaret etmektedir .

7

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Rabî’nin, "te o kentlerin haberlerini sana

anlatyoruz. And olsun ki onlara peygamberler belgeler getirdi; önceleri

yalanladklarndan ötürü inanamadlar. Allah kafirlerin kalblerini böylece

kapatp mühürler
" 8

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Yüce Allah,

kimin itaat edeceini ve kimin isyan edeceini ezeli ilmiyle Hz. Âdem'in

sulbünde onlar yaratt zaman biliyordu. "Ey Nuh! Sana ve seninle beraber

olan topluluklara bizden bir selamet ve bereketle gemiden in. Ama birçok

topluluklar da geçindireceiz, sonra onlara can yakc bir azab vereceiz,

denildi
"9 âyeti bunu dorulamaktadr. Bu konuda Yüce Allah: "Eer geri

döndürülseler yine kendilerine yasak edilen eylere dönerler
"10

ve "Biz

peygamber göndermedikçe kimseye azabetmeyiz"” buyurmaktadr.

12

’A’râfSur. 101
1 bn Cerîr (10/337) ve bn Ebî Hâtim 5/1530 (8778).

’A’râfSur. 101

4 Enam Sur. 28

5 bn Cerîr (10/338) ve bn Ebî Hâtim 5/1530 (8779).

6
A’râf Sur. 101

I bn Cerîr (10/337) ve bn Ebî Hâtim 5/1530 (8780).

8 A raf Sur. 101

9 Hûd Sur. 48

“ Enâm Sur. 28
II srâ Sur. 15
u bn Cerîr (10/337, 338).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân, "Kyamet gününde, biz

bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oullarndan, onlarn

bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar kendilerine ahit tuttu
" 1

âyetini

açklarken öyle dedi: " Yüce Allah, onlar zerreler eklinde çkardktan sonra

onlan konuturup: "Ben sizin Rabbiniz deil miyim?" diye sordu. Onlar da

hep birden: "Evet. Rabbimizsin" deyip dilleriyle ikrar ettiler. Misak günü

bazlar diliyle ikrar ederken kalbiyle küfründe srar etti. Yüce Allah'n, "And

olsun ki onlara peygamberler belgeler getirdi; önceleri (misak günü)

yalanladklarndan ötürü inanamadlar. Allah kafirlerin kalblerini böylece

kapatp mühürler"2
âyeti buna iaret etmektedir.

"Onlarn çounda ahde ballk görmedik, çounu fask
kimseler olarak bulduk." (AVaf sur . 102)

bn Ebî Hâtim'in Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi vefa mânâsndadr.
3

Abd b. Humeyd'in Katâde'den bildirdiine göre "Onlarn çounda ahde

ballk görmedik ..."4 âyetinde kastedilen, onlar iptila edip sonra beladan

kurtarnca, verdikleri ahde vefa göstermemeleridir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Âyette geçen ahid'den

kast, misak günü kendilerinden alman sözdür" demitir.

5

Ebu’-eyh, Katâde'nin, "Onlarn çounda ahde ballk görmedik..."

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Yüce Allah onlar sknt, zorluk ve

belalarla iptila edip sonra onlara bolluk ve afiyet verince çounu knayp:

"Onlann çounda ahde ballk görmedik, çounu fask kimseler olarak

bulduk"6
buyurdu.

’ A raf Sur. 172

'A'râfSur. 101

3 bn Ebî Hatim 5/1531 (8783).

4 A'râfSur. 102
5 bn Ebî Hâtim 5/1530 (8781).

6
A'râf Sur. 102
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bn Cerîr'in Ubey b. Ka’b’dan bildirdiine göre "Onlarn çounda ahde

ballk görmedik..." âyetinden kastedilen, onlardan, Hz. Âdem'in

sulbündeyken ald misaktr.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ubey b. Ka’b, "Onlarn çounda ahde

ballk görmedik ..."
1

âyetini açklarken öyle dedi: "Yüce Allah o gün kimin

ahdine bal kalp kimin kalmayacan bildi ve "...çounu fask kimseler

olarak bulduk"2
buyurdu.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Mücâhid'in,

"Onlarn çounda ahde ballk görmedik ..."3 âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: "Ahid'den kast, insanlardan, henüz Hz. Âdem'in

sulbündeyken Allah'n alm olduu misaktr ve insanlar bu ahde bal

kalmamlardr. "Çounu fask kimseler olarak bulduk"4 sözünden

kastedilen ise geçmi nesillerdir.

5

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n, "Çounu fask kimseler olarak bulduk"6

sözünü açklarken öyle dediini bildirir: "Yüce Allah'n, kentlerin halkn

helak edi sebebi kendilerinden alm olduu ahde bal kalmamalandr."7

aij J l yt Isstf P
yJL-Ildl tfl* ö\s

"Sonra peygamberlerin ardndan Mûsa'y âyetlerimizle

Firavun ve erkanna gönderdik. Âyetlerimize kar hakszlk
ettiler. Bozguncularn sonunun nasl olduuna bir bak."

(A'râf Sur. 103)

1

A'râf Sur. 102
1
A'râf Sur. 102

5 A'râf Sur. 102

* A'râf Sur. 102
5 bn Cerîr 810/340) ve bn Ebî Hâtim 5/1531 (8785).
6
A’râf Sur. 102

7 bn Ebî Hâtim 5/1531, 6/1973 (8784, 10504).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hz. Musa'ya bu adn

verilmesinin sebebi su ve aaçlarn bulunduu bir yere atlmasdr. Kptî

dilinde suya “Mû", aaçlara da “Sa" denir.

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre Firavun, stahar halkndan

olan Persli biriydi .

1

bn Ebî Hatim, bn Lehîa'nn: “Firavun, Msr halkndand" dediini bildirir.

2

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Muhammed b. el-

Münkedir der ki: “Firavun üç yüz yl yaamtr. Firavun, iki yüz yirmi yl, hiçbir

skntyla karlamad. Hz. Mûsa onu seksen yl (slam'a) davet etti ."
3

bn Ebî Hâtim'in Ali b. Ebî Talha’dan bildirdiine göre Firavun zinadan

olma Kptî biriydi ve yedi kar boyundayd.

bn Ebî Hatim, Hasan(- Basrî)’nin: “Firavun, Hemedân'dan iri yar biriydi”

dediini bildirir.

4

Beyhakî, u'abu'l-mân ’da bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Hz. Mûsa:

“Ey Rabbim! Firavun'a dört yüz yl mühlet verdin. Halbuki o: “Ben sizin yüce

Rabbinizim" deyip Senin âyetlerini yalanlyor, peygamberlerine kar

geliyordu" deyince, Yüce Allah: “Firavun, güzel ahlâkl ve halkn kendisine

kolay ulat biriydi. Bu sebeple onu mükafatlandrmak istedim” karln
verdi .

5

bn Ebî eybe, Mücâhid'in: “Saç ve sakaln ilk siyaha boyayan

Firavun’dur" dediini bildirir.

6

Ebu'-eyh'in brâhim b. Miksem el-Huzelî'den bildirdiine göre Firavun

dört yüz yl ba bile anmadan yaad.

1 bn Ebî Hâtim 5/1531 (8787).
1 bn Ebî Hâtin 5/1531 (8788).

3 bn Ebî Hâtûn 5/1531, 6/1972 (8786, 10503).

4 bn Ebî Hâtim (9/2944).

5 Beyhakî (7476, 8042).
6 bn Ebî eybe (8/251).
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Ebu'l-Eres der ki: "Firavun, dört yüz yl yaad. Bu srada nesiller gelip

geçiyordu."

Hatîb, Hakem b. Uteybe'nin öyle dediini bildirir: Saç ve sakaln ilk siyaha

boyayan Firavun’dtr. Hz. Mûsa ona: “Eer Allah'a iman edersen, Yüce

Allah'tan, gençliini iade etmesini isterim" deyince, Firavun bunu Hâmân'a

anlatt. Bunun üzerine Hâmân, Firavun’un saç ve sakaln siyaha boyad. Buna

karlk Hz. Mûsa ona: “Bu boyann ömrü üç gündür" dedi ve üç gün sonra

Firavun’un saçlarndaki boyann rengi gitti .

1

bn Ebî Hatim, Abdullah b. Ubeydillah b. Umeyr'in öyle dediini bildirir:

“Firavun'un yanna ulamak için kapal dokuz kap vard. Hz. Mûsa onun

yanna girecei zaman vard her kap açlrd ve Hz. Mûsa Firavun’un yanna

varncaya kadar kimseyle konumazd."2

V 40 û* öj-ij
[ O}*?, ^ Jlij

p-^.J ok îkk (*£% ^ ^
Up * ^UxJl ^ cJr ül l* oti L di*- dJr 01 Jlî

*

& vu ju * ^ syi * 54 oui

iiui jl
Ijâ

ol iü o çj*

üyL * 5*4^” i/? JrOb

"Mûsa, «Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbinin

peygamberiyim. Bana Allah'a kar ancak gerçei söylemek

yarar. Size Rabbinizden bir mucize getirdim,

srailoullann benimle beraber gönder» dedi. Firavun: «Bir

mucize getirdiysen ortaya koy bakalm, doru sözlülerden

isen bunu yaparsn» dedi. Bunun üzerine Mûsa asasn yere

att. O hemen apaçk bir ejderha oluverdi! Ve elini

’ Hatîb (6/390).
1 bn Ebî Hatim (9/29H7).



Âyet: 104-112 • Hz. Musa 469

(cebinden) çkard. Birdenbire o da seyredenlere bembeyaz

görünüverdi, firavunun kavminden ileri gelenler dediler ki:

«Bu çok bilgili bir sihirbazdr. Sizi yurdunuzdan çkarmak
istiyor. Ne buyurursunuz? Onu ve kardeini ele; ehirlere

toplayclar gönder, bütün bilgin sihirbazlan sana

getirsinler.»" (AV«f Sur. 104-1 12)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, (j*a1 i J Ji. âyetini, (

J3 v jl ‘J*) eklinde okurdu.’

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, “Musa asasn

yere att. O hemen apaçk bir ejderha oluverdi”’ âyetini açklarken öyle

dedi: “Bize anlatldna göre o asa Hz. Âdem'in asasyd. Bu asay bir melek,

Hz. Musa Medyen’e giderken vermiti. Asa, Hz. Mûsa'ya gece vakti k
saçmakta, gündüz ise asay yere vurunca yerden rzk çkard. Ayn zamanda

bu asayla hayvanlarna yaprak silkiyordu. Hz. Mûsa, asay yere atnca, sanki

üzerine atlacak gibi duran bir ejderhaya dönütü."

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Minhâl’n öyle dediini bildirir: “Ylan bir mil

kadar gökyüzüne yükseldi ve Firavun'a dönüp: “Ey Mûsa! Bana dilediini

emret" deyince, Firavun: “Ey Mûsa! Seni gönderenin hakk için beni bundan

kurtarman istiyorum" dedi ve korkudan kamna sanclar girdi.”
3

bn Ebî Hatim, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: “Hz. Mûsa, Firavun'un

yanna üzerinde boyu topuklann geçmeyen yünden yaplm bir abayla girdi.

Girmesi için Firavun'dan izin alnnca: “Onu yanma sokun" dedi. Hz. Mûsa

Firavun'un yanna girip: “lahm, beni sana gönderdi" deyince Firavun

etrafndakilere bakp: “Benden baka bir ilahnzn olduunu bilmiyorum.

Bunu buradan alnz" dedi. Hz. Mûsa: “Ben sana bir delille geldim" deyince,

Firavun: "Eer doru söylüyorsan delilini getir” dedi. Hz. Mûsa asasn yere

braknca, asa gözleri önünde iki çenesi aras tavandan yere kadar olan bir

ejderha oldu. Hz. Mûsa elini cebine sokup, imein gözleri kamatrd gibi

gözleri kamatracak kadar beyaz bir ekilde çkard. Bunun üzerine

oradakiler yüzüstü kapaklandlar ve Hz. Mûsa asasn alarak oradan çkt.

’ Nâfi'nin de kraati ayn ekildedir. en-Ner"e (2/203) bakn.
J
A’râfSur. 108

3 bn Cerîr (17566).
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Çkarken de kendisiyle karlaan herkes kaçt. Firavun kendine gelip

korkusunu üzerinden atnca etrafndakilere: “Ne yapmam önerirsiniz?" diye

sordu. Etrafndakiler: “Onu ve kardeini oyala, ama yanmza getirme ve bize

yaklatrma. Sonra ehire (sihirbazlar) çaracak kimseleri yolla” dediler.

Sihirbazlar Firavun’dan korkuyorlard. Sihirbazlar çarlnca, kendilerine:

“lahnzn size ihtiyac var" dediler. Firavun: “Bu kii (Musa) öyle öyle

yapt” deyince, sihirbazlar: “Bu, sihir yapan bir sihirbazdr” eer ona galip

gelirsek bize ödül var m?” diye sordular. Firavun: “Bu, insanlara sihir yapan

biridir. Sihirbaza da ancak bir sihirbaz sihir yapabilir. Evet. Eer onu

yenerseniz, sizi kendime yakn tutacam” dedi.
1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Hakem'den bildirdiine göre Hz.

Mûsa’ntn asas, dikenli bir aaç türündendir ve bu aaç türü Hz. Mûsa'dan

sonra kimsenin hizmetine verilmemitir.
2

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Musa'nn asasnn ad

Mââ'dr. 3

bn Ebî Hatim, Müslim'in öyle dediini bildirir: “Hz. Musa'nn asas,

Dâbbetu'l-Arz'dr.”4

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

deiik yollarla bn Abbâs'tan bildirdiine göre (jLiS)5 kelimesi, erkek ylan

anlamndadr.6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh,

Ma’mer'in vastasyla Katâde’nin (^i ^ 6|a)
7
âyetini açklarken: “Büyük

bir ylana dönütü” dediini bildirir. Ma'mer der ki: Katâde'den bakas:

“ehir kadar büyük bir ylan oldu” demitir.
8

1 bn Ebî Hâtim 5/1534, 8/2753- 2763 (7892).
1 bn Ebî Hâtim 5/1532, 8/2758 (8791).

* bn Ebî Hâtim 5/1536, 9/2848 (8804).

4 bn Ebî Hâtim (9/2974).

5 A'râf Sur. 107
6 bn Cerîr (10/345) ve bn Ebî Hatim 5/1532, 8/2758 (8794).

7 A’râf Sur. 108
8
Abdurrezzâk (1/233), bn Cerîr (10/343) ve bn Ebî Hâtim 5/1533, 8/2758 (8795).
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Ebu'-eyh’in Kelbî’den bildirdiine göre Hz. Musa’nn asas sar renkli

erkek bir ylana dönümütür.

bn Ebî Hâtim, Vehb b. Münebbih'in: “Hz. Mûsa'nn asasnn dönütüü

ylann iki çenesinin aras on iki arnd .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ferkad es-Sebahî’nin öyle dediini bildirir:

"Firavun'un tuvalet ihtiyac olduunda, sihirbazlar onu elli fersah uzakla

götürür, ihtiyacn giderince geri getirirlerdi. Hz. Musa’nn asasnn ylana

dönütüü gün, ylan azn açnca, iki çenesi aras krk arn oldu ve o gün

Firavun krk defa ihtiyaç giderdi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süddî’nin, (^J. laj#)
3
âyetini açklarken

öyle dediini bildirin “Asa, erkek bir ylana dönütü. Ylan azn açnca, alt

çenesi yerde, üst çenesi de sarayn tepesinin seviyesinde oldu. Sonra

Firavun'u yutmak için ona yöneldi. Firavun ylan görünce ondan

korkusundan yerinden sçrad ve altna yapt. Daha önce böyle bir duruma

dümeyen Firavun bararak: “Ey Mûsa! Bunu al, ben de sana iman edip

srailoullann seninle gönderirim” dedi. Bunun üzerine Hz. Mûsa ylan alnca

tekrar asaya dönütü .

4

Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen (oi
)
5 kelimesi

avuç mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen J Iji )

6

sözü: “Sizi topranzdan çkarmak istiyor” mânâsndadr .

7

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan

bildirdiine göre (i^jî
)

8
kelimesi, ertelemek mânâsndadr.

9

’ bn Ebî Hatim (8/2758, 2759).
1 bn Cerîr (10/345) ve bn Ebî Hâtim (8/2759).

3 A'râf Sur. 108
4 bn Cerîr (10/343, 344) ve bn Ebî Hâtim (/2759).

5 A'râf Sur. 108
6
A'râf Sur. 110

7 bn Ebî Hâtim 5/1533 (8798).
8
A'râf Sur. 111

9 bn Cerîr 810/350) ve bn Ebî Hâtim 5/1533, 8/2761 (8790).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'nin kelimesinin tutuklamak

olduunu söylediini bildirir.

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’I-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu’-eyh deiik kanallarla bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

kelimesinin polis mânâsnda olduunu bildirir.

3

^ Jli *
IsST OJ lü 0} jilî 0>ji 5>-ÜI

ol ^aL’ ol U| u i^lî
*

J^ 6^ j>-i Uü i# jlî * ^sLÜl

U c-b ^ LdP jJt öt Jl 14^-jlj
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ÇfJ*

* 0

4o * l^^' ^ b^ *
$0*4*^ jfJtj

*

* * s* ' • r

^uJ iju öj jdd öiT ot jî 51 ö>3» jvi * öj;uj ^

>

*
0 >—> l$jL*t I4I4 Ö-LÜI J A

Jl jj ijû * o^i J^ 6? r&?jb

"Sihirbazlar Firavun a gelerek «Yenecek olursak bize

üphesiz bir mükafat var deil mi?» dediler. Firavun, «Evet,

yenerseniz gözdelerden olacaksnz» dedi. Sihirbazlar: «Ey

Musa! Marifetini ya sen ortaya koy veya biz koyalm»
dediler. Mûsa: «Siz koyun» dedi. Sihirbazlar marifetlerini

ortaya koyunca insanlarn gözlerini büyülediler ve onlar

ürküttüler, büyük bir sihir yaptlar. Biz de Mûsaya, «Asan
koyuver» dedik, o da koydu; hemen onlarn uydurduklarn
yutmaya balad. Hak tahakkuk etti, onlarn yaptklar boa

1

Araf Sur. 111

2 bn Cerîr (10/351).

} bn Cerîr (10/351, 352) vc bn Ebî Hatim 5/1534, 8/2761 (8794).
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gitti. te orada yenildiler, küçük dütüler. Sihirbazlar ise

secdeye kapandlar. «Mûsa ve Harun'un Rabbi olan

âlemlerin Rabbine inandk» dediler. Firavun dedi ki: «Ben
size izin vermeden ona iman m ettiniz? Bu, hiç üphesiz
ehirde, halkn oradan çkarmak için kurduunuz bir

tuzaktr. Ama yaknda (banza gelecekleri) göreceksiniz!

Mutlaka ellerinizi ve ayaklarnz çaprazlama keseceim,
sonra da hepinizi asacam!» Onlar da: «üphesiz o

takdirde biz Rabbimize döneceiz» dediler/'

(Araf Sur. 113-125)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, bn

Abbâs'n öyle dediini bildirir: “Sihirbazlar krk kiiydi. Bunlar sihirbaz olarak

sabahlayp ehit olarak akamladlar." Bîr lafzda ise öyledir: “Bunlar, günün

balangcnda sihirbazd, günün sonunda öldürüldüklerinde ise ehid

oldular."

1

bn Ebî eybe, bn Cerir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Ka'b'dan

bildirdiine göre Firavun'un sihirbazlar on iki bin kiiydi/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn shâk'n: “Hz. Mûsa'nn karsnda on iki bin

sihirbaz topland" dediini bildirir .

3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ebû Sumâme'den bildirdiine göre

Firavun'un sihirbazlan on yedi bin, baka bir lafzda ise on dokuz bin kiiydi/

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Süddî'nin öyle dediini bildirir: “Sihirbazlar

otuz küsur bin kiiydi ve her birinde bir ip veya asa vard. plerini ve asalann

atnca insanlarn gözlerini büyüleyip ürküttüler."5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Kâsm b. Bezze'nin öyle dediini

bildirir: “Firavun'un sihirbazlan yetmi bin kiiydi. Bunlar yetmi bin ip ve

yetmi bin asa attlar. Onlann yapt sihirden dolay Hz. Mûsa ip ve asalarn

1

Abdurrezzâk 81/234), bn Cerîr (10/264) ve bn Ebî Hâtim 5/1538 (8818).
1 bn Cerîr 810/355) ve bn Ebî Hâtim 5/1534, 8/2762 (8797).

1 bn Cerîr (10/354) ve bn Ebî Hâtim (8/2762).

< bn Ebî Hâtim 5/1535 (8799).

5 bn Ebî Hâtim 5/1535, 6/2764 (8800).
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hareket etmekte olduunu görünce, Yüce Allah: “Ey Musa! Asan at!” diye

vahyetti. Hz. Musa asasn atnca asa azn açm bir ejderhaya dönütü ve

sihirbazlann ip ve asalann yuttu. O zaman sihirbazlar secdeye kapandlar ve

balarn kaldrmadan önce cenneti, cehennemi ve buraya girenlerin

amellerini gördüler.”
1

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Kab’n öyle dediini bildirir. “Yüce Allah'n

müslüman olarak öldürdüü sihirbazlann says seksen bindi.”
2

Ebu’-eyh'in bn Cüreyc’den bildirdiine göre Feyyûm denilen yerden üç

yüz, Ari denilen yerden üç yüz sihirbaz gelmiti. skenderiyye'den de üç yüz

kiinin olduu söylenir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre âyette

geçen sihirbazlann söyledii (r£$)* kelimesinden kast, bahi ve üstünlüktür.

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre sihirbazlar ortaya kaln ipler ve

uzun uzun aaçlar attlar. Sonra da sihir yaparak bu attklar eyleri insanlara

hareket ediyormu gibi gösterdiler/

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Süddî’nin: “Biz de Mûsa'ya, «Asan koyuver»

dedik ..."5 âyetini açklarken öyle dediini bildirir. “Yüce Allah Hz. Mûsa'ya:

«Sa elindekini at!» diye vahyedince, Hz. Musa asasn att ve asa sihirbazlann

bütün ylanlann yedi. Bunu gören sihirbazlar secdeye kapandlar.”6

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

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, “Biz de Mûsa'ya, «Asan koyuver»

dedik ..."7 âyetini açklarken öyle dedi: “Hz. Mûsa asasn atnca, asa

sihirbazlarn iplerden ve odundan yaptklar sihirlerin hepsini yuttu .”8

’ bn Cerir 810/358, 359, 16/107).

1 bn Ebî Hâtim 5/1534 (8796).

* A'râf Sur. 113
4 bn Cerir (10/357).

* A'râf Sur. 1 17

* bn Ebî Hâtim (8/2766).

7 A'râf Sur. 117
8
Abdurrezzâk (1/234), bn Cerir (10/358) ve bn Ebî Hâtim 5/1533 (8795).
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bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen kelimesi, yalan söylemek

mânâsndadr."

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)’nin (oj&il; U JuÜ5)3

sözünü açklarken: "plerini ve asalann yutmaya balad" dediini bildirir.

4

bn Ebî Davud'un, el-Mesâhifie bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti,

u imeklinde okurdu.
6

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde der ki; Bize bildirildiine göre

sihirbazlar topland zaman: "Eer Hz. Musa'nn yapt ey sihirse, biz

yenilmeyiz. Eer yapt ey Allah tarafndan ise onu da görürsünüz” dediler.

Hz. Mûsa asasn atnca sihirbazlarn yapt sihirleri yedi ve eski haline geri

döndü. Bunun üzerine Hz. Musa’nn yapt eyin Allah tarafndan olduunu

anladlar ve secdeye kapanarak: "Alemlerin Rabbine inandk"

7

dediler.”

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, bn Mes’ûd ve sahabenin bazlarnn öyle

dediini nakleder: Hz. Mûsa ve sihirbazlann lideri karlatlar ve Hz. Mûsa:

"Eer seni yenersem, bana iman edip getirdiimin hak olduuna ahitlik eder

misin?” diye sordu. Sihirbazlann lideri: “Yann, hiçbir sihrin alt edemeyecei

bir sihir yapacam. Vallahi eer beni yenecek olursan sana iman edeceim

ve hak olduuna ahitlik edeceim” cevabn verdi. Bu srada Firavun onlara

bakyordu. Firavun: "üphesiz bu, halk oradan çkarmak için ehirde

kurduunuz bir tuzaktr” sözüyle, Hz. Mûsa ile sihirbazn konumasn

kastetmektedir.

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

Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen (^Jl sözü, hakkn aça

1

A’râf Sur. 117
J bn Cerîr 810/359, 360) ve bn Ebî Hâtim 5/1536 (8807).

3 A’râfSur. 117
4 bn Cerîr (10/360) ve bn Ebî Hâtim 5/1536 (8806).

5 A raf Sur. 117
5 bn Ebî Dâvud*sh. 90).

7 A raf Sur. 121

8 bn Cerîr (10/362, 363).
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çkmas, (jjkiî ijîtf U jkîj )

1

sözü ise yaptklan yalandan eylerin boa

gitmesidir.

1

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriin, "Sihirbazlar ise secdeye kapandlar” 3

âyetini açklarken: "Sihirbazlar secdedeyken cennette kendileri için ina

edilen menzillerini gördüler" dediini bildirir .

4

bn Ebî Hâtim, Evzâî’nin: "Sihirbazlar secdeye kapannca, cennet onlar için

yükseltildi ve cenneti gördüler” dediini bildirir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Süddî'nin, "Bu, hiç üphesiz ehirde, halkn

oradan çkarmak için kurduunuz bir tuzaktr. Mutlaka ellerinizi ve

ayaklarnz çaprazlama keseceim"5 âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: "Firavun onlara: «Bu, ikiniz bulutuunuz zaman halkn oradan

çkarmak için kurduunuz bir tuzaktn» dedi ve sihirbazlan öldürüp dedii gibi

ellerini ve ayaklarn kestirdi ."
6

bn Ebî Hâtim, bn shâk’n öyle dediini bildirir: Firavun'un Hz. Mûsa’ya

kar toplad sihirbazlarn liderleri arasnda, Sâbûr, Âz’ur, Hathat ve Musfâ

vard. Bu dört kii Allah'n âyetlerini görünce iman etmiler, onlan gören

dier sihirbazlarda iman etmilerdi.”7

bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’n öyle dediini

bildirir: "Firavun, adam asan, el ve ayaklan çaprazlama kesen ilk kiidir.”
8

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki:

Sihirbazlar ellerindekilerini atp sihirlerini yapnca, Hz. Mûsa asasn att ve asa

bir ejderhaya dönüüp azn deirmen ta büyüklüünde açt. Alt dudan
yere, üst dudan da havaya kaldrp sihir yaptklar bütün ipleri ve odunlar

yuttu. Sonra Hz. Mûsa gelip onu ald ve asa eski haline döndü. Bunun üzerine

’ A raf Sur. 118
1 bn Cerir (10/360, 361).

J A'râf Sur. 120
4 bn Ebî Hâtim 5/1536, 8/2766 (8810).

s A raf Sur. 123
6 bn Ebî Hâtim 5/1537 (8814, 8816).

7 bn Ebî Hâtim (8/2766).

8 bn Cerir (10/363) ve bn Ebî Hâtim 5/1537 (8815). bn Ebî Hâtim bunu Saîd b.

Cübeyr'in sözü olarak nakletmitir.
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srailoullan secdeye kapanarak: "Mûsa ve Harun'un Rabbine iman ettik"

deyince, Firavun: "Ben size izin vermeden ona iman m ettiniz?"’ dedi. Elleri

ve ayaklar çaprazlama olarak ilk kesen ve ilk insan asan kii Firavun’dur.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, "Mutlaka ellerinizi ve

ayaklarnz çaprazlama keseceim " 2
âyetini açklarken öyle dedi: "Firavun,

onlarn sa elini kestii kiinin sol ayan, sol elini kestii kiinin sa ayan
kesti."

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Katâde'nin: "Bize bildirildiine göre, günün

balangcnda sihirbazdlar, günün sonunda ise ehid oldular” dediini

bildirir.

3

^ Up JLi JU dJdtfj

"Firavun milletinin ileri gelenleri: «Mûsay ve milletini

yeryüzünde bozgunculuk yapsnlar, seni ve tanrlarn
braksnlar diye mi koyveriyorsun?» dediler. Firavun:

«Onlarn oullarn öldüreceiz, kadnlarn sa
brakacaz. Elbette biz onlan ezecek üstünlükteyiz» dedi."

(AVâfSur. 127)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu’l-

Enbârî, el-Mesâhifte ve Ebu'-eyh bir kanalla bildirdiine göre, bn Abbâs bu

âyeti, (ditfjS eklinde okurdu ve: "Sana ibadeti braksnlar diye mi

koyveriyorsun?" mânâsn verirdi ve: "Firavun’a ibadet edilirdi, o ibadet

etmezdi" derdi.
s

bnu'l-Enbâri, Dahhâk'tan ayn rivayette bulunmutur.

1

A’râfSur. 123

’ A'râf Sur. 123

5 bn Cerir (10/364, 365).

« A'râf Sur. 127

5 Ebû Ubeyd (sh. 172), bn Cerir (1/122, 10/368, 369) ve bn Ebî Hatim 5/1538 (8819,

8820).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs,

âyetinin: "Sana ibadeti brakrlar" mânâsnda olduunu söylemitir .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre

âyette geçen kelimesi, ibadet mânâsndadr.

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk, yanndakilere:

“(vi/iljj)
4

âyetini nasl okuyorsunuz?" diye sorunca, 43^3) eklinde

okuyoruz" cevabn verdiler. Dahhâk: "Bu kelime (dîiy'li) eklinde

okunmaldr ve mânâs: "Sana ibadet etmeyi braktlar" demektir. Firavun'un:

"Ben sizin en yüce Rabinizim" dediini görmüyor musun?" dedi .

5

Abd b. Humeyd, krime'den, bn Abbâs'n, (^13 âyetini açklarken

öyle dediini bildirir: "Burada ilâhlardan kastedilen putlar deildir. Bu söz:

«Seni ta'zîm etmeyi brakacaklar» mânâsndadr."

bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre djjj )
7 âyetinden

kastedilen putlar deil, Firavun’un ta'zîminin braklmasdr .

8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Süleymân et-Teymî’nin öyle dediini

nakleder: Bekr b. Abdillah'a, bu âyeti (diiy'ji J33)9 eklinde okuyunca, bana:

"Bunun Arapça mânâsn biliyor musun?" diye sordu. Ben: "Evet" dedim.

Haan gelince, âyeti ona da ayn ekilde okumam istedi. Âyeti okuduumda

Haan: "Bu âyet djjJs)
10 eklindedir” dedi. Ben: "Firavun bir eye

ibadet ediyor muydu?" diye sorunca, Haan: "Evet vallahi! badet ettii bir

ey vard" cevabn verdi. Süleymân et-Teymî der ki: "Firavun, ibadet etmek

’ A'rafSur. 127
1 bn Cerîr (10/368) vc bn Ebî Hâtim 5/1538 (8821).

5 bn Cerîr (1/122), 10/369).

4 A raf Sur. 127

5 bn Cerîr (10/369).

6
A’râfSur. 127

7 A raf Sur. 127
8 bn Ebî Hâtim 5/1538 (8822).

9 A raf Sur. 127
10 A raf Sur. 127
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için boynuna bir ey koyard. Örendiime göre bn Abbâs, Firavun’un inee

taptn söylemitir.

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî), d'ü/s )

3
âyetini açklarken: “Firavun'un gizlice tapt ilahlar

vardr"' demitir.

3

bn Cerîr, bn Abbâs'n: “Sihirbazlar iman edince, Hz. Mûsa'ya

srailoullanndan alt yüz bin kii tâbi olmutur” dediini bildirir .

4

ol f&j^ jli 1% u jî jJ ILJÎ \ji\i

5jki: JcS jk4 J?

"Dediler ki: «Sen bize gelmeden önce de bize ikence edildi,

geldikten sonra da.» Mûsâ, «Umulur ki, Rabbiniz

dümannz helâk edecek ve sizi bu yerde (Msr'da)

egemen klp, nasl davranacanza bakacaktr» dedi."

(A raf Sur. 129)

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

göre Mücâhid, “Sen bize gelmeden önce de bize ikence edildi, geldikten

sonra da ..."5 âyetini açklarken: “Burada kastedilen Hz. Mûsa’nn peygamber

olarak gönderilmeden önce ve gönderildikten sonrasdr” demitir.

6

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Vehb b. Münebbih'in bu

âyet hakknda öyle dediini bildirir: “srailoullar Hz. Musa’ya: "Sen

gelmeden önce Firavun bize sadece kerpiç yapma görevini vermiti. Sen

gelince ise hem kerpiç yapma iini, hem de (daha zor olsun diye kerpiçlere)

saman (katma) iini verdi” deyince, Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Firavun’u helak

’ bn Ebî Hatim 5/1538 (8823).

’ Araf Sur. 127
5 bn Cerîr 810/367, 368) ve bn Ebî Hâtim 5/1538 (8824).

4 bn Cerîr (10/371).

s A'râf Sur. 129
6 bn Cerîr (10/372, 373) ve bn Ebî Hâtim 5/1541 (8834, 8836).
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et, onu ne zamana kadar yaatacaksn?” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Onlar, sebebiyle helak edeceim günah ilemediler"' diye vahyetti.’

Abd b. Humeyd, Katâde'nin, "Dediler ki: «Sen bize gelmeden önce de

bize ikence edildi, geldikten sonra da.» Mûsâ, «Umulur ki, Rabbiniz

dümannz helâk edecek ve sizi bu yerde (Msr'da) egemen klp, nasl

davranacanza bakacaktr» dedi”’ âyetini açklarken öyle dediini

nakleder: "Hz. Mûsa gönderilmeden önce bir kahin Allah'n düman
Firavuna, bu yl doacak olan bir çocuun mülkünü çekip alacan

söyleyince, Firavun o yl doan çocuklarn erkeklerini kestirdi. Sonra Hz.

Mûsa'nn doduu yl doan erkek çocuklar da kestirdi. Bu, srâiloullarnn

Hz. Musa’ya ikâyette bulunmalarnn sebebidir. Hz. Mûsa onlarn ikâyette

bulunmalarna karlk: "Umulur ki, Rabbiniz dümannz helâk edecek ve

sizi bu yerde (Msr'da) egemen klp, nasl davranacanza bakacaktr" 3

dedi.

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh.

»esBlem) öyle buyurdu: "Biz Ehl-i beyt ile fetihler yaplr, olaylar sonuca balanr.

Hâim oullan bir gün mutlaka iktidar sahipleri olacaklardr. Onun için bu

iktidann Hâim oullanndan kimlerin olacana dikkat edin." bn Abbâs der

ki: "Umulur ki Rabbiniz dümannz helâk eder ve onlarn yerine sizi yer

yüzüne hakim klar da nasl hareket edeceinize bakar"4 âyeti de onlar

hakknda nazil oldu .

5

’ bn Ebî Hatim 5/1541 (8837).
1

A'râf Sur. 129

3 A'râf Sur. 129
4 A'râf Sur. 129

* ibn Ebî Hatim 5/1541 (8838).
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Üj£±t O>aJl JÂ 'jfAtJ Jî Üiiî ÜJj

"Andolsun biz. Firavun ailesini, öüt alsnlar diye yllarca

süren ktlk ve ürün eksiklii ile cezalandrdk."
(A'râfs ur. 130)

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

bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre âyette geçen (^Ji) kelimesi açlk

mânâsndadr.

1

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

Ebu'-eyh Mücâhid'in, bu âyeti açklarken (oe~J') kelimesi, helak mânâsnda

ve ürün eksikliinin ise, ekinlerin azlnn dnda olan eyler olduunu

söylediini bildirir.

1

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

bildirdiine göre Katâde, bu âyeti açklarken dedi ki: "Yüce Allah onlan açlk

ylan ile cezalandrd, ürünlerinin ve hayvanlannn helak olmas krsalda

olmutur. Ürünlerinin eksik olmas ise ehirde ve köylerinde olmutur." 3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Recâ b. Hayve’nin, bu âyeti

açklarken: “Öyle bir ktlk oldu ki, hurma aacnda sadece bir tek hurma

tanesi olmutu" dediini bildirir.
4

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’da ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’n öyle

dediini bildirir: "Allah, Firavun ailesini ktla duçar ettikten sonra her ey
kurudu, hayvanlar öldü. Hatta Nil nehri bile kurudu. Halk, Firavun'un yanna

gidip ona, “Eer iddia ettiin gibi gerçekten Rab isen, Nil nehrinin suyunu

akt" deyince, Firavun da onlara, "Su, yarn sabah akacak" diye teminat verdi.

Onlar huzurundan çktktan sonra da, “Eyvah! Ben ne yaptm. Benim buna

gücüm yetmez. Yann beni yalanlayacaklar" diye yaknmaya balad. Sonra

gece yans olunca kalkp, yünden yaplm bir aba giyerek yalnayak Nil'e gitti

ve tam ortasnda, durup: “Allahm! Kukusuz sen benim senin kudretini ve

’ bn Cerîr (10/374) ve bn Ebî Hâtûn 5/1542 (8840).
J bn Cerîr (10/374) ve bn Ebî Hâtûn 5/1542, 1543 (8842, 8844).

5 bn Cerîr 810/375) ve bn Ebî Hâtûn 5/1542 (8839).

4 bn Ebî Hâtim 5/1522 (8843).
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Nil'i suyla doldurmaya gücünün yettiini bildiimi bilirsin. Onu su ile doldur"

diye dua etti. Sözleri biter bitmez Firavun suyun hrtsn iitti ve su,

kaynandan çkp dolu dolu akmaya balad. Çünkü Cenab- Hakk onlar nasl

olsa helak edecekti.'”

* « ' • > * t

jjiiii S (UjsST jâj â\P (J.^0. uSl M üJ

"Fakat onlara iyilik geldii zaman, «Bu bizimdir, (biz

çalp kazandk)» derler. Eer balarna bir kötülük gelirse,

Mûsâ ve beraberindekilerin uursuzluuna yorarlard. yi

bilin ki, onlarn uursuzluk sebebi ancak Allah katnda

(yazl)dr. Fakat çoklan bilmezler." (AYâf Sur. :n)

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

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, “Fakat onlara iyilik geldii zaman,

«Bu bizimdir, (biz çalp kazandk)» derler. Eer balarna bir kötülük

gelirse, Mûsâ ve beraberindekilerin uursuzluuna yorarlard ..."
1
âyetiri

açklarken öyle dedi: “Onlara iyilik, bolluk ve bereket geldii zaman: «Biz

buna layktz, bunlar bizim hakkmzdr» derler. Kendilerine bir kötülük, bir

bela ve ktlk geldiinde ise, Hz. Mûsa ve beraberindekilerin uursuzluuna

yorarlar." 3

bn Cerîr’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre, “yi bilin ki, onlarn

uursuzluk sebebi ancak Allah katnda (yazl)dr..."4 sözündeki

uursuzluktan kastedilen, balarna gelen musibetlerdir.

5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'n, “yi bilin ki, onlarn uursuzluk

sebebi ancak Allah katnda (yazl)dr ..."
6
sözünün, “Onlann uursuzluj

’ bn Ebî Hâtim 5/1542 (8841).

’ A raf Sur. 131

J bn Cerîr (10/376) ve bn Ebî Hatim 5/1543 (8845, 8847, 8848).

4
A’râf Sur. 131

* bn Cerîr (10/377).

6 A raf Sur. 131
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Allah tarafndan, yani Onun hükmüyle gelmektedir” mânâsnda olduunu

söylediini bildirir.
1

bn Ebî Hâtim, Dahhâk’n, “yi bilin ki, onlarn uursuzluk sebebi ancak

Allah katnda (yazl)dr..."
J

sözünü açklarken: “Kiinin bana gelen ey,

kendi elleriyle yaptklarndan dolay Allah tarafndan onun hükmüyle

gelmektedir” dediini bildirir..
3

^ ^ 4" Q <> Hjt U4 \ij

"Dediler ki: Bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz

sana inanacak deiliz." (A'râf s«r. 132)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: “£î ^ life 3JGS”
4

buyruunu açklarken öyle demitir: Âyet “u” ziyadesiyle birlikte, “Bizi

büyülemek için her ne getirirsen getir” anlamndadr.3

oUÎ (.jJlj jolÜJlj JÜ\\j Oli>)l tiLjtî

Uji ijisrj ij^ii

"Biz de, her biri ayr ayr birer mucize olmak üzere

balarna tufan, çekirge, ürün güvesi (haarat), kurbaalar
ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadlar.) Büyüklük

tasladlar ve suçlu bir kavim oldular." (A'râf sur. 133)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Hz. Âie'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBieiiahu B ieyni veseiM: "Tufandan kast ölümdür"

buyurduunu nakleder.
6

’ bn Cerîr (10/378).

' A'râf Sur. 131

3 ibn Ebî Hâtim 3/1544 (8853).
4
A'râf Sur. 132

s bn Ebî Ilâtim 5/1544 (8853).
6
tbn Cerîr (10/380, 381), bn Ebî Hâtim 5/1544 (8855, 8856) ve bn Kesîr, Tefsir de

(3/458) geçtii üzere bn Merduye.
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Atâ'dan bildirdiine göre

Tufan'dan kast ölümdür.'

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Mücâhid’den bildirdiine göre

Tufan'dan kast ölümdür.
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh bn Abbâs'n: “Tufan, yamurlann

sebep olduu su tamalandr.” dediini bildirir.
3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Tufan,

sekiz gün boyunca gündüz gece üzerlerine yamur yamas, (JIÜI5) kelimesi

ise kanatlan olmayan bir çekirge türüdür."'’

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n: “Tûfan, onlan

kuatan lâhî bir emirdir" deyip: "Ama onlar daha uykudayken Rabbinin

katndan gönderilen bir salgn o bahçeyi sanvermiti ..."5 âyetini

okuduunu bildirir.
6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Yüce Allah,

Firavun'un kavmine yamur olan tufan gönderince: “Ey Mûsa! Rabbine dua

et. Eer bu yamuru üzerimizden kaldracak olursa, sana iman eder ve

srailoullarn seninle beraber göndeririz" dediler. Hz. Musa dua edince,

Allah yamuru durdurdu ve o sene daha önce hiç bitmedii kadar ekin ve ot

bitirdi. Firavun'un kavmi: “Bu (bolluk) bizim istediimiz eydi” dediler (ve

sözlerinde durmadlar). Bunun üzerine Yüce Allah onlara çekirgeleri musallat

etti. Çekirgelerin ekinlerinden bir ey brakmayacan anlaynca da, H2.

Musa'dan ayn eyi istediler. Hz. Mûsa dua edince, Allah çekirgeleri onlardan

giderdi. Firavun'un kavmi kalan ekinin tanelerini ayrp evlerine depoladlar

ve: “Ekinlerimizi depoladk" dediler. Yüce Allah onlara budayn içinden

çkan güveler gönderdi. Kii, deirmene on ölçek buday götürüyor,

öütülünce sadece üç ölçek çkyordu. Bunun üzerine Hz. Musa’dan ayn ey i

istediler. Hz. Mûsa dua edince, Allah bu güveleri budaylarndan giderdi, am a

’ bn Cerîr (10/380).

1 bn Cerîr (10/379, 380).

J bn Cerîr (10/379).

4 bn Ebî Hatim 5/1544 (8857).

5 Kalem Sur. 19

6 bn Cerîr (10/381) ve bn Ebî Hâtim 5/1544 (8858).
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onlar yine srâiloullann Hz. Musa ile göndermediler. Hz. Mûsa Firavun'un

yanndayken, dereden gelen kurbaa sesi duyunca: “Ey Firavun! Sen ve

kavmin u kurbaalardan nasl da skntya düeceksiniz!” deyince, Firavun:

“Bu kurbaa ne yapabilir ki!” karln verdi. Henüz akam olmadan

kurbaalar onlara öyle musallat oldular ki, kii oturduu zaman çenesine

kadar kurbaalarn içinde kalyordu. Kim konusa hemen azna bir kurbaa

sçnyordu. Kurbaayla dolmayan hiçbir kaplan kalmad. Bunun üzerine Hz.

Mûsa'dan ayn istekte bulunup ayn sözü verince, Allah, kurbaalan onlardan

giderdi, ama yine sözlerinde durmadlar. Bunun üzerine Allah onlara kan

gönderdi. Nehirleri ve kuyulan kanla doldu. Halk bu durumu Firavun’a bildirip

yaknnca: "Yazklar olsun size! Mûsa sîzlere sihir yapt” karln verdi.

Onlar: “Kaplardaki, kuyulardaki ve nehirlerdeki bütün sulardan içtiimizde

taze kan tadnda olduunu görüyoruz” deyince, Firavun, Hz. Mûsa'ya: “Ey

Mûsa! Rabbine dua et de onlardan bu musibeti kaldrsn” dedi. Yüce Allah

onlan bu musibetten kurtannca, yine sözlerinde durmadlar.
1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: “Allah

onlara tufan göndermitir. Tufan, yamur sulardr. Onlar, neredeyse

yamurla helak olacaklard. Bu sebeple srailoullar, Mûsa'ya gidip

demilerdir ki: “Ey Mûsa! Rabbine dua et. Eer bu yamuru üzerimizden

kaldracak olursa, sana iman eder ve srailoullarn seninle beraber

göndeririz” dediler. Hz. Mûsa dua edince, Allah yamuru durdurdu ve

ekinlerini bitirdi. Bu yamurlar memleketlerinde bulunan her eyi yeniden

diriltti. Bunun üzerine onlar: “Vallahi bize böyle bir yamurun yamam
olmasn istemezdik. Çünkü yamurun yamas bizim için daha hayrl oldu.

Ey Mûsa! Biz srailoullann seninle birlikte göndermeyiz. Sana da iman

etmeyiz” dediler

Bu defa Allah onlara çekirge gönderidi. Çekirgeler onlann her eyini yiyip

bitirdi. Bunun üzerine Hz. Mûsa'ya: “Ey Mûsa! Bizi bu çekirgelerden

kurtarmas için Rabine dua et, o zaman sana iman ederiz ve isrâiloullann

seninle beraber göndeririz” dediler. Hz. Mûsa Rabbine dua edince, Yüce

Allah onlan çekirgelerden kurtard. Çekirgeler, onlara bir ksm mahsuller

brakmlard. Firavun ve taraftarlan: “Bizim ekinlerimizden, bize yetecek

kadar kald. Biz, sana iman etmeyiz, srailoullarn da seninle birlikte

’ bn Cerîr (10/389, 390) ve bn Ebî Hâtim 55/1545-1548 (8861, 8863, 8864, 8871, 8880).
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göndermeyiz” dediler.

Bunun üzerine Allah onlara kanatsz çekirgeleri musallat etti. Bunlar da,

önceki çekirgelerden arta kalan ekinlerini, aaçlarn ve bütün bitkilerini imha

ettiler. Helak olmaktan korkarak: “Ey Musa! Bizi bu kanatsz çekirgelerden

kurtarmas için Rabbine dua et, o zaman sana iman ederiz ve srâiloullarn

seninle beraber göndeririz” dediler. Hz. Mûsa Rabbine dua edip, Yüce Allah

onlan kanatsz çekirgelerden kurtarnca da: "Biz, sana iman etmeyiz,

srâiloullarn da seninle birlikte göndermeyiz” dediler. Bunun üzerine Allah

onlara kurbaalan gönderdi ve evlerini kurbaalarla doldurdu. Onlann,

kurbaalardan çektikleri sknt, önceki skntlardan daha dehetli idi.

Kurbaalar, yemek kaplanna girip yemeklerini bozuyor ve atelerini

söndürüyordu. Bunun üzerine Hz. Mûsa'ya: "Ey Mûsa! Bizi bu kurbaalardan

kurtarmas için Rabine dua et. Onlar sebebiyle çok sknt çekiyoruz. Eer bizi

bunlardan kurtarrsa, sana iman ederiz ve srâiloullann seninle beraber

göndeririz” dediler. Hz. Mûsa Rabbine dua edip, Yüce Allah onlar

kurbaalardan kurtannca da: "Biz, sana iman etmeyiz, srailoullann da

seninle birlikte gönderemeyiz” dediler.

Bunun üzerine Allah onlara kan gönderdi. Bütün yiyecekleri ve içecekleri

kana dönüünce Hz. Mûsa'ya gelip: "Ey Mûsa! Bizi bu kandan kurtarmas için

Rabbine dua et. Eer bizi bu kandan kurtanrsa, sana iman ederiz ve

srâiloullann seninle beraber göndeririz” dediler. Hz. Mûsa dua edip te

Yüce Allah onlan kandan kurtannca: "Ey Mûsa! Biz, sana iman etmeyiz.

srailoullann da seninle birlikte gönderemeyiz” dediler. Bu mucizeler

kendilerine kar delil olmas için ayr ayn geliyordu. Bu mucizelere ramen

iman etmediklerinden dolay Allah onlan bu günahlar sebebiyle yakalayp

denizde bodu .

1

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

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Tufan'dan kastedilen, sel ve

veba hastaldr. Çekirgeler, kaplannn çivileri ve elbiselerini bile yiyordu.

( jlojii) kelimesi kanatsz çekirgedir. Kurbaalar yataklanna ve yemeklerinin

bn Hbî Hâtim 5/1549, 1551 (8861, 8863, 8864, 8871, 8876, 8880, 8885, 8894)
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içine düüyordu. Kan, elbiselerine, sularna ve yiyeceklerine bulayordu .” 1

Ebu'-eyh, Atâ'nn öyle dediini bildirir: “Bana ulatna göre

srâiloullanna musallat edilen çekirgeler, onlann kaplarn, çivilerine

varncaya kadar yediler.”
2

bn Ebî Hâtim'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre çekirgeler, denizdeki bir

baln haprmas sonucu çkmtr .

3

Ukaylî, ed-Duafâ’da ve Ebu'-eyh, el-Azame’de, Ebû Hureyre'den bildirir:

Resûlullah'a (saiidiahu aleyhi veseiiem) çekirgeler sorulunca: "Hz. Meryem, Yüce

Allah'tan, kendisine kan olmayan et yedirmesini isteyince, Allah ona çekirge

yedirdi " buyurdu .

4

Taberânî, ve Beyhakî, Sünen’öe, Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah (sallaMu Bieyh yesaiiam) öyle buyurdu: "Hz. Meryem, Yüce Allah’tan,

kendisine kam olmayan et yedirmesini isteyince, Allah ona çekirge yedirdi.

Bunun üzerine Hz. Meryem: «Allahm! Onu emzirme olmakszn yaat,

çanlmadan (ses olmakszn) onlar birbirlerine sevdir» diye dua etti."*

Beyhakî, Sünen’de, Resûlullah'n [saiiaiiahu aleyhi vesdiem) üvey kz Zeyneb'den

Resulullah'n (nfleflahu aleyhi veseiiam): "Peygamberlerden biri, Yüce Allah'tan,

kesilmesine gerek olmayan ku eti isteyince, Allah ona balk ve çekirgeleri

verdi” buyurduunu nakleder.

6

Ebû Dâvud, bn Mâce, Ebu'-eyh, el-Azame’de, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin Selmân’dan bildirdiine göre Resûlullah'a Mallahu aleyhi veseliem) çekirge

’ bn Cerîr (10/393, 394. 397) vc bn Ebî Hatim 5/1545, 1546 (8860, 8865)
1 Ebu'-eyh (1315).

} bn Ebî Hatim 5/1546 (8868).

« Ukaylî (4/287) ve Ebu'-eyh (1320).

s Taberânî (7631) vc Beyhakî (9/258). Zayf hadistir. Elbânî, es-Sihilelu'd-Daîfe (4/457).

Zehebî, Mîzânu’l-'tidâl'de (4/260) bu hadisin senedinin öncekinden daha salam
olduunu söyledi.

6
Beyhakî (9/258).
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yemenin hükmü sorulunca:
"
Çekirge

, Allah'n ordularnn en çounu tekil

etmektedir. Ben onu yemem ve haram da klmam " buyurdu .

1

Ebû Bekr el-Berkî, Ma'rifetu's-Sahabe'de
,

Taberânî, Ebu'-eyh, el-

Azame’de ve Beyhakî, u'abu'l-mân’da, Ebû Zuheyr en-Numeyrî'den

Resûlullah'n (sdiBBhuaie^. ««diem):
"
Çekirgeleri öldürmeyiniz; çünkü onlar, Allah'n

büyük ordulanndandr " buyurduunu nakleder. Beyhakî der ki: “Eer bu

rivayet sahihse, Resûlullah (saitallahu aleyhi «selietn), çekirgelerin ekinlere zarar

vermemesi durumunda öldürülmemesini emretmi demektir. Eer ekinlere

musallat olurlarsa, onlardan, mücadele etmek veya öldürmek eklinde

kurtulmak caiz olur. Resûlullah (saHnllahu aleyhi «seîiem) bu sözüyle çekirgelerin ne

kadar mücadeleci ve savaç mahlûklar olduunu kastetmi olabilir."

Beyhakî, Fudayl b. yâd vastasyla, Muîre'den, o brâhîm'den, o da

Abdullah (b. Mes’ûd)'un öyle dediini bildirin Resûlullah’n (saHsMu aleyhi vasaiiem;

önüne bir çekirge düünce: “Onu öldürelim mi ey Allah'n Resûlü!" diye

sordular. Hz. Peygamber (saUaiiahu aleyhi «stilon): “Çekirgeyi öldüren, bir savaçy

öldürmü gibidir" cevabn verdi. Beyhakî der ki: “Bu hadis, ravilerden

bazlannn meçhul olmas ve brahim ile bn Mes'ûd arasndaki kopukluk

sebebiyle zayftr."

Hâkim, Tarih’te ve Beyhakî, meçhul birinin olduu bir isnâdla bn Ömer'in

öyle dediini bildirir: “Resûlullah'n (saiiaUahu aleyh* «ailen) önüne bir çekirge

düünce, Hz. Peygamber isaiiaiiahu aleyhi «seHem) onu kaldrd ve kanadnda brâni

diliyle öyle yazlmt: “Benim ceninim bir fayda salamaz, beni yiyen

doymaz. Biz, Allah'n büyük ordularyz. Bizim doksan dokuz yumurtamz

vardr. Eer yüz yumurtamz olsayd dünyay içindekilerle beraber yerdik.”

Bunun üzerine Hz. Peygamber Mlallahu aleyhi veseilem):
"Allahm

!
Çekirgeleri helak et.

Büyüklerini katlet, küçüklerini öldür. Yumurtalarn boz, müslümanlann

ekinlerine ve rzklarna kar bu çekirgelerin azn kapat. üphesiz ki Sen

duay iitensin " eklinde dua edince, Cibril gelip: “Duann bir ksmna icabet

edildi" dedi. Beyhakî: “Bu hadis münkerdir" demitir.

’ Ebû Dâvud (3813), bn Mâce (3219), Taberânî (6129, 6149), Ebu'-eyh (1311) ve

Beyhakî (9/257). Sahih zayftr. (Elbânî, Daîf Sünen bn Mâce, 690). Elbârû, Silsiletu’d-

Daife'ye ( 1533) bakn.
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Taberânî, smâil b. Abdilâfir el-Fârisî, el-Erbaûrida ve Beyhakî, Hüseyin b.

Ali'nin öyle dediini bildirir: Ben, kardeim Muhammed b. el-Hanefiyye ve

amcam oullan Abdullah b. Abbâs, Kuem ve Fadl bir sofradayken, sofraya

bir çekirge dütü. bn Abbâs çekirgeyi alp bana: "Bu çekirgenin kanadnda

ne yazldn biliyor musun?” diye sorunca, ben öyle dedim: Babama ayn

eyi sorduumda öyle dedi. Ben de Resûlullah’a (saiiaJiahu aleyhi «ailem) bunu

sordum, öyle buyurdu: "Çekirgenin kanadnda: «Ben, kendisinden baka ilah

olmayan Allah'm. Çekirgenin Rabbi ve rzkn verenim. Eer istersem bu

çekirgeyi bir toplulua nzk olarak, istersem azab olarak gönderirim» yazldr

Bunun üzerine bn Abbâs: "Vallahi bu, ilmin içinde gizlendii bir eydir" dedi.
1

Ebû Nuaym, el-Hilye’de bildirdiine göre krime der ki: bn Abbâs bana

öyle dedi: “Çekirgenin kanadnda Süryânî diliyle: "Ben Allah'm, Benden

baka ilah yoktur ve Ben tek'im. Benim ortam yoktur. Çekirgeler, Allah'n

ordularndan bir ordudur. Onlan kullarmdan dilediime musallat ederim”

yazldr.”
2

Ebu’-eyh, el-Azame’de, Saîd b. el-Müseyyeb'in: "Yüce Allah, Hz. Âdem'i

yaratt zaman, onun çamurundan bir miktar artt ve ondan da çekirgeleri

yaratt” dediini bildirir.
3

Saîd b. Ebi’l-Hasan da ayn rivâyette bulunmutur.4

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

bildirdiine göre bn Abbâs: "(jliüii), güvedir” demitir.5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyr’in: "Tufan

yamurdur. Çekirge de bildiimiz çekirgedir. (jlülS) ise budayda bulunan

haarattr” dediini bildirir.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Sahr "(JÜI3), güvedir” demitir.
1

’ Beyhakî (10131).
1 Ebû Nuaym (1/323).

1 Ebu’-eyh (1314).

< Ebu'-eyh (1313, 1318).

* bn Cerîr (10/83)
6 bn Cerîr (10/383).
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bn Ebî Hâtim, Hasan'n: "(jiijli), bit mânâsndadr" dediini bildirir.
1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Zeyd’in: "Baz insanlar, (JUI3)

kelimesinin pire anlamnda olduunu iddia etmitir" dediini bildirir.
3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Habîb b. Ebî Sâbit'ten bildirdiine göre

(JÜÜli) kelimesi, hamam böcei mânâsndadtr. 4

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: (goüJdl3 JlaJlj)
5

kelimelerinin ne anlama geldiini sorunca, bn Abbâs: “Kummel güve, çekirge

de bildiimiz çekirgedir” karln vermitir. Nâfi': "Peki, Araplar öylesi bir

ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca da, bn Abbâs

öyle demitir: "Tabi kil Ebû Süfyân b. el-Hâris b. Abdilmuttalib’in:

"Anszn hurma aaçlarna kouuyorlar

Onlar zayflkta tpk güve gibidir" dediini bilmez misin?"
6

Ebu'-eyh'in krime’den bildirdiine göre (jlUlj), çekirgelerin küçük ve

dii olanlandr.

Ebu'-eyh, Afîften, Hiâm'm ailesinden bir kiinin: "(jiiüii), pire

mânâsndadr" dediini bildirir.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirin "Kurbaalar

kara hayvanyd. Yüce Allah onlar Firavun ve adamlanna gönderip,

kurbaalar da bu emre uyup itaat ederek kendilerini kaynayan kazanlara,

yanan tandrlara atnca, güzelce itaat etmeleri sebebiyle suyun soukluuyla

ödüllendirildiler."
7

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: "Firavun

ve kavmi için kurbaalardan daha çok sknt vereni olmamt. Kurbaalar

’ bn Ebî Hâtim 5/1547 (8873).
1 bn Ebî Hâtim 5/1547 (8872).

5 ibn Cerîr 810/384) ve bn Ebî Hâtim 5/1547 (8875).

4 bn Ebî Hâtim 5/1547 (8874).

5 A'râf Sur. 133
6 Mesâilu Nâfi (285).
7 bn Cerîr (10/392) ve bn Ebî Hâtim 5/1548 (8878).
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kaynayan kazanlara gelip kendini atyordu. Bu sebeple Yüce Allah kuyamet

gününe kadar onlar suyun serinliine varis klmtr."

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki: "Kurbaalar

öldürmeyiniz. Kurbaalar Firavun'un kavmine gönderildii zaman, bir

kurbaa kendini yanmakta olan tandra att ve bununla Allah' raz etmeyi

istedi. Buna karlk Yüce Allah, kurbaa için, (tandnn ateini) bildiimiz en

souk ey olan suyla deitirdi ve barmasn da tebih yapt ." 1

Ahmed, Ebû Dâvud ve Nesâî, Abdurrahman b. Osman et-Teymî'den

bildirir: "Bir tabip, Resûlullah’n (salisilata aleyhi *ese«em) yannda kurbaann bir laç

için kullanlmasndan bahsedince, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi v«eiiem)

kurbaalann öldürülmesini yasaklad .” 3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre Nil

nehri kan olarak akt. srâiloullanndan olan nehirden su içerken, Firavun'un

tarafndan içen ise kan içiyordu. Ayn kaptan içecekleri zaman

srâiloullanndan olann taraf tatl su, Firavun'un tarafndan olan kiinin

taraf ise kan oluyordu .

4

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde'nin öyle dediini

bildirir: "Allah onlara kan gönderdi ve kaplann hangi suya hatrsalar o su,

kzl kana dönüüyordu. Hatta bize ulatna göre Firavun, Kptî ve srâîlî

olan iki kiiye ayn kabn yannda durduruyor, srâîlî olann taraf su olurken,

Kptî olann taraf kan oluyordu .”5

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, âyette geçen

kan gönderilmesini açlklarken, sürekli burunlanndan kan geldiini

söylemitir.

6

1 bn Ebî Hatim 5/1548 (8877).

1 bn Ebî Hâtim 5/1548 (8879).

1 Ahmed 25/36, 471 (15757, 16069), Ebû Dâvud (3871, 5269) ve Nesâî (4366). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3279).
4 bn Cerîr (10/394) ve bn Ebî Hâtim 5/1549 (8881).

5 bn Ebî Hâtim 5/1549 (8882).

6 bn Cerîr (10/397) ve bn Ebî Hâtim 5/1549 (8883).
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Ahmed, Zühd’âe, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh Nevf e-âmî’nin öyle

dediini bildirir: "Hz. Mûsa, sihirbazlar yendikten sonra Firavun'un kavmi

arasnda yirmi sene kald ve bu müddet zarfnda onlara, çekirge, güve,

kurbaa ve kan mucizelerini gösterdi ama onlar, buna ramen müslüman

olmay reddettiler."’

Ebu’-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Musa sihirbazlan

yendikten sonra Firavun'un kavmi arasnda krk yl kalarak onlara, çekirge,

güve ve kurbaa mucizelerini gösterdi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Biz de, her biri ayr ayr

birer mucize olmak üzere balarna tufan, çekirge, ürün güvesi (haarat),

kurbaalar ve kan gönderdik..."
2
âyetini açklarken: "Yüce Allah tarafndan,

aleyhlerine delil olmas için Firavun’un kavmine mucizeler ayn ayn geliyordu"

demitir. 3

bnu'l-Münzir, bn Abbâs’n, "Biz de, her biri ayr ayr birer mucize olmak

üzere balarna tufan, çekirge, ürün güvesi (haarat), kurbaalar ve kan

gönderdik"4 âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Mucizeler ayn ayn

geliyordu. Birisi gelip cumartesinden cumartesine kadar sürüyor. Bir ay

geçtikten sonra dier mucize geliyordu.”

bn Ebî Hâtim, Zeyd b. Eslem’in: "Dokuz mucize, her biri bir ylda olmak

üzere dokuz ylda gelmitir" dediini bildirir.

• > ,

M*v ^^ ü cro* L
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“Üzerlerine azap çökünce, «Ey Mûsâ! Rabbinin sana verdii

söz uyannca bizim için dua et Eer azab üzerimizden

kaldrrsan, mutlaka sana inanacaz ve srailoullann

1 bn Ebî Hatim 5/1549 (8884).

2
A'râf Sur. 133

3 bn Ebî Hâtim 5/1549 (8885).

•* A'râf Sur. 133
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seninle birlikte elbette göndereceiz» dediler. Fakat

eriecekleri bir süreye kadar biz azab üzerlerinden

kaldrnca hemen yeminlerini bozarlar.” (Arif Sur. 134. 135)

bn Merdûye'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (satiaiihu aleyhi

vBsallem): "Çjj) azab demektir" buyurmutur.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Musa

srâiloullanna emrederek: “çinizden her erkek bir koç kessin ve avucunu

kanna batrdktan sonra evinin kapsna vursun” dedi. Kiptiler,

srâiloullanna: "Neden bu kan kaplarnza sürüyorsunuz?” diye sorunca,

srailoullan: “Allah size bir azab gönderecek, biz kurtulacaz, siz ise helak

olacaksnz” cevabn verdiler. Kiptiler: “Allah, sizi ancak bu alâmetlerle mi

tanyacak!” deyince, srailoullan: “Peygamberimiz bize böyle emretti”

karln verdiler. Sabah olunca, Firavun’un kavminden yetmi bin kiinin

öldürüldüünü gördüler ve akam olunca artk ölülerini gömecek güçleri

kalmad. O zaman Firavun: “Ey Mûsâ! Rabbinin sana verdii söz uyarnca

bizim için dua et. Eer azab üzerimizden kaldrrsan, mutlaka sana

inanacaz ve Israiloullarn seninle birlikte elbette göndereceiz"' dedi.

Âyette geçen azabdan kast veba hastaldr. Hz. Mûsa Rabine dua edince

Yüce Allah onlardan bu hastal kaldrd ve bunun üzerine Firavun sözünde

durup: “srâiloullanyla dilediin yere git” dedi.

1

Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyr’in öyle dediini bildirir: “Allah, Firavun'un

kavmine veba hastaln gönderdi ve Hz. Mûsa aralanndan çkncaya kadar

onlar veba salgnyla megul etti. Hz. Mûsa, srâiloullanna: “Avuçlarnz

çamur ve küle bulayp kaplannza koyunuz ki, ölüm melei size uramasn.

Firavun (etrafndakilere): “Kölelerimizden ölen olmad m?” diye sorunca,

ona: “Hayr” cevabn verdiler. Bunun üzerine Firavun: “Bizim ölmemiz ve

onlarn ölmemesi alacak ey deil mi!” dedi.”

Abd b. Humeyd'in Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre âyette geçen

azaptan kast veba hastaldr.

1

A'râf Sur. 134
2 bn Ebî Hatim 5/1550 (8890).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Katâde'nin: ‘‘Gönderilen azab,

veba hastalyd" dediini bildirir.

1

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette

geçen eriecekleri süreden kast, denizde boulmalardr .

2

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

Ebu'-eyh, Mücâhid’in öyle dediini bildirir: ‘‘Âyette geçen eriecekleri

süreye kadar azabn onlardan kaldrlmasndan kast veba hastalnn

(ölümlerinden önceki) belli günler kaldrlmasdr."5

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

yeminlerini bozmalarndan kast, vermi olduklar sözlerden dönmeleridir.

4

jJiû Mfi. i#} a£ i^ilsr& pil j ^ üiSli

"Bu yüzden onlardan intikam aldk. Âyetlerimizi

yalanlamalar ve onlar umursamamalar sebebiyle

kendilerini denizde boduk." (a'raf Sur. 136)

Ebu’-eyh’in Dahhâk'tan bildirdiine göre Yüce Allah, (kendilerine

mühlet verdikten) sonra onlan denizde boarak kendilerinden intikam

almtr.

bn Ebî Hâtim, deiik yollarla bn Abbâs'n: “(fd) deniz mânâsndadr"

dediini bildirir .

5

bn Ebî Hâtim, deiik yollarla Süddî'nin: ‘‘(£Jl) deniz mânâsndadr"

dediini bildirir.

6

1 bn Cerîr 810/400, 401).
1 bn Ebî Hâtûn 5/1550 (8891).

3 bn Cerîr (10/400, 402) ve bn Ebî Hâtim 5/1550, 1551 (8889, 8892).

4 bn Cerîr 810/403) ve bn Ebî Hâtûn 5/1551 (8893).

5 bn Ebî Hâtim (9/2943).

6 bn Ebî Hâtûn (9/2942).



Ayet: 137 • Hz. Musa veam 495

USjU ^ll ^jVl JjLi jjÂiwLulJ î
ylif JÜI

Li ^ \J* cr-^' c-Jj 4-i

Üj-jAj Î^jlT l*J ÛJ^j

"Hor görülüp ezilmekte olan kavm (srailoullann),
toprana bolluk ve bereket verdiimiz yerin dou ve bat
taraflarna mirasç kldk. Rabbinin srailoullarna verdii

güzel söz, onlarn sabretmeleri karlnda gerçekleti.

Firavun ve kavminin yaptklarm ve (özenle kurup)

yükselttiklerini yerle bir ettik." (AVâf Sur. 137)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve bn Asâkir'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre toprana

bolluk ve bereket verilen yerin dou ve bat tarafndan kastedilen am
topraklardr .

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve bn Asâkir, Katâde'nin: “Toprana bolluk ve bereket verilen

yerin dou ve bat tarafndan kastedilen am (Suriye) topraklandr1
' dediini

bildirir.

3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Abdullah b. evzeb, toprana bolluk ve

bereket verilen yerin dou ve bat tarafndan kastedilenin Filistin topraklar

olduunu söylemitir.

bn Asâkir'in Zeyd b. Eslem’den bildirdiine göre toprana bolluk ve

bereket verilen yerin dou ve bat tarafndan kastedilen am köyleridir.
3

bn Asâkir, Ka'bu’l-Ahbâr'n öyle dediini bildirir: “Yüce Allah, Frat'tan

(Msr diyarndaki) Arî’e kadar olan am topraklarn bereketli klmtr."4

Abdurrezzâk (1/235), bn Cerîr (10/404, 405) bn Ebî Hâtim 5/1551 (8895) vc bn
Asâkir (1/141, 142).

2 Abdurrezzâk (1/234), bn Cerîr (10/405), bn Ebî Hâtim 5/1551 (8896) ve bn Asâkir

(1/142).

J bn Asâkir (1/143).

4 bn Asâkir (1/143, 144).
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bn Asâkirîin bildirdiine göre sahabeye yetien Ebu’l-A'yas'a, am’n
bereketli bölgelerinin snrlar sorulunca: “Msr diyarndaki Arî'ten balar,

bir kenan tepeye kadar, bir kenan Frat’a, bir kenan da Hz. Hûd'un mezarnn

olduu daa kadar uzanr” cevabn verdi .

1

bn Asâkir, Muâviye b. Ebî Süfyân'n öyle dediini bildirir: “Rabbin, Hz.

brâhim’e: «Bereketli toprak olan Arî'ten Frat'a olan ksm imar et» buyurdu.

Hz. ibrâhim, ilk sünnet olan ve ilk misafir arlayan kiiydi.”
2

bn Asâkirîin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki: “Dmak’, Hz.

brâhim'in Habeî olan kölesi ina etmitir. Bu köleyi Nemrûd b. Kenân, Hz.

brâhim ateten çkt zaman kendisine hediye etmiti ve bu çocuun ad

Dmak't, kurduu ehre de kendi adn verdi. Hz. brâhim, bu köleyi

beytülmalna bakmakla görevlendirmiti. Hz. brâhim'den çok sonra bu

ehirde Romallar ikamet etmitir.”

3

bn Asâkir, Abdulmelik el-Cezerî'nin öyle dediini bildirir: “Dünya, bela ve

ktlk içinde olduu zaman, am (Suriye), bolluk ve afiyet içinde olur. am
bela ve ktlk içinde olduu zaman ise Filistin bolluk ve afiyet içinde olur.

Filistin bela ve ktlk içinde olduu zaman, Beytu'l-Makdis bolluk ve afiyet

içinde olur. am, bereketli, Filistin mukaddestir. Beytu'l-Makdis ise bin defa

takdis edilmitir.”*

bn Asâkir, Abdurrahman b. Zeyd b. Câbirîden bildirin 5Ebu’s-Selâm el-

Esved’e: “Neden Humus'tan Dmak'a geldin?” diye sorduumda:

“Dmak’ta bereketin iki kat olduunu örendim” cevabn verdi.

ibn Asâkirîin bildirdiine göre Mekhûl, bir adama: “Nerede ikamet

ediyorsun?” diye sorunca, adam: “ûta’da" karln verdi. Bunun üzerine

Mekhûl: “Neden Dmak'ta ikamet etmiyorsun? Orasna iki kat bereket

verilmitir” dedi .

6

1 bn Asâkir (1/196).
1 bn Asâkir (1/14).

3 bn Asâkir (1/13).

4 bn Asâkir (1/145).

5 bn Asâkir /251, 60/267).

‘bn Asâkir (1/251, 252).
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bn Asâkir'in bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki: “Tevrat’ta: “am,

Yüce Allah'n yeryüzündeki hâzinesidir. Allah’n hâzinesi olan kullar

oradadr" diye yazldr.

1

Yani peygamberlerden Hz. brâhim, shâk ve

Yâkûb'un mezar oradadr.

bn Asâkir, Sabit b. Ma’bed'in öyle dediini bildirir: “Yüce Allah: «Ey am!

Sen, memleketlerimin en hayrllanndansn ve sende kulanmn hayrlrlann

ikamet ettiririm» buyurmutur."*

bn Ebî eybe, Ahmed, Müsned’de, Tirmizî, Müsned’de, bn Hibbân,

Taberânî ve Hâkim, Zeyd b. Sâbit’in öyle dediini bildirir: Resûlullah’n üaiiaiiBhu

alerhi veseiton) yannda Kuriân yazl parçalardan derlemekteyken, Hz. Peygamber

(saiiaiiahu steyfr «eniM: "Ne mutlu am’a" buyurunca, biz: “Hangi sebeplerden dolay

ey Allah’n Resulü!" diye sorduk. Resûlullah (saiiaitahu aleyhi «»Hm):
"Rahmann

melekleri kanatlarm am'n üzerine germilerdir" buyurdu .
3

Bezzârve Taberânî hasen isnâdla Ebu'd-Derdâ'dan bildirir Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vmfam): "(Gün gelecek) am'da bir tane, Msr'da bir tane, Irak'ta bir

tane ve Yemen'de bir tane olmak üzere ordular hazrlayacaksnz" buyurunca,

biz: “Ey Allah’n Resûlü! Biz bu (zama)na yetiecek olursak (bunlardan

hangisine katlalm? bunlardan birini) bizim için tercih et?” dedik. Resûlullah

(saSaftatu aleyhi veseflem):
"am'da olmaya baknz. Çünkü Yüce Allah am için bana

teminat vermitir" buyurdu .

4

Bezzâr ve Taberânî zayf isnâdla bn Ömer’den bildirir: Hz. Peygamber

(salBlahu aleyhi mailem): "(Gün gelecek bölünüp) ordular hazrlayacaksnz" buyurunca

bir adam: “Ey Allah’n Resûlü! Ben bu (zama)na yetiecek olursam

(bunlardan hangisine katlaym? Bunlardan birini) benim için tercih et” dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyh: vsaiiam): "am'da olmaya bak. Çünkü am,

1 bn Asâkir (1/123).
1 bn Asâkir (1/123, 124).

3 bn Ebî eybe (5/325, 12/191, 192), Ahmed 35/483, 484 (21607), Tirmizî (3954), bn
Hibbân (114, 7304), Taberânî (4933, 4934) ve Hâkim (2/229, 611, "sa/î/"). Sahih hadistir

(bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî 3099). Elbânî, (Sihiletu's-Sahîha 503) bakn.

* Bezzâr (Kefu'l-Estâr 2851), Heysemî, Mecmuu z-Zevâidde (10/58) geçtii üzere

Taberânî. Heysemî der ki: "Senedinde Süleymân b. Utbe vardr ve bir grup bunu

güvenilir bulmutur, ama hakknda zarar olmayacak kadar ihtilaf vardr. Dier ravileri

ise güvenilirdir."
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Allah'n yeryüzünden tercih ettii bir memlekettir ve orada Allah'n en hayrl

kullan vardr. Oraya gitmek istemeyen Necd'e gitsin. Allah bana am ve am
halk hakknda teminat verdi

"

buyurdu .

1

Ahmed ve bn Asâkir, Abdullah b. Havâle el-Ezdî'den bildirin Abdullah b.

Havale: “Ey Allah'n Resûlii! (Fitne zamannda) Hangi memlekette

bulunmam tavsiye edersin?" deyince, Hz. Peygamber (saiBiidu dey* nstfcm):

uam'da olmaya bak. Çünkü Yüce Allah: «Ey am! Sen, memleketlerim içinde

seçtiimsin ve kullanmdan hayrllannt sana sokanm»" buyurdu. Ahmed'in

lafz ise öyledir: "am, Allah'n, memleketleri arasnda en hayrllanndandr

ve oras için kullannn hayrllann seçer. Eer am'a gitmek istemezseniz

Yemen'inize gidiniz. Allah bana am ve am halk hakknda teminat verdi."

bn Asâkiriin bildirdiine göre Vâsile b. el-Eska'dan Resûlullah'n (sallailahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurduunu nakleder:
"am'da olmaya baknz. Oras, Yüce

Allah’n, kullannn hayrllann ikamet ettirdii ve memleketleri arasndan

seçtii bir yerdir. am'a gitmek istemeyen Yemen'ine gitsin ve oradaki

havuzlardan içsin. Allah bana am ve am halk hakknda teminat verdi."
2

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Hibbân ve Hâkim, Abdullah b. Havâle el-Ezdî'den

bildirir: Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vesellem): "(Gün gelecek) am'da bir tane, Irak'ta bir

tane ve Yemen'de bir tane olmak üzere ordular hazrlayacaksnz" buyurunca,

bn Havâle: Ben bu (zama)na yetiecek olursam (bunlardan hangisine

katlaym? Bunlardan birini) benim için tercih et" dedi. Bunun üzerine

Resûlullah (sallailahu aieytu veseiiem): "am'da olmaya baknz. am’a gitmek istemeyen

Yemen'ine gitsin ve oradaki havuzlardan içsin. Allah bana am ve am halk

hakknda teminat verdi" buyurdu .
3

Hâkim'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr. "nsanlara öyle bir zaman

gelecek ki, am'a gitmeyen (iltica etmeyen) mümin kalmayacaktr" demitir .

4

’ Bezzâr (Kefu’l-Estâr 2852) ve Taberânî, M. el-Evsat (3851). Heysem!, Mecmau'z-

Zevâid'de (10/59, 60) der ki: "Senedinde tanmadklarm vardr."
1 bn Asâkir (1/67, 68, 120).

3 Ahmed 28/215, 216 (17005), Ebû Dâvud (2483), tbn Hibbân (7306) ve Hâkim (4/510).

Müsned’in muhakikleri hadisin "sahih".

4 Hâkim (4/457, "sahih").



Ayet: 137 • Hz. Musa ve am 499

bn Asâkir, Avn b. Abdillah b. Utbe'nin öyle dediini bildirir: "Yüce

Allah’n, peygamberlerden birine indirdikleri arasnda: «am, benim ok

kuburumdur. Bir toplulua gazaplandtm zaman ondan aldm okla onlar

vururum»» yazldn okudum ." 1

Taberânî ve bn Asâkiriin Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber Ueiiaiiahu aleyh, meiiem) öyle buyurdu: "Benden ksa bir müddet sonra

ümmetim am ehrini fethedecektir. Onu fetheden veya oraya giren bilsin ki

am halk, Arap yarmadasnn sonuna kadar snr bekçileridir. Oradaki

sahillerden birine giren cihada gitmi demektir. Beytu’l-Makdis ve çevresini ele

geçiren ise snr bekçisi konumundadr."

2

bn Ebî eybe, Tirmizî, bn Mâce ve bn Asâkiriin Kunre’den bildirdiine

göre Resûlullah (niiaHahu aleyhi »eseHen) öyle buyurdu: "am halk bozulunca sizin

orada bulunmanzda hayr yoktur. Ümmetimden bir grup Allah'n yardm ile

galibiyeti sürdürecek ve kyamet kopuncaya kadar onlara kar koyanlar onlara

hiçbir zarar veremeyeceklerdir .

"

}

bn Asâkir, Damra b. Rabîa’nn: "Bütün peygamberler am'dan

gönderilmitir. am'dan olmayan peygamberler ise am'a götürülmütür"

dediini bildirir/

Ahmed, Taberânî, Ebû Nuaym ve Hâfz Ebû Bekr en-Neccâd, Cüzu't-

Terâcim’de, Ebu'd-Derdâ'dan, Resûlullah’n (»iBiahu aleyhi ve«iem) öyle

buyurduunu nakleder: "Ben uyurken Kitab'n direinin bamn altndan

alndn gördüm. Onu alp götüreceklerini zannederek bakmaya baladm.

Onu am'a götürdüler. unu bilin ki; fitne annda iman am'dadr."5

1 bn Asâkir (1/288).
J
Mecmau'z-Zevâid'de (10/60) geçtii üzere Taberânî ve bn Asâkir (1/283). Elbânî, es-

Silsiletu'd-Da'ife ’de (1548) hadisin zayf olduunu söylemitir.

3 bn Ebî eybe (12/190), Tirmizî (2192, "sahih"), bn Mâce (6, ikinci ksm) ve bn
Asâkir (1/205- 307). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 6)

4 bn Asâkir (1/164).

s Ahmed 36/62 (21733), Taberânî Müsnedu’-âmiyyîn (1198) ve Ebû Nuaym (6/98).

Müsned’in muhakkikleri senedinin sahih, ravilerinin de Sohih'in ravileri olduunu
söylemitir.
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bn Merdûye’nin Ebû Zer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi

veseHtm): "am, maherin ve dirilmenin olaca yerdir" buyurduunu nakleder.

bn Ebî eybe, Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin: "Yldrm, imek ve bereket am’a
hicret edecektir” dediini bildirir.

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Kasm b. Abdirrahman der ki: Abdullah

(b. Mes'ûd) zamannda Frat tatnda halkn houna gitmeyince Abdullah:

"Ey insanlar! Fratn tamasn kerih görmeyiniz. Bir kazan suyun aranp

bulunmayaca gün yakndr. Bu, her suyun kaynana dönecei zamandr. O
zaman, su ve kalan müminler am’da olacaktr."2

bn Ebî eybe, Ka'b’n öyle dediini bildirir: "Allah’n en çok sevdii

memleket am’dr. am (Suriye) memleketinden en çok sevdii yer ise

Kudüs'tür. Kudüs'ten en çok sevdii yer ise Nâblus dadr, insanlara öyle bir

zaman gelecek ki birbirleriyle dalarda el skacaklar.”

3

Taberânî, bn Asâkir ve Ebu'-eyh, el-Azame*de, bn Ömer'den,

Resûlullah'n (nUiuhu^ mciim) öyle buyurduunu nakleder:
"
blis Irak'a girip

ihtiyacm giderdikten sonra am'a girdi, ama onu Beysân’a kadar kovaladlar.

Sonra Msr'a girip orada yumurtlayp yavrulad ve hakimiyetini orada

yayd . "<

bn Asâkiriin bildirdiine göre bn Ömer der ki: "eytan douda
konaklayp ihtiyacn giderdi, sonra mukaddes toprak olan am’a gitmek için

yola çkt, ama kendisine engel olundu. Sonra yola çkp Marib’e geldi ve

yumurtasn yumurtlayp orada hakimiyetini yayd .”5

1 bn Ebî eybe (12/190).
1 bn Ebî eybe (12/190).

5 bn Ebî eybe (12/91).

4 Taberânî (1329), M. el-Evsat (6431) ve bn Asâkir (1/317, 318) Heysemî, Mecmuu'z-

Zevâid 'de (10/60) der ki: "Bu hadisi Yâkub b. Abdillah b. Utbe b. el-Ahnas, bn Ömer'den

rivayet etmitir; ama bu kii ibn Ömer'den hadis dinlememitir/'
5 bn Asâkir (1/318).
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bn Asâkir, Vehb b. Münebbih'in: “Kitaplarda am'n o kadar zikredildiini

görüyorum ki, sanki Yüce Allah baka bir yeri istemiyor zannediyorum"

dediini bildirir.’

Ahmed ve bn Asâkiriin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sBBBhu aleyhi mallm): “Allahm! am'mz ve Yemenimizi bize mübarek kl"diye

dua edince, bir kii: “Ya Resûlallah! (Bu dua) Necd’imize de mi? — bir lafzda

ise Doumuza da m?" eklindedir— diye sordu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem):

"Orada zelzele, fitneler vardr ve oradan eytann boynuzu çkar" buyurdu. bn

Asâkir rivâyetinde: “errin onda dokuzu oradadr" lafzn eklemitir .

3

bn Asâkir ve Hatîb, el-Muttefik ve'l-Muteferrik’te, bn Amridan

Resûlullah'n Maiiahu aleyh, mailem) öyle buyurduunu nakleder. "Hayr, ona

bölünmütür. Bunun dokuzu am'da, dier biri de baka memleketlerdedir. er
de ona bölümnütür. Bunun biri am'da, dier dokusu da baka

memleketlerdedir. am halk bozulunca sizin orada bulunmanzda hayr

yoktur."3

Taberânî ve bn Asâkiriin Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uUJahu aleyhi metlim) öyle buyurdu: "Allah, hayr ona böldü.

Dokuzunu am’a, birini de yeryüzünün kalan ksmna yerletirdi. erri de on'a

böldü ve birini am'a, kalan dokuzunu da yeryüzünün kalan ksmna

yerletirdi.
"A

bn Asâkiriin bildirdiine göre Ka'bu'l-Ahbâr der ki: “Allah'n (kutsal)

kitabnda yeryüzünü kerkenez kuuna benzetiriz. Bu kuun ba am,
kanatlar dou ve bat, kuyruu Yemen'dir. Ba durduu müddetçe insanlar

hayr içindedir. Ba koparlnca insanlar helak olur. Canm elinde olana yemin

ederim ki, Arap yarmadasnda hiçbir yer yoktur ki, orada am halkndan olan

’ bn Asâkir (1/123).

1 Ahmed 9/458, 459 (5642) ve bn Asâkir (1/134- 136). bn Asâkiride olan fazlalk

Ahmed'de de vardr. Müsnectm muhakkikleri senedinin hasen olduunu söylemitir.

) bn Asâkir (1/154) ve Hatîb 1/216 (73). Mekhûl sahabeden sadece Enes, Vâsile ve

Ebû Hind ed-Dâri'den hadis dinlemitir. bn Ebî Hâtiln, Merâsîl'e (sh. 211- 213) ve

Tezhîbu ’l-Kemâl'

e

(28/464- 474) bakn.
* Taberânî (8881) ve bn Asâkir (1/155).
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otuz veya krk kiilik atl grubu slam üzere kalmalar için kendileriyle

savamasn. Eer am'dan olan bu savaçlar olmasa onlar küfre girerlerdi."’

bn Asâkir, yâs b. Muâviye'nin: "Dünya bir kua benzetilmi, Msr ve

Basra bu kuun kanatlanna, Cezîre (Arap Yanmadas) göüs kafesine, am
bana ve Yemen'de kuun kuyruuna benzetilmitir" dediini bildirir.

2

bn Asâkiriin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih: "Yeryüzünün ba
am’dr" demitir .

3

bn Asâkir, Ka'b’n: "Allah'n indirilen (bir kutsal) kitabnda, yeryüzünün,

am'dan krk yl önce harab olacan görüyorum" dediini bildirir .

4

bn Asâkir, Buhayr b. Sa’d’n: "Yeryüzü harab olduktan sonra am krk yl

daha kalr" dediini bildirir.

5

bn Asâkir, Abdullah b. Ömer'den öyle bildirir: Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi

vescilem): "Kyamet kopmadan önce Hadramût’tan bir ate çkp insanlar

diriltecek" buyurunca, biz: "Ey Allah'n Resûlü! O zaman ne yapmamz

emredersin?" diye sorduk. Resûlullah (sdiaiianu altybi mallm): "am'da olmaya

baknz" buyurdu .

6

bn Asâkiriin bildirdiine göre Ka’b(u'l-ahbâr) der ki: "Yemen'den bir

atein çkp insanlan am’a sürmesi yakndr. Onlarla sabahlar, onlar

konaklaynca o da konaklar; yola çknca kendilerini takib eder. Bu atein

çktn duyduunuzda am’a gidiniz .”7

Temmâm, Fevâid’de ve bn Asâkir, Abdullah b. Amr'dan Resûlullah'n

(ssiiBiiahu aleyhi millim) öyle buyurduunu nakleder:
"Ben (uyurken) Kitab’m

direinin bamn altndan alndn gördüm ve (onu alp götüreceklerini

zannederek) bakmaya baladm. Bu srada yükselen bir nur olan Kitabn

1 bn Asâkir (1/191).

1 bn Asâkir (1/192, 193).

3 bn Asâkir (1/192).

4 bn Asâkir (1/194).

5 bn Asâkir (1/195).

6 bn Asâkir (1/83- 89) Müsned'm muhakkikleri, hadisin Buhari ile Müslim'in artna

göre sahih olduunu söylemitir.

7 bn Asâkir (1/90).
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direini am'a doru yönelttiler. unu bilin ki, fitneler çkt zaman iman

am'dadr."'

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Leys b. Sa'd der ki: “Hor görülüp

ezilmekte olan kavmi (Israiloullarn), toprana bolluk ve bereket

verdiimiz yerin dou ve bat taraflarna mirasç kldk..."
2
âyetinde, miras

klnan yer Msr'dr ve bu ehir, Allah’n Kitab'nda bereketli klnmtr.

bn Abdilhakem, Tarih Msr’da, Muhammed b. er-Rabî el-Cîzî, Müsned es-

Sahabe ellezîne Dahalû Msr’da, Abdullah b. Amr’n: “Msr, yeryüzünün en

güzel, en son harab olacak topradr. Yeryüzünde bereketten bir ey olduu

müddetçe orada da bereket olacaktr" dediini bildirir.

3

bn Abdilhakem, Abdullah b. Amr'n: “Firdevs'i hatrlamak veya

dünyadayken Firdevs'in benzerine bakmak isteyen, topra yeerdii ve

meyveleri yetitii zaman Msr'a baksn" dediini bildirir .

4

bn Abdilhakem, Ka'bu'l-Ahbâr'n: “Cennetin benzerine bakmak isteyen,

yeerdii zaman Msr'a baksn" dediini bildirir.

3

bn Abdilhakem’in bn Lehîa'dan bildirdiine göre Amr b. el-Âs: “Msr
halkna emirlik yapmak, hilafet görevini yapmaya eittir" derdi .

6

bn Abdilhakem, Abdulah b. Amr b. el-Âs'n öyle dediini bildirir: “Dünya,

kuun, ba, gösü, iki kanad ve kuyruu olmak üzere be sûrette

yaratlmtr. Ba, Mekke, Medine ve Yemen, gösü am ve Msr, sa kanad

Irak, sol kanad Sind ve Hind, kuyruu ise Hemmâm'dan (skenderiye ve

Afrika arasnda, Afrika’ya yakn bir ehir), Güne'in batt yere olan ksmdr.

Kuun en kötü yeri de kuyruudur.” 7

1 Temmâm (
er-Ravdu'l-Bessâm 1549) ve bn Asâkir (1/102, 103).

1 A raf Sur. 137
3 bn Abdilhakem (sh. 32).

4 bn Abdilhakem (sh. 5).

5 bn Abdilhakem (sh. 5).

6 bn Abdilhakem (sh. 192).

7 bn Abdilhakem (sh. 1).
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Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Nevfin öyle dediini bildirir: “Dünya kua

benzetilmitir. Kuun kanad kesilince ku düer. Yeryüzünün iki kanad Msr
ve Basra'dr. Bu iki ehir bozulunca, dünya yok olur.'”

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

Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen, “Rabbinin

Israiloullarna verdii güzel söz, onlarn sabretmeleri karlnda
gerçekleti

” 2
sözünden kastedilen, Hz. Mûsa’nn Firavun’a galip gelmesi ve

Yüce Allah'n onlar yeryüzüne yerletirip yeryüzünün varisleri klmasdr.

3

bn Ebî Hâtim, bn Vehb vastasyla, Mûsa b. Ali'den, babasnn öyle

dediini bildirir: “srâîloullan Firavun'un kavmiyle ayn yerde yayordu ve

Firavun onlara dört yüz krk yl hükmetti. Buna karlk Allah srâiloullanna

sekiz yüz seksen yl idareyi ele almalarn nasib etti. lk çalarda kii bin yl

yaard ve ancak yüz yirmi yanda bülu çana eriirdi .’’4

bn Sa’d, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: “nsanlar, idarecileri tarafndan bir

maduriyete uraynca sabredip Allah'a dua etseler, fazla zaman geçmeden

Allah o maduriyetlerini giderir. Ama insanlar böyle durumlarda klca (silaha)

snp ona güvenirler. Vallahi böyle yapanlar, bir gün bile hayr görmezler.’’

Haan bu sözleri söyledikten sonra, “Rabbinin Israiloullarna verdii güzel

söz, onlann sabretmeleri karlnda gerçekleti ...*5 âyetini okudu .

6

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)’nin bu âyeti açklarken:

“srailoullanna verilenler, ancak sabrlar sebebiyle verilmitir. Bu ümmet,

skntya düünce klca snd müddetçe hayr elde edemez’’ dediini

bildirir.

' Ebû Nuaym (6/50).

1
A'râf Sur. 137

3 bn Cerir (10/406) ve îbn Ebî Hâtim 5/1551 (8898).
4 bn Ebî Hâtim 5/1552 (8899).

s A'râf Sur. 137
6 bn Sa'd (7/165) ve îbn Ebî Hâtim 5/1551 (8897).
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Ahmed, Zühd’de, Ebu'd-Derdâ'nn: “Bana defedemeyecein bir i

geldii zaman sabret ve Allah'dan bir çk yolu klmasn bekle” dediini

bildirir.'

Ahmed, Beyân b. Hakîm’in öyle dediini bildirir: Ebu'd-Derdâ'ya bir adam

gelerek bir komusunu ikayet edince, Ebu'd-Derdâ: “Sabret, Allah seni

ondan koruyacaktr” dedi. Fazla geçmeden, Muâviye gelip adama bata
bulundu. Adam Ebu'd-Derdâ'ya gelip durumu anlatnca, Ebu'd-Derdâ: “Bu,

Allah'n sana vermi olduu bir ödüldür” karln verdi.

Ebu’-eyh, Katâde'nin, “Firavun ve kavminin yaptklarn ve (özenle

kurup) yükselttiklerini yerle bir ettik
" 2

âyetini açklarken: “Allah, kâfire, onu

ameliyle helak etmek için az bir mühlet verir” dediini bildirir.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

kelimesinin mânâs, ina etmektir .

3

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

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, “Firavun ve kavminin yaptklarn

ve (özenle kurup) yükselttiklerini yerle bir ettik
"4

âyetini açklarken: “Yap-

tklan ev ve benzeri yüksek binalan “darmadan ettik” demektir. Firavun’un

kavminin asma aaçlan çardakszd” demitir.

5
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' Ahmed (sh. 139).
1
A'râfSur. 137

3 bn Cerir (10/407) ve bn Ebî Hatim 5/1552 (8900).
4 A'râfSur. 137
5 bn Cerir (10/407) ve bn Ebî Hâtim 5/1552 (8901).
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^6 J* ^ ^jfck

"srailoullann denizden geçirdik, orada kendilerine

mahsus birtakm putlara tapan bir kavme rastladlar.

Bunun özerine: «Ey Musa! Onlarn tanrlar olduu gibi, sen

de bizim için bir tanr yap!» dediler. Mûsa: «Gerçekten siz

cahil bir topIumsunuz« dedi. üphesiz bunlann içinde

bulunduktan (din) yklmtr, yapmakta olduktan da
bâtldr. Mûsa dedi ki: «Allah sizi âlemlere üstün klmken
ben size Allah'tan baka bir tann m arayaym? Hatrlayn

ki, size ikencenin en kötüsünü yapan Firavun un
adamlarndan sizi kurtardk. Onlar oullannz

öldürüyorlar, kadnlannz sa brakyorlard. te bunda
size Rabbiniz tarafndan büyük bir imtihan vardr.»"

(A'raf Sur. 138-141)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre

srâiloullarnn rastlad kavim, Lahm kabilesidir.

1

bn Ebî Hatim, Ebû mrân el-CevnFnin: "srâiloullannn rastlad kavim

Lahm ve Cüzam kabilesidir" dediini bildirir .

2

ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki:

"srâiloullannn rastlad kavmin tapt putlar, bakrdan yaplm inek

heykelleriydi. Sâmirî, buzay yapt zaman bu buza rastladklar kavmin

heykellerine benzetildi. Yüce Allah'n, onlar aleyhine delil olmas ve sonra

kendilerinden intikam almasna sebep olan buzann yaplmas bu ekilde

olmutur." 3

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Katâde’nin, "Ey Mûsa! Onlarn tanrlar

olduu gibi, sen de bizim için bir tanr yap...'"’ âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: "Sübhânallah! Allah'n kölelikten kurtard, denizi ard,

’ bn Cerîr 810/409, 410) ve bn Ebî Hatim 5/1553 (8904).
1 bn F.b Hatim 5/1553 (8905).

* bn Cerîr (10/409)
4
A’râf Sur. 138
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dümanlarn helak ettii ve büyük mucizeler gösterdii kavim, daha sonra

açkça irk komak için kendilerine put yaplmasn istediler."

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

bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Ebû Vâkid el-Leysî'den bildirir:

Huneyn savandan önce Resûlullah (uiiaiishu aleyhi »eseiiem) ile çkp bir aacnn
yanndan geçerken: "Ey Allah'n Resûlü! Kâfirlerin (kutsal saydklar) o askl

aac gibi bize de bir aaç edin” dedim. Kâfirler silahlarn bir sedir aacna

asp etrafnda tavaf yaparlard. Resûlullah (sBiaiiehu aleyhi vesdiem):
"
Allahu ekber! Bu

söz, srailoullannn, Hz. Musa'ya: «Ey Musa, bunlarn nasl ilahlar varsa

bize de Öyle ilah yap» demelerine benzer. üphesiz ki sizler, sizden öncekilerin

izini takib ediyorsunuz" buyurdu .

2

bn Ebî Hâtim, bnu'l-Münzir ve Taberânî, Kesîr b. Abdillah b. Avf

vastasyla, babasndan, o da dedesinin öyle dediini bildirir: Fetih yl, bin

küsur kiiyle Resûlullah (sBiisiiehu eieyhi veseiM ile beraber gazveye çktk ve Allah

Mekke ve Huneyn’i fethetmemizi nasib etti. Huneyn ile Tâif arasndayken

büyük bir sedir aacna rastladk. Bu aaca silahlar asld için, "Askl aaç"

diyorlard ve bu aaca ibadet ediyorlard. Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi »eseiiem)

aac görünce yaz günü olmasna ramen ondan uzaklap gölgesi daha

küçük olan bir aacn altna gitti. Bir adam: "Ey Allah'n Resûlü! Kâfirlerin

(kutsal saydklan) o askl aac gibi bize de bir aaç edin” deyince, Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem):
"Cann elinde olana yemin ederim ki, bu söz,

srailoullannn, Hz. Musa'ya: «Ey Mûsa, bunlarn nasl ilahlar varsa bize de

öyle ilah yap»3 demelerine benzer. üphesiz ki sizler, sizden öncekilerin izini

takib ediyorsunuz" buyurdu .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan

bildirdiine göre âyette geçen kelimesi "Hüsran" mânâsndadr.'

'Araf Sur. 138
1 bn Ebî eybe (15/101), Ahmed 36/225, 226 (2189 7), Tirmizî (2180, "sahîh"), Nesâî

(11185), bn Cerîr (10, 410), Taberânî (3292- 3294), ve bn Ebî Hâtim 5/1553 (8906). Sahih

hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî 1771, 2285).

J A'râf Sr. 138
4 bn Ebî Hâtim 5/1554 (8910) ve Taberânî 17/21 (27). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâü'du

(7/24), çounluun, ravilerden Kesîr b. Abdillah’ zayf bulduunu söyledi.

s A'râf Sur. 139
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bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette

geçen (^Ü )

2
kelimesi “Helak olan" mânâsndadr.*

bn Ebî Hâtim, ibn Zeyd'in, (Jtli li 'j jj)
4
âyetini açklarken

öyle dediini bildirir: zarara uratlm mânâsndadr. (*^i) ve

ayndr. Bu iki kelime, “afûrun Rahîm, Afuvvun afûr” gibidir. Araplar:

“Mutebber fakir ve Muhassar fakir sözlerini ayn anlamda kullanrlar." 5

"Mûsa'ya otuz gece sûre belirledik, buna on (gece) daha
kattk. Böylece Rabbinin belirledii vakit krk geceye

tamamland. Mûsâ, kardei Harun'a, «Kavnm arasnda
benim yerime geç ve yapn ol. Sakn bozguncularn yoluna

uyma» dedi" (Arif sur. 142)

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh deiik yollarla bn Abbâs

öyle dediini bildirir: “Hz. Mûsa'ya belirlenen süre, Zilkâde ay ve Zilhicce

ayndan da on gündür."6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süleyman et-Teymî der ki: “Hadramî'nin

iddia ettiine göre Hz. Mûsa'ya belirlenen sürenin otuz günü Zilkâde ay, bu

otuz günü krk güne tamamlayan on gün ise Zilhicce aynn on günüdür."'’

bnu’l-Münzir, Mücâhid'in öyle dediini bildirir: “Yln hiçbir aynda

yaplan amel, Zilhicenin ilk on gününde yaplan amel kadar faziletli deildir.

’ bn Cerîr 810/412) ve bn Ebî Halim 5/1553 (8908).

'Araf Sur. 139

* bn Ebî Hâtim 5/1553 (8907).

4 A raf Sur. 139

5 bn Ebî Hâtim 5/1553, 1554 (8909).
4 bn Ebî Hâtim 5/1556 (8920).

7 bn Ebî Hâtim 5/1557 (8921).
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Bu günler, Yüce Allah’n Hz. Musa'ya belirledii otuz güne ekledii on

gündür."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye der ki: "Hz. Mûsa'ya

belirlenen otuz günük süre Zilkâde ve Zilhicce'den on gündür. Hz. Musa

kavminden aynlp Hz. Hârun’u yerine brakt ve Tûr danda krk gece kald.

Bu sürede kendisine Tevrat levhalar halinde nazil oldu, Yüce Allah onu

kendisine, Hz. Mûsa Kalem'in hrtsn duyacak kadar yaklatrp

konuturdu. Bize ulatna göre Hz. Mûsa bu krk gece zarfnda, Tûr

dandan ininceye kadar abdest bozmad ." 1

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd'in Mücâhid'den bildirdiine göre Hz.

Mûsa'ya belirlenen krk gecenin otuz gecesi Zilkâde, on gün ise Zilhice

ayndandr.

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Musa'ya

otuz gece süre belirledik buna on (gece) daha kattk..." âyetini açklarken

öyle dedi: Hz. Mûsa kavmine: "Rabbim bana onunla bulumam için otuz gün

belirledi ve Hârûn'u banza getirmemi emretti" dedi. Hz. Mûsa kavminden

ayrlp Rabbiyle bulumaya gidince Allah bu otuz güne krk gün ekledi.

srâiloullan bu on günde fitneye dütüler. Otuz gün geçince daha önce

Cibril'i görmü ve atnn ayak izinden toprak alm olan olan Sâmirî: "Ey

srâiloullan! Yannzda Firavun'dan kalm olan süs eyalar vardr ve bunlan

kullanmanz haramdr. Bu süsleri getirin de yakalm” dedi. Bunun üzerine

srâiloullan yanlarndaki süs eyalann getirdiler ve Sâmirî ate yakp süs

eyalarn atee att. Süs eyalan eriyince de Cibril'in atn ayak izinden ald
topra atee att ve süs eyalar böüren bir buzaya dönütü. Buza tek

bir defa böürdü, bir daha da bögürmedi. Bu sefer, etrafndakilere: "Mûsa

Rabbinizle bulumak için gitti ama ite bu, Mûsa'nn da ilâhdr" dedi. "Bu

sizin de Mûsa’nn da tanrsdr, ama o unuttu ..." 3 âyeti buna iaret

etmektedir. Sâmirî öyle dedi: “Mûsa, Rabbiyle bulumak için gitti, ama Onu

bulamad. te onun Rabbi budur." Yüce Allah Hz. Mûsa'yla konuurken:

’ bn Ebî Hatim 5/1557 (8922).
2 Abdurrezzâk 81/236).

3 Tâha Sur. 88
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"Dorusu Biz, senden sonra milletini snadk; Samiri onlar saptrd"
1

dedi.

Bunun üzerine Hz. Musa, "Milletine kzgn ve üzgün olarak döndü. "Ey

milletim! Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmad m? Uzun bir zaman m
geçti, yoksa Rabbinizin gazabna m uramak istediniz de bana verdiiniz

sözden caydnz?"

2

dedi."*

Ahmed, Zühd'de, Vehb (b. Münebbih)'in öyle dediini bildirir: "Yüce

Allah Hz. Mûsa'ya: "Kavmine, Zilhicce'nin on gününde bana yönelmelerini ve

dua etmelerini emret. Onuncu gün olunca huzuruma çksnlar, o zaman

kendilerini affederim" buyurdu. Vehb der ki: "Yahudiler yanl günde

affedilmeyi istediler, aylarn hesab konusunda Araplar kadar doru bileni

yoktur."4

Deylemî, bn Abbâs'tan merfû olarak Resûlullah'n (satisiiahu aleyhi «seiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Hz. Musa otuz gün sonrasnda Rabbine gidip

konumak ister; ama oruçlu olan bir kimsenin azndaki o kokuyla Rabbiyle

konumay uygun görmeyerek yerden baz otlar alr ve çiner. Rabbi ona

orucunu niçin bozduunu sorunca da: «Ya Rabbi! Azm kötü kokarken seninle

konumaya utandm » diye cevab verir. Allah: «Ey Musa! Bilmiyor musun ki

oruçlunun azndan gelen koku benim katmda misk kokusundan daha güzeldir.

Git, on gün daha oruç tut, sonra yanma gel» buyurdu. Bunun üzerine Hz.

Musa (aieyhisseiami Rabbinin emrini yerine getirdi. Yüce Allah ile Hz. Musa

arasndaki konuma bu on günde vuku bulmutur."5

J M ^
Aj UÜ ^îljî <L>Ü J^Jl jkîl j&j
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jjî ur,

1

Tâha Sur 85
3 Tâha Sur. 86

5 bn Ebî I lâtim 5/1568, 1569 (8987, 8994).
4 Ahmed (sh. 67).

s Deylemî (5349).
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"Musa tayn ettiimiz vakitte (Tuta) gelip de Rabbi onunla

konuunca «Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim!»

dedi. (Rabbi): «Sen beni asla göremezsin. Fakat u daa
bak r eer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!»

buyurdu. Rabbi o daa tecelli edince onu paramparça etti,

Musa da baygn dütü. Aylnca dedi ki: Seni noksan
sfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim. Ben

inananlann ilkiyim." (AV&fSur. 143)

Bezzâr, bn Ebî Hâtim, Ebû Nuaym, cTHilye’de ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-

Sifât'ta, Câbir'den Resûlullah'n Maiiahu aleyhi «seiien) öyle buyurduunu nakleder:

"Allah, Tur gününde Hz. Musa ile konuurken onu daha önce çard günkü

konumasndan daha baka bir ekilde konumutur. Bunun üzerine Hz. Musa:

«Ey Rabbim! Bu, daha önce benimle konutuun gibi midir?» diye sorunca,

Allah: «Ben seninle on bin dil gücüyle konutum. Tüm dillerin gücü benim

içindir ve ben daha kuvvetliyim» buyurdu. Hz. Musa, srailoullanna geri

döndüünde kendisine: «Ey Musa ! Bize Rahman'n konumasnn özelliklerini

anlat » deyince, Hz. Mûsa: «Buna gücünüz yetmez. Siz hiç çakan imeklerin

sesini duymadnz m? te o ses de iittiklerinizin en tatlsdr. Allah'n sesi de

ona yakndr ama o deildir» karln verdi.
,n

Abdullah b. Ahmed, Zühd'ün zevâidinde, Atâ b. es-Sâib’in: "Hz. Musa'nn

alt yüz arn boyunda bir çadr vard ve onun içinde Rabbine münacaatta

bulunurdu” dediini bildirir.

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, Ka'b(u’l-ahbâr)’n öyle dediini

nakleder: "Yüce Allah Hz. Mûsa ile konuunca, Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Senin

kelamn böyle mi?” diye sordu. Yüce Allah: "Ey Mûsa! Ben seninle on bin dil

gücüyle konutum. Tüm dillerin gücü benim içindir. Eer seninle kendi

kelammla konusaydm yok olurdun” buyurdu.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Esmâ

vc’s-Sifât’ta, Ka’b(u'l-ahbâr)’n öyle dediini bildirir: “Yüce Allah, Hz. Mûsa

konuurken, Hz. Musa'nn dilinden önce bütün dillerle konutu. Hz. Mûsa

hepsinde de: "Ey Rabbim! Anlamyorum” dedi. Sonunda Allah onunla kendi

’ Bezzâr (Kefu't-Estâr 2353), bn Ebî Hâtim 5/1557, 1558 (8925), Ebû Nuaym (6/210) ve

Beyhakî (601). Müsned'in muhakkikleri hadisin münker olduunu söylemitir.
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diliyle ve sesiyle konutu. Hz. Musa: "Ey Rabbim! Senin kelamn böyle mi?”

diye sorunca, Yüce Allah: "Hayr. Eer konumam olduu gibi duyacak

olsaydn yok olurdun” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Yarattklarn arasnda

Senin konumana benzeyen bir ey var mdr?” diye sorunca ise Yüce Allah:

"Hayr. Yarattklarm arasnda konumama en yakn olan, insanlann

duyduktan en iddetli ekilde çakan imeklerin sesidir” buyurdu.*

bn Cerîr ve bnu'I-Münziriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî der ki: Hz. Mûsa'ya: "Rabbinin konumasn, yaratlmlardan neye

benzettin?” diye sorduklannda, Hz. Mûsa: "Durgun bir imee benzettim”

cevabn verdi .

2

bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim, Ebu'l-Huveyris Abdurrahman b.

Muâviye'nin öyle dediini bildirir: “Yüce Allah, Hz. Mûsa ile gücünün

yetecei kadar konutu. Eer bütün kelamyla konusayd Hz. Musa'nn buna

gücü yetmezdi. Hz. Mûsa Tûr danda krk gece kald. Bu krk gün zarfnda

Hz. Mûsa'y biri görse Âlemlerin Rabbinin nuruyla ölürdü .”3

Deylemî, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n (uHaiiahu aleyhi »eseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Kardeim Mûsa, Rabbinin münacaatna çktnda
Rabbi onunla bin iki yüz kelime konumutur. lk konutuu dil Berberice idi

ve Berberice olarak: «Ey Mûsa! Ben Yüce olan Allah'm» buyurmutu. Hz.

Mûsa: «Ey Rabbim! Dünyay, dümanlarna verdin, dostlarna ise vermedin»

deyince Yüce Allah: «Dünyay, dümanlanma bulansnlar diye verdim.

Dostlanm da Bana münacaatta bulunsunlar diye vermedim» buyurdu."

bn Ebî Hâtim'in bn Aclân'dan bildirdiine göre Yüce Allah Hz. Mûsa ile

bütün dilerle konumutur ve konutuu diller arasnda Berberice de vardr.

Hz. Mûsa'ya Berberice olarak: "Ben Yüce olan Allah'm " buyurmutur.
4

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esntâ

ve's-Sifafta, bn Mes'ûd'dan, Resûlullah'n (uUrfahu aleyhi veniiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Yüce Allah Hz. Mûsa ile konutuu zaman Hz.

1

Abdurrezzâk (1/238, 239), bn Cerîr (7/689, 690), bn Ebî Hâlim 5/1558 (8927) ve

Beyhakî (602). Müsned ' in muhakkikleri senedinin zayf olduunu söylemitir.
1 bn Cerîr (7/690).

J bn Ebî Hatim 5/1558 (8926) ve Hâkim (2/576, muhtasar olarak rivayet edip "sahih").

4 bn Ebî Hatim 5/1588 (8929).
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Musa'nn üzerinde yünden bir cübbe
,
yünden gömlek

,
yünden alvar, yün

apka ve ölmü eek derisinden yaplm bir ayakkab vard."'

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Abdurrahman b. Muâviye der ki: "Hz.

Mûsa, Rabbiyle konutuu zaman, krk gün boyunca Tür danda kald. Bu

süre zarfnda onu gören herken, Âlemlerin Rabbinin nuruyla öldü."

Ebu'-eyh, Urve b. Ruveym'in öyle dediini bildirir: "Hz. Mûsa, Rabbi

kendisiyle konutuktan sonra kadnlara yaklamad ve yüzüne bir burka

geçirildi. Hz. Musa'nn yüzüne bakan ölüyordu. Hz. Mûsa yüzünü açp

hanmna gösterince, güne gibi bir k vurdu ve hanm elini yüzüne

kapatp Allah için secdeye kapand."

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Vehb

b. Münebbih'in öyle dediini bildirir: "Yüce Allah, Hz. Mûsa ile bin makamda

konutu. Her konumasnda da Hz. Musa'nn yüzünde üç gün boyunca bir

nur göründü. Hz. Mûsa Rabbiyle konutuktan sonra kadnlara yaklamad.

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Urve b. Ruveym el-Lahmî der ki: Hanm,

Hz. Musa'ya: "Krk yldr senden uzam (bana yaklamyorsun). Sana bir defa

bakabilir miyim?" dedi. Hz. Mûsa yüzündeki burkay kaldrnca yüzündeki

nurdan kadnn gözleri kamat ve: "Allah'a dua et te Cennette beni zevcen

yapsn" dedi. Hz. Mûsa: "Benden sonra evlenmemen ve sadece elinin

emeini yemen artyla olur" karln verdi. Hz. Mûsa'nn hanm ekin

biçenlerin ardndan kalanlar seçerek geçinirdi. Ekin biçenler onu görünce

kendisi için ekinden brakrlard, ama o böyle yaptklann hissedince

braktklarn almazd.

bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd’de, Ebû Hayseme, Kitabu'l-lim’de ve

Beyhakî, bn Abbâs’n öyle dediini nakleder: Hz. Mûsa, Yüce Allah

kendisiyle konutuu zaman: "Ey Rabbim! Hangi kullann daha çok

seversin?" diye sorunca, Yüce Allah: "Beni en fazla zikredeni" buyurdu. Hz.

Mûsa: "Hangi kulun daha güzel hüküm verendir?" diye sorunca, Allah:

"Kendi aleyhinde, insanlann aleyhinde hüküm verdii gibi verendir" buyurdu.

• Saîd b. Mansûr, (Tefsir. 960), Hâkim (1/28, 2/379) ve Hâkim (418). Hadis çok zayftr.

Elbânî, (DaifSünen et-Tirmizi. 296).

1

Hi 5/1558 (8930) ve Ebû Nuaym (4/50).
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Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Hangi kullann daha zengindir?” diye sorunca, ise

Allah: “Verdiime raz olandr” buyurdu.
1

Ahmed, Zühd’de ve Beyhakî, Hasan( Basrî'nin) öyle dediini bildirir “Hz.

Mûsa, Allah’tan bütün hayrlan toplayan eyi sorunca, Yüce Allah: “nsanlann

sana nasl davranmasn istiyorsan, sen de onlara öyle davran” buyurdu.
1

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usul’âa, Taberlnî ve Beyhakî, Cuveybir

vastasyla Dahhâk'tan, o da bn Abbâs'tan Resûlullah'n (sriMUu aiayM vusfem) öyle

buyurduunu nakleder. "Yüce Allah, Hz. Mûsa ile üç günde yüz krk bin

kelimeyle konutu. (Daha sonra) Hz. Mûsa, kulaklar Rabbinin kelamna

alt için insanlann sözlerini duyunca rahatsz olmaya balad. Yüce Allah'n

Hz. Musa'ya söyledikleri arasnda unlar da vardr: «Ey Mûsa! Zahidler

zühdden öte bir ey yapamazlar. Bana yaklamak isteyenler kendilerine haram

klnandan saknmann dnda bir amelle bana yaklaamazlar. Âbidler

korkumdan alamaktan baka bir amelle kulluk yapamazlar.» Bunun üzerine

Hz. Mûsa: «Ya Rabbi! Ey bütün yaratlmlann lah! Ey din gününün sahibi,

Ey büyüklük ve kerem sahibi! Bu kullann için ne hazrladn, onlara mükâfat

olarak ne vereceksin?» diye sorunca, Yüce Allah: «Zahidlere cennetimi

vereceim, öyle ki diledikleri gibi yer edinsinler. Kendilerine haram kldm
eylerden saknanlara ise kyamet gününde, insanlan hesaba çekerken her

aynntdan hesaba çekeceim, ama haramlanmdan saknanlara tazim ve ikram

edecek, onlar hesaba çekmeden cennete sokacam. Benim korkumdan alayan

kimselere gelince, en yüce dost onlar içindir. Bu hususta hiç kimse onlara ortak

olmaz» diye cevap verdi.
"3

Ebû Ya'lâ, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sifât’ta, Ebû Saîd el-

Hudrî’den, Resûlullah'n (saiiailehu aleyhi veseM öyle buyurduunu nakleder: ''Hz.

Mûsa: «Ey Rabbim! Bana, seni zikredeceim ve dua edeceim bir ey öret»

deyince, Yüce Allah: «"Ey Mûsa: "Lâ ilahe illallah" de» buyurdu. Hz. Mûsa.

«Ey Rabbim! Bütün kullann bunu söylüyor» deyince de, Yüce Allah: «Lâ ilâfe

illallah, de» buyurdu. Hz. Mûsa: «Ey Rabbim! Senden baka ilah yoktur. Ben,

kendime has bir ey istiyorum» deyince, Allah: «Ey Mûsa! Eer yedi gök, yedi

’ bn Ebî cybe (13/211), Ahmed (sh. 87) ve Beyhakî, u’abu'l-mân (10348).
J Ahmed (sh. 86) ve Beyhakî, u'abu'l-mân (11135).

3 Taberânî (12650) ve Beyhakî, u'abu'l-mân (10527). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'dt

(8/203) ravilerden Cuveybir’in çok zayf olduunu söyledi.
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kat yeryüzü ve içindekiler terazinin bir kefesine, "Lâ ilahe illallah" dier kefeye

konsa, "Lâ ilahe illallah" kelimesinin olduu kefe ar gelirdi» buyurdu."'

Ahmed, Zühd’de ve bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu'l-Evliyâ’da, Atâ b. Yesâr'n

öyle dediini bildirir: Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Ar'nn gölgesinde

gölgelendirecein ehlin kimlerdir?” diye sorunca, Yüce Allah öyle buyurdu:

“Onlar, elleri bol ve kalbleri temiz olan, celâlim hakk için birbirini seven

kimselerdir. Onlar, Ben anldm zaman Beni zikreden, zikrettikleri vakit de

zikirleriyle anldm kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, skntl vakitlerde

abdestlerini güzelce alrlar ve kartallann yuvalarna döndüü gibi Benim

zikrime koarlar. Çocuklann insan sevgisine dükün olduklan gibi onlar da

Benim sevgime dükün olurlar. Haramlarm helâl edinildii vakit köeye

sktrlm kaplan gibi öfkelenirler.”
2

Ahmed, mrân el-Kasîr'in öyle dediini bildirir: Mûsa b. mrân: “Ey

Rabbim! Seni nerede arayaym?” diye sorunca, Yüce Allah: “Kalpleri krk

olanlann yannda ara. Ben onlara her gün bir kulaç yaklanm. Eer böyle

olmasayd onlar perian olurlard” buyurdu .

3

bnu'l-Mübârek ve Ahmed, Ammâr b. Yâsir'den bildiriyor: Hz. Mûsa: "Ey

Rabbim! Bana, en çok sevdiin kullan söyle” deyince Yüce Allah: “Neden?”

diye sordu. Hz. Mûsa: "Senin onlar sevdiinden dolay benim de sevmem

için” cevabn verince, Allah: “Dünyann bir ucundaki tanmad adamn

bana bir musibet geldii zaman onu tanmad halde kendisi musibete

uram gibi üzülen, ona bir diken batnca, kendisine batm gibi ac duyan ve

bunu sadece Benim için yapan dünyann öbür ucundaki insandr. Bu kii,

yarattklarm arasnda en çok sevdiim kiidir" buyurdu. Hz. Mûsa: “Ey

Rabbim! Cehenneme sokacak veya azab edecek mahluklar m yarattn!”

deyince Allah: “Hepsi Benim yarattklarmda” buyurdu. Sonra: “Ekin ek””

buyurdu. Hz. Mûsa ekin ekince, Allah: “Onu sula!” buyurdu. Hz. Mûsa ekini

sulaynca, Allah: "Ekinin banda dur!” buyurdu. Hz. Mûsa ekin olgunlanca

biçip kaldrd. Yüce Allah: “Ey Mûsa! Ekinine ne oldu?” diye sorunca, Hz.

Mûsa: “Onu biçip kaldrdm” cevabn verdiç Allah: “Ondan bir ey

Ebû Ya'Iâ (1393), ibn Hibbân (6218), Hâkim (1/528, "tahl") ve Beyhakî (185) bn
Hibbân senedinin zavt olduunu söylemitir.

5 Ahmed (sh. 74, 75) ve bn Ebi'd-Dünyâ (37).

' Ahmed, 7.ulut (sh. 75).
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brakmadn m?" diye sorunca ise: "e yaramayan ksmn braktm" cevabn

verdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ben de öyle. Sadece ie yaramayan

(hayrsz) azaplandnnm” buyurdu .

1

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Hz. Âie'den, Resûlullah'n (stfaiiBhu^ mrfetn) öyle

buyurduunu nakleder "Hz. Musa: «Ey Rabbim! Senin için yarattklarnn en

deerlisini bana söyle» deyince. Yüce Allah: «Kartaln istedii yöne uçtuu gibi

Benim istediim eylere hzla koandr. Çocuklarn insan sevgisine dükün

olduklar gibi salih kullanma dükün olan. Haramlanm helâl edinildii vakit

rahatsz edilmi kaplan gibi öfkelenendir. üphesiz ki kaplan öfkelendii zaman

nsanlann az veya çok olduunu umursamaz» buyurdu."2

bn Ebî eybe, Urve’den ayn hadisi mevkuf olarak nakletmitir.

3

Ebû Nuaym, el-Hilye’öe, Mücâhid'in öyle dediini bildirir: Hz. Mûsa

Rabbine: "Hangi kullann daha zengindir?" diye sorunca, Allah: "Kendisine

verilenle kanaat eden" buyurdu. Hz. Mûsa: "Hangi kullarn daha güzel

hüküm verendir?" diye sorunca, Allah: "Kendi hakknda, insanlarn hakknda

verdii gibi hüküm verendir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Hangi kullann daha

bilgilidir?" diye sorunca ise Allah: "Benden en fazla korkanlardr"' buyurdu/

Ebû Bekr b. Ebî Âsim, es-Sünne’de ve Ebû Nuaym, Enes’ten, Resûlullah'n

Mdiahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Bir gün Hz. Mûsa yolda

yürürken, Cebbar olan Allah: «Ey Mûsa!» diye seslendi. Hz. Mûsa saa sola

bakt, ama kimseyi göremedi. Yüce Allah ona bir daha: «Ey Mûsa b. mrân!»

diye seslenince, Hz. Mûsa yine saa sola bakt ve kimseyi göremeyince endieyle

irkildi. Sonra Yüce Allah üçüncü defa: «Ey Mûsa b. mrân! Ben, kendisinden

baka ilah olmayan Allah'm» buyurunca, Hz. Mûsa: «Buyur ey Rabbim !»

deyip secdeye kapand. Allah: «Ey Mûsa b. mrân! Ban kaldr» deyince Hz.

Mûsa ban kaldrd. Allah öyle buyurdu: «Ey Mûsa ! Eer, Benim gölgemden

baka gölgenin olmad günde Ar'mn gölgesinde gölgelenmek istiyorsan ,

yetime, merhametli baba gibi ol. Dul kadna da, onu muhafaza eden ve gözeten

1

bnu'l-Mübârek, Zühd (351) ve Ahmed, Zühd (sh. 87, 88).

1 Ebû Nuaym (1/13). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/266) der ki: "Ravilerder

Muhammed b. Abdillah b. Yahya b. Urve metruktür."

} bn Ebî eybe (13/210. 211).

4 Ebû Nuaym (3/293).
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koca gibi ol. Ey Musa b. mrân! Merhametli ol. Böyle olursan, sana da

merhamet edilir. Ey Musa! Sen nasl davranrsan, sana da öyle davranlr. Ey

Musa! srâiloullanna haber ver ki, kim Habîbim Muhammed'e yetiir de ona

iman etmezse, onu atee atarm.» Hz. Mûsa: «Muhammed kimdir?» diye

sorunca, Allah: «Ey Mûsa! zzetim ve celâlim hakk için, benim için ondan daha

deerlisini yaratmadm. Gökleri, yeri, Güne'i ve Ay' yaratmadan bin yl önce

onun adn Benim admla beraber Ar'a yazdm. zzetim ve celâlim hakk için,

Muhammed ve ümmeti Cennete girmeden, kimse Cennete giremez» buyurdu.

Hz. Mûsa: «Ey Rabbim! Onun ümmeti kimdir?» diye sorunca, Allah : «Onun

ümmeti, çkarken, inerken ve her halde bana hamd ederler. Temizdirler.

Gündüzleri oruç tutar, geceleri ibadet ederler. Onlarn yapt az bir eyi de

kabul ederim. "Lâ ilâhe illallah'' deyip, bunu kalbleriyle tasdik ve kabul ettikten

sonra, onlar Cennete sokarm» buyurdu. Bunun üzerine, Hz. Mûsa: «Ey

Rabbim! "Beni bu ümmetin Peygamberi eyle"» deyince, Allah: «Onlarn

Peygamberi, kendilerindendir» buyurdu. Hz. Mûsa bu defa: «Ey Rabbim! Beni

o peygamberin ümmetinden kl» diye yalvarnca, Allah: «Ey Mûsa! Sen önce

geldin. Onlar sonra gelecekler. Fakat âhirette seninle onu bir araya getiririm»

buyurdu ."1

Ebû Nuaym'n bildirdiine göre Vehb der ki: Hz. Mûsa: "Allahm! Seni

diliyle ve kalbiyle zikredenin sevab nedir?" diye sorunca, Allah: "Ey Mûsa!

Kyamet günü onu Ar'mn gölgesinde gölgelendiririm ve himayeme alrm"

buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Hangi kullarn daha bedbahttr?” diye

sorunca, Allah: "Kendisine nasihat fayda etmeyen ve yalnz kalnca Beni

zikretmeyen kiidir" buyurdu .

2

Ebû Nuaym'n bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki: Hz. Mûsa: "Ey

Rabbim! Durumu iyi oluncaya kadar bir yetimi barndran veya dul bir kadna

kefil olann sevab nedir?" diye sorunca, Allah: "Onu cennetime yerletiririm

ve Benim gölgemden baka gölgenin olmad günde kendisini

gölgelendiririm" buyurdu .

3

* bn Ebî Âsim (6%) ve Ebû Nuaym (3/375, 376) Elbârî, senedinin çok zayf, hatta

hadisin uydurma olduunu söyledi.
1 Ebû Nuaym (4/45).

5 Ebû Nuaym, tl-Hilye (6/39). Bu hadis, uzun bir hadisten bir bölümdür.
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bn ahin, et-Terîb’de, Ebû Bekr es-Sddîk'in öyle dediini bildirir: Hz.

Mûsa: "Ey Rabbim! Yakn ölen birini teselli edene ne vardr?" diye sorunca,

Allah: "Benim gölgemden baka gölgenin olmad günde kendisini

gölgelendiririm” buyurdu.

Âdem b. Ebî yâs, Kitabu'l-lim’de, Abdullah b. Mes'ûd'un öyle dediini

bildirir: "Hz. Mûsa kendisiyle konuulmak için yaklatrlnca Ar'n

gölgesinde bir adam görüp ona bulunduu konumdan dolay gpta etti ve

Yüce Allah'a adamn kim olduunu sordu. Allah, Hz. Mûsa'ya adamn adn
söylemedi ve onun amelinin ne olduunu bildirerek öyle buyurdu: "Bu

adam, Allah'n kendilerine verdiinden dolay insanlan kskanmazd. Anne

babasna iyi davranrd. Kouculuk yapmazd” buyurup: "Ey Mûsaî Ne

istemeye geldin?” diye sordu. Hz. Mûsa: "Hidâyeti istemek için geldim ey

Rabbim!” cevabn verince, Allah: "Hidâyeti buldun ey Mûsa!" buyurdu. Hz.

Mûsa: "Ey Rabbim! Geçmi, gelecek ve bunlar arasndaki, Senin benden daha

iyi bildiin günahlarm bala. Nefsimin vesvesesinden ve kötü

amellerimden sana Sana snnm” deyince, kendisine: "Ey Mûsa! stediin

verildi” denildi.

Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Senin için hangi ameli yapmam daha çok

seversin?” diye sorunca, Allah: "Beni zikret ey Mûsa” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey

Rabbim! Hangi kullann daha muttakidir?” diye sorunca, Allah: "Beni zikredip

unutmayan kullarmdr” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Hangi kullann daha

zengindir?” diye sorunca, Allah: "Kendisine verilenle yetinendir” buyurdu.

Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Hangi kullarn dana üstündür?” diye sorunca, Allah:

"Hak ile hüküm veren ve hevasna uymayandr” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey

Rabbim! Hangi kullarn daha alimdir?” diye sorunca, Allah: "nsanlann ilmini

onlardan örenip kendi ilmine eklemek azminde bulunan. Öyle ki o, bir

kelime iitip te o kelimenin kendisini hidayete götürmesini veya bir belâdan

kurtarmasn umar” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Amel yönünden hangi

kullarn daha çok seversin?” diye sorunca, Allah: "Dili yalan söylemeyen,

tenasül uzvu zina etmeyen ve kalbinde fsk ve fücur bulunmayan kimseyi”

buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Bundan baka kimi seversin?” diye sorunca,

Allah: "Güzel ahlâka sahip mümin bir kalbi” cevabn verdi.

Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Senin katnda en sevimsiz kulun hangisidir?” diye

sorunca, Allah: "Kötü ahlâka sahih kafir bir kalb” buyurdu: Hz. Mûsa: "Ey
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Rabbim! Bundan baka?” diye sorunca, Allah: “Geceleri le gibi yatan,

gündüzleri tembel olan” buyurdu.

Ahmed'in, Zühd’de, Ebu'l-Celd'den bildirdiine göre Allah, Hz. Mûsa'ya

öyle vahyetti: “Beni zikrettiin zaman, azalarn titresin ve zikrim esnasnda

da huu ve sükunet içerisinde ol. Yine Beni zikrettiin vakit dilini kalbine tâbi

kl. Benim huzurumda kyama durduun vakit küçük, zelil bir kul gibi dur.

Nefsini kna, çünkü o, knanmaya en müstehak olandr. Bana münâcaatta

bulunduun zaman titreyen bir kalp ve doru bir lisanla yakanta bulun.” 1

Ahmed, Kusey’den bildirir: Kitab ehlinden bir adamn bildirdiine göre

Yüce Allah Hz. Mûsa'ya: “Ey Mûsa! Sen abdestsizken ölüm sana gelirse,

kendinden bakasn knama” diye vahyetti. Yine Allah, Hz. Mûsa'ya: “Allah,

doruluk sayesenda, sel, yangn, hrszlk ve zâtulcenb hastal gibi yetmi

türlü kötülüü defeder” diye vahyedince, Hz. Mûsa: “Atei de defeder mi?”

diye sordu. Allah: “Atei de defeder” buyurdu.

Ahmed'in Ka'bu'l-Ahbâr'dan bildirdiine göre Yüce Allah, Hz. Mûsa'ya:

“Hayn öret ve ören; çünkü ben, hayn öretenlerin ve örenenlerin

kabirlerini, yalnzlk hissetmesinler diye nurlandnnm” diye vahyetti .

2

Hakîm et-Tinmizî, Nevâdiru'l-Usul’öa, Ebû Hureyre'nin öyle dediini

bildirir: Hz. Mûsa Tûr dana çkt zaman Cebbar olan Allah, onun

parmanda bir yüzük gördü ve: “Ey Mûsa! Bu nedir?” diye sordu. Hz. Mûsa:

“Erkeklerin takt bir süs eyasdr ey Rabbim!” cevabn verince, Allah:

“Onun üzerinde Benim isimlerimden veya sözlerimden biri yazlm m?” diye

sordu. Hz. Mûsa: “Hayr” cevabn verince, Allah: “Onun üzerine, «Her eyin

vakti ve süresi yazldr» yaz buyurdu.”

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usul’öa, Atâ'dan bildiriyor: Hz. Mûsa: “Ey

Rabbim! Çocuun anne babasn öldürüp yetim braktn, imdi onu böylece

brakacak msn?” diye sorunca, Allah: “Ey Mûsa! Kefil olarak Bana raz olmaz

msn?” buyurdu .

3

1 Ahmed (sh. 67).

1 Ahmed, Zühd (sh. 68).

3 Hakîm et-Tirmizî (2/54, 55) Hadisi söyleyenin ad verilmemitir.
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bnu'l-Mübârek'in Atâ’dan bildirdiine göre Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Hangi

kullann daha çok seversin?” diye sorunca, Allah: “Beni en çok tanyan

kulanm” cevabn verdi .

1

Ahmed, Zühd’de ve Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Vehb'den bildirir: Hz. Mûsa:

“Ey Rabbim! Senin balangcnn nasl olduunu bana soracaklar” deyince,

Yüce Allah: “Onlara, Benim, hereyden önce var olduumu, her eyi var

ettiimi ve hereyden sonra da var olacam bildir” buyurdu .

2

Ahmed, Zühd’de, Ebu'l-Celd'den bildiriyor: Hz. Mûsa, Rabbine: “Ey

Rabbim! Kullarna iletmem için bana muhkem bir âyet indir” deyince, Allah:

“'Ey Mûsa! Git ve kullarmn sana getirmelerini arzuladn eyi sen onlara

götür” buyurdu .

3

Ahmed'in Katâde’den bildirdiine göre Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Yeryüzüne

en az olarak verdiin ey nedir?” diye sorunca, Allah: “Yeryüzüne en az

verdiim ey adalettir” buyurdu .

4

Ahmed'in Amr b. Kays'tan bildirdiine göre Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Hang;

insanlar daha takvaldr?” diye sorunca, Allah: “Beni zikreden ve

unutmayandr” buyurdu. Hz. Mûsa: “Hangi insanlar daha bilgilidir?” diye

sorunca ise: “nsanlann ilminden örenip kendi ilmine katandr” buyurdu.

Ahmed ve Ebû Nuaym’n Vehb b. Münebbih'ten bildirdiine göre Hz.

Mûsa: “Ey Rabbim! Hangi kullarn daha çok seversin?” diye sorunca, Allah:

“nsanlarn onu gördüklerinde Beni hatrlad kimseleri” buyurdu. Hz. Mûsa:

“Hangi kullarn daha çok seversin?” diye sorunca ise: “Hastalan ziyaret

edenler, yakn ölene taziyede bulunan ve cenazeleri teyî edenleri”

buyurdu .
5

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde der ki: “Dalara: «Yüce Allah

tecelli edecek» denilince bütün dalar kibirlendi; ancak Yüce Allah'n tecelli

ettii da tevazu gösterdi.”

1 bnu'l'Mübârek (223, 533, "Hangi kullarn senden daha çok korkar
7
' lafzyla).

2 Ahmed (sh. 66) ve Ebû Nuaym (4/27).

i Ahmed (sh. 67).

4 Ahmed (sh. 68).

s Ahmed (sh. 74) ve Ebû Nuaym (4/45).
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Beyhakî, u'abu'l-mân’da, Ahmed b. Ebi’l-Havâri'den, Ebû Süleyman'n

öyle dediini bildirir: "Yüce Allah, insanlarn kalbine bakt ve Hz. Musa'nn

kalbinden daha mütevazisini göremedi. Bu tevazusu sebebiyle konumak için

onu seçti." Ebû Süleyman'dan bakas öyle dedi: "Yüce Allah dalara: «Sizin

üzerinizde kullarmdan biriyle konuacam» deyince bütün dalar kendileri

üzerinde konuulsun diye böbürlenip yükseldiler ve sadece Tür da tevazu

göstererek: «Eer bir ey takdir edilmise olur» dedi. Yüce Allah, Tûr dann
bu tevazusu sebebiyle Hz. Musa'yla onun üzerinde konutu.”

1

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Alâ b. Kesîr der ki: Yüce Allah, Hz.

Mûsa’ya: "Ey Mûsa! Seninle neden konutuumu biliyor musun?” diye

sorunca, Hz. Mûsa: "Hayr ey Rabbim!” cevabn verdi. Yüce Allah: "Çünkü,

senin gibi Bana tevazu gösteren kimseyi yaratmadm” buyurdu.

Ahmed, Zühd'de ve Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Nevf el-Bikâlî'den bildirir:

Allah, dalara: "Sizden birinizin üzerine ineceim” diye vahyedince, Tûr da
dndaki bütün dalar böbürlenip yükseldiler. Tur da, tevazu göstererek:

"Allah'n benim için takdir ettiine raz olurum” dedi. Ve ini de onun

üzerinde gerçekleti.” Bir lafzda ise öyledir: Tûr da: "Benim için bir ey
takdir edilmise gelecektir" deyince, Yüce allah, ona: "Tevazundan ve

kudretime olan nzandan dolay senin üzerine ineceim” diye vahyetti.*

Hatîb, Tarih’te, Ebû Hâlid el-Ahmaridan bildirir: "Yüce Allah, Hz. Mûsa ile

konutuu zaman blis dan karsna dikildi. Bunun üzerine Cibril ona

yetiip: "Zillete dü ey lanetli! Burada ne yapyorsun?” dedi. blis: "Babasna

(Hz. Âdem'e) yaptm eyi ona da yapmaya geldim” deyince, Cibril: "Zillete

dü ey lanetli” dedikten sonra Hz. Mûsa'nn karsnda oturup alamaya

balad. Allah, Hz. Mûsa'nn cübbesini dile getirdi ve cübbe: "Ey Cibril! Neden

alyorsun?” diye sordu. Cibril: "Ben, Allah’a yaknm ve Hz. Mûsa'nn,

Allah'n kelamn duyduu gibi ben de duymay isterdim” cevabn verince,

cübbe: "Ey Cibril! Ben Mûsa'nn cübbesiyim ve Mûsa’nn cildinin üzerindeyim.

Mûsa’ya ben mi daha yaknm,yoksa sen mi daha yaknsn ey Cibril! Buna

ramen ben Onu duyamyorsam, sen nasl duyacaksn!” dedi .

3

1

Beyhakî (8219).

* Ahmed (sh. 66) ve Ebû Nuaym (6/49, sadece birinci ksm).
J Hatîb (2/109).
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bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs jjl 4*5 jlâ)
1

sözünün mânâsnn: “Ey Rabbim! Bana, Seni görme imkann ver" olduunu

söylemitir.
2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde der ki: “Hz.

Mûsa, Yüce Allah’n konumasn duyunca Onu görmek istedi."

Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Mûsa, Rabbine:

“Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim ..." 3 deyince, Yüce Allah: “Ey

Mûsa! Beni hiçbir zaman göremezsin. Ey Mûsa! Beni gördüü halde kimse

yaayamaz" buyurdu. Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Seni gördükten sonra ölmem,

benim için Seni gördükten sonra yaamamdan daha sevimlidir" deyince Yüce

Allah: “Ey Mûsa! u büyük, uzun ve sert daa bak. “...eer o yerinde

durabilirse...", yerinden sarslmazsa ve azametimi gördüünden dolay

yklmazsa, zayf ve güçsüz olmana ramen "...sen de beni göreceksin." Da,

sertliine ve büyüklüüne ramen sarslp ykld. Sen dadan daha zayf ve

güçsüzsün" buyurdu.

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usul’da ve Ebû Nuaym, el-Hilye*de, bn

Abbâs’n öyle dediini bildirir: Hz. Peygamber (uiiBiiahu aleyhi vaseiiem),
"Rabbim

!

Bana (kendini) göster; seni göreyim

*

âyetini okuyup öyle buyurdu: "Yüce

Allah: «Ey Mûsa! Beni gören her diri ölmü, her kuru (büzülüp) yusyuvarlak

olmu, her ya dalmtr. Beni, gözleri ölmeyecek ve bedenleri eskimeyecek

olan cennet ahalisi görecektir» buyurdu ."5

Abd b. Humeyd, Mücâhid'in, “Sen beni asla göremezsin. Fakat u daa
bak, eer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin ..."

6
âyetinin

mânâsn öyle açklad: “Muhakkak ki da, senden daha büyük ve yaratl

itibariyle senden daha güçlüdür. Yüce Allah daa tecellî edince, Hz. Mûsa

kendine hâkim olamayp daa bakt. Da öne doru ilerleyip etekleri üzerine

ykld. Hz. Mûsa daa yaplan gördü ve baygn dütü."

T A raf Sur. 143
1 bn Cerîr (10/420).

3 A’râf Sur. 143
4 A raf Sur. 143
5 Hakîm et-Tirmizî (2/45, 3/208) ve Ebû Nuaym (10/235).
b
A'râf Sur. 143
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bn Merdûye'rin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUiahu

aleyhi «allem) öyle buyurdu: "Yüce Allah, Musa b. mrân'a: «Seninle Tur danda

konuacam» diye vahyedince, Hz. Musa'nn bulunduu yer ile Tûr dann
arasnda, dört fersah eninde ve dört fe4rsah boyunca, gök gürlemesi, imek ve

sanak yamur oldu. O gece souk bir geceydi. Hz. Musa gelip Tûr dandaki

bir kayann önünde durunca, üzerinden su damlayan yeil ve içinden neredeyse

ate çkacak bir aaç gördü. Hz. Musa hayretler içinde kalnca aacn içinden

kendisine: «Ey Mîa!» diye seslenildi. Hz. Musa sesi dinleyip: «Benimle

branice konuan bu ses kimdir» diye sorunca, Yüce AUah: «Ey Musa! Ben

branî deilim. Ben, Âlemlerin Rabbi olan Allah’m» buyurdu. Yüce Allah o

makamda Hz. Musa ile yetmi dilde konutu ve konutuu her dil dierine

benzemiyordu. Ayn yerde kendisine Tevrat' yazd. Hz. Musa: «Allahm! Bana

(kendini) göster; seni göreyim» deyince, Allah: «Beni gören herkes öldü»

buyurunca, Hz. Musa: «Allahm! Bana (kendini) göster; seni göreyim, sonra

öleyim» deyince,Tûr da kendisine: «Ey Musa b. mrân ! Sen büyük bir ey
istedin. Senin bu isteinin büyüklüü sebebiyle yedi kat gök, yer ve içindekiler

titredi, dalar yok oldu denizler dalgaland » karln verdi. Hz. Musa, ayn

eyi tekrar edip: «Allahm! Bana (kendini) göster; seni göreyim» deyince, Allah:

«Ey Musa! Daa bak. Eer da yerinde durursa, sen de Beni göreceksin»

buyurup daa tecelli etti ve onuu paramparça etti. Bunun üzerine Hz. Musa bir

hafta boyunca baygn düüp ayldktan sonra yüzündeki topra silerek: «Seni

noksanluklardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim ve ben müminlerin ilkiyim»

dedi. Bundan sonra artk Hz. Musa'y gören herkes ölmeye balad. Bunun

üzerine Hz. Mûsa yüzüne bir burka koymaya ve insanlarla srtn dönerek

konumaya balad. Bir gün Hz. Mûsa sahradayken mezar kazan iç kii gördü,

bunlar mezar kazmay bitirince Hz. Mûsa yanlarna gelip: «Bu mezar kim için

kazyorsunuz?» diye sordu. Onlar: «Senin gibi, hatta sanki sen olan, senin

boyunda veya senin boyuna yakn olan biri için kazyoruz. nsen de seninle bu

mezarn boyunu ölçsek» dediler. Hz. Mûsa mezara inip uzannca. Yüce Allah

yere emretti ve yer (o mezardayken) üzerine kapand."

Ahmed, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim,

bn Adiyy, el-Kâmil’de, Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Kitabu'r-

Ru’ye’de deiik kanallarla Enes b. Mâlik'ten Resûlullah’n (seiiaiiehu aleyhi «aleni):
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"Rabbi o daa tecelli edince onu paramparça etti..."' âyetini okuyup iki

parmayla iaret ederek ba parmann ucunu serçe parmann boumu
üzerine koyup —Bir lafzda ise: serçe parmann üst boumuna koydu

eklindedir— "te Yüce Allah, daa bu kadar tecelli etti ve da yere gömüldü

ve Musa da baylp dütü. Kyamet gününe kadar da Mûsa Allah' görmeyi

arzu etmeye devam edecektir" buyurduunu nakletmitir .

1

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Sâbit’in vastasyla Enes’ten Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) "Rabbi o daa tecelli edince onu paramparça etti ..."
3 âyetini

okuyup baparman serçe parmann üzerine koydu ve: "Yüce Allah bu

kadar daa tecelli etti" buyurdu. Humeyd, (Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi »esBiem)

parman nasl koyduunu iaretle gösteren Ebû Muhammed'e): “Ey Ebû

Muhammedi Bununla neyi kastediyorsun?” diye sorarak gösüne vurdu. Ebû

Muhammed: “Sana ne oluyor ey Humeyd! Sana ne oluyor ey Humeyd! Enes

b. Mâlik bunu bana Resûlullah'tan (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) naklediyor, sen ise:

«Bununla neyi kastediyorsun?» diyorsun” karln verdi.

Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre, Yüce Allah’n Hz. Mûsa'ya,

bakmasn emrettii da, Tur dadr.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî, er-Ru'ye'de, bn Abbâs’n,

"Rabbi o daa tecelli edince onu paramparça etti ..."
4
âyetini açklarken:

“Yüce Allah sadece serçe parma kadar daa tecelli etti ve onu toprak

haline çevirdi. Bunun üzerine Hz. Mûsa bayld” dediini bildirir.
5

Ebu'-eyh'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi

vesellem) öyle buyurdu:
"
Yüce Allah tecelli ettii zaman Mûsa, karanlk gecede on

fersahlk mesafede kayann üzerinde karncann ayak sesini bile görüyordu."

1

A’râf Sur. 143
1 Ahmed 19/281, 20/411 (12260, 13178), Tirmizî (3074), bn Cerîr (10/429), bn Ebî

Hâtim 5/1560 (8940), bn Adiyy (2/677), Hâkim (1/25, 2/320, 577, "sahîh"), bn Kesîr,

Tefsîr
1de (3/467) geçtii üzere bn Merdûye. Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahîh Sünen et-

Tirmizî. 2458, 3282).

3 A’râf Sur. 143
4 Araf Sur. 143

5 bn Cerîr 810/427) ve bn Ebî Hatim 5/1560 (8937, 8941).
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bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Ebû Nuaym, el-Hilye'de ve

Deylemî, Enes b. Mâlik'ten, Resûlullah'n (saiuun aleyhi ve»iem) öyle buyurduunu

nakleden "Yüce Allah daa tecelli ettii zaman, azametinden dolay yedi da
uçtu. Bunlarn üçü Medine'de dütü. Bu dalar: Uhud, Verikân ve Radvâ

dalardr. Mekke'ye ise Hra, Sebîr ve Sevr dalan dütü.'
n

Taberânî, M. el-Evsat’ta, bn Abbâs'tan, Resûlullah’n (ssUaiMu aJayh «ecaJiam) öyle

buyurduunu nakleden "Yüce Allah, Hz. Musa'ya tecelli ettii zaman yedi

da uçtu. Bunlardan bei Hicaz'da, ikisi ise Yemen'dedir. Hicaz'daki dalar:

Uhud, Sebîr, Hira, Sevr ve Verikân dalandr. Yemen'deki dalar ise: Hadûrve

Sabîr dalandr."2

bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'in, "Rabbi o daa tecelli edince onu

paramparça etti ..."
3
âyetini açklarken öyle dediini bildirin Yüce Allah, Hz.

Mûsa'ya duyurarak: “Ey Mûsa! Ben Allah’m" buyurdu. Bu, Arefe akam
olmutur ve da Mevkif'teydi. Yüce Allah'n böyle buyurmasyla da yedi

parçaya bölündü, bir parças Hz. Musa'nn önüne dütü. Bu parça Arefe günü

imamn durduu yerdir. Medine'ye de üç parça dütü: Taybe, Uhud ve Radvâ

dalan. am'a da Tûr da dütü. Bu daa bu adn verilmesi, havalanp am'a

kadar uçmas sebebiyledir.

bn Merdûye’nin bn Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiiaiiiHj aM<

veseUem), "Rabbi o daa tecelli edince onu paramparça etti ..."
4
âyetindeki

tecellinin keyfiyetini gösterirken serçe parman göstermitir.

5

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (uliaHahu aleyh «seiM, bu

âyeti, eddeli ve uzatarak, dlii- jiiJü iîj JUo liü) eklinde okumutur .

6

’ bn Ebî Hâtim 5/1560 (8939), Ebû Nuaym (6/314, 315) ve Deylemî (4407). bn Kesîr,

Tefsir'de (3/468) der ki: "Bu hadis garîbdir; hatta münkerdir."
2 Taberânî (8263). Heysem, Mecmau ‘z-Zevâid’de (7/24) der ki: "Ravilerden Talha b.

Amrel-Mekkî metruktür."
3 A'râf Sur. 143
4 A'râf Sur. 143

5 bn Kesir, Tefsir
1de (3/467) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr hadisin sahîh

olmadn söyledi.
6 bn Kesîr, Tefsir (3/468). Hamza ve Kisâî de ayn ekilde okumutur. cn-Ncr'e

(2/204) bakn.
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bn Merdûye ve Hâkim'in Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saliaiiahu

aleyhi vesellem), bu âyeti, tenvinli ve uzatmadan, (iSTS âli*. Zj JUo lüâ) eklinde

okumutur. 1

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Muâviye b. Kunra'dan, o da babasndan,

Resûlullah'n (sBiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Rabbi daa tecelli

edince, azametinden dolay alt da uçtu ve Uhud, Varikân, Radvâ dalan

Medine'ye; Sevr
,
Sebîr ve Hira dalan ise Mekke'ye dütüler."

2

bn Cerîr, Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir:

Rabbi, Hz. Musa'y konuturunca, Musa Rabbine bakmak istedi. Yüce Allah:

“Sen beni asla göremezsin. Fakat u daa bak..."3 buyurdu ve da
meleklerle kuatt, meleklerin de etrafn atele çevirdi, atein etrafn da

meleklerle, sonra yine meleklerin etrafn atele çevirip, sadece serçe

parma kadar daa tecelli etti ve da paramparça etti. Bunun üzerine Hz.

Mûsa baylp bir müddet öylece kald. Sonra kendine gelince: “Seni noksan

sfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim. Ben inananlarn ilkiyim
"4

yani

srailoullanndan ilk iman eden kiiyim” dedi.

5

bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "Rabbi o daa
tecelli edince onu paramparça etti..."'’ âyetini açklarken: “Yüce Allah,

perdelerin bir ksmn kaldrarak tecelli etti” demitir.7

bnu'1-Münziriin bildirdiine göre krime bu âyeti ilii. j^i âîj JUi lils)

eklinde okur ve: "Da, sert bir tat. Yüce Allah ona tecelli edince bir toprak

ynna dönütü” derdi.

1 Hâkim (2/239, "sahîh"). Nâfi, Âsim, bn Kesîr, Ebû Amr, bn Âmir, Ebû Cafer ve

Yâkûb da ayn ekilde okumulardr. en-Ne/e (2/204) bkz
1 Ebû Nuaym (6/314, 315). Ebû Nuaym bu hadisi, ravinin babasn zikretmeden,

Muâviye b. Kurra, Enes'ten nakletti, eklinde rivayet etmitir.

3 A'râfSur. 143

4
A'râf Sur. 143

5 ibn Cerîr (10/419, 427, 435, ilk bölümünü Süddî'den zikretti) ve Hâkim (2/576,

"sahîh").

6 A’râfSur. 143
7 bn Ebî Hatim 5/1560 (8938).
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bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Süfyân,

(lh Up- âij JUâ UÜ) âyetini açklarken öyle dedi: "Da yere batp denize

dütü ve hâla denizde gitmeye devam etmektedir.'”

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Ma'er der ki: "Hz. Mûsa, krk gün Tür

danda kald. Bu süre içinde ona bakan hemen ölüyordu. Bunun nedeni de

Âlemlerin Rabbi’nin nuruydu. “Rabbi o daa tecelli edince onu paramparça

etti ..."
2
âyeti bunu dorulamaktadr.”

Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen (h) kelimesi

toprak mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Urve b. Ruveym der ki:

“Yüce Allah, Hz. Mûsa için Tûr'a tecellî etmeden önce dalar sert, düz ve

yarksz idiler. Allah, Mûsa için Tûr’a tecellî ettiinde, paramparça oldu,

dalar da yarlp yarklar ve maaralar olutu .”3

bn Ebî Hâtim’in A’me’ten bildirdiine göre âyette geçen (h) kelimesi,

dümdüz olan yer mânâsndadr.

4

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine

göre âyette geçen (;ih &?) sözü dan bir kendi kendini paramparça etmesi

mânâsndadr.*

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs, “Mûsa da

baygn dütü. Aylnca dedi ki: Seni noksan sfatlardan tenzih ederim, sana

tövbe ettim. Ben inananlarn ilkiyim
"6

âyetini açklarken öyle dedi: "Hz.

Mûsa bayld, ama can bedenindeydi. Kendine gelince ise gördüünün

azametinden dolay: «Seni bakasnn görmesinden tenzih ederim. stediim

1 bn Ebî Hâlim 5/1560 (8938).

1
A'râf Sur. 143

J bn Ebî Hâtim 5/1560, 1561 (8943).

4 bn Ebî Hâtim 5/1561 (8945).

5 Abdurrezzâk (1/236).
6
A'râf Sur. 143
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eyden vaz geçtim ve Seni kimsenin göremeyeceine ilk inanan kii de

benim» dedi ." 1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’n, “Ben inananlarn ilkiyim
"2

âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: "Yarattklarndan seni hiç kimsenin

göremeyeceine ilk iman eden benim ." 3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Katâde, "Mûsa da baygn dütü. Aylnca dedi ki: Seni noksan

sfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim. Ben inananlarn ilkiyim"*

âyetini açklarken öyle dedi: “Hz. Mûsa ölü olarak yere dütü ve Allah ona

ruhunu iade edince: "Seni gören hiçbir nefsin yaamayacana inandm. Her

âlim de bunun böyle olduunu biliri' dedi .

5

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

"Sana tövbe ettim. Ben inananlarn ilkiyim
"6

âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: "Seni görmeyi istediim için tövbe ederim ve kavmimden

sana ilk iman eden benim ."7

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, "Sana tövbe

ettim. Ben inananlarn ilkiyim
"8

âyetini açklarken öyle dedi: Hz. Musa'dan

önce de müminler de vard. Hz. Mûsa bu sözle: "Kyamet gününden önce

Seni hiç kimsenin göremeyeceine inandm” demek istemitir.

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve bn Merdûye, Ebû Saîd'den,

Resûlullah’n Milisim aleyhi «sallm) öyle buyurduunu nakleder: "Beni dier

peygamberlerden üstün görmeyiniz. Kyamet günü insanlar baygn düecek ve

ilk aylacak kii ben olacam ve Musa'nn Ar'n direklerinden birini tutmu

’ bn Ebî Hâtim 5/1561, 1562 (8946, 8948, 8949, 8951).

1
A'râf Sur. 143

3 bn Cerir (10/434).

4 A'râf Sur. 143
5 bn Ebî Hâtim 5/1561 (8947, sadece ilk ksmn).
6
A'râf Sur. 143

7 bn Ebî Hâtim 5/1561, 1562 (8950, 8952, 8953).

8
A'râf Sur. 143
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olduunu göreceim. Benden önce mi aylm, yoksa Tûr'daki baylmas ile mi

yetinilmi bilmiyorum."1

u sii Jlp ^; i; ji

& Jj
"(Allah) «Ey Mûsâ! seni risâletlerimle ve konumamla seçip

insanlara üstün kldm. Öyleyse sana verdiimi al ve

ükredenlerden ol» dedi." (AVaf Sur. i44)

Ebu'-eyh, bn evzeb’in öyle dediini bildirir: Yüce Allah, Hz. Musa’ya:

“Seni, neden risâletlerimle ve konumamla seçip insanlara üstün kldm
biliyor musun?" diye sorunca, Hz. Mûsa: “Hayr yâ Rabbi!” cevabm verdi.

Bunun üzerine Yüce Allah: “Hiç kimse bana senin gibi tevazu göstermedi"

buyurdu.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ka’b(u’l-ahbâr) der ki: Hz. Mûsa: “Ey

Rabbim! Bana öyle bir amel göster ki, onu yaptmda, bana yaptklarna kar

ükür olsun" deyince, Yüce Allah: «Lâ ilahe illallâhu vahdehû !â erîke leh,

Lehül-mülkü ve lehül-hamdu ve hüve alâ külli ey'in kadîr» de" buyurdu. Hz.

Mûsa sanki bedeni için daha ar olan bir amel istemiti. Yüce Allah: “Ey

Mûsa! Eer yedi gök ve yedi kat yer terazinin bir kefesine, Lâ ilahe illallah,

dier kefeye konsa, bu kelimenin bulunduu kefe ar basard" buyurdu .

2

’ Ahmed 17/367, 388, 459 (11265, 11286, 11365), Buhârî (6916, 6917), Müslim (2374) ve

Ebû Dâvud (4668).

1 bn Ebî eyhe (10/304).
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"Nasihat ve her eyin açklamasna dair ne varsa hepsini

Musa için levhalarda yazdk. (Ve dedik ki): Bunlan kuvvetle

tut, kavmine de onun en güzelini almalarn emret Yaknda
size, yoldan çkmlarn yurdunu göstereceim"

(A'râf Sur. 145)

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre Tevrat

altndan kalemlerle yazlmtr.

1

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve Ebu’-eyh, Ali b. Ebî Tâlib'in: "Yüce Allah,

levhalar yazarken, Hz. Mûsa kalemlerin çkard czrtlar iitiyordu"

dediini bildirir .

1

bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin, Cafer b. Muhammed’den,

onun babasndan, onun da dedesinden Resûlullah'n (uiiaJiahu alevi» veseiiem):

"Musa'ya indirilen levhalar, cennet aaçlanndandn ve her levhann boyu on iki

arn uzunluundadr” buyurduunu nakleder.*

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: "Bana ulatna göre

Hz. Mûsa'ya indirilen levhalar, zebercedden ve cennet zümrütlerindendir.

Yüce Allah Cibril'e emredince, Cibril onlar Adn cenetinden getirdi ve

levhalan, Zikrii yazd kalemle kendi eliyle yazd. Allah, Nûr nehrinden

mürekkep alp onunla levhalar yazd."

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyriin öyle dediini bildirir: "Levhalar

yakuttand” derlerdi. Ben ise, levhalar zümrüttendi. Yazs ise altndand.

Yüce Allah onu kendi eliyle yazd ve yazarken de gök halk kalemin czrtsn

duydular, derim .

4

’ bn Ebî Hâlim 5/1562 (8956).
1 bn Cerîr (10/455).

3 bn Ebî Hâtim 5/1563 (8958).

4 bn Ebî Hâtim 5/1563 (8960).
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bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Hz. Musa'ya

indirilen levhalar zümrüttendi" demitir .

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Hz. Musa’ya indirilen

levhalar yeil zümrüttendi. Yüce Allah Cibril’e emredince, onlar Adn

cennetinden getirdi ve Allah levhalar kendi eliyle Zikr’i yazd kalemle yazd.

Yüze Allah nur nehrinden mürekkep alarak levhalar yazd."

bn Ebî eybe, Atâ'nn öyle dediini bildirir: "Yüce Allah, Hz. Musa'ya

levhalan kendi eliyle yazd. Bu srada Hz. Mûsa srtn bir kayaya dayam,

kalemin czrtsn duyuyordu. Zümrütten olan levhalar yazlrken Hz. Mûsa ile

Yüce Allah arasnda sadece perde vard.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime der ki: "Yüce Allah sadece üç

eye dokunmutur: Hz. Âdem'i kendi eliyle yaratm, Cennet aaçlarn kendi

eliyle dikmi ve Tevrat’ kendi eliyle yazmtr."

bn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir, Hakîm b.

Câbiriin öyle dediini bildirir: "Bana bildirildiine göre Yüce Allah

yarattklanndan sadece üç eye dokunmutur. Cennet aaçlann kendi eliyle

dikmi, topran safran ve zafirandan, dalann miskten yaratmtr. Hz.

Âdem’i kendi eliyle yaratm ve Hz. Mûsa'ya Tevrat' kendi eliyle yazmtr." 3

Abd b. Humeyd, Verdin Ebû Hâlid'in öyle dediini bildirir: "Yüce Allah,

Hz. Âdem'i, Cibril'i, Kalem'i ve Ar' kendi eliyle yaratm, katndaki Kitab

kendi eliyle yazm ve bu Kitab Allah’tan bakas görmemitir. Tevrat' da

kendi eliyle yazmtr.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muîs e-âmî der ki: "Bana ulatna

göre Yüce Allah sadece u üç eyi kendi eliyle yaratmtr: Cenneti yaratp

kendi eliyle aaçlann dikmi, Hz. Âdem'i kendi eliyle yaratm ve Tevrat’

kendi eliyle yazmtr."

Taberânî, es-Sütne’de, bn Ömer'in öyle dediini bildirir: "Yüce Allah, Hz.

Âdem’i, Adn cennetini kendi eliyle yaratm, Tevrat' kendi eliyle yazm,

sonra dier eylere de: "Ol!" deyince olmulardr."

’ bn Ebî Hâtim 5/1563 (8959).

1 bn Ebî eybe (13/96) ve Hennâd (46).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz. Mûsa'ya Tevrat

zebercedden olan yedi levhada verilmitir. Onda her konuda açklama ve

nasihat vardr. Hz. Mûsa levhalar alarak isrâiloullarna gelip, onlarn

buzaya taptklarn görünce elindeki Tevrat’ yere att. Atlan Tevrat

levhalar parçaland ve levhalardan yalnzca yedide biri kald, yedide alts

kayboldu.”
1

Ebu’-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre "Nasihat ve her eyin

açklamasna dair ne varsa hepsini Mûsa için levhalarda yazdk...

âyetinde geçen açklamadan kast, kendilerine emredilen ve yasaklanan

eylerdir.

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

bildirdiine göre "Nasihat ve her eyin açklamasna dair ne varsa hepsini

Mûsa için levhalarda yazdk ..." 3 âyetinde geçen açklamadan kast,

kendilerine emredilen ve yasaklanan eylerdir.

Hâkim, el-Müstedrek’te, bn Abbâs’n öyle dediini bildirin "Yüce Allah

Kitabnda: "Seni risâletlerimle ve konumamla seçip insanlara üstün

kldm... Nasihat ve her eyin açklamasna dair ne varsa hepsini Musa için

levhalarda yazdk"4 buyuruyor. Hz. Mûsa'ya hereyin öretildii

zannediliyordu. Tpk sizin âlimlerinizin her eyi bildiini zannettiiniz gibi. Hz.

Mûsa deniz kenanna gidip o âlimle karlanca, onunla konutu ve bu âlimin

kendisinden daha bilgili olduunu kabul etti; ama onu kskanmad.''5

bn Cerîriin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Mûsa'ya ölüm gelince:

"Bu, Âdem sebebiyledir. Yüce Allah bizi ölmeyeceimiz bir yerde yaratmt.

Âdem hatay ileyince buraya inmemize sebep oldu" dedi. Yüce Allah: "Sana

Âdem'i göndereyim de onunla tartr msn?” buyurunca, Hz. Mûsa: "Evet”

cevabn verdi. Yüce Allah, Hz. Âdem'i gönderince Hz. Mûsa: "Eer sen

olmasaydn, biz burada olmazdk” dedi. Hz. Âdem: "Yüce Allah sana nasihat

ve her konunun açklamasn vermitir. Sen Yüce Allah’n: "Yeryüzüne ve

’ bn Ebî Hatim 5/1562, 1572 (8957, 9016).

* A’râf Sur. 145

3 A’râf Sur. 145

« A'râf Sur. 144, 145

3 Hâkim (2/573, 574).
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sizin banza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan

önce o, Kitab'da bulunmasn ..."
1 buyurduunu bilmiyor musun?” diye sordu.

Hz. Mûsa: "Evet biliyorum” dedi ve Hz. Âdem Hz. Musa'ya galip geldi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Yüce Allah levhalarda

Hz. Muhammed’i, ümmetini, onlar için hazrladklarn, dinlerinde kolay kld
eyleri, helalleri nasl genilettiini de yazmt.”3

bn Ebî Hâtim, Meymûn b. Mihrân’n öyle dediini bildirir: "Yüce Allah’n

levhalarda Hz. Musa’ya yazdklan arasnda: "Ey Mûsa! Benim admla yalan

yemin etme. Ben, adma yalan yemin edenin amelini temizlemem” sözü de

vardr/

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Vehb b. Münebbih’in,

"Nasihat ve her eyin açklamasna dair ne varsa hepsini Mûsa için

levhalarda yazdk"5 âyetini açklarken öyle dediini bildirir: Yüce Allah Hz.

Musa’ya levhalarda öyle yazd: “Bana ibadet et ve ne sema ahalisinden, ne

de yer halkndan hiçbir eyi bana ortak koma. Bütün onlar benim

yarattklarmda. Bana ortak koulursa öfkelenirim. Gazaplandm zaman da

lanetlerim. Benim lanetim de dördüncü çocua (dört nesile) kadar ular.

Bana itaat edilirse raz olurum. Raz olduumda ise bereketlendiririm. Benim

bereketim de nesiller boyu devam eder. Benim adma yalan yere yemin

etme. Ben, yalan yere adma yemin edeni temize çkarmam. Anne babana

sayg göster. Anne babasna sayg gösterenin ömrünü uzatr, kendisine iyi

davranacak çocuk veririm. Anne babasna iyi davranmayann ömrünü ksaltr

ve kendisine kötü davranacak çocuk veririm. Cumartesi gününe sahip çk.

Çünkü ben yarattklarm cumartesi günü yaratmay bitirdim. Zina etme,

çalma, dümanmdan yüz çevirme. Sana güvenen komunun hanmyla zina

etme. Komunun maln zorla alma ve komunun hanmyla düüp kalkma .” 6

’ Hadîd Sur. 22
J bn Cerîr (10/438).

3 bn Ebî Hâtim 5/1563 (8962).

« bn Ebî Hâtim 5/1564 (8963).

* A’râf Sur. 145
6 bn Ebî Hâtim 5/1564 (8964, 8965).
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Ebu'-eyh ve Beyhakî, u’abu’l-mân'âa Ebû Hazre el-Kâss'n öyle

dediini bildirir: Yüce Allah’n, levhalarda Hz. Mûsa'ya yazd on âyet

unlardr "Bana ibadet et ve hiçbir eyi Bana ortak koma. . Benim adma

yalan yere yemin etme. Ben, yalan yere adma yemin edeni ne temize

çkarrm, ne de temizlerim. Bana ve anne babana ükret. Böyle yaparsan

ömrünü uzatrm ve seni telef edecek eylerden korurum. Çalma, zina etme.

Böyle yaparsan eer senden yüzümü saklar, göün kaplarn sana kapatrm.

Komunun dostuna (hanmna) hainlik yapma. Kendin için sevdiini dier

insanlar için de sev. Kulann duymad ve kalbinin anlamad konuda

ahitlik etme. Kyamet günü, ahitleri ahitlikleri sebebiyle durduracak, sonra

bu ahitliklerinden dolay hesaba çekeceim. Benden bakas için kurban

kesme. Yeryüzündekilerin kestii kurbanlardan sadece kesilirken admn
anld kurbanlar Bana ular.”

1

Beyhakî'nin bildirdiine göre Atâ der ki: “Bana ulatna göre Yüce

Allah'n Hz. Mûsa'ya indirdikleri arasnda: “Heva ehliyle oturmaynz. Onlarla

oturursanz, kalbinizde olmayan eyi kalbine düürürler” sözü de vardr .

7

bn Merdûye, Ebû Nuaym, el-Hilye’öe ve bn Lâl, Mekârimu'l-Ahlâk’ta,

Câbir b. Abdillah'tan, Resûlullah'n (sBiiüahu eieyK meiiem) öyle buyurduunu

nakleder: "Yüce Allah'n Hz. Musa'ya verdii levhalarn banda u on konu

vard: «Ey Musa! Bana hiçbir eyi ortak koma. Müriklerin cehennemde

yanacaklar hükmü sabit olmutur. Bana, annene ve babana ükredersen seni

telef edicilerden korur, ömrünü uzatr, güzel bir hayat yaatr ve daha sonra

seni dünya hayahndan daha güzel bir hayata götürürüm. Sakn Allah’n haram

kld bir can alma. Böyle yaparsan eer, yer ve gök sana dar gelir. Öfkeme ve

cehenneme maruz kalrsn. Sakn yalan yere günahkâr olarak ismim üzerine

yemin etme. Çünkü beni tenzih, isimlerimi tazim etmeyen bir kimseyi

temizlemem. nsanlara vermi olduum hayrlardan dolay onlar kskanma.

Onlara vermi olduum nzk ve nimetime hased etme. Hasedçiler nimetimin

düman, kaza ve kaderimi reddeden ve kullarm arasnda yaptm taksimata

raz olmayan kiilerdir. Ben ne böyle bir kimsedenim, ne de o benden. Bizzat

duymadn ve anlamadn bir ey hakknda ahitlik yapma. Çünkü ben

kyamet gününde ahitlerin, ahitlikleri üzerinde duracam. Sonra da inceden

1

Beyhakî (4858).

1 Beyhakî (9462).
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inceye hesaba çekeceim. Sakn zina yapma, hrszlk etme. Komunun eiyle

zina yapma. Öyle yaparsan senden yüzümün nurunu saklar, göün kaplarn

sana kapatrm. Kendin için istediini bakalar için de iste. Benim adm

dnda, kimsenin adna bir ey kesme. Çünkü ben kurbanlardan ancak kendi

adma kesileni, sadece benim rzam için yaplan ameli kabul ederim. Cumartesi

gününü benim için ayr. Nefsini ve bütün aileni bana yönelt.»" Hz. Peygamber

bunlar söyledikten sonra "Allah cumartesi gününü Musa’ya, cuma gününü

de bize bayram klmtr" buyurmutur.

1

Ebu'-eyh, Meymûn b. Mihrân’n: "Yüce Allah’n Hz. Musa’ya levhalarda

yazdklar arasnda: "Kardeinin ne maln, ne de hanmn arzulama" cümlesi

de vardr" dediini bildirir.

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl'da, Vehb b. Münebbih’in öyle dediini

bildirir: Tevrat’ta öyle yazldr: "Biz sizi tevik ettik, ama siz isteksiz

davrandnz. Size at yaktk, ama alamadnz. unu bilin ki, Yüce Allah’n

semada her gece öyle seslenen bir melei vardr: "Katillere, Allah'n yannda

yatmayan bir klç olduunu müjdele. Bu klç ta cehennem ateidir. Krk

yanda olanlar, hasat vakti yaklaan ekin gibidir. Elli yandakiler, hesap için

geliniz. Artk sizin mazeretiniz yoktur. Altm yanda olanlar, ne gönderdiniz?

Ne braktnz? Yetmi yanda olanlar, daha ne bekliyorsunuz? Keke

yaratlmlar yaratlmasayd. (Bir daha) yaratldklar (diriltildikleri) zaman

neden
2
yaratldklarn anlarlar, daha zaman gelmedi mi? Tedbirinizi alnz."

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde

der ki: Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Levhalarda, yaratlta sonradan gelecek,

cennete girmede ise önden giden bir ümmet görüyorum bunlar benim

ümmetim yap" deyince, Yüce Allah: "Bunlar Ahmed'in (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Levhalarda, insanlara

gönderilmi en hayrl bir ümmeti görüyorum. Bunlar iyilii emredip

kötülükten sakndryor ve Allah’a iman ediyor. Bunlan benim ümmetim yap”

deyince, Yüce Allah: "Bunlar Ahmed’in (saiiaPahu aleyhi vesellem) ümmetidir" buyurdu.

Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Levhalarda, ilk indirilen ve son indirilen kitaba iman

1

Rûhu'l-Meânî'de {6/85, 86) geçtii üzere bn Merdûye, Ebû Nuaym (3/265, 266) Ebû

Nuaym: "Bu hadis, Ebû Câferiden olan rivayetiyle garîbtir. Rabîa'mn hadisini ise sadece

bu isnâdla ve bu kanalla biliyoruz" demitir.
2 Hakîm et-Tirmizî (2/157).
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eden, dalaletten kalanlarla savaan, hatta yalanc kör ile (Deccâl) savaan bir

ümmet görüyorum. Bunlan benim ümmetim yap" deyince, Yüce Allah:

"Ahmed'in (uHaiitfu eleri» mefcm) ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Levhalarda, zikirleri kalplerinde olan ve bu zikri (ezbere) okuyan bir ümmet

görüyorum.

—Katâde der ki: "Sizden öncekiler kitaplann ezbere deil yüzünden

okurlard. Kitab kaldrnca ondan bir ey okuyamaz ve okuduklar da

akllannda kalmazd. Ey ümmet! Allah size, daha önceki ümmetlere vermedii

ezberleme kabiliyeti vermitir. Allah bunu sadece size verip ikramda

bulunmu ve daha önceki ümmetlere böyle bir ey vermemitir"— Bunlan

benim ümmetim yap" deyince, Yüce Allah: “Bunlar Ahmed'in (nllallhu aleyhi mailsin)

ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Levhalarda, kendi sadakalarn

(kurbanlann) kendileri yedikleri halde ecir alan bir ümmet görüyorum. —
Katâde der ki: "Oysa onlardan önceki ümmetler bir sadaka verdiklerinde

(kurban adadklarnda) sadakalar (kurbanlan) kabul olunacaksa Allah bir

ate gönderir, ate o kurban yakard. Kabul olunmayan sadakay ise vahi

hayvanlar ve kular yerdi. Allah, rahmetiyle, sizin için kolaylk olmas için

zenginlerinizden alp fakirlerinize vermitir."

—

Bunlan benim ümmetim yap" deyince, Yüce Allah: "Bunlar Ahmed'in

(üHMirfu aleyhi meiim) ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Levhalarda, bir

iyilik yapmak isteyip yapamayana bir sevabn yazld, yapt iyilie on

kattan yedi yüz kata kadar sevabn yazld bir ümmet görüyorum. Bunlan

benim ümmetim yap" deyince, Yüce Allah: "Bunlar Ahmed'in (mübUbIiu aleyhi meiien)

ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Levhalarda, bir kötülük yapmak

isteyene o kötülüü yapmadkça günahn yazlmad, kötülüü yapnca da

sadece bir günahn yazld bir ümmet görüyorum. Bunlan benim ümmetim

yap" deyince, Yüce Allah: "Bunlar Ahmed'in CsbIIbIIbSu »Mi «nahm) ümmetidir”

buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Levhalarda, (Allah’n davetine) icabet eden

ve dualan kabul edilen bir ümmet görüyorum. Bunlan benim ümmetim yap"

deyince, Yüce Allah: "Bunlar Ahmed'in (saUaiiahu aleyhi veseiiem) ümmetidir" buyurdu.

Katâde der ki: Bize bildirildiine göre Allah'n peygamberi Hz. Mûsa

levhalan atp: "Allahm! O zaman beni Ahmed’in ümmetinden yap" dedi.

Bunun üzerine Hz. Mûsa'ya hiç kimseye verilmeyen iki ey verildi. Yüce Allah:
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"Seni risâletlerimle ve konumamla seçip insanlara üstün kldm" 1

buyurunca Hz. Mûsa raz oldu. Sonra Yüce Allah: "Mûsa'nn milletinden bir

topluluk hakk gösterirler ve onunla hükmederlerdi" 2
buyurarak ona ikinci

üstünlüü verdi. Bunun üzerine Hz. Mûsa bütün kalbiyle raz oldu. 3

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Katâde der ki: Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Levhalarda, insanlarn içinde ümmetlerin en hayrls olan, iyilii emredip

kötülükten sakndran bir ümmeti görüyorum. Bunlar benim ümmetim yap"

deyince, Yüce Allah: "Bunlar Ahmed'in (saiiaiiahu aleyhi vaseiM ümmetidir” buyurdu.

Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Levhalarda, iyilik yapmak isteyince kendisine bir

sevap yazlan, o iyilii yapnca da on katndan yedi yüz katna kadar sevap

yazlan bir ümmet görüyorum. Bunlan benim ümmetim yap” deyince, Yüce

Allah: "Bunlar Ahmed'in (saiiaiiahu aleyhi veseliam) ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey

Rabbim! Levhalarda, kötülük yapmak isteyip vaz geçince kendisine günah

yazlmayan, kötülüü yaptnda ise sadece bir günah yazlan bir ümmet

görüyorum. Bunlar benim ümmetim yap” deyince, Yüce Allah: "Bunlar

Ahmed’in (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Levhalarda, zikirleri kalplerinde olan ve bu zikri (ezbere) okuyan bir ümmet

görüyorum. Bunlan benim ümmetim yap" deyince, Yüce Allah: "Bunlar

Ahmed'in (sai«iahu aleyhi veseiiem) ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Levhalarda, sadakalann yiyen ve bundan sevap kazanan bir ümmet

görüyorum. Bunlan benim ümmetim yap” deyince, Yüce Allah: "Bunlar

Ahmed’in UaUaiUu aleyhi vesaiiem) ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Levhalarda, efaatlar istenen ve efaat etmelerine izin verilen bir ümmet

görüyorum. Bunlar benim ümmetim yap” deyince, Yüce Allah: "Bunlar

Ahmed’in (saiiaiiahu aleyhi »eseiier) ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Levhalarda, (Allah'n davetine) icabet eden ve kyamet günü kendilerine

icabet edilen bir ümmet görüyorum. Bunlan benim ümmetim yap” deyince,

Yüce Allah: "Bunlar Ahmed'in Miaiiahu bMu veseiiem) ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa:

"Ey Rabbim! Levhalarda, kendilerine dümanlk edenlere kar, yardm

edilen, kör olan Deccâl ile savaan bir ümmet görüyorum. Bunlan benim

ümmetim yap” deyince, Yüce Allah: "Bunlar Ahmed'in (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

1
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ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa elindeki levhalar atp: “Ey Rabbim! Beni

Ahmed'in ümmetinden yap” deyince, Yüce Allah: "Mûsa'nn milletinden bir

topluluk hakk gösterirler ve onunla hükmederlerdi"’ âyetini indirdi. Bunun

üzerine Hz. Mûsa raz oldu.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Mûsa’nn Rabbiyle

konutuklar arasnda, Yüce Allah'n Hz. Muhammed ve ümmetine vermi

olduu ve Hz. Mûsa'nn da bunlar Tevrat'ta okuduu, Hz. Muhammed ve

ümmetinin de vasfn içeren eyler de vardr. Hz. Mûsa: “Ey Rabbim!

Kendisini ve ümmetini hem ilk, hem son yaptn bu peygamber kimdir?” diye

sorunca, Yüce Allah öyle buyurdu: “Bu, ümmi, Arap, Harem’den,

Tihâme'den ve Kâzer b. smâil’in olu peygamber Muhammed'dir. Onu ilk

hardedilen, son gönderilen peygamber yaptm ve onunla peygamberlik

kapsn kapattm. Ey Mûsa! Onun eriatiyle dier eriatleri, onun kitabyla

dier kitaplan, onun sünnetiyle dier sünnetleri, onun diniyle dier dinleri

tamamladm.” Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Sen beni seçip benimle konutun”

deyince, Yüce Allah: “Ey Mûsa! Sen Benim seçilmiim ve sevdiimsin.

Kyamet günü onu yüksek bir yere göndereceim ve onun Havz’n havzlann

en genii, etraf en kalabalk ve tabisi en çok olan yapacam” buyurdu. Hz.

Mûsa: “Ey Rabbim! Ona ikramda bulundun ve eref verdin” deyince. Yüce

allah: “Ey Mûsa! Ona ikramda bulunmam, onu ve ümmetini üstün tutmam

haktr. Çünkü onlar bana ve bütün peygamberlerime, bütün kitaplarma, Hz.

Peygamber zamannda ve ondan sonra kyamet gününe kadar gayb olan

bütün eylere iman ederler” buyurdu. Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Onlarn

vasflar bu mu?” diye sorunca, Yüce Allah: “Evet” cevabn verdi. Hz. Mûsa:

“Ey Rabbim! Cuma gününü onlara m yoksa benim ümmetime mi verdin?”

diye sorunca, Yüce Allah: “Cuma günü, senin ümmetine deil, onun

ümmetine aittir” buyurdu. Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Tevrat’ta yüzleri nurlu,

elleri ve ayaklar parlak olan bir topluluun vasflarn gördüm. Bunlar kimdir,

bunlar srailoullarndan m, yoksa baka bir topluluk mu?” diye sorunca,

Yüce Allah: “Onlar, Ahmed'in ümmetidir. Yüzlerinin nurlu, elleri ve

ayaklarnn parlak olmas abdest azalarndan dolaydr” buyurdu. Hz. Mûsa:

“Ey Rabbim! Tevrat’ta, Srat'tan imek ve rüzgar gibi geçen bir topluluk

gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: “Onlar, Ahmed'in

1
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ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta, be vakit namaz klan

bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar,

Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta, göbekten

aasn örten (ihram giymi) bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye

sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey

Rabbim! Tevrat'ta, (Gece ibadeti için) günei(n batmasn) gözetleyen, sesleri

semada yanklanan topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce

Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Tevrat'ta, Seni her tepede ve vadide zikreden bir topluluk gördüm. Bunlar

kimdir?" diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu.

Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta, yapt bir iyilie on kat sevap, kötülüe ise

sadece bir kötülük günah yazlan bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye

sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed’in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey

Rabbim! Tevrat'ta, klçlarn çekmi, hiç bir istekleri geri çevrilmeyen bir

topluluk gördüm. (Bunlar kimdir?)” diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar,

Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta, bir i

yapmak istedikleri zaman istihare edip sonra o ii yapan bir topluluk gördüm.

Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir”

buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta, iyilerinin kötülerine efaatçi

olmasna izin verilen bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce

Allah: “Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Tevrat'ta, Beytu'l-Harâm’ ziyaret edip hac yapan ve ondan hiç uzak

durmayan bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca. Yüce Allah:

"Onlar, Beytu’l-Harâm'a olan istekleri tükenmeyen Ahmed’in ümmetidir”

buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta, kurbanlan kanlan olan (canlarn

Sana feda eden) bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce

Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Tevrat’ta, Senin yolunda saflar halinde bitkin olsalar bile savaan ve büyük

sabr gösteren bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce

Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Tevrat'ta, günah ileyen kiinin abdest alnca günahlarnn baland,
namaz klnca da namazdan günahsz bir ekilde çkan bir topluluk gördüm.

Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed’in ümmetidir”

buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta, peygamberlerin tebli ettiklerine

ahitlik eden bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah:

"Onlar, Ahmed’in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta,
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sadakay yiyen bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?" diye sorunca, Yüce Allah:

"Onlar, Ahmed’in ümmetidir" buyurdu. Hz. Musa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta,

ganimetlerin dier ümmetlere haram olmasna ramen, kendilerine helal

klnd bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?" diye sorunca, Yüce Allah:

"Onlar, Ahmed’in ümmetidir" buyurdu. Hz. Musa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta,

yeryüzünün kendilerine temiz ve mescit yapld bir topluluk gördüm. Bunlar

kimdir?" diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed’in ümmetidir” buyurdu.

Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta, içlerinden bir adamn, önceki ümmetlerden

otuz adamdan daha hayrl olduu bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?" diye

sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed’in ümmetidir. Ey Mûsa! Önceki

ümmetlerden olan bir kii, Muhammed ümmetinden olan kiiden otuz kat

daha çok ibadet yapar. Buna ramen, Muhammed ümmetinden olan, bütün

kitaplara iman etmesi sebebiyle, dier ümmetlerden olan kiiden otuz kat

daha üstündür" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta, tpk kartallarn

yuvalarna snd gibi Senin zikrine snan ve bu zikre devam etmekle

birbirlerini seven bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?" diye sorunca, Yüce

Allah: "Onlar, Ahmed’in ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Tevrat'ta, kzdklar zaman Seni tehlil eden, birbirleriyle ihtilafa dütükleri

zaman Seni tebih eden bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?" diye sorunca,

Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Tevrat'ta, yrtc kaplann rahatsz edilince kzd gibi Senin rzan için kzan bir

topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in

ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta, ameleri ve ruhlar için

gök kaplarnn açld, meleklerin birbirlerini müjdeledii bir topluluk

gördüm. Bunlar kimdir?" diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed’in

ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta, Seni tebih ve takdis

ettiklerinden dolay, yanlarndan geçtikleri aaçlarn ve dalarn birbirini

müjdeledii bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah:

"Onlar, Ahmed'in ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta,

musibet annda kendilerine istircâ’ (=nna lillah ve inna ileyhi râciûn sözü)

verdiin, musibet annda namaz, rahmeti ve hidâyeti verdiin bir topluluk

gördüm. Bunlar kimdir?" diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in

ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta, kendilerine Senin ve

meleklerinin salât ettiin bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?" diye sorunca,

Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Tevrat’ta, iyilerinin hesaba çekilmeden cennete girecei, orta halli olannn
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kolayca hesaba çekilecei, zalimlerinin de affedilecei bir topluluk gördüm.

Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir”

buyurdu. Hz. Musa: "Ey Rabbim! Beni de onlardan yap” deyince, Yüce Allah:

"Ey Mûsa! Sen onlardansn, onlar da endendir. Çünkü sen Benim dinim

üzeresin ve onlar da Benim dinim üzeredir. Ama seni risaletimle ve

konumamla onlardan üstün kldm. ükredenlerden ol” buyurdu. Hz. Mûsa:

"Ey Rabbim! Tevrat'ta, kyamet günü har edildiklerinde saflarnn douyla

bat arasn dolduraca, maherde durmann (beklemenin) onlara

kolaylatrlaca ve üstünlüklerine hiçbir ümmetin yetiemedii bir topluluk

gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca. Yüce Allah: "Onlar, Ahmed’in

ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta, yataklarnda canlann

aldn halde ehit saylan bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca,

Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim!

Tevrat'ta, Senin yolunda, hiçbir knayann knamasndan korkmayan bir

topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed’in

ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat'ta, müminlere kar
alçak gönüllü, kâfirlere kar izzetli olan bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?”

diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa:

"Ey Rabbim! Tevrat'ta, Sddîkleri, sddîklerin en üstünü olan bir topluluk

gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in

ümmetidir" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Ona (Hz. Ahmed'e) hem

ikramda bulundun, hem de üstün kldn” deyince ise Yüce Allah: "Ey Mûsa! O,

benim hem peygamberim, hem seçtiim, hem de sevdiimdir ve onun

ümmeti de en hayrl ümmettir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta,

kendisi ve ümmeti girmedikçe, dier ümmetlere cenneti haram kldn bir

topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in

ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Peki israiloullarna ne olmu
ki!" deyince, Yüce Allah: "Ey Mûsa! Kavminden olan srailoullar, senden

sonra dinini ve sana indirdiim kitab deitireceklerdir. Muhammed'in

ümmeti ise onun ne sünnetini deitirecek, ne de ona indirdiim kitabn

hükümlerini kyamet gününe kadar terk etmeyeceklerdir. Bu sebeple onlar

ikrammn zirvesine yerletirdim, dier ümmetlerden üstün ve onlarn

peygamberlerini dier peygamberlerden üstün, Har günü ilk harolacak,

yer yarldnda mezanndan ilk kalkacak, efaat etmek için ilk istekte

bulunacak ve efaat etmesine ilk izin verilecek kii kldm” buyurdu. Hz.

Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta, yumuak huylu ve âlim, peygamber olacak
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derecede fakih olan bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce

Allah: “Onlar, Ahmed’in ümmetidir ey Musa! Onlara öncekilerin ve

sonrakilerin ilmi verilmitir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta,

önlerine sofra konulduunda, sofra kalkmadan günahlar balanan bir

topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca, Yüce Allah: “Onlar, Ahmed'in

ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Tevrat’ta, elbiseyi giyen ve onu

henüz eskitmeden günahlar balanan bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?”

diye sorunca, Yüce Allah: “Onlar, Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa:

“Ey Rabbim! Tevrat’ta, bineklerine bindiklerinde Sana hamd edince günahlan

balanan bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir?” diye sorunca. Yüce Allah:

“Onlar, Ahmed'in ümmetidir. Onlar benim, kendileriyle atee ve putlara

tapanlardan intikam aldm dostlarmdr ey Mûsa" buyurdu.

Ebû Nuaym, Delâil’âe, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n (saiiaitahu aleyhi vesetiam) öyle

buyurduunu nakleder: "Hz. Musa'ya Tevrat nazil olup onu okuyunca, bu

ümmetin orada zikredildiini gördü ve: «Ey Rabbim! Levhalarda, sonradan

gelen ve (üstünlükte) önde olan bir ümmet görüyorum. Bu ümmeti benim

ümmetim eyle» deyince, Yüce Allah: «Bu, Ahmed'in ümmetidir» buyurdu. Hz.

Mûsa: «Ey Rabbim! Levhalarda, (dâvetine) icabet eden ve dualarna icabet

edilen bir ümmet görüyorum. Bu ümmeti benim ümmetim eyle» deyince, Yüce

Allah: «Bu, Ahmed'in ümmetidir» buyurdu. «Ey Rabbim! Levhalarda,

Kitaplar kalplerinde onu ezbere okuyan bir ümmet görüyorum. Bu ümmeti

benim ümmetim eyle» deyince. Yüce Allah: «Bu, Ahmed'in ümmetidir»

buyurdu. «Ey Rabbim! Levhalarda, ganimeti yiyen bir ümmet görüyorum. Bu

ümmeti benim ümmetim eyle» deyince, Yüce Allah: «Bu, Ahmed'in

ümmetidir» buyurdu. «Ey Rabbim! Levhalarda, sadakay yiyen ve bu sadakalar

yedikleri için sevap alan bir ümmet görüyorum. Bu ümmeti benim ümmetim

eyle» deyince, Yüce Allah: «Bu, Ahmed'in ümmetidir» buyurdu. «Ey Rabbim!

Levhalarda, iyilik yapmak isteyip yapamaynca bir sevap alan, iyilii yapnca on

sevap alan bir ümmet görüyorum. Bu ümmeti benim ümmetim eyle» deyince,

Yüce Allah: «Bu, Ahmed'in ümmetidir» buyurdu. «Ey Rabbim! Levhalarda,

kötülük yapmak isteyip bundan vazgeçene günahn yazlmad, günah iledii

zaman ise bir günah yazlan bir ümmet görüyorum. Bu ümmeti benim

ümmetim eyle» deyince, Yüce Allah: «Bu, Ahmed'in ümmetidir» buyurdu. «Ey

Rabbim! Levhalarda, lmin evveli ve âhiri kendilerine verilen, dalalet ehlini ve

Deccâl’ öldüren bir ümmet görüyorum. Bu ümmeti benim ümmetim eyle »
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deyince, Yüce Allah: «Bu, Ahmed'in ümmetidir» buyurdu. Bunun üzerine Hz.

Musa: «Ey Rabbim! Beni Ahmed'in ümmetinden eyle» deyince, Hz. Musa'ya

(u âyetlerde geçen) iki haslet verildi, «Ey Mûsâ! seni risâletlerimle ve

konumamla seçip insanlara üstün kldm. Öyleyse sana verdiimi al ve

ükredenlerden ol, dedi»' ve Hz. Musa raz oldu."
2

Ebû Nuaym, el-Hilye’âe, Abdurrahmân el-Meâfirî'den, o da babasndan

bildiriyor: Ka’bu'l-Ahbâr, bir Yahudi âliminin aladn görünce: "Neden

alyorsun?" diye sordu. Yahudi âlimi: "Baz eyleri hatrladm" cevabn

verince, Ka’b: "Sana, neden aladn söylediimde, eer doru

söylüyorsam, Allah için beni tasdik etmeni istiyorum” dedi. Yahudi âlimi:

"Olur" karln verince Ka'b öyle dedi: "Allah için söylemeni istiyorum. Hz.

Mûsa kendisine indirilen Tevrat'a bakp: "Ey Rabbim! Tevrat’ta, insanlara

gönderilen en hayrl, iyilii emredip kötülükten sakndran, ilk kitaba ve son

kitaba iman eden, dalalet ehliyle savaan, hatta kör Deccâl ile savaan bir

ümmet görüyorum. Ey Rabbim! Bu ümmeti benim ümmetim eyle" deyince

Yüce Allah: "Onlar, Ahmed'in ümmetidir" buyurdu. Bu doru deil mi?"

Yahudi alimi: "Evet" cevabn verince, Ka'b öyle devam etti: "Allah için

söylemeni istiyorum. Hz. Mûsa kendisine indirilen Tevrat’a bakp: "Ey

Rabbim! Tevrat’ta, çokça hamdeden, (gece ibadeti için) Güne'i(n batmasn)

gözetleyen, bir ey yapmak istedikleri zaman «Eer Allah dilerse yapacam»

diyen bir ümmet görüyorum. Ey Rabbim! Bu ümmeti benim ümmetim eyle"

deyince Yüce Allah: "Onlar Ahmed’in ümmetidir" buyurdu. Yahudi alimi:

"Evet" cevabn verince, Ka'b öyle devam etti: "Allah için söylemeni

istiyorum. Hz. Mûsa kendisine indirilen Tevrat'a bakp: "Ey Rabbim!

Tevrat'ta, bir tepeye çknca tekbir getiren, bir vadiye inince Allah'a hamd

eden, topran kendilerine temiz ve yeryüzünün mescit klnd, nerede

olursa olsunlar cünüplükten temizlenebilen, su bulamadklar zaman toprakla

teyemmüm etmeleri su ile temizlik yapm gibi saylan, abdest izinden dolay

elleri ve yüzleri nurla parlayan bir ümmet görüyorum. Ey Rabbim! Bu ümmeti

benim ümmetim eyle” deyince Yüce Allah: “Onlar Ahmed'in ümmetidir"

buyurdu. Yahudi alimi: "Evet" cevabn verince, Ka’b öyle devam etti: "Allah

için söylemeni istiyorum. Hz. Mûsa kendisine indirilen Tevrat’a bakp: "Ey

’ A’râf Sur. 144
1 Ebû Nuaym (31). Rabî b. en-Nûmân bu hadisi rivayette tek kalmtr ve o da hadiste

gevektir.
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Rabbim! Tevrat’ta, merhamet edilmi, zayf, Kitaba varis olan, içlerinden

zalimler, orta halli olanlar ve hayrda ileri gidenler olan, hepsinin de rahmete

eritii bir ümmet görüyorum. Ey Rabbim! Bu ümmeti benim ümmetim eyle"

deyince Yüce Allah: "Onlar Ahmed'in ümmetidir" buyurdu. Yahudi alimi:

"Evet" cevabn verince, Ka'b öyle devam etti: "Allah için söylemeni

istiyorum. Hz. Mûsa kendisine indirilen Tevrat'a bakp: "Ey Rabbim!

Tevrat’ta, mushaflan ezberleyen, cennet ahalisinin elbiselerinin renginde

giysiler giyen, namazlannda melekler gibi saf tutan, mescitlerinde bal ars

gibi sesleri olan, aaçta hiç yaprak kalmamas gibi hiçbir sevab kalmayan

dnda hiç birinin cehenneme girmeyecei bir ümmet görüyorum. Bu

ümmeti benim ümmetim eyle" deyince Yüce Allah: "Onlar Ahmed'in

ümmetidir" buyurdu. Yahudi âlimi öyle dedi: "Evet. Hz. Hz. Mûsa, Yüce

Allah'n Muhammed'e ve ümmetine verdii hayrlardan hayrete düünce:

"Keke ben de Ahmed’in ümmetinden olsaydm" dedi. Yüce Allah, kendisini

raz etmek için üç âyet vahyetti. "Ey Mûsâ! Seni risâletlerimle ve

konumamla seçip insanlara üstün kldm, öyleyse sana verdiimi al ve

ükredenlerden ol, dedi
” 1

ve Hz. Mûsa tüm gönlüyle raz oldu .

2

Ebû Nuaym'n, Saîd b. Ebî Hilâl'den bildirdiine göre Abdullah b. Amr,

Ka'bu’l-Ahbâr'a: "Bana, Muhammed'in ve ümmetinin vasflann bildir

deyince, Ka'b öyle karlk verdi: "Hz. Ahmed ve ümmetinin Allah'n

kitabnda: Çokça hamd eden, her hayr ve erre kar Allah'a hamd eden, her

tepede Allah' ululayan, her menzilde Allah' tebih eden, sesleri semada

yanklanan, kayadaki bal arlannn çkard ses gibi namazlarnda sesleri

çkan, namazda, meleklerin saf balad gibi saf tutan, savata da namazda

saf tuttuklan gibi saf tutan, Allah yolunda savaa çktklan zaman meleklerin

önlerinde ve arkalarnda güçlü mzraklarla durduu, Allah yolunda sava için

saf tuttuklarnda Yüce Allah'n, tpk kartallann yuvalanna gölge yapt gibi

gölge yapt ve Cibril yanlarna gelmeden önce sava meydanndan geri

çekilmeyen bir topluluk olduu zikredilmektedir."3

Taberânî ve Beyhakî, DelâiVde, Muhammed b. Yezîd es-Sekafî'nin öyle

dediini bildirir: Kays b. Haree ve Ka'bu'l-Ahbâr yola beraber çkp Sffîn’e

' A’râf Sur. 144
3 Ebû Nuaym (5/384 386).

J Ebû Nuaym (5/386).
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geldiklerinde Ka'b durup bir müddet baktktan sonra: “Bu toprakta, daha

önce hiçbir yerde dökülmedii ekilde Müslüman kan dökülecektir" dedi.

Kays: “Nereden biliyorsun? Bu dediin Allah'n gayb olarak tarif ettii bir

eydir" deyince, Kays: “Yeryüzünde, kyamet gününe kadar olacak ve çkacak

her ey, Yüce Allah'n Hz. Musa’ya indirdii Tevrat’ta mevcuttur" karln
verdi .

1

Abdullah b. Ahmed, Zevâidu'z-Zühd'de, Hâlid er-RbTnin öyle dediini

bildirir: “Allah’n indirilmi kitabnda, Hz. Osman b. Affân’n ellerini açm: «Ey

Rabbim! Beni mümin kullarn öldürdü» dediini okudum.” 3

Ahmed, Zühd’de, Hâlid er-RibTnin: “Tevrat'ta: «Ey Âdemolu! Allah'tan

kork. Doyduun zaman aç olan hatrla» yazldn okudum” dediini bildirir.

Ahmed’in bildirdiine göre Katâde der ki: Bize bildirildiine göre

Tevrat’ta: “Ey Âdemolu! Merhamet et ki sana da merhamet edilsin.

Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Sen kullanma merhamet

etmezken, nasl benim merhametimi umarsn?" yazldr.

Ahmed ve Ebû Nuaym, el-Hilye'de, Mâlik b. Dinar'n: Tevrat'ta: “Ey

Âdemolu! Huzurumda alayarak namaza durmaktan aciz olma. Ben, senin

kalbine yaklaan Allah'm. Beni görmeden nurumu gördün” yazldr. Mâlik

ekledi: “Bundan kast, müminin namazdayken hissettii huzurdur.”3

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Vehb b. Münebbih’in: "Tevrat’ta u dört âyet

yazldr: Danmayan piman olur. Bakalarna el açmayan nimeti

dierlerinden daha çok hak eder. Fakirlik, kzl ölümdür ve bakasna nasl

davranrsan sana da öyle davranlr."4

Ahmed ve Ebû Nuaym'n bildirdiine göre Hayseme der ki: Tevrat'ta: “Ey

Âdemolu! Kendini ibadetime ver, böyle yaparsan kalbini zenginlikle

doldurur, fakirliini gideririm. Eer böyle yapmazsan kalbini meguliyetle

’ Taberânî 18/345, 346 (878) ve Beyhakî (6/476).
1 Abdullah b. Ahmed (sh. 128).

J Ebû Nuaym (2/359).

4 Ebû Nuaym (4/48).
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doldururum ve fakirliini gidermem" yazldr .

1

Ahmed, Zühd’de, Beyân’n öyle dediini bildirir: Bana ulatna göre

Tevrat'ta: "Ey Âdemolu! Ufak bir knnt sana yeter, bir bez parças seni

örter, bir oda seni banndnr” yazldr.

1

Ahmed, Vuheyb el-Mekkî’nin öyle dediini bildirir: Bana bildirildiine

göre Tevrat'ta öyle yazldr: "Ey Âdemolu! Kzdn zaman Beni hatrla ki,

Ben de kzdm zaman seni hatrlayaym da helak ettiklerimle beraber seni

de helak etmeyeyim. Zulme uradn zaman Benim yardmmla yetin. Benim

sana yardmm, senin kendine olan yardmndan daha hayrldr.”3

Ahmed, Ebu'l-Hasan'n öyle dediini bildirir. "srâiloullan Hz. Musa'ya

gidip: "Tevrat bize büyük geliyor. Bize bütün Tevrat’takileri toplayan daha

kolay bir ey bildir” deyince, Yüce Allah Hz. Musa'ya: "Kavmin senden ne

istedi?” diye sordu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Sen daha iyi bilirsin” karln
verince, Yüce Allah: "Ben sen, onlann durumunu bana bildirmen, benim sana

emrettiklerimi de onlara bildirmen için gönderdim” buyurdu. Hz. Mûsa:

"Benden, Tevrat’takileri de kapsayan daha kolay bir ey istediler ve Tevrat'n

kendilerine büyük geldiini iddia ettiler" deyince. Yüce Allah: "Onlara de ki:

Miras konusunda birbirinize zulmetmeyiniz. Hiçbir köle evinize izin almadan

girmesin. Namaz için abdest alnan durumlarda, yemek için de abdest

alnsn." srailoullar bunlan çok basit gördüler, ama daha sonra bunlan da

yerine getirmediler. Resûlullah Maiiafa ««ifem) öyle buyurdu:
"
Siz u alt eyi

yapmay kabul edin, ben de sizin cennete girmenizi kabul edeyim (cennete

girmenize kefil olaym): Konuan kii yalan söylemesin. Söz veren sözünden

dönmesin. Kendisine bir ey emanet edilen emanete ihanet etmesin. Ellerinizi,

gözlerinizi ve cinsel organlarnz (haramdan) koruyunuz."

Ahmed, Mâlik b. Dinar'n öyle dediini bildirir: Tevrat'ta öyle okudum:

"lmi artann sknts artar.” Yine Tevrat’ta: "Günah ileyen komusu olup

onu engelemeyen, komusunun günahna ortaktr” yazldn okudum .

4

’ EbûNuaym (4/116, 117).

J Ahmed <sh. 12).

3 Ahmed (sh. 5)

4 Ahmed (sh. 103, 104, ikinci kjsm)-
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Ahmed’in bildirdiine göre Katâde der ki: Tevrat'ta: "Ey Âdemolu! Beni

hem anyor, hem unutuyorsun. Hem Bana çaryorsun, hem Benden

kaçyorsun. Ben sana rzk verirken sen bakasna kulluk ediyorsun" yazldr .

1

Abdullah b. Ahmed, Velîd b. Amr'n öyle dediini bildirir: Bana ulatna

göre Tevrat'ta öyle yazldr: "Ey Âdemolu! Elini kmldat sana bir rzk kaps

açaym. Sana emrettiim eylerde Bana itaat et. Sen, yararna olacak eyi

nereden bileceksin !"
2

Abdullah, Ukbe b. Ebî Zeyneb'in öyle dediini bildirir: Tevrat'ta öyle

yazldr: "Âdemogluna bel balama. Çünkü Âdemolu hiçbir ey deildir, sen

ölmeyecek olan diriye tevekkül et." Yine Tevrat'ta: "Allah'n, kendisiyle

konutuu Musa bile ölmüken ölmeyecek olan kimdir?” yazldr.

Ahmed'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki: "Yüce Allah'n Hz.

Mûsa'ya indirdikleri arasnda unun da olduunu gördüm: "Dünyay sevene

Allah buzeder. Dünyaya buzedeni Allah sever. Dünyaya deer verene Allah

deer vermez, dünyaya deer vermeyene Allah deer verir."

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Urve der ki: Tevrat'ta öyle yazldr:

"Yüzün güleç, sözün tatl olsun. Böyle yapmakla insanlar seni onlara bata
bulunanlardan daha çok severler."3

bn Ebî eybe, Urve’den bildiriyor: Bana ulatna göre Tevrat'ta: "Nasl

merhamet ederseniz, öyle merhamet olunursunuz" yazldr.

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki: srailoullar için

denizi yarana yemin ederim ki Tevrat'ta öyle yazldr: "Ey Âdemolu!

Rabbinden kork. Anne babana iyi davran, akrabalarnla alakan kesme. Böyle

yaparsan ömrünü uzatr, kolayn daha kolaylatrr ve zorluklar senden

uzaklatnrm.”

bn Ebî eybe, Kürdüs es-Sa'lebî’nin öyle dediini bildirir: Tevrat'ta:

"(Allah'tan) sakn ki, sen de korunasn. Saknmak takvadadr. Merhamet edin

1 Ahmed (sh. 106).

2 Abdullah b. Ahmed (sh. 85).

3 bn Ebl eybe (8/333).

4 bn Ebî eybe (8/340. 341).
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ki merhamet olunasnz. Tövbe ediniz ki tövbeniz kabul edilsin" diye yazldr.’

Hakîm, Nevâdiru'l-Usul’da, Ebu'l-Cevzâ'nn öyle dediini bildirir:

Tevrat’ta: "Eer yaamak ve yakîni ilme kavumak istersen, her an dünya

ehvetlerine galip gelmeye al. eytan, dünya ehvetlerine galip gelen

kiinin gölgesinden bile korkar" yazldn okudum.

Taberânî, Sünte’de ve Ebu’-eyh, Ka'b'n öyle dediini bildirir "Yüce

Allah, Hz. Mûsa’ya Tevrat' yazmak istedii zaman Cibril'e: "Cennete gir ve

Cennet aaçlanndan iki levha getir" buyurdu. Cibril cennete girince cennet

aaçlarndan, krmz yakuttan olan bir aaç kendisini karlad. Cibril ondan

iki levha kesti ve aaç Yüce Allah'n Cibril’e verdii emri yerine getirmesine

izin verdi. Cibril levhalar alp Rahmân'n huzuruna vannca, Yüce Allah onlar

eliyle ald ve Yüce Allah onlara dokununca levhalar nura dönütüler. Ar'

altnda nurdan bir nehir vardr. Ar' tamakla görevli melekler bu nehrin,

Allah, mahlukat yaratt zamandan bu yana nereden geldiini ve nereye

gittiini bilmezler. Allah bu nehirden mürekkep alnca nehir kurudu ve akmaz

oldu. Yüce Allah, kendi eliyle levhalar Mûsa’ya yazp verdi ve Hz. Musa

levhalar alnca taa dönütüler. Hz. Musa srailoullanna ve Hz. Hârun’a

kzgn bir ekilde dönüp, Hz. Harun’u sakalndan ve bandan tutup çekmeye

balad. Hz. Hârun: "Ey anamn olu! Bu kavim beni zayf buldu. Nerdeyse

beni öldüreceklerdi. Buna ramen ben, beni dinlemeden: «srâiloullannn

arasn ayrdn» demenden korktum" deyince, Hz. Mûsa Rabbinden mafiret

ve kardei için de balanma diledi. Hz. Mûsa o zaman levhalan elinden yere

atnca krlmlard.

Ahmed’in Zühd’de, Ka'bu'l-Ahbâr’dan bildirdiine göre Hz. Mûsa

duasnda: "Allahm! Tevrat'la kalbimi yumuat ve onu ta gibi kat yapma"

derdi .

2

bn Ebî eybe'nin Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Mûsa, içinde

birçok eyi toplayan bir amel isteyince, kendisine: "nsanlann seninle nasl

dost olmasn istediine bak, sen de onlarla böyle dost ol” denildi .
3

’ bn Ebî eybe (14/65).

1 Ahmed (sh. 67) 'Tövbeyle kalbimi yumuat" lafzyla.

3 bn Ebî eybe (13/215)
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bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “Bunlar

kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini almalarn emret. Yaknda size,

yoldan çkmlarn yurdunu göstereceim " 1

âyetindeki kuvvetle tutmaktan

kast, ciddiyetle ve skca sarlmaktr. Yoldan çkmlardan kastedilen ise

kafirlerdir.

1

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Bunlar kuvvetle tut,

kavmine de onun en güzelini almalarn emret. Yaknda size, yoldan

çkmlarn yurdunu göstereceim"3 âyetindeki kuvvetle tutmaktan kast,

ciddiyetle sanlmaktr. Hz. Mûsa'ya, levhalara kavminin sarldndan daha

ciddiyetle sanlmas emredilmitir/

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde “Bunlar kuvvetle tut,

kavmine de onun en güzelini almalarn emret. Yaknda size, yoldan

çkmlarn yurdunu göstereceim"5
âyetini açklarken: “Yüce Allah,

kullannn, emirine ciddiyetle ve skca sarlmalarn sever" demitir.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Rabî b. Enes’in, "Bunlar kuvvetle

tut ..."
6
âyetinden kastedilen, Allah’a itaat etmektir, dediini bildirir .

7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Süddî’den bildirdiine göre “Bunlar

kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini almalarn emret. Yaknda size,

yoldan çkmlarn yurdunu göstereceim"8
âyetinden kastedilen, levhalar

ciddiyet ve bütün gücüyle tutmak, içindekileri en güzel ekilde almaktr .
9

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

Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen, “Yaknda size, yoldan

' A'râf Sur. 145
1 bn Ebî Hâtim 5/1565, 1566 (8970, 8981).

i A’râf Sur. 145
4 bn Cerir (10/439, 440).

> Araf Sur. 145
6
A'râf Sur. 145

7 bn Ebî Hâtim 5/1565 (8976).
8
A'râf Sur. 145

9 bn Ebî Hâtim 5/1565, 1566 (8972, 8974).
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çkmlarn yurdunu göstereceim"

1

sözünden kastedilen, yoldan çkmlarn

âhirette varacaklar yerdir.

1

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine

göre âyette geçen, “Yaknda size, yoldan çkmlarn yurdunu

göstereceim"

3

sözünden kastedilen, yoldan çkmlarn dünyadak

yurtlardr/

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre âyette

geçen, “Yaknda size, yoldan çkmlarn yurdunu göstereceim"'

sözündeki yurttan kastedilen cehennemdir .

6

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre saîd b.

Cübeyr, “Yaknda size, yoldan çkmlarn yurdunu göstereceim"7 âyetim

açklarken: “Yoldan çkmlann yurdu, Hz. Mûsa için yükseltildi ve Hz. Mûsa

onu gördü" demitir .

8

Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen yurttan

kastedilen Msr'dr.

lijL ^ i jr

Jtr* bji b ^ 4^^' Js^ bjd 0\j 4i ^ $
4Lp jj\Sj ÜJUL <JJâ •J-4*^

''Yeryüzünde haksz yere büyüklük taslayanlan,

âyetlerimden yüz çevirteceim. Onlar bütün âyetleri

görseler yine de inanmazlar; doru yolu görseler, yol olarak

benimsemezler; azgnlk yolunu görseler, hemen onu yol

edinirler. Bu, onlarn mucizelerimizi yalan saymalar ve

1 A raf Sur. 145
2 bn Kbî I i illim 5/1566 (8978).

3 A’râf Sur. 145

4 Abdurre/zâk (1/236) ve bn Ebî Hâtim 5/1566 (8979).

s A’râf Sur 145
fc bn F.bî I lâtim 5/1566 (8978).

7 A'râf Sur. 145
8
Saîd b. Mansûr,

( Tefsir . 963) ve bn Ebî Hâlim 5/1566 (8975)



Âyet: 148 • Hz. Musa 551

onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir."

(A'râf Sur. 1 46)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen

"Yeryüzünde haksz yere büyüklük taslayanlar, âyetlerimden yüz

çevirteceim...
1,1

sözündeki yüz çevirtmekten kast, onlarn âyetleri

düünmelerine engel olmaktr.

2

bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Cüreyc’in, "Yeryüzünde haksz yere

büyüklük taslayanlar, âyetlerimden yüz çevirteceim ..."3 sözünü

açklarken: "Göklerin, yerin ve bunlardaki âyetleri (i'câz) düünmekten ve

ibret almaktan yüz çevirteceim, mânâsndadr” dediini bildirir.

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süfyân b.

Uyeyne, "Yeryüzünde haksz yere büyüklük taslayanlar, âyetlerimden yüz

çevirteceim ..."4 sözünü açklarken: "Onlann Kur'ân’ anlamalann

engelleyeceim, mânâsndadr” demitir.

5

bjd tyt <>?

r+4% V

"Mûsa’nn ardndan milleti, ziynet takmlarndan, canlym
gibi böûren bir buza heykeli yaparak onu tanr edindiler.

O buzann kendileriyle konumadn ve yol da
göstermediini görmediler mi? Onu tanr olarak benimseyip

kendilerine yazk ettiler." (A'râf Sur. 148)

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

Mücâhid, "Musa'nn ardndan milleti, ziynet takmlarndan, canlym gibi

böüren bir buza heykeli yaparak onu tanr edindiler ..."
6

âyetini

' A’râf Sur. 146

’ bn Ebî Hâtim 5/1567 (8982).

3 A'râf Sur. 146
4 A'râf Sur. 146
5 bn Ebî Hâtim 5/1567 (8983).
b
A'râf Sur. 148
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açklarken: "Buzay yaptklan zaman Sâmirî, buzann üzerine Cibril'in

atnn ayak izinden alm olduu bir avuç topra atmt” demitir.

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Katâde, "Musa'nn ardndan milleti, ziynet takmlarndan, canlym
gibi böüren bir buza heykeli yaparak onu tanr edindiler ...'

1

âyetini

açklarken öyle dedi: " srâiloulian Firavun'un kavminden süs eyas ödünç

almlard. Sâmiri, bu süs eyalarn toplayp eriterek bir buza yapt. Allah bu

buzay eti, kan olan ve böüren bir buzaya çevirdi ."
2

TastPnin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: (ji$â> ü l^- Sl«s)
3

ifadesinin ne anlama geldiini sorunca, bn Abbâs: "Buzann böürmesidir”

karln vermitir. Nâfi': "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

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

âirin:

“Sanki Muâviyc b. Bekr oullan

slam a kar seker vakti böüren bu2alar gibidir dediini bilmez

misin?”4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Buza sadece bir defa

böürmütür. Yüce Allah’n: "O buzann kendileriyle konumadn ...

görmediler mi?'5 buyurduunu görmüyor musun?” demitir .

6

bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre âyette geçen (ji^O kelimesi

ses mânâsndadr.

’ A'râf Sur. 148
1 Abdurrezzâk (1/236) ve bn Ebî Hatim 5/1568 (8988).

3 A'râf Sur. 148

4 El-tkân'da (2/72) geçtii üzere et-Tastî.

5 A'râf Sur. 148
6
ibn Ebî Hâtim 5/1569 (8992).
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li[) li^yj ^ \^> ii ijjj {+>.•$ c5*

}' ri Û jiki

"Elleri böründe, çaresiz kalp, kendilerinin saptm
olduklarn görünce: «Eer Rabbimiz bize anmaz ve bizi

balamazsa, and olsun ki mahvoluruz» dediler."

(A’râf Sur. 1 4fl)

bnu'l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Elleri böründe, çaresiz

kalp, kendilerinin saptm olduklarn görünce..."' sözünden kastedilen,

saptm olduklarn anlamalandr.

C/ tâ üL-ip <*ji Ji\^ grj UJj

fl
tâ ^ 1 ^\yj

stâj yjibM Jti\j y\

SIj bu Ö\

5-Jikj pjii ^
"Mûsa, kzgn ve üzgün bir halde kavmine dönünce:

«Benden sonra arkamdan ne kötü iler yapmsnz!
Rabbinizin emrini (beklemeyip) acele mi ettiniz?» dedi.

Tevrat levhalarn yere att ve kardeinin (Harun'un) ban
tutup kendine doru çekmeye balad. (Kardei): «Anam
olu! Bu kavim beni cidden zayf gördüler ve nerede ise

beni öldüreceklerdi. Sen de dümanlan bana güldürme ve

beni bu zalim kavimle e tutma!» dedi." (AYaf Sur. so)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, deiik yollarla bn

Abbâs'tan bildirdiine göre (laJ) kelimesi üzgün mânâsndadr .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, "Mûsa, kzgn ve üzgün bir

halde kavmine dönünce..." âyetini açklarken: "Hz. Mûsa, Tur dana çkt
zaman kavminin yaptklanna üzülmütü" demitir.

’ A’râf Sur. 149
1 bn Cerîr (10/450) ve bn Ebî Hatim 5/1569 (8994, 8995).
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bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre (ÜL) kelimesi üzgün

mânâsndadr. Zuhruf sûresinde geçen (tî^T Uli )

1

kelimesi ise kzdrmak

mânâsndadr. (L,î) kelimesi, kzmak ve üzülmek mânâsnda kullanlr .

2

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre (ûJ)

kelimesi tasa mânâsndadr.

3

Ebu'-eyh, Ebu'd-Derdâ'nn: “Esef, gazabn ötesinde ve ondan daha ar
bir durumdur" dediini bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: “Esef, çok

kzmaktr" demitir.

Ahmed, Abd b. Humeyd, Bezzâr, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî,

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan, Resûlullah'n (saliaflahu aleyh««M öyle

buyurduunu nakleder: "Allah Mûsaya merhamet etsin. Bir eyi gözüyle

görmek, duymak gibi deildir. Rabbi ona kavminin fitneye dütüünü haber

verince, Musa levhalar elinden atmad. Onlarn fitneye dütüünü gözleriyle

görünce ise levhalar yere att ve levhalarn bir ksm krld."*

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “Hz. Mûsa kzd zaman

sangndan ate çkard" dedi.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’n:

“Hz. Mûsa levhalan atnca knldlar ve sadece altda biri kald" dediini

bildiriyor.

5

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yüce Allah levhalarda

Hz. Mûsa'ya her eyden bir öüt yazd ve her eyi uzun uzadya açklad. Hz.

Mûsa levhalar atnca Yüce Allah bu levhalardan yedide altsn kaldrd ve

geriye sadece yedide biri kald. Yüce Allah’n: "Onlardak yazda Rablerinden

’ Zuhruf Sur. 55
J bn Ebî Hâtim 5/1569 (8996).

1 bn Ebî Hâtim 5/1569 (8997).

4 Ahmed 4/260, 261 (2448), Bezzâr (Kefu'l-Estâr 200), bn Ebî Hâtim 5/1570 (8998), bn
Hibbân (6213, 6214), Taberânî (12451), el-Evsafta (25). Müsned’in muhakkikleri hadisin

sahih olduunu söylemitir.
5 bn Ebî Hâtim 5/1570 (8999).
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korkanlar için hidayet ve rahmet (haberi) vard"' buyruu geriye kalan bir

levhadadr."

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Resûlullah'a [»laiiahu

aleyhi veullem) Seb’ul-Mesâni verilmitir. Bunlar da uzun olan sûrelerdir. Hz.

Mûsa’ya ise alt levha verilmitir. Hz. Mûsa levhalan atnca bunlarn ikisi

kaldrld» sadece dört tanesi kald."

Ebu'-eyh, Rabî’in, "...Tevrat levhalarn yere att ..."
2
sözünü açklarken

öyle dediini bildirir: Bize ulatna göre levhalardan, insanlarn bilmemesi

gereken ve "Kyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yamuru O

indirir, rahimlerde bulunan O bilir, kimse yarn ne kazanacan bilmez ve

hiç kimse nerede öleceini bilemez. Allah üphesiz bilendir, her eyden

haberdardr"3 âyetinde geçen be ey kaldnlmtr.

Ebû Nuaym, el-Hlye’de, Mücâhid veya SaTd b. Cübeyr'in öyle dediini

bildirin “Levhalar zümrüttendi. Hz. Mûsa onlan yere atnca levhalardaki

tafsilat gitmi, sadece hidayetle ilgili bölüm kalmtr."*

bnu'l-Münzir bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: "Bana ulatna göre

Hz. Mûsa'ya verilen levhalar dokuz taneydi. Bunlardan iki tanesi kaldrlm ve

yedi tane kalmtr."

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

Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen zalimlerden kast, bv. zaya

tapanlardr.

5

’ A’râfSur. 154
1
A'râf Sur. 150

3 Lokman Sur. 34
4 EbÛ Nuaym (9/49).

5 bn Ebî Hatim 5/1570 (9001).
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"Buzay tann olarak benimseyenler Rablerinin öfkesine ve

dünya hayatnda alçakla urayacaklardr; iftira edenleri

böylece cezalandrrz." (AVaf sUr. 1 52)

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

eyh'in Eyyûb'dan bildirdiine göre Ebû Klâbe, "Buzay tanr olarak

benimseyenler Rablerinin öfkesine ve dünya hayatnda alçakla

urayacaklardr; iftira edenleri böylece cezalandrrz"
1

âyetini okuyup: "Bu,

kyamet gününe kadar iftira eden her kiiyi zelil edecei cezadr" demitir.

2

bn Râhûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali der ki: "Yüce Allah'n, "Buzay
tanr olarak benimseyenler Rablerinin öfkesine ve dünya hayatnda

alçakla urayacaklardr; iftira edenleri böylece cezalandrrz" 3

buyurduunu duyduk. Biz onlann (bize) iftira ettiini görüyoruz ve bu

iftiralarnn cezasn göreceklerdir.”

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân, "ftira edenleri böylece

cezalandrrz" 3
âyetini açklarken: "Her bid'at sahibi zelildir” demitir .

6

Beyhakî, $u'abu'l-mân'da, Süfyân b. Uyeyne'nin öyle dediini bildirir:

"Her bid’atçinin zelil olduunu görürsün. Yoksa Yüce Allah'n, "Buzay tanr

olarak benimseyenler Rablerinin öfkesine ve dünya hayatnda alçakla

urayacaklardr; iftira edenleri böylece cezalandrrz" 7 buyurduunu

duymadn m?” 8

1

A’râf Sur. 152

* Abdurrezzâk (1/236) ve bn Ebî Hâtim 5/1571 (9004).

3 A’râf Sur. 152

* el-Metâlibu'l-Âli/e'de (3979) geçtii üzere bn Râhûye.
5 A’râfSur. 152
6 bn Ebî Hâtim 5/1571 (9008).

7 Araf Sur. 152
8 Beyhakî (9522).
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne: “Yeryüzünde bid’atçi

olan hiç kimse yoktur ki zillet onun her yann kaplamasn. Bunun böyle

olduu Allah’n Kitab’nda geçmektedir" deyince: “Nerede geçmektedir?"

diye sordular. Süfyân: “Yüce Allah'n, «Buzay tanr olarak

benimseyenler...»' âyetini duymadnz m?" cevabn verdi. Onlar: “Ey Ebû

Muhammedi Bu âyet buzaya tapanlara has bir ayettir" deyince, Süfyân:

“Hayr. Ondan sonrasn okuyunuz. Âyetin devamnda «...iftira edenleri

böylece cezalandrrz»2
buyrulmaktadr. Bu, kyamet gününe kadar her

iftirac ve bid’atçiyi kapsamaktadr" cevabn verdi.

"Kötülük ileyip ardndan tövbe edenler ve inananlar

bilsinler ki Rabbin, bu hareketlerinin ardndan onlar
üphesiz balar ve merhamet eder/' (A'râf Sur. 153)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Mes’ûd’a, bir kadnla zina ettikten

sonra onunla evlenenin durumu sorulunca: “Kötülük ileyip ardndan tövbe

edenler ve inananlar bilsinler ki Rabbin, bu hareketlerinin ardndan onlar

üphesiz balar ve merhamet eder" 3 âyetini okudu.

<+>-jj çljSlI p cJkJ. UJj

"Mûsa, öfkesi yatnca, bir nüshasnda Rablerinden

korkanlar için doru yol ve rahmet yazl olan levhalar

aidi." (A’râf Sur. 154)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yüce Allah, Hz.

Musa'ya, Tevrat’ zebercedden yedi levha üzerinde verdi. Onda her eyin

açklamas ve Tevrat'taki öütler yazlyd. Onlan alarak gelince

’ A'râf Sur. 152
1

A'râf Sur. 152

3 A'râf Sur. 153
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srâiloullarnn buzaya taptn gördü ve Tevrat' elinden atnca da

levhalar parçalandlar. Hz. Mûsa, Harun'a yönelerek bandan tutup kendine

doru çekmeye balad. Allah, bu levhalardan yedide altsn kaldrd, geriye

sadece yedide biri kald. Hz. Mûsa'nn kzgnl geçince: “Bir nüshasnda

Rablerinden korkanlar için doru yol ve rahmet yazl olan levhalar ald"’

Hz. Mûsa'nn ald levhalarda, daha önceki âyetlerde geçen açklamalardan

bahsedilmemitir."

Cj'j jli UJj ÜJÜLj oy Jlilj

VJ û| 14 *4^1 jâ U- &tft cip JJ ^ CJ
L*p-jlj liJ liiJj »LîJ Lj tilr.:»

“Mûsa tayin ettiimiz vakitte kavminden yetmi adam seçti.

Onlan o müthi deprem yakalaynca Mûsa dedi ki: Ey

Rabbim! Dileseydin onlan da beni de daha önce helak

ederdin. çimizden birtakm beyinsizlerin iledii (günah)

yüzünden hepimizi helak edecek misin? Bu i, senin

imtihanndan baka bir ey deildir. Onunla dilediini

saptmrsn, dilediini de doru yola iletirsin. Sen bizim

sahibimizsin, bizi bala ve bize ac! Sen balayanlann
en iysisin!" (AVaf s ur. 155)

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

“Mûsa tayin ettiimiz vakitte kavminden yetmi adam seçti. Onlar o

müthi deprem yakalaynca Mûsa dedi ki: Ey Rabbim! Dileseydin onlar da

beni de daha önce helâk ederdin, içimizden birtakm beyinsizlerin iledii

(günah) yüzünden hepimizi helâk edecek misin? Bu i, senin imtihanndan

baka bir ey deildir. Onunla dilediini saptrrsn, dilediini de doru

yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bala ve bize ac! Sen

balayanlarn en iyisisin" âyetini açklarken öyle dedi: “Yüce Allah Hz.

Mûsa'ya kavminden yetmi kiiyi seçmesini emretmiti. Hz. Mûsa yetmi kii

1 A raf Sur. 154
1
A’râf Sur. 155
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seçip Rablerine dua etmek için yola çktlar. Dualar arasnda: “Allahm!

Bizden önce kimseye vermediin ve bizden sonra kimseye vermeyecein bir

ey ver” duas da vard. Yüce Allah onlarn bu duasn kerih gördü ve

kendilerini bir sarsnt yakalad. Bunun üzerine Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Eer

isteseydin onlar daha önce de helak ederdin. Bu sarsnt, Senin dilediine

isabet ettirecein, dilediinden savacan bir azaptr” dedi .

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, “Musa tayin ettiimiz vakitte

kavminden yetmi adam seçti ..."
1
âyetini açklarken öyle dedi: “Onlar,

Hârun ile beraber Allah'n emrini yerine getirmeleri için seçti. Ancak

sarsntya tutulunca kavimlerini yakalayan imek onlara da isabet etti.”

Abd b. Humeyd , Ebû Sa'd vastasyla Mücâhid'in, “Mûsa tayin ettiimiz

vakitte kavminden yetmi adam seçti ..."3 âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: “Hz. Mûsa yetmi kiiyle Yüce Allah'a dua ederek balarndaki belay

kaldrmas için çknca dualar kabul edilmeyip kendilerini sarsnt yakalad

zaman, Hz. Mûsa, kavminin yapt masiyeti kendilerinin de yaptn anlad.”

Ebû Sa’d der ki: Muhammed b. Ka'b el-Kurazî bana: “Bu yetmi kii

kavmini çirkin ilerden alkoymadklar ve iyilii emretmedikleri için dualar

kabul edilmemi, kendilerini sarsnt yakalam ve ölmülerdir. Daha sonra ise

Yüce Allah onlar diriltmitir” dedi.

Abd b. Humeyd, er-Rakkâî’nin yeeni FadI b. sa'nn öyle dediini

bildirir: Bir gün srailoullan Hz. Mûsa'ya: “Sen bizim amcamz olu ve bizden

deil misin? Rabbinle konutuunu da iddia etmiyor musun? Allah' açkça

görmedikçe sana iman etmeyiz” dediler. Bu art yerine getirmedikçe iman

etmeyi kabul etmemeleri üzerine Yüce Allah Hz. Mûsa'ya: “Kavminden

yetmi kii seç” diye vahyetti. Hz. Mûsa kavminin en hayrllanndan yetmi

kii seçti ve onlara: “Yola çknz” dedi. Yola çktklarnda güç

yetiremeyecekleri eylerle karlatlar ve onlar bir sarsnt yakalad. Hz.

Mûsa’ya: “Ey Mûsa! Bizi geri çevir” dediklerinde Hz. Mûsa: “Benim sizi geri

çevirme yetkim yok. Siz bir ey istemitiniz ve istediiniz de geldi” dedi. Bu

yetmi kiinin hepsi öldü ve: “Ey Mûsa! Geri dön!” denildi. Hz. Mûsa öyle

1 bn Cerîr (10/469) ve bn Ebî Hâtûn 5/1574 (9023).
1 A raf Sur. 155
3 A’râf Sur. 155



560 ZAA'râfSûresig

dedi: “Ey Rabbim! Nereye döneceim. “Ey Rabbim! Dileseydin onlar da

beni de daha önce helak ederdin. çimizden birtakm beyinsizlerin iledii

(günah) yüzünden hepimizi helâk edecek misin? Bu i, senin imtihanndan

baka bir ey deildir. Onunla dilediini saptrrsn, dilediini de doru
yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bala ve bize ac! Sen

balayanlarn en iyisisin! Bize, bu dünyada da iyilik yaz âhirette de.

üphesiz biz sana döndük." Allah buyurdu ki: Kimi dilersem onu azabma

uratrm; rahmetim ise her eyi kuatr. Onu, saknanlara, zekât verenlere

ve âyetlerimize inananlara yazacam."' krime der ki: “O zamandan,

rahmet, bu ümmet için yazlmtr."

Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, Men âe ba'de'l-mevt’te, bn Cerîr, bn

Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hz. Ali der ki: Hz. Hârun'un eceli

gelince Yüce Allah Hz. Musa'ya: “Sen, Harun ve olu dadaki maaraya

gidiniz. Ben Hârun’un cann alacam" diye vahyetti. Hz. Mûsa, Hz. Hârun ve

olu gidip maaraya girince bir divan gördüler. Hz. Mûsa divana uzanp kalkt

ve: “Bu yer ne kadar güzelmi ey Hârun!" dedi. Hz. Hârun divana uzannca

Yüce Allah onun cann ald. Hz. Mûsa ve Hz. Hârun'un olu üzgün bir ekilde

isrâiloullarna dönünce, kendisine: “Hârun nerede?" diye sordular. Hz.

Mûsa: “Vefat etti" cevabn verince, srailoulan: “Onu sen öldürdün. Onu

sevdiimizi biliyordun” dediler. Hz. Mûsa: “Yazklar olsun size! Yüce

Allah'tan, onu benim yardmcm yapmasn istemiken, kendisini öldürecek

miyim!? Eer onu öldürecek olsaydm, olu beni brakr myd?" deyince,

Onlar: “Onu bizden kskandn için öldürdün" karln verdiler. Hz. Mûsa

yetmi kiiyi seçip yola çknca, yolda iki kii hastaland. Hz. Mûsa onlara bir

hat çizdi ve Hz. Hârun'un olu ve isrâiloullanyla yola devam etti. Hz.

Hârun'un yanna geldiklerinde Hz. Mûsa: “Ey Hârun! Seni kim öldürdü?" diye

sordu. Hz. Hârun: “Kimse öldürmedi, ecelimle öldüm" cevabn verince,

onlar: “Ne yapacaz ey Mûsa! Rabbine dua et de bizi peygamber yapsn”

dediler. Bunun üzerine hem kendileri, hem de yolda hastalanp yolda kalan iki

kiiyi sarsnt yakalad. Hz. Mûsa kalkp Rabbine dua ederek: “Ey Rabbim!

Dileseydin onlar da beni de daha önce helâk ederdin. çimizden birtakm

beyinsizlerin iledii (günah) yüzünden hepimizi helâk edecek misin ?" 2

’ A raf Sur. 155,156
2
A'râf Sur. 155
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dedi. Bunun üzerine Yüce Allah onlar tekrar diriltti ve bu yetmi kii

kavimlerine peygamber olarak geri döndüler.

1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Nevf el-Himyerî

der ki: Hz. Mûsa, Rabbiyle bulumak için kavminden yetmi kii seçince Yüce

Allah Hz. Musa'ya: "Yeryüzünü sizin için mescid ve temiz yapacam, lahi

huzuru sizinle beraber evlerinizde klacam, Tevrat' ezbere okumanz

salayacam, her erkek, kadn, hür, köle, küçük ve büyük onu ezbere

okuyabilecek” buyurdu. Hz. Mûsa onlara: "Yüce Allah, yeryüzünü sizin için

mescid ve temiz kld” deyince, srailoulan: "Kiliselerden baka yerde namaz

klmak istemiyoruz” karln verdiler. Hz. Mûsa: "Sekîne'yi (ilahi huzuru)

sizinle beraber evlerinizde kld” deyince, srailoullan: "Sekîne'nin, eskiden

olduu gibi tabutta (sandkta) olmasn istiyoruuz” karln verdiler. Hz.

Mûsa: "Tevrat' ezbere okumanz salad. Onu her erkek, kadn, hür, köle,

küçük ve büyük onu ezbere okuyabilecek” deyince, srailoullan: "Biz

Tevrat’ ona bakarak okumak istiyoruz” karln verdiler. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Kimi dilersem onu azabma uratrm; rahmetim ise her eyi

kuatr. Onu, saknanlara, zekât verenlere ve âyetlerimize inananlara

yazacam. Yanlarndaki Tevrat ve Incil'de yazl bulduklar o elçiye, o

ümmî Peygamber'e uyanlar (var ya), ite o Peygamber onlara iyilii

emreder, onlar kötülükten meneder, onlara temiz eyleri helâl, pis eyleri

haram klar. Arlklarn ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O Peygamber'e

inanp ona sayg gösteren, ona yardm eden ve onunla birlikte gönderilen

nur'a (Kuriân'a) uyanlar var ya, ite kurtulua erenler onlardr"
2
buyurdu.

Hz. Mûsa: "Ben, Sana kavmimden bir heyetle geldim, onlarn hediyesini

bakasna verdin. Beni o ümmetin peygamberi yap” deyince, Yüce Allah:

"Onlann peygamberi kendilerindendir” buyurdu. Hz. Mûsa: "Beni o

ümmetten yap” deyince, Yüce Allah: "Sen onlara yetiemeyeceksin”

buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Ben, Sana kavmimden bir heyetle geldim,

onlarn hediyesini bakasna verdin” deyince Yüce Allah, kendisine:

"Musa'nn milletinden bir topluluk hakk gösterirler ve onunla

hükmederlerdi "3 buyurdu. Bunun üzerine Hz. Mûsa raz oldu.

’ bn Cerîr (10/470) ve bn Ebî Hatim 5/1573 (9018).
1
A'râf Sur. 156, 157

> A raf Sur. 159
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Nefv der ki: “Sizin gyabnzda sizin için ahitlik eden ve bakasnn

hediyesini size veren Rabbinize hamd etmeyecek misiniz?"
1

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Nevf el-Bikâlî'nin öyle dediini bildirir: Hz.

Musa, kavminden yetmi kii seçtii zaman onlara: "Allah için yürüyünüz ve

Ondan dileyiniz" dedi. Yüce Allah'tan, Hz. Mûsa'nn istedii baka, kavminin

istedii bakayd. Yüce Allah’n Hz. Mûsa'ya vaadettii Tur dana
vardklarnda, Hz. Musa onlara: “Allah'tan dileyiniz" dedi. Onlar: “Allah' bize

açkça göster” deyince, Hz. Mûsa iki defa: “Yazklar olsun size! Allah'tan

bunu mu istiyorsunuz!?” karln verdi. Onlan “stediimiz budur. Bize

Allah' açkça göster” deyince, kendilerini bir sarsnt yakalad ve yere

serildiler. Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Sana, srailoullanmn en hayrls olan

yetmi kiiyle geldim. Onlarn yanna yanmda bir kii bile omadan m
döneceim? O zaman srailoullar ile ne yapacam. Beni öldürmezler mi?"

dedi. Hz. Mûsa’ya: “Sen, istediini söyle" denilince, Hz. Mûsa: “Ey Rabbim!

Onlar tekrar diriltmeni istiyorum" karln verdi. Yüce Allah onlar

diriltince, hem Hz. Mûsa, hem onlar Yüce Allah'tan dilediklerini bildiremediler

ve bu dua, bu ümmete nasib oldu ."
2

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebû Saîd er-Rakkâî'nn,

“Mûsa tayin ettiimiz vakitte kavminden yetmi adam seçti ..."3 âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: “Seçilen kiiler otuz yandan fazla, ama krk

yana girmemi kiilerdi. Bu sebeple otuz yan geçenin cahillii ve gençlii

gitmi olur. Krk yana girenin ise aklnda bir eksiklii olmaz ."4

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

göre Mücâhid, “Mûsa tayin ettiimiz vakitte kavminden yetmi adam

seçti ..." 5 âyetini açklarken öyle dedi: “Hz. Mûsa, Rabbiyle bulumak için

1 bn Cerir 810/489, 490) ve bn Ebî Hâtim 5/1579 (9053).
1 bn Ebî Hâtim 5/1574, 1575 (9020, 9025, 9029).

} A'râf Sur. 155
4 bn Ebî Hâtim 5/1574 (9022). bn Ebî Hâtim'in rivayeti: "Yirmi yan geçmi, ama

krk yana basmam kiilerdi. Yirmi yama girmi kiinin cahillii ve çocukluu bitmi

demektir" eklindedir.
5 A'râf Sur. 155
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yetmi kii seçti. Onlar sarsnt yakalaynca yetmii de öldüler, sonra Allah

onlan tekrar diriltti."
1

bn Ebîeybe, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye,

âyette geçen (dili) kelimesinden kastedilenin snama, imtihan olduunu

söylemitir.

Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen (dili)

kelimesinden Allah’n dilemesi kastedilmitir.

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre Hz. Musa: "Ey Rabbim!

Kendilerine buzaya tapmalarn söyleyen u Sâmirî'dir. Ona ruhu kim

üfledi?" deyince, Yüce Allah: "Ben" cevabn verdi. Bunun üzerine Hz. Musa:

"Ey Rabbim! O zaman bunlar Sen dalalete düürdün” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in Râid b. Sa'd'dan bildirdiine göre Hz. Musa Rabbiyle

olan bulumasna gidince, Yüce Allah: "Ey Musa! Kavmin, senden sonra

fitneye dütüler" buyurdu. Hz. Mûsa: "Ey Rabbim! Onlar Firavun’dan

kurtarmana, denizden geçirmene ve nimetler vermene ramen nasl fitneye

düerler?" diye sorunca, Yüce Allah: "Ey Mûsa! Senden sonra, böürtüsü

olan bir buzay ilah edindiler" buyurdu. Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! O buzaya

kim can verdi?" diye sorunca, Yüce Allah: "Ben" cevabn verdi. Hz. Mûsa: "O

zaman ey Rabbim! Onlan Sen dalalete düürdün" deyince, Yüce Allah: "Ey

Mûsa! Ey peygamberlerin ba! Ey hikmetli kiilerin babas! Ben onlann

kalbinde böyle (bir eye yatknlk) gördüm ve bunu onlara kolaylatrdm"

buyurdu.

Abd b. Humeyd
,
Ebû Ömer el-Adenî, Müsned’öe, bn Cerîr ve Ebu'-

eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz. Mûsa'nn seçtii yetmi kiiyi

sarsntnn yakalamasnn sebebi, buzay ilah kabul etmemelerine ramen
buna engel olmamalandr."3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî eybe'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Bize

ulatna göre Hz. Mûsa'nn seçmi olduu yetmi kii, bakire kzlann

’ bn Ebî Hatim 5/1575 (9026. Son ksmn).
1 bn Ebî Hâtûn 5/1568 (8989).

’ Metâlibu'l-Âliye'de (3981) geçtii üzere Ebû Ömer ve bn Cerir (10/472).
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ördüü temiz elbiseleri giyip, yamurlu gecenin sabahnda vahaya çkarak

Allah’a dua ediyorlard. Vallahi! 0 zaman onlarn istedii her eyi Yüce Allah

bu ümmete vermitir.”

Ebu'-eyh, Ebu’l-Esved Muhammed b. Abdirrahman’n: “Hz. Musa’nn

seçmi olduu yetmi kii, saç ve sakallarnn siyaha boyamalaryla

tannmaktayd” dediini bildirir.
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“Bize, bu dünyada da iyilik yaz, âhirette de. üphesiz biz

sana döndük." Allah buyurdu ki: Kimi dilersem onu
azabma uratrm; rahmetim ise her eyi kuatr. Onu,

saknanlara, zekât verenlere ve âyetlerimize inananlara

yazacam. Yanlarndaki Tevrat ve ncil de yazl bulduklar

o elçiye, o ümmî Peygambere uyanlar (var ya), ite o

Peygamber onlara iyilii emreder, onlar kötülükten

meneder, onlara temiz eyleri helâl, pis eyleri haram klar.

Arlklarn ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O
Peygambere inanp ona sayg gösteren, ona yardm eden ve

onunla birlikte gönderilen nûr'a (Kur'ân'a) uyanlar var ya,

ite kurtulua erenler onlardr." (AYâf Sur. i56, 157 )

Saîd b. Mansûr’un bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yüce Allah, Hz.

Musa’nn, "...bu dünyada da iyilik yaz âhirette de ..."
1

eklindeki isteini

A'râf Sur. 156



Âyet: 156, 157 • O'nun Tevrat'taki Vasflan 565

vermedi ve: "Kimi dilersem onu azabma uratrm; rahmetim ise her eyi

kuatr. Onu, saknanlara, zekât verenlere ve âyetlerimize inananlara

yazacam. Yanlarndaki Tevrat ve Incil'de yazl bulduklar o elçiye, o

ümmî Peygamber'e uyanlar (var ya), ite o Peygamber onlara iyilii

emreder, onlar kötülükten meneder, onlara temiz eyleri helâl, pis eyleri

haram klar. Arlklarn ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O Peygamber'e

inanp ona sayg gösteren, ona yardm eden ve onunla birlikte gönderilen

nûr'a (KuKân'a) uyanlar var ya, ite kurtulua erenler onlardr"
1

buyurdu."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime, "Bize, bu dünyada da iyilik yaz

âhirette de ..."
2
âyetini açklarken: “Yüce Allah o zamandan, rahmetini bu

ümmete yazmtr” dedi .

3

Ebu'-eyh’in bn Cüreyc'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, mafiret mânâsndadr.

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

kanallarla bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen tfjJb lij) sözü,

“Sana tövbe ettik" mânâsndadr/

bn Ebî eybe'nin Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre âyette geçen (

eüj illi) sözü, “Sana tövbe ettik" mânâsndadr .

5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Arapça ilminde insanlann en

bilgilisi olan Ebû Vecze es-Sa’dî: “Vallahi! Araplardan hiç kimsenin bu kelimeyi

(üü) eklinde kullandn bilmiyorum” deyince, kendisine: “Ya nasl

kullanyor?" diye soruldu. Bunun üzerine Ebû Vecze (üi*) eklinde (o) harfi

esreli olarak kullanlr. Mânâs da «sana meylettik» demektir" dedi .

6

Abdurrezzâk, Ahmed, ZühcTde, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-

eyh, Hasan(- Basrî) ve Katâde'nin, “Rahmetim ise her eyi kuatr"7
âyetini

1 Araf Sur. 156, 157
2
A’râf Sur. 156

i bn Ebî Hatim 5/1576 (9036).

* bn Cerîr (10/479, 480) ve bn Ebî Hatim 5/1577 (9041).

5 bn Ebî eybe (13/540).
6 bn Ebî Hatim 5/1577 (9042).

7 A’râf Sur. 156
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açklarken: “Allah’n rahmeti dünyada iyileri ve kötüleri kuatr. Kyamet günü

ise sadece takva sahiplerine hastr” dediini bildirir.

1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Atâ, “Rahmetim ise her eyi kuatr" 2

âyetini açklarken: "Allah’n rahmeti, dünyada bütün yarattklann

kapsamaktadr” demitir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Smâk b. Fadl’n yannda:

“Hangi ey daha büyüktür?” denilip, gökler ve yerin varlndan bahsedildi. O

ise susmu konumuyordu. Kendisine: “Ey Ebu’l-Fadl! Sen ne dersin?” diye

sorulunca: "Hiçbir ey Allah’n rahmetinden büyük deildir. Yüce Allah,

“Rahmetim ise her eyi kuatr"3 buyurmaktadr” dedi .

4

Ahmed, Ebû Dâvud, el-Bâverdî, Taberânî, Hâkim ve Diyâ el-Makdisî,

Cündüb b. Abdillah el-Becetî’nin öyle dediini bildiriyor: Bir bedevi gelip

devesini çökerttikten sonra onu balad, sonra Resûlullah'n (siiaiiaiu aleyhi »selim)

ardnda namaz kld, sonra yüksek sesle: “Ey Allahm! Bana ve Muhammed'e

merhamet et ve ikimize olan bu rahmetine hiçbir kimseyi ortak etme!” dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (saUlahu aleyhi mahra): "Geni olan bir rahmeti daralttn.

Yüce Allah yüz rahmet yaratm ve yeryüzüne bir rahmet indirmitir. nsanlar,

cinler ve hayvanlar onunla birbirlerine merhametli davranyorlar. Doksan

dokuz rahmeti ise katnda brakmtr." buyurdu .

5

Ahmed ve Müslim, Selmân’dan, Resûlullah'n MisiMu aleyhi »saiiam) öyle

buyurduunu nakleder: "Yüce Allah’n yüz rahmeti vardr. Bu yüz rahmetten

biriyle yaratlmlar birbirlerine merhametli davranr, vahi hayvanlar

yavrularna efkat gösterirler. Doksan dokuz rahmetini ise kyamet günü için

brakmtr."b

bn Ebî eybe’nin, Selmân’dan onun sözü olarak, bn Merdûye, Hatîb, el-

Müttefik ve’l-Müteferrik'te Selmân’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

' Abdurrezzâk (1/243) ve bn Ebî Hâtim 5/1578 (9047).

‘
A'râf Sur. 156

5 A raf Sur. 156
4 bn Ebî Hatim 5/1578, 1579 (9049).

5 Ahmed 31/99 (18799), Ebû Dâvud (4885), Taberânî (1667) ve Hâkim (1/56, 57). Zayf

hadistir (bak: Elbânî, Daîf Sünen Ebî Dâvud, 1041).

6 Ahmed 39/124, 125 (23720) ve Müslim (2753).
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(saiiaiiahü aleyhi veseiiem): "Yüce Allah gökleri ve yeri yaratt zaman yüz rahmet

yaratmtr. Bu rahmetlerin her biri gökle yer aras kadardr. Bunlardan bir

tanesini yeryüzüne indirmitir ve mahlûkat bu rahmetle birbirlerine merhamet

ederler, anne çocuuna efkat gösterir. Bununla kular ve vahi hayvanlar su

içer ve mahlûkat bununla yaar. Kyamet günü olunca bu rahmetini

mahlûkatndan çeker ve takva sahiplerine verip bu rahmetin üzerine doksan

dokuz rahmetini de koyar” buyurduktan sonra: “Rahmetim ise her eyi

kuatr. Onu, saknanlara, zekât verenlere ve âyetlerimize inananlara

yazacam"1

âyetini okudu .

2

Taberânî'nin Huzeyfe b. el-Yemân'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Canm elinde olana yemin ederim ki, dininde

facir, yaaynda ahmak olan cennete girecmeyeektir. Canm elinde olana

yemin ederim ki, günah sebebiyle cehennemin kendisini yakt kii cennete

girecektir. Canm elinde olana yemin ederim ki. Yüce Allah kyamet günü öyle

mafiret edecek ki, blis bile belki kendisine de rahmet edilir umuduyla

uzanacaktr.
"

3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müsned’öe, Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme, bn Hibbân

ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Peygamber Mallahu aleyhi vesellem) öyle

buyurdu: "Cennet ve cehennem övünüp, cehennem: «Ey Rabbim! Bana,

zorbalar, krallar ve halkn ileri gelenleri giriyorlar» dedi. Cennet: «Ey Rabbim!

Bana, fakirler, zayflar ve miskinler giriyor» dedi. Bunun üzerine Yüce Allah

cehenneme: «Sen Benim azabmsn. Dilediimi seninle azaplandrrm»,

cennete de: «Sen Benim rahmetimsin ve her eyden genisin. kinize de

doluncaya kadar girilecek» buyurdu."*

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû Bekr el-Huzelî der ki:

“Rahmetim ise her eyi kuatr" 3 sözü nazil olduu zaman blis: “Ben de o

1

A'raf Sur. 156
1 bn Ebî eybe (13/182) ve Hatîb (224).

3 Taberânî (3021), M. el-Evsat (5227). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/216) der ki:

"Ravilerden Sa'd b. Tâlib Ebû aylân', Ebû Zür'a ve bn Hibbân güvenilir bulmutur

ama bu kiide zayflk vardr."
4 Ahmed 17/163, 164, 18/267, 277 (11099, 1174, 11754), Abd b. Humeyd (

El-Müntehab .

906), Ebû Ya'lâ (1172, 1313), bn Huzeyme, et-Tevhid (119, 121, 134) ve bn Hibbân (7454).

Müsned'in muhakkikleri hadisin sahîl olduunu söylemitir.

5 A’râf Sur. 156
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bir eydenim” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, âyetin: "...Onu, saknanlara,

zekât verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacam " 1 bölümünü indirdi

ve rahmetini blis’ten çekip ald .

2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî der ki: "Rahmetim ise her eyi

kuatr" 3 sözü nazil olduu zaman blis: "Ey Rabbim! Ben de o bir eydenim”

dedi. Bunun üzerine Yüce Allah,: "...Onu, saknanlara, zekât verenlere ve

âyetlerimize inananlara yazacam "4 buyruuyla öncekini neshetti.

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Cüreyc’in öyle dediini bildirir:

"Rahmetim ise her eyi kuatr"5 sözü nazil olduu zaman blis: "Ben de o

bir eydenim” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Onu, saknanlara, zekât

verenlere...yazacam"6
buyurdu. Yahudiler: "Biz saknyor ve zekat

veriyoruz” deyince, Yüce Allah: "Yanlarndaki Tevrat ve ncil'de yazl

bulduklar o elçiye, o ümmî Peygamber'e uyanlar (var ya), ite o

Peygamber onlara iyilii emreder, onlar kötülükten meneder, onlara

temiz eyleri helâl, pis eyleri haram klar. Arlklarn ve üzerlerindeki

zincirleri indirir. O Peygamber'e inanp ona sayg gösteren, ona yardm

eden ve onunla birlikte gönderilen nûr’a (KuKân'a) uyanlar var ya, ite

kurtulua erenler onlardr"7
âyetini indirdi ve Yüce Allah rahmetini blis ve

Yahudi'lerden ayrp Muhammed ümmetine has kld.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Katâde’den buna benzer bir

rivâyette bulunmutur .

8

Beyhakî, u' abu'l-mân'da, Süfyân b. Uyeyne'nin öyle dediini bildirir:

"Rahmetim ise her eyi kuatr"9 sözü nazil olduu zaman blis boynunu

uzatp: "Ben de o bir eydenim” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Onu,

’ A’râf Sur. 156
1 bn Ebî Hatim 5/1579 (9050).

3 A'râf Sur. 156
4 A'râf Sur. 156
5 A'râf Sur. 156
6
A'râf Sur. 156

7 A'râf Sur. 157

* bn Cerîr (10/484, 485).

9 A'râf Sur. 156
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saknanlara, zekât verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacam"'

buyurdu. Yahudiler ve Hristiyanlar boyunlarn uzatp: “Biz Tevrat ve ncire

iman ediyor ve zekat veriyoruz" deyince, Yüce Allah rahmetini blis ve

Yahudilerden ayrp Muhammed ümmetine has kld ve: "Yanlarndaki Tevrat

ve Incil'de yazl bulduklar o elçiye, o ümmî Peygamber'e uyanlar (var ya),

ite o Peygamber onlara iyilii emreder, onlar kötülükten meneder, onlara

temiz eyleri helâl, pis eyleri haram klar. Arlklarn ve üzerlerindeki

zincirleri indirir. O Peygamber'e inanp ona sayg gösteren, ona yardm

eden ve onunla birlikte gönderilen nûr'a (Kur'ân'a) uyanlar var ya, ite

kurtulua erenler onlardr" 1
buyurdu. 5

Bezzâr, Müsned’de, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Hz. Mûsa, Rabbinden bir ey istedi, Yüce Allah o eyi Hz.

Muhammed'e verdi. Yüce Allah'n, "Mûsa, tayin ettiimiz müddette

milletinden yetmi kii seçti; onlar sarsnt tutunca dedi ki: "Rabbim!

Dileseydin daha önce beni ve onlar yok ederdin, aramzdaki beyinsizlerin

yaptklarndan ötürü bizi yok eder misin? Bu, Senin imtihanndan baka

birey deildir, bununla dilediini saptrr, dilediini doru yola iletirsin;

bizim dostumuz ensin; bizi bala, bize merhamet et. Sen

balayanlarn en iyisisin. Bize, bu dünyada da iyilik yaz âhirette de.

üphesiz biz sana döndük'"’ âyetlerinde belirttii ve Hz. Musa'nn

Rabbinden istedii her eyi bu ümmete yazmtr .

5

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

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, "...Onu, saknanlara, zekât

verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacam "6
âyetini açklarken: “Yüce

Allah rahmetini bu ümmete yazmtr" dedi .

7

Hâkim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Mûsa dua edince, Yüce Allah

onun duasna karlk kendisine yetmi kii gönderdi ve duasn da Hz.

’Arâf Sur. 156
1
A’râf Sur. 157

3 Beyhakî (379).

4 A’râf Sur. 155, 156

5 Bezzâr {Kefu'l-Estâr 2213).
6 A'râf Sur. 156
7 bn Ebî eybe (1 1/503), bn Cerîr 810/483) ve bn Ebî Hâtim 5/1580 (9055).
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Muhammed’e iman edip tabi olanlara verdi. Yüce Allah: "...bizi bala ve

bize ac! Sen balayanlarn en iylsisin
”1 duasn, saknanlara, zekat

verenlere ve Hz. Muhamed’e tabi olanlara yazmtr.

2

bn Cerîr, bn Abbâs'n, "...Onu, saknanlara, zekât verenlere ve

âyetlerimize inananlara yazacam"3 âyetini açklarken: "Saknanlardan

kastedilen irke dümekten saknanlardr” dediini bildirir .

4

Ebu’-eyh, Saîd b. Cübeyr'in, “...Onu, saknanlara, zekât verenlere ve

âyetlerimize inananlara yazacam "5
âyetini açklarken: "Burada kastedilen

Hz. Muhammed'in ümmetidir. Hz. Musa: “Keke Ahmed’in ümmetinin

zamanna kadar yaasaydm” deyince, Yahudiler, Hz. Mûsa’ya: "Allah,

yarattklanna sonra azab m eder?” diye sorunca, Yüce Allah: "Ey Musa! Ekin

ek!” diye vahyetti. Hz. Musa (ekini ekti ve): "Ektim” deyince, Yüce Allah (ekin

olgunlanca): "Onu biç!” buyurdu. Hz. Musa: "Biçtim" deyince, Yüce Allah:

"Onu döv!" buyurdu. Hz. Musa: "Dövdüm” deyince, Yüce Allah: "imdi onu

savur” buyurdu. Hz. Musa: "Savurdum” deyince, Yüce Allah: "Geriye ne

kald?” buyurdu. Hz. Mûsa: "Sadece ie yarar ksm kald” karln verince,

Yüce Allah: "Ben de yarattklanmdan sadece ie yaramayanlar (hayrszlan)

azaplandracam” buyurdu.

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir:

Kendisine (Hz. Ali'ye) Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer sorulunca: "Bunlar, Hz.

Musa’nn Rabbinden yetmi kiinin içinde olmasn istedii iki kiidir. Allah

onlan Hz. Mûsa’ya deil Hz. Muhammed’e vermitir” deyip: "Mûsa, tayin

ettiimiz müddette milletinden yetmi kii seçti ..."
6
âyetini okudu .

7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali der ki: Cuma günü Cibrîl

Mescidu'l-Haram'a inip sancan Mescidu'l-Haram’a diker. Dier melekler de

insanlarn Cuma namaz kldklar dier mescitlere gidip bayrak ve

sancaklann o mescitlerin kapsna dikerler. Sonra gümüten sayfalar,

’ A'râf Sur. 155

* Hâkim (2/322).

* A'râf Sur. 156
4 bn Ccrir (10/487).

s A'râf Sur. 156
6
A'râf Sur. 155

7 bn Ebî Hâtim 5/1580 (9059).
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altndan kalemleri açp ilk gelen kiiyi bata olmak üzere cumaya geli

srasna göre yazarlar. Cumaya erken gelenler yetmi kiiye ulanca sayfalar

dürülür ve bu kiiler, Hz. Mûsa’nn kavminden seçmi olduu yetmi kii gibi

olurlar. Hz. Musa'nn kavminden seçmi olduu kiilerde peygamberdi.” 1

bn Merdûye’nin Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber Miilahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurdu:
"
Bizder(bu ümmetten) yetmi kii Cuma namaz için gidince,

Hz. Musa'nn, Rabbiyle bulumak için seçtii yetmi kii gibi veya onlardan

daha üstün olurlar."
2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ibrâhim en-Nehaî,

"Yanlarndaki Tevrat ve Incil'de yazl bulduklar o elçiye, o ümmî

Peygamber'e uyanlar ..."3 âyetini açklarken: “Hz. Muhamed okuma ve

yazmay bilmezdi” demitir.

4

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine

göre âyette geçen ümmî peygamberden kastedilen, okumas ve yazmas

olmayan Hz. Muhammed'dir.

5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs der ki: Birgün

Resûlullahisailaiiahu aleyhi veseliemi yanmza sanki bizimle veda eder gibi çkt ve: "Ben,

ümmi olan peygamber Muhammed'im. Ben, ümmi olan peygamber

Muhammed’im. Ben, ümmi olan peygamber Muhammed'im. Benden sonra

peygamber gelmeyecektir. Bana sözlerin ilki, sonu ve az sözle çok ey ifade etme

özellii verildi. Cehennemin bekçilerini ve Ar' tayanlar bildim. Aranzda

olduum müddetçe beni dinleyip itaat ediniz. Aranzdan alndm zaman ise

Allah’n Kitabna sarlp, helalini helal, haramn da haram kabul ediniz"

buyurdu .

6

1

Tahricu Ehâdîsu'l-hyâ'da (1/426) geçtii üzere bn Merdûye. Irâkî, senedinin zayf

olduunu söylemitir.
1 Taberânî, M. el-Evsat (5802). Heysem!, Mecmuu ’z-Zevâid'de (2/176) der ki:

"Ravilerden Ahmed b. Bekr el-Bâlisî hakknda Ezdi: "Uydurma hadis rivayet ederdi"

demitir."

3 Araf Sur. 157
4 bn Ebî Hâtim (5/1581, "Okumay bilir, ama yazamazd" lafzyla).

5 bn Ebî Hâtim (5/1581).
6 Ahmed 11/179 (6606). Hadisin muhakkikleri senedinin zayf olduunu söylemitir.

Elbârû, Silsiletu ’s-Sahîha'ya (3/460) bakn.
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bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Merdûye bn

Ömer’den, Resûlullah'n (saiidiahu aleyhi «Hilem): "Biz, ümmi bir ümmetiz. Yazmay ve

hesab bilmeyiz. Bir ay da u kadardr" buyurup eliyle alt defa iaret edip,

bunlann birinde parmann birini yumdu. (Yani bir ayn, yirmi dokuz gün

olduunu ifade etti).'

Ebu’-eyh, Mücâlid vastasyla, Avn b. Abdillah'tan babasnn öyle

dediini bildirir: "Hz. Peygamber (saiiaiBhu aleyhi veaeiiem) vefat etmeden önce okudu

ve yazd.” (Mücâlid der ki: "Bunu a'bî'ye anlattmda: "Doru söylemi.

Arkadalanmzn da böyle dediini duydum” karln verdi.'

bn Sa'd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Katâde, "Yanlarndaki Tevrat ve Incil'de yazl bulduklar o elçiye, o ümmî

Peygamber'e uyanlar ..."3 âyetini açklarken: "Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi yotIM

emailini, özelliklerini ve peygamberliini yanlanndaki Tevrat'ta

görüyorlard” demitir .

4

bn Sa’d'n bildirdiine göre Katâde der ki: "Baz (kutsal) kitaplarda

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) vasflannn öyle geçtiini örendik: "Allah'n

Resûlü Muhammed, kat ve kaba olmayan, çarlarda barmayan, kötülüe

kötülükle karlk vermeyen ama afedip balayan, ümmeti her hal

üzereyken hamdeden.”5

bn Sa'd ve Ahmed, bedevilerden bir adamdan öyle bildirir: Resûlullah

(saitailafau aleyh' ««M zamannda Medine'ye satmak için bir ey götürdüm.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiiem), Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer'in arasnda yürürken

onlarla karlatm ve pelerinden gittim. Tevrat’ açm, ölmek üzere olan

çok güzel olu için okuyan bir Yahudi'nin yanna uradlar ve Resûlullah (saiBiiahu

aleyhi veseiiem): "Tevrat' indiren hakk için söylemeni istiyorum. Benim vasflarm

ve gönderileceimi Tevrat'ta görüyor musun?" diye sordu. Adam bayla:

"Hayr” iareti yapnca olu: "Tevrat' indirene yemin olsun ki, senin

’ bn Ebî eybe (3/85), Buhârî (1913), Müslim 1080 (15), Ebû Dâvud (2319), Nesâî

(2139, 2140) ve S. et-Kübrâ (5884).

1 Beyhakî (7/42) Beyhakî, hadisin kopuk olduunu söyledi. Ravileri arasnda zayf ve

meçhul kiiler vardr.

3 A’râf Sur. 157
4 bn Sa'd (1/362, 363), bn Cerîr (10/492) ve bn Ebî Hâtim (5/1582).

5 bn Sa'd (1/362).
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vasflarn ve gönderileceini Tevrat’ta görüyoruz. ahitlik ederim ki Allah'tan

baka ilah yoktur ve Muhammed de Onun peygamberidir" dedi. Bunun

üzerine Resûlullah (saiiaiiabu aleyh. vHseiiBm): "Yahudiyi kardeinizin yanndan kaldrn"

buyurdu ve çocuun kefenini kendisi tedarik edip namazn kld .

1

bn Sa’d, Buhârî, bn Cerîr ve Beyhakî, Delâil'de, Atâ b. Yesâr'n öyle

dediini bildirir: Abdullah b. Amr b. Âs ile karlatm ve ona: "Resulullah'n

sfatlarn bana bildir" dedim. Abdullah öyle karlk verdi: "Bildireyim.

Allah'a yemin ederim o, Tevrat'ta, Kur’ân- Kerim'de yer alan baz sfatlan ile

nitelendirilmitir: “Ey Peygamber! üphe yok ki, Biz seni bir ahid, bir

müjdeleyici ve bir uyanc olarak gönderdik. Bir de ümmîlere bir koruyucu

snak olarak sen benim kulum, elçimsin. Ben sana el-Mütevekkil adn
verdim. Sen, ne sert ne kabasn. Çar pazarlarda da banp çarmazsm
Kötülüe kötülükle karlk vermez, ama affeder ve balarsn. Yüce Allah da

onun vastasyla «Lâ ilâhe illallah» demeleri suretiyle o eri milleti

dorultmadkça, onun vastasyla kör bir takm gözleri, sar bir takm

kulaklan ve örtülü kalpleri açmadkça cann almayacaktr.

ibn Sa'd, Dârimî, Müsned'de, Beyhakî, Delâil'de ve bn Asâkir, Abdullah b.

Selâm'n öyle dediini ibldirir: Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh, ««iem) Tevrat'taki

vasflan öyledir: "Ey Peygamber! üphe yok ki, Biz seni bir ahid, bir

müjdeleyici ve bir uyarc olarak gönderdik. Bir de ümmîlere bir koruyucu

snak olarak sen benim kulum, elçimsin. Ben sana el-Mütevekkil adn
verdim. Sen, ne sert ne kabasn. Çar pazarlarda da barp çarmazsm
Kötülüe kötülükle karlk vermez, ama affeder ve balar. Yüce Allah da

onun vastasyla «Lâ ilâhe illallah» demeleri suretiyle o eri milleti

dorultmadkça, onun vastasyla kör bir takm gözleri, sar bir takm

kulaklan ve örtülü kalpleri açmadkça cann almayacaktr." 3

Dârimî, Ka’b(u'l-ahbâr)'n öyle dediini bildirir: Tevrat'n ilk satrnda:

"Allah'n Resûlü Muhammed, seçilmi kulumdur. Ne sert ne kaba, ne de

çarlarda çanp baran, ne kötülüe kötülükle karlk veren biridir. O,

affedip balayan biridir. Mekke’de doacak, Medine'ye hicret edecek,

1 bn Sa'd (1/185) ve Ahmed 38/476, 477 (23492). Müsned'in muhakkikleri hadisin

senedinin zayf olduunu söylemitir.
1 bn Sa'd (1/362), Buhârî (2125, 4838), bn Cerir (10/491, 492) ve Beyhakî (1/373- 375).

3 bn Sa'd (1/360, 361), Dârimî (1/5), Beyhakî (1/376) ve bn Asâkir (3/387, 388).
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Mülkü am'da olacaktr" yazldr. kinci satrnda ise öyle yazldr:

"Muhammed, Allah'n Resûlüdür. Ümmeti çokça hamdeden, Allah'a iyi

hallerinde ve skntl anlannda hamd ederler. Her menzilde Allah’a hamd

ederler, her tepede onu yüceltirler. Güne'i gözetirler ve vakti gelince, bir

çöplükte olsalar bile namazlann klarlar. Ortalanna (bellerine) îzâr kuanr,

kenar organlarn (el-kol ve ayaklarn) temizlerler. Geceleyin göün

boluunda sesleri ar sesi gibidir.'”

bn Sa'd, Dârimî ve bn Asâkir, Ebû Kurra'dan bildirir: bn Abbâs, Ka’bu'l-

Ahbâr'a: "Tevrat'ta Resûlullah'n (saUaiiahu aleyh. «seHemi vasflann nasl

bulmaktasn?" diye sorunca, Ka’b öyle karlk verdi: “Onun Tevrat'taki

vasflan öyledir: Abdullah’n olu Muhammed. Mekke'de doacak, Tâbe’ye

(Medine'y)e hicret edecek, mülkü am'da olacak. O ne çirkin söz söyleyen ve

çirkin i yapan biridir, ne de çarlarda banp çaran biridir. O kötülüe

kötülükle karlk vermez. Fakat affeder ve balar. Onun ümmeti çok

hamdeden bir ümmettir. Onlar her bolluk ve darlkta Allah'a hamdeder, her

yüksek yerde Allah' yüceltirler. Kenar organlann (el-kol ve ayaklann)

temizlerler. Ortalannda (bellerine) izâr kuanrlar. Namazlannda,

savalannda saf tuttuklan gibi saf tutarlar. Mescidlerindeki uultular, an

uultusu gibidir. Münâdilerinin (ezan okuyanlannn) sesi gök boluunda

duyulur."
2

Ebû Nuaym, Delâil’de ve Beyhakî, Delâil’de, Ümmu’d-Derdâ’nn öyle

dediini bildirin Ka'b(u’t-ahbâr)’a: "Tevrat’ta Resûlullah’n UaiiaUahu aleyhi veseiien)

vasflann nasl bulmaktasn?” diye sorduumda öyle cevap verdi: "Allah’n

Resûlü Muhammed. smi el-Mütevekkil'dir. Ne sert ve kaba, ne de çarlarda

banp çaran biridir. Kör olan gözleri açmak, sar olan kulaklara

duyurmak, eri olan dilleri düzeltmek ve insanlann, Allah'tan baka ilah

olmadna, onun tek olduuna ve ortann bulunmadna ahitlik etmeleri

için anahtarlar verilmitir. O, mazluma yardm eder ve zulme uramasna

engel olur." 3

1

Dâr,mî (1/5, 6).

2 bn Sa'd (1/360), Dârimî (1/6) vc bn Asâkir (1/185, 186).

5 Beyhakî (1/376, 377).
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Zübeyr b. Bekkâr, Ahbâru’l-Medine’âe ve Ebû Nuaym, DelâiVde, bn

Mes’ûd’dan, Resûlullah'n (sdiaiiahu aleyhi mailem) öyle buyurduunu nakleder:

"Benim (Tevrat'taki vasflarm) öyledir: Ahmed el-Mütevekkil. Doum yeri

Mekke'dir. Hicret edecei yer Taybe'dir. Sert ve kaba deildir. yilie iyilikle

karlk verir. Kötülüe kötülükle karlk vermez. Onun ümmeti çok hamdeden

bir ümmettir. Ortalarnda (bellerine) izâr kuanrlar. Kenar organlarn (el-kol

ve ayaklarn) temizlerler. Kitaplarm ezbere okurlar. Sava için saf tuttuklar

gibi namazlarnda saf tutarlar. Bana, kanlaryla (ehid olarak) yaklarlar.

Onlar geceleri rahip (kendini ibadete veren) gündüzlerin aslandrlar."

Ebû Nuaym, Ka’b(u'l-ahbâr)’n öyle dediini bildirir: Babam, Hz. Musa'ya

indirileni en çok bilen kiiydi ve bildii hiçbir eyi benden saklamazd. Ölüm

an geldii zaman beni çard ve öyle dedi: “Evladm! Bildiim hiçbir eyi

senden gizlemediimi bilirsin. Ancak senden zamannn yaklat

gönderilecek peygamberin vasflannn bulunduu iki sayfay senden

sakladm ve sana bunlan bildirmeyi istemedim. u yalanclann çkp

(peygamber olduunu iddia etmesinden ve) senin de onlara itaat etmenden

korkarm. Bu iki sayfay u gördüün delie koydum ve üzerini svadm.

Onlara imdi dokunma ve bakma. Allah senin haknda hayr dilerse ve o

peygamberi gönderirse ona tabi olursun.” Sonra babam vefat etti ve onu

defnettik. Benîm için o iki sayfaya bakmaktan daha sevindirici bir ey yoktu.

Svanm olan delii açp sayfalan çkardm ve içinde öyle yazl olduunu

gördüm:

“Allah'n Resulü Muhammed. Peygamberlerin sonuncusudur ve ondan

sonra peygamber yoktur. Doum yeri Mekke’dir. Hicret edecei yer

Taybe’dir. Sert ve kaba deildir. Çarlarda çarp barmaz. Kötülüe iyilikle

karlk verir. Affeder ve balar. Ümmeti çokça hamdeder. Onlar her halde

Allah'a hamd ederler. Dilleri her an tekbir getirir. Peygamberlerine de her

dümanla kar yardm edilir. Avret yerlerini ykarlar. Ortalarnda (bellerine)

izâr kuanrlar. Kitaplarn ezbere okurlar. Birbirlerine kar, kardein kardee

gösterdii gibi merhamet gösterirler. Onlar, ümmetler arasnda cennete

girecek ilk ümmettir.”

Allah'n diledii bir müddet bekledikten sonra Hz. Peygamber'in

Mekke'den çktn örendim. Onun gerçekten peygamber olduunu

anlamak için bekledim, sonra vefat ettiini, halifesinin de yerine geçtiini
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duydum. Ordular bize geldiinde ben: “Bunlann hayatlann ve amellerini

görmeden bu dine girmem” dedim ve doru olup olmadn anlamak için

slam’a girmeyi hep erteledim. Ömer b. el-Hattâb'n memurlar yanmza

gelip, onlarn ahitlerine olan sadakatlerini ve dümanlanna kar Allah’n

kendilerine nasl yardm ettiini görünce onlarn beklediim kiiler olduunu

anladm. Vallahi bir gece dammn üzerindeyken müslümanlardan bir adamn:

"Ey kendilerine kitab verilenler. Biz, birtakm yüzleri silip tannmaz hale

getirip de arkalarna çevirmezden, yahut Cumartesi sahiplerini

lanetlediimiz gibi, onlar da lânetlemezden önce, (gelin)

beraberinizdekini dorulayc olarak indirdiimize iman edin. Allah'n emri

mutlaka yerine gelir
"1

âyetini okuduunu duyunca, sabah olmadan yüzümün

çarplmasndan korktum. Artk benim için sabahn olmas kadar sevindirici bir

ey yoktu. Sabah olunca müslümanlarn yanna gittim.

Hâkim ve Beyhakî’nin, DelâiVde, Ali b. Ebî Tâlib’den bildirdiine göre bir

Yahudinin Hz. Peygamber’den bir miktar para alaca vard. Adam parasn

isteyince Resûlullah (saHaiiaho afeyf. vesEHem): "u an sana verecek param yok" buyurdu.

Adam: “Vallahi ey Muhammedi Param vermeden senden aynlmayacam”

deyince Resûlullah (saiiailehu aleyhi veselM: "O zaman ben de seninle otururum”

buyurup adamla oturdu. Resûlullah Msfehu aleyhi «seHem) öle, ikindi, akam, yats

ve sabah namazlann kld, o srada sahabe adam tehdid ediyorlard. Sahabe,

Resûlullah'a (sdlalUu aleyhi veseiiem): “Ey Allah’n Resûlü! Bir Yahudi mi seni

hapsediyor?” deyince Resûlullah (»iaiiahu aleyhi mailem):
"
Yüce Allah, anlamal olana

(zmmiye) veya baka birine hakszlk etmemi yasaklamtr

"

buyurdu. Gün

yükselince Yahudi müslüman oldu ve: “Malmn yansn Allah yolunda verdim.

Vallahi! Sana yaptm, senin Tevrat'taki vasfn görmek içindi. Tevrat'taki

vasfn öyledir: Abdullah’n olu Muhammed. Doum yeri Mekke'dir. Hicret

edecei yer Taybe'dir. Mülkü ise am’dadr. Sert ve kaba deildir. Çarlarda

çanp barmaz. Kötülüe iyilikle karlk verir. Kötü eyler yapmaz ve çirkin

söz söylemez .”2

bn Sa'd'n Zührî'den bildirdiine göre bir yahudi öyle dedi: Resûlullah’n

(uiiBiiBhu aleyhi millim) Tevrat'taki bütün vasflarn gördüm. Sadece yumuakln
göremedim. Bunun üzerine kendisine belli bir süre sonra hurma almak

’ Nisa Sur. 47
1 Hâkim (2/622) ve Beyhakî (6/280, 281).
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karlnda otuz dinar verdim ve ödeme tarihinden bir gün önce gidip: "Ey

Muhammedi Hakkm ver. Siz Abdulmuttalib oullan borcu uzatan bir

topluluksunuz" dedim. Hz. Ömer: "Ey pis yahudi! Eer Resûlullah'n Maiiahu aleyhi

»eseiiem) huzuru omasayd boynunu vururdum” deyince Resûlullah (saiiatiahu aie^

vesellem): "Allah seni balasn ey Ebu Hafs! Allah seni balasn ey Ebû Hafs!

Biz senden bundan baka türlüsünü görmek ihtiyacnda idik. Sen bana onun

üzerimde bulunan hakkn güzellikle ödememi söyleyecek, ona da hakkn

tahsilde yardma olmakla beraber alacan isterken daha nazik davranmasn

tavsiye edecektin" buyurdu ve benim cahilce hareketime kar sadece

yumuaklkla karlk verip: "Ey Yahudi! Senin hakknn ödeme günü ancak

yarn sabah girecektir" buyurdu. Sonra, Hz. Ömer'e: "Ey Ebû Hafs! Onu yarn

günün balanganda istedii hurma bahçesine götür ve eer beenirse

kendisine u kadar hurma ver. Ona söylediin sözlerden dolay da u kadar

daha hurma ver. Eer raz olmazsa ona bahçeden u kadar hurma ver" buyurdu.

Hz. Ömer, Yahudiyi bahçeye götürdü ve Yahudi hurmalan beenince, ona

Resûlullah'n (sallaiiahu aieyii veseiiem) söyledii miktan, söyledii fazlal verdi. Yahudi

hurmalarn alnca öyle dedi: "ahitlik ederim ki Allah'tan baka ilah yoktur

ve Muhammed de onun peygamberidir. Ey Ömer! Vallahi gördüün eyi

yapmamn sebebi, Resûlullah'n (sallaiiahu aleyhi «seiiem) Tevrat'ta geçen yumuak

huyluluk dndaki bütün vasflarn görmemdir. Bu gün de onun yumuak

huyluluunu denedim ve Tevrat’ta vasfedildii gibi olduunu gördüm. Bu

hurmalarn ve malmn yansnn müslümanlann fakirlerinin olduuna seni

ahit tutuyorum." Hz. Ömer: "Veya bazsnn?” deyince yahudi: "Evet

bazsnn” karln verdi. Bu Yahudinin, yüz yanda olan bir ihtiyar dndaki

bütün ailesi müslüman oldular. Sadece bu ihtiyar küfrüne devam etti.
1

bn Sa’d, Kesîr b. Murre'nin öyle dediini bildirir: Yüce Allah öyle

buyurur: "Size, ilerinde gevek ve tembel olmayan bir peygamber gelmitir.

O, "La ilâhe illallah" demeleri suretiyle kör olan gözleri açar, sar olan

kulaklara duyurur, örtülü kalpleri açar ve eri olan gelenekleri dorultur."
2

bn Sa'd'n bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Hz. Peygamber («HW«hj Bieyh

ybsüIM Yahudilerin ilim meclisine gitti ve: "Bana en âliminizi çkarnz

"

buyurdu. Onlar: "En âlimimiz Abdullah b. Sûriyâ'dr” deyince Resûlullah (sBBlahu

’bnSa'd (1/361).
1 bn Sa'd (1/362).
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Beyti vBSBiem) onunla ba baa kald ve dinin hakk, Allah’n kendilerine yedirdii

kudret helvas ve bldrcn eti yedirmesi, bulutlardan gölgeler yapmas

hürmetine doru söylemesini isteyerek:
"
Benim peygamber olduumu biliyor

musun?" diye sordu. Abdullah: “Vallahi evet. Öbürleri de benim bildiimi

biliyorlar. Senin vasflarn Tevrat’ta açkça belirtilmektedir; ama seni

kskanyorlar" cevabn verince Hz. Peygamber (uIMbIiu Berh «seiiem): "Sen neden

iman etmiyorsun?" diye sordu. Abdullah: "Kavmimle ters dümek

istemiyorum. Umarm ki sana tâbi olurlar ve ben de müslüman olurum"

dedi .

1

Taberânî, Ebû Nuaym ve Beyhakî, Feletân b. Âsm'n öyle dediini bildirin

Hz. Peygamber Matuhu Beyni «senem) ile beraberken bir adam geldi ve Resûlullah

(saiiaiiahu aieyti veselem) adama:
"
Tevrat' okuyor musun?" diye sordu. Adam: “Evet"

cevabn verince, Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesellem): "Peki ncil'i de okuyor musun?"

diye sordu. Adam: “Evet" cevabn verince Resûlullah MaMu aleyhi «»eiiem) adama

yemin verdirerek: "Beni, Tevrat'ta ve ncilde görüyor musun?" diye sordu.

Adam: “Senin vasflann, eklin ve çkna benzer eyler görüyoruz ve çkacak

kiinin bizden olmasn temenni ediyorduk. Sen çknca, bu kiinin sen

olmasndan korktuk ve baktmzda, Tevrat ve ncil’de vasflan belirtilen

kiinin sen olmadn gördük” dedi. Hz. Peygamber MaUahu aleyhi wMem): "Peki

neden?" diye sorunca, adam: “Onunla beraber ümmetinden hesaba

çekilmeyecek ve azab görmeyecek yetmi bin kiinin olduunu görüyoruz.

Senin yannda ise az sayda kii vardr" cevabn verdi. Bunun üzerine

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi reseiiem): "Canm elinde olana yemin ederim ki, o kii benim

ve onlar da benim ümmetimdir. Onlar yetmi bin kiiden ve yetmi bin kiiden

de daha fazladr" buyurdu .

2

bn Sa'd'n bn Abbâs'tan bildirdiine göre Kurey, Nadr b. el-Hâris, Ukbe

b. Ebî Muayt ve bakalann Medine yahudilerine gönderip: "Onlara

Muhammed'i sorun" dediler. Bunlar Medine’ye gelip: “çimizde olan bir olay

sebebiyle size geldik. Aramzda büyük söz söyleyen ve Rahmân’n elçisi

olduunu iddia eden yetim bir genç var" dediler. Yahudiler: “Bize vasrflann

söyleyiniz” deyince, Kurey heyeti onlara Resûlullah’n (sauaiiahu aleyh «seRem)

1 bn Sa'd/1/164).
2 Taberânî 18/332-334 (854, 855) ve Beyhakî (6/273). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de

(7/242): "ki kanaldan birinin ravileri güvenilirdir" demitir.
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vasflarn söylediler. Yahudiler: “Sizden ona tâbi olanlar kimlerdir” diye

sorunca, onlar: "Ayak takmmz” cevabn verdiler. Bunun üzerine

yahudilerin bir âlimi gülüp: “Bu, vasflann ve insanlar içinde kendisine

kavminin en çok dümanlk edeceini gördüümüz peygamberdir"' dedi .

1

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Vehb (b. Münebbih)’in öyle dediini bildirir:

srailoullanndan, Allah'a yüz yl isyan ettikten sonra ölen bir adam vard. Bu

adam ölünce kendisini alp bir çöplüe attlar. Yüce Allah Hz. Mûsa'ya: “Git ve

onun cenaze namazn kl” diye vahyedince Hz. Mûsa: “Ey Rabbim!

srailoullar, bu kiinin sana yüz yl isyan ettiine ahitlik yaptlar” deyince

Yüce Allah: "Bu kii böyleydi, ancak her Tevrat' açp Hz. Muhammed'in adna

baktnda onu öpüp gözlerine sürer ve salavat getirirdi. Bu sebeple onun bu

hareketine karlk verdim ve kendisini balayarak yetmi huri ile

evlendirdim” diye vahyetti .

2

bn Sa'd, Hâkim, Delâil’de Ebû Nuaym ve DelâiVde Beyhakî, Hz. Âie'nin

öyle dediini bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ncil’de: “Ne sert ve kaba, ne

de çarlarda çanp baran biridir. Kötülüe kötülükle karlk vermez, ama

affedip balar” eklinde vasfedilmitir .

3

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Cârûd b. Abdillah

Resûlullah'n (sBiiaiiahu aleyhi verilen) yanna gelip müslüman oldu ve: “Seni hak olarak

gönderene yemin ederim ki, senin vasflarn Incil'de gördüm ve Betûl’un

olu (Hz. sa) seni müjdelemitir" dedi.

bn Sa'd ve bn Asâkir, Mûsa b. Yâkub ez-ZemT vastasyla, Hayseme'nin

azatls Sehl'in öyle dediini bildirir: “Hz. Muhammed'in ncirdeki vasflann

okudum: O, ne ksa, ne de uzundur. Beyaz tenli, saçlarn ikiye ayrr, iki

omuzu arasnda peygamberlik mührü vardr. nsanlarla çok hediyeleir,

sadakay kabul etmez, merkebe ve deveye biner, koyun saar, yamal gömlek

giyer. Böyle yapan kii de kibirden arnr ve nitekim o da böyle yapyordu. O,

Hz. smail’in zürriyetindendir ve ad Ahmed'dir.”4

'bn Sa'd (1/165).
2 Ebû Nuaym (4/42).

5 bn sa'd (1/363), Hâkim (2/614 "sahih") ve beyhakî (1/3 77, 378).

4 bn Sa'd (1/363) ve bn Asâkir (3/389, 390)
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bn Ebî Hatim ve Ebû Nuaym'n, DelâiVde bildirdiine göre Vehb b.

Münebbih der ki: Yüce Allah, Hz. uayb'a: “Ümmi bir peygamber

göndereceim ve onunla sar kulaklar, örtülü kalpleri, kör gözleri açacam.

Onun doum yeri Mekke, Hicret yeri Taybe, mülkü (saltanat) ise am'dadr.

O tevekkül eden, seçilmi, yüceltilmi, sevgili, tercih edilmi kulumdur. O,

kötülüe, kötülükle karlk vermez, affedip balar, müslümanlara kar

merhametli, yarvusunu kaybeden hayvana, dul kadnn kucandaki yetim

çocua bile alar. Ne sert ve kaba, ne de çarlarda banp çaran biridir. Ne

kötülük yapar, ne de kötü söz söyler. O kadar sükunetle yürür ki, eer bir

kandilin yanndan geçse kandil sönmez, kuru kamn üstünde yürüse ayak

sesi duyulmaz. Onu müjdeci ve uyarc olarak göndereceim. Her güzellikte

onu destekleyeceim ve her güzel ahlâk ona vereceim. Sekineti onun libas,

iyilii iar, takvay vicdan, hikmeti sözü, doruluk ve vefay huyu, affedip

balamay ve iyilik yapmay huyu, adaleti sîreti, hakk eriat, hidâyeti imam,

slam' milleti yapacam. smini Ahmed yapacam ve dalalete düene

onunla doru yolu göstereceim. Cehaletten sonra onunla öretecek,

dükünlüü onunla kaldracak, bilinmeyeni onunla bildirecek, azl onunla

çok yapacak, fakirlikten sonra onunla zengin edecek, ayrlktan sonra onunla

birletireceim. Onunla kalpleri ve ihtilafa dümü ümmetleri birletireceim.

Onun ümmetini, iyilii emretme, kötülükten sakndrma, beni tevhid etmede,

iman etmede, ihlasla balanmada ve peygamberlerimin getirdiklerini tasdik

etmede insanlara gönderilen en hayrl ümmet yapacam. Onlar ibadet

etmek için Güne’i gözetip dururlar. O kalplere ve Bana hlasla bal yüzlere

ne mutlu. Onlara mescitlerinde, meclislerinde, yataklarnda, yolculuklarnda

ve konakladklan yerlerde, tebih, tekbir, tahmid ve tevhidi ilham ettim. Tpk

meleklerin, Ar'n etrafnda saf tuttuklar gibi mecsitlerinde saf tutarlar.

Onlar benim velilerim ve yardmclarmdr. Onlarla, puta tapan

dümanlanmdan intikam alrm. Onlar, ayakta, oturarak, rükuya ve secdeye

vararak benim için namaz klarlar. Benim nzam için memleketlerini ve

mallarn brakrlar. Benim nzam için saflar halinde (emekleyecek kadar)

yorgun olsalar da savarlar. Kitaplar onlarn kitabyla, eriatleri onlann

eriatyla ve dinleri onlann diniyle sonlandnnm. Onlara yetiip kitaplanna

iman etmeyen, dinlerine girip eriatlerine uymayan benden deildir, Ben de

ondan deilim ve kendisinden beriyim. Onlar ümmetlerin en faziletlisi

yapacam. Onlan vasat ve insanlara ahit olan ümmet yapacam. Onlar

kzdklannda beni tehlil ederler. Yakalandklannda tekbir getirirler, aralannda



Âyet: 156, 157 • O'nun Tevrat'taki Vasflan 581

tarttklar zaman Beni tebih ederler; onlar yüzlerini ve dier organlarn

temizlerler. Ortalarna (bellerine) kadar elbiselerini (ihram) giyerler, her tepe

ve yüksek yerde tehlil getirirler. Onlarn kurbanlan kanlandr ve Kitaplarn

ezbere okurlar. Onlar gece rahipleri (abidleri) ve gündüzün aslanlandr.

Onlarn münadisinin sesi semalarda duyulur. (badet ederken) ar uultusu

gibi sesleri çkar. Onlarla, onlarn dininden olanlara, onlann ölçüsüne ve

eriatine uyanlara ne mutlu. te Ben böyle lütfumdan dilediime veririm ve

Ben büyük lütuf sahibiyim."
1

Beyhakî'nin Delâil'de bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki: "Allah,

Zebur'da öyle buyurdu: Ey Davud! Senden sonra ad Ahmed ve Muhammed

olan bir peygamber gelecektir. Ona asla öfkelenmeyeceim, o da bana asla

isyan etmeyecektir. Ben, o bana isyan edecek duruma gelmezden önce onun

tüm günahlann affeyledim. Onun ümmetine rahmet edilmitir.

Peygamberlere verdiim bir benzerini onun ümmetine nafileler olarak

verdim. Kyamet gününde huzurumda toplanlacak ana kadar peygamberlere

kldm farzlan o ümmete farz kldm. Onlann nuru tpk peygamberlerin

nuru gibidir. Çünkü daha önce peygamberlere farz kldm abdesti onlara da

farz kldm. Onlara gusül almay emrettim. Nitekim önceki peygamberlere de

emretmitim. Daha önce peygamberlere emrettiim gibi, hacc, cihad onlara

da emrettim. Ey Davud! Ben, Muhammed'in ümmetini dier ümmetlerden

üstün kldm. Onlara verdiim alt hasleti hiçbir ümmete vermedim: Onlar

hata ve unutkanlkla sorumlu tutmam. Kasten ilemedikleri her günah,

tövbe ederlerse affederim. Âhiretleri için kendilerince güzel görüp önceden

gönderdikleri her ameli kat kat, fazlasyla mükâfatlandrrm. Musibetler

karsnda sabredip "Biz Allah içiniz ve ona döneceiz" dediklerinde onlara

mafiret ve rahmet eder, Naîm cennetlerimi veririm. Beni çardklarnda

dualarna icabet eder veya hemen yerine getirir, ya da onlardan (buna

mukabil) bir kötülüü uzaklatrnm. Veya bunu onlara âhirette azk yaparm.

Ey Davud! Muhammed ümmetinden, benden baka ilah olmadna, tek ve

ortaksz olduuma içten inananlar bana kavutuklarnda, cennetimde ve

cömertliimle benimle beraberdirler. Fakat Muhammed'i yalanlayp

Kitab’mla alay edene gelince, öylelerine kabirlerindeyken akn akn azab

göndereceim. Kabrinden kalkarken melekler onlann yüzüne ve arkalarna

' Ebû Nuaym (33).
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vururlar. Sonra da onlar atee gönderirim ." 1

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usul’da, Abdullah b. Amrin öyle dediini

bildirin "Kitaplarda, bu ümmetin Allah' zikretmeyi, tpk güvercinin yuvasn

sevdii gibi sevdiini, Allah' zikretmeye susuz olan devenin su havuzuna

komasndan daha hzl kotuunu okudum."

Taberânî, Hubeyb b. Süleymân b. Semure'den, o babasndan, o da

dedesinden bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) yanna bir bedevi gelerek,

kiiye, malnda, kurbannda, hayvanlannda, adanda, ilk doumu yapan

hayvannda ne gibi haklar ve ne gibi görevleri olduunu sorunca, Resûlullah

(seliaiiahu aleyhi vesdiem): "Temiz olan eyler senin için helal, pis olan eyler ise

haramdr. Ancak bir yemee iddetli ihtiyaç duyarsan, ihtiyacn kadar

yiyebilirsin" cevabn verdi. Adam: "Yiyebileceim ihtiyacn ölçüsü nedir?

Veya ihtiyacmn kalmamasnn ölçüsü nedir?" diye sorunca, Hz. Peygamber

(saliaiiahu aleyhi veseiiem):
"Eer sana bir ey geleceini ümid ediyorsan, ümid ettiin ey

gelene kadar (ölmü olan) hayvanlarnn eti ile yetinmeye bak. Veya beklediin

bir ey varsa o ey gelene kadar yine (ölmü olan) hayvanlarnn eti ile

yetinmeye bak ve ailene de yelecek kadar yedir" buyurdu. Bedevi: "Bana ondan

yetecek miktar ne kadardr?” deyince, Peygamberimiz (sattaiiahu eieyh. mailem): “Eer

ailene bir gece içerebilecein süt bulursan, Allah'n sana haram klm olduu

yiyecekten uzak dur. Eer bulamazsan hayvann bütün eti helaldir" buyurdu.

Peygamberimiz (saitaiiahu aleyh, »eseier) aynca bedeviye yer yüz koyun için on tane

koyunu (atîre olarak) kurban etmesini söyledi.

bnu'l-Münzir ve Beyhakî'nin Sünen’de, bn Cüreyc’den bildirdiine göre

âyette geçen temiz eylerden kast helal olan erlerdir. "Arlklarn ve

üzerlerindeki zincirleri indirir..."
2
sözünden ise, dinlerinde olan zorluklar

kastedilmitir.

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin Sünen’de bildirdiine göre bn

Abbâs "Onlara temiz eyleri helâl, pis eyleri haram klar. Arlklarn ve

üzerlerindeki zincirleri indirir..."3 sözünü açklarken öyle dedi: "Resûlullah

(saiiaiiahü aleyh, vesEiiemi, domuz eti, faiz ve Allah'n haram kld kendilerinin ise helal

’ Boyha kî (1/380, 381).

‘ Araf Sur. 157
3 A’rât Sur. 157
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sayd baz eyleri kendilerine haram klmtr. Ar yük ve zincirlerden

kastedilen ise Yüce Allah'n, haram kldklanndan saknacaklarna dair

kendilerinden ald sözdür.”'

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs,

"Arlklarn ve üzerlerindeki zincirleri indirir...”
2
sözünü açklarken öyle

dedi: "Arlk ve zincirlerden kastedilen, Allah’n kendilerine helal kld,
ancak kendilerinin haram sayd eylerdir.”3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "Arlklarn ve

üzerlerindeki zincirleri indirir ...”
4 sözünü açklarken: "Ar yükten

kastedilen Incil'de ve Tevrat’ta kendilerinden alnan söz ve yeminlerdir"

demitir.
5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Arlklarn ve

üzerlerindeki zincirleri indirir...”
6

sözünü açklarken öyle demitin

"Arlktan kastedilen ibadetlerdeki zorluklardr. Onlardan biri bir günah

iledii zaman evinin kapsna: «Senin tövben, ailen ve malnla çkp dümanla

savaman ve hepiniz ölünceye kadar geri dönmemendir» yazard .”7

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

Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Arlklarn ve üzerlerindeki

zincirleri indirir...”
8
sözünü açklarken öyle demitir: "srailoullan için

arlatrlan eyden kast, idrarn isabet ettii deri ve benzeri eylerin

kesilerek temizlenmesi gibi ar hükümlerdir.”9

bn Ebî Hâtim, bn evzeb’den bildirdiine göre âyette geçen zincirlerden

kastedilen üzerlerinde yapmakla zorunlu olduklar zorluklardr .

10

1

îbn Cerîr (10/493- 495) ve bn Ebî Hâtim (5/1583).
1
A'râf Sur. 157

3 bn Cerîr (10/493, 494) vc bn Ebî I lâtim (5/1 583).

4 A'râf Sur. 157
5 bn Cerîr (10/494).
6
A'râf Sur. 157

7 bn Ebî Hâtim (5/1583).
a
A’râf Sur. 157

9 bn Cerîr (10/495) ve bn Ebî Hâtim (5/1583).
,0 bn Ebî Hâtim (5/1584).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen arlk ve zincirlerden kast o toplulua yüklenen zorluklardr.

Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi veseiie.-n) gelip bu zorluklar onlardan kaldrd .

1

Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyr'in, "Arlklarn ve üzerlerindeki zincirleri

indirir..."
2
sözünü açklarken: "srailoullar için arlatrlan eyden kast,

idrarn isabet ettii eylerin kesilerek temizlenmesi ve etteki damarlann

(içindeki kandan dolay) temizlenmesi gibi ar hükümlerdir" dediini bildirir.

bn Cerîr’in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen arlklardan

kast, verdikleri ahiddir.
3

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

bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen (oj£fci)
4 sözü, yüceltip sayg

duymaktr .

5

Ebu'-eyh, Süddî'nin, "Ona yardm eden ve onunla birlikte gönderilen

nûr'a (Kur'ân'a) uyanlar var ya ..."
6 sözünü açklarken: "Ona, klçla

(savaarak) yardm edenler kastedilmektedir" dediini bildirir.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, âyette geçen (®3j>S)
7

sözünün, yardm etmek mânâsnda olduunu söyleyip öyle dedi: "Ona

yardm etmekte sizden önce davranlmtr. Ama sizin en hayrlnz iman edip

onunla indirilen nura (Kur'ân'a) tabi olandr."

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in Mücâhid'den bildirdiine göre (o^j )

8

sözünün mânâs, ona davasnda yardm etmek, onun elçisine de yardmc

olmaktr .

9

1 bn Cerîr (10/495).
J
A’râf Sur. 157

3 bn Cerîr (10/494).

4
A’râf Sur. 157

5 bn Cerîr (10/497) ve bn Ebî Hatim (5/1585).

6
A’râf Sur. 157

7 A’râf Sur. 157
8
A'râf Sur. 157

9 bn Cerîr (10/497).
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim âyetteki bu kelimeyi, («sj^i)
1

eklinde eddeli olarak okumutur.

OJUJUI iu JJJ Ji j>Ü\ itf l* jî

& ia\i >-U ,^4 ja Vl aJI V

0j4; iy^lj 4»b. ^35

"De ki: Ey insanlar! üphesiz ben, göklerin ve yerin mülkü
kendisinin olan, kendisinden baka hiç bir ilâh

bulunmayan, hem dirilten, hem öldüren Allah'n size,

hepinize gönderdii peygamberiyim. 0 halde Allah'a ve

O'nun sözlerine iman eden, ümmî peygamber olan Resûlüne

iman edin ve ona uyun ki, doru yolu bulmu olasnz."
(A'rnf Sur. 1 58)

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Yüce

Allah, Hz. Peygamber'i (saiiaiiehu aleyhi «stiM (derisi) kzl olsun siyah olsun herkese

gönderip: "De ki: Ey insanlar! üphesiz ben, göklerin ve yerin mülkü ken-

disinin olan, kendisinden baka hiç bir ilâh bulunmayan, hem dirilten, hem

öldüren Allah’n size, hepinize gönderdii peygamberiyim. O halde Allah'a

ve O'nun sözlerine iman eden, ümmî peygamber olan Resulüne iman edin

ve ona uyun ki, doru yolu bulmu olasnz" 1
buyurmutur.”

Buhârî ve ibn Merdûye, Ebu'd-Derdâ'nn öyle dediini bildirir: Hz. Ebû

Bekr ile Hz. Ömer arasnda çkan bir münakaada Ebû Bekr, Ömer'i kzdrd ve

Hz. Ömer kzgn olarak oradan ayrld. Ebu Bekr, Ömer'in arkasndan koup

ve kendisini affetmesini söyledi; ama Ömer buna yanamayarak kapsn

onun yüzüne kapatt. Bunun üzerine Ebu Bekr dönüp Hz. Peygamber'in

yanna geldi. Ömer yaptndan pimanlk duyarak geldi ve selam vererek Hz.

Peygamber'in yanna oturdu. Sonra da olay olduu gibi Hz. Peygamber'e

anlatt. Bunun üzerine Resûlullah {»isiiahu bMi veseiiem) öfkelendi ve: "Niçin

arkadam rahat brakmyorsunuz ? Ben: «Ey insanlar! Beyi Allah'n

'

A'râf Sur. 157
1
A'râfSur. 158
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peygamberiyim, hepiniz için gönderildim » deyince sizler: «Yalan söyledin»

derken, Ebû Bekr: «Doru söyledin» demiti
"
buyurdu.

1

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

bildirdiine göre âyette geçen kelimesinin mânâs âyetlerdir. 3

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

bildirdiine göre (53i’+&$)* kelimesinden kastedilen Hz. sa’dr. 5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, S?si)
6

eklinde çoul olarak okumutur

ûjiid oî {yj

"Mûsa'nn kavmlnden hak ile doru yolu bulan ve onun
sayesinde âdil davranan bir topluluk vardr/' (A'râf Sur. so)

Firyâbî ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Mûsa: “Ey

Rabbim! (Tevrat'ta) kitaplann ezbere okuyan bir ümmet görüyorum”

deyince, Yüce Allah: “Bu, senden sonra gelecek bir ümmettir ve Ahmed'in

ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Be vakit namaz klan ve bu

namazlann aralannda ilenen günahlanna kefaret olduu bir ümmet

görüyorum” deyince, Yüce Allah: “Bu, senden sonra gelecek bir ümmettir ve

Ahmed’in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Mallarnn zekatn

veren, sonra bu mallar kendilerine tekrar gelince de onlan yiyen bir ümmet

görüyorum” deyince, Yüce allah: “Bu, senden sonra gelecek bir ümmettir ve

Ahmed'in ümmetidir” buyurdu. Hz. Mûsa: “Ey Rabbim! Beni Ahmed'in

ümmetinden eyle” deyince Yüce Allah, Hz. Mûsa’nn gönlünü almak için:

“Musa'nn kavminden hak ile doru yolu bulan ve onun sayesinde âdil

davranan bir topluluk vardr “7
âyetini indirdi.

1

’Buhârî (3661,4640).
3
A'râf Sur. 158

3 bn Cerir (10/500) ve bn Ebî Hâdm (5/1587).

4 A'râf Sur. 158

* bn Cerir (10/500) ve bn Ebî Hatim (5/1587).

6
A'râf Sur. 158

7 A'râf Sur. 159
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bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in, Ebû Leyla el-Kindî’den bildirdiine göre

Abdullah b. Mes'ûd, "Musa'nn kavminden hak ile doru yolu bulan ve

onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardr" 1
âyetini okuyunca bir

adam: "Ben onlardan olmay istemezdim" dedi. bn Mes'ûd: "Neden? Oysa

salihleriniz onlar gibi olabilmek için ne çok çaba gösteriyorlar" karln
verdi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Cüreyc'in, "Musa’nn

kavminden hak ile doru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir

topluluk vardr "4
âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Bana ulatna

göre on iki kola ayrlan srâiloullan, Peygamberlerini öldürüp inkâra

düünce, içlerinden, bir kola mensup olanlar, bunlarn yaptklanndan uzak

kalmlar, onlara nza göstermemiler ve Allah’tan, kendilerini bunlardan

ayrmasn istemilerdir. Bunun üzerine Allah onlara, yerin altndan bir tünel

açm, onlar oradan yürüyüp, Çin topraklarnn ötesinde bir yere çkmlardr.

Onlar orada, bizim kblemize yönelip müslüman olarak yaamaktadrlar." bn

Cüreyc der ki: bn Abbâs, "Bundan sonra Israiloullanna öyle dedik:

"Buraya siz yerlein. Ahiret vaadi (Isa) gelince sizleri bir araya toplarz"3

âyeti buna iaret etmektedir. srâiloullan o tünelin içinde bir buçuk yl

gittiler.”
6

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib der ki:

"srâiloullan Hz. Mûsa’dan sonra yetmi bir frkaya aynldlar. Bir frka

dnda, bu frkalann hepsi cehennemdedir. Hristiyanlar da Hz. sa'dan sonra

yetmi iki frkaya ayrldlar. Bir frka dnda, bu frkalann da hepsi

cehennemdedir. Bu ümmet yetmi üç frkaya ayrlacaktr. Bir frka dnda, bu

frkalarn da hepsi cehennemdedir. Yahudiler hakknda Yüce Allah'n,

"Musa’nn kavminden hak ile doru yolu bulan ve onun sayesinde âdil

davranan bir topluluk vardr"7 âyetinde açklad frka kurtulua erecektir.

Hristiyanlardan ise Yüce Allah’n haklannda: "çlerinde orta yolu tutan bir

’ bn Ebî Hâtim (5/1587).

* A raf Sur. 159

5 bn Ebî Hatim (5/1588).

4 A raf Sur. 159
s srâ Sur. 104
6 bn Cerîr (10/501, 502).

7 A’râf Sur. 159
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zümre vard ..."
1 buyurduu frka kurtulua erecektir. Bu ümmetten ise, Yüce

Allah'n haklarnda: "Yarattklarmzdan bir topluluk hakk gösterirler ve

onunla hükmederler
"2 buyurduu frka kurtulua erecektir.

3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mukâtil der ki: "Yüce Allah’n Hz.

Muhammed'e verdii üstünlüklerden biri de Miraç gecesi kendisine Hz.

Mûsa'nn, Çin topraklarnn arkasnda olan kavmini göstermesidir.

srailoullan, isyan edip iyilii emreden insanlan öldürünce, onlarn kolundan

olan bu topluluk mukaddes topraklarda Rablerine dua edip: "Allahm! Bizi

bunlann arasndan çkar" dediler. Allah onlarn duasn kabul ederek yerden

bir tünel açp tünelde bir nehir aktt ve onlara önlerinde nurdan bir kandil

yapt. Tünele girip içinde bir buçuk yl gittiler ve Beytu'l-Makdis'ten imdi

ikamet ettikleri yere vardlar. Allah onlan, insanlann ve yrtc hayvanlann

beraberce yaad, günah ve isyann olmad bir topraa çkard. O gece

peygamber, yannda Cibril ile yanlanna gelince ona iman edip tasdik ettiler.

Peygamber onlara namaz klmay öretti. Bunu da daha önce Hz. Mûsa'nn

onlara müjdelediini söylediler.

bn Ebî Hâtim, Süddî’nin, "Mûsa’nn kavminden hak ile doru yolu bulan

ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardr"4 âyetini açklarken:

"Sizinle o kavmin arasnda akan kumdan bir nehir vardr" demitir .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Safvân b. Amr der ki: "Yüce Allah'n,

haklannda, "Mûsa’nn kavminden hak ile doru yolu bulan ve onun

sayesinde âdil davranan bir topluluk vardr"6 buyurduu topluluk

srâiloullanndan iki koldur ve bu kiiler, (Resûlullah'n (saiisitahu aleyh. meiM haber

verdii) Büyük savata slam'a ve müslümanlara yardm edeceklerdir.

7

bn Ebî Hâtim, a’bî'nin öyle dediini bildirir: "Yüce Allah'n, bizimle

Endülüs arasnda olduu gibi Endülüs'ün arkasnda da, Allah'a isyan ettii bir

kulun bile görülmedii kullan vardr. Onlarn çakllar inci ve yakut, dalan ise

1 Mâide Sur. 66
1
A’râf Sur. 181

3 bn Ebl Hâtim (5/1587, 1588).

4 A’râfSur. 159

5 bn Ebî Hâlim (5/1588).
5 A’râf Sur. 159

7 bn Ebî Hâtim (5/1588).



Âyet: 160 • Hz. Musa 589

altn ve gümütür. Bunlar ne ekerler, ne biçerler ve hiç çalmazlar.

Kaplannn önünde geni yaprakl aaçlan vardr ve bu yapraklar onlarn

giyeceidir. Yine kaplarnn önünde meyve veren aaçlar vardr ve bu

meyvelerden yerler.”
1

üji SllLil il j\ 14 lU 3>p ^21
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"Biz srailoullann oymaklar halinde on iki toplulua

ayrdk. Milleti Mûsa'dan su isteyince ona: «Asanla taa vur»

diye bildirdik; ondan on iki pnar fkrd. Herkes içecei

yeri örendi. Bulutla üzerlerine gölge yaptk, onlara kudret

helvas ve bldrcn indirdik, «Size verdiimiz nzklann
temiz olanlanndan yiyin» dedik. Onlar, kar gelmekle. Bize

deil kendilerine zulmediyorlard." (A'raf Sur. 160 )

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine

göre âyette geçen (ö^jls) kelimesi, fkrmak mânâsndadr. 1

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: ( lîli ÂL is

14i- o'jli.y ifadesinin ne anlama geldiini sorunca, bn Abbâs: “Yüce Allah’n,

her oyman bir pnardan içmesi için kayadan on iki pnar aktmasdr”

karln vermitir. Nâfi’: “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlarm ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki!

Bir b. Ebî Hâzm'n:

"Gözlerimden ya süzülmeye balad

’ bn Ebî Hatim (5/1588).

’ bn Ebî Hâtim (5/1589).

3 A'râf Sur. 160
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Eskimi tulumun su aktmas gibi" dediini bilmez misin?"
1
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"Onlara, deniz kysndaki kasabann durumunu sor.

Cumartesi yasaklarna tecavüz ediyorlard. Cumartesileri

balklar sürüyle geliyor, baka günler gelmiyorlard. Biz

onlar, yoldan çkmalar sebebiyle böylece deniyorduk.

Aralarndan bir topluluk: «Allah’n yok edecei veya iddetli

azaba urataca bir millete niçin öüt veriyorsunuz?»

dediler. Öüt verenler: «Rabbinize, hiç deilse bir özür

beyan edebilmemiz içindir, belki Allah a kar gelmekten
saknrlar» dediler. Kendilerine yaplan öütleri unutunca.

Biz fenalktan menedenleri kurtardk ve zalimleri, Allah’a

kar gelmelerinden ötürü iddetli azaba urattk.
Kendilerine edilen yasaklar anca, onlara: «Aalk birer

maymun olun» dedik/' (AVâf Sur. ig3-igg)

bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, krime’nin öyle

dediini ibldirir: "Onlara, deniz kysndaki kasabann durumunu sor.

Cumartesi yasaklarna tecavüz ediyorlard ..."
2
âyetini okuyan bn Abbâs’n

yanna girdiimde bana: "Ey krime! Bu kasabann hangi kasaba olduunu

1

Mesâilu Nâfi (286).

2
A'râf Sur. 163
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biliyor musun?" diye sordu. Ben: "Hayr” cevabn verince, bn Abbâs:

"Eyle'dir" dedi .

1

bn Ebî Hâtim, bn ihâb'dan bildirdiine göre âyette bahsedilen kasaba

Taberiyye'dir.

1

bn Ebî Hâtim, bn Zeyd'in: "Âyette bahsedilen kasaba, Medyen ve

Aynûnâ arasnda Meknâ adnda bir yerdir" dediini bildirir.

3

Abd b. Humeyd’in Sa'd b. Cübeyriden bildirdiine göre âyette bahsedilen

kasaba Eyle'dir.

Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, zulmetmek mânâsndadr.

bn CenVin bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen (uji) kelimesi,

her taraftan mânâsndadr .

4

bn Cerîr’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen (t*j£) kelimesi,

suyun üzerinde mânâsndadr .

5

bnu'l-Münzir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen (Uji)

kelimesi, akn akn gelmek mânâsndadr.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’n, "Onlara, deniz

kysndaki kasabann durumunu sor..."
6
âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: "Bu kasaba Msr ve Medine arasnda Eyle adndaki bir kasabadr.

Yüce Allah onlara Cumartesi günü balk avlamay haram klmt. Balklar da

cumartesi günü akn akn kyya geliyor, cumartesi günü geçince ise balklar

gittii için, avlanamyorlard. Bir müddet böyle geçtikten sonra onlardan bir

grup cumartesi günü balklar yakaladlar. Bir grubun kendilerini nehyetmesi,

balk yakalayanlarn sadece bu ii daha fazla yapmasn salamt. Balk

' îbn Cerîr (10/507) ve bn Ebî Hâtim (5/1597) bn Hibbârîin rivayeti "Eyle ile Tür

arasndaki bir ehirdir" eklindedir.
1 bn Ebî Hâtim (5/1597).

3 bn Ebî Hâtim (5/1597, 1598).

4 bn Cerîr (10/510).

5 bn Cerîr (10/510).
6
A'râf Sur. 163
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yakalayanlan yasaklayanlardan bir grup, dierlerine: "Bunlarn azab

hakettiini bilmenize ramen "Allah'n yok edecei veya iddetli azaba

urataca bir millete niçin öüt veriyorsunuz?"
1

dediler. Balk tutmayan

herkesin, balk tutanlan nehyetmesine ramen, bu grup, balk tutanlara,

nehyeden gruptan daha çok kzyordu. Allah’n gazab balk tutanlann

üzerine düünce, "Allah'n yok edecei veya iddetli azaba urataca bir

millete niçin öüt veriyorsunuz?"
2

diyenler ve, "Rabbinize, hiç deilse bir

özür beyan edebilmemiz içindir" diyenler kurtuldular, balk tutanlar ise Allah

tarafndan helak edilip maymuna dönütürüldüler."3

bn Cerîr, Ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs,

"Onlara, deniz kysndaki kasabann durumunu sor..."4 âyetini açklarken

öyle dedi: "Yüce Allah, srâiloullanna size farz kld Cuma gününü farz

kld, ama onlar Cuma gününe deil de Cumartesi gününe hürmet gösterdiler

ve kendilerine emredileni terkettiler. srailoullar, cumay cumartesiyle

deitirince, bu günle snandlar ve bu günde balklar kendilerine haram

klnd. Bu kasabann ad Medyen’dir. Cumartesi günü balklar denizde

kendilerine doru akn akn geliyor, cumartesi günü geçince de dier

cumartesine kadar balklar görünmüyor, cumartesi olunca da tekrar

görünüyorlard. Nihayet içlerinden bir adam, cumartesi günü bir balk

yakalam onu, bir ip ile deniz kenanna çakt kaz balam ve onu suda

brakmtr. Ertesi gün ise onu gizlice yemitir. Dier insanlar bunu

görmelerine ramen kar çkmamlar, hiçbiri o kiiyi, bu yaptndan men

etmemitir. Ancak küçük bir topluluk onu engellemeye çalm, fakat

muvaffak olamamlardr. Öyle ki, bu i çarlara kadar yaylm, herkesin

gözü önünde yaplmaya balanmtr. srailoullarndan bir grup, bunu

yasaklayan gruba: "Allah'n yok edecei veya iddetli azaba urataca bir

millete niçin öüt veriyorsunuz?"5 deyince, onlan sakndran topluluk:

"Rabbinize, hiç deilse (onlann bu yaptna raz olmadmz gösteren) bir

özür beyan edebilmemiz içindir, belki Allah'a kar gelmekten saknrlar
"6

’ A'râf Sur. 164
1
A'râf Sur. 164

3 bn Cerîr (10/512) ve bn Ebî Hatim (5/1599, 1602).

A A'râf Sur. 163
s A'râf Sur. 164
6
A'râf Sur. 164
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karln verdiler. Bu konuda srâiloullan üç gruba aynlmt. Bir ksm,

cumartesi günü balk avlamaya kar çkyor, dier bir ksm, kar çkanlara

"Niçin bunlara nasihat ediyorsunuz?" diyor, üçüncü bir ksm ise avlanma

yasan ihlal etmeye devam ediyordu. Bu üç grup insandan, sadece avlanma

yasan ihlal edenlere kar çkan grup, cezalandrlmaktan kurtuldu. Dier iki

grup ta cezalandnlm oldular. Avlanma yasan ihlal edenlere kar çkanlar

bir gün, dier iki grubun insanlarn göremez oldular. O gece tövbe edip

kaplarn kapattlar ve: "Bu insanlara ne olduuna bir bakn. Balarna bir ey
mi geldi?” dediler. O insanlarn evlerine baktklarnda maymuna

dönütürülmü olduklarn gördüler. Maymuna dönütürülenlerin kim

olduklann gözlerinden tandlar.'

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Sünen'de, krime’nin

öyle dediini bildirir: Bir gün alamakta olan bn Abbâs'n yanma geldim ve

baktmda önünde mushafn olduunu gördüm. Kendisine: "Ey bn Abbâs!

Neden alyorsun?" diye sorunca: "u sayfalar sebebiyle" cevabn verdi.

Baktmda, A'râf Sûresini okuduunu gördüm. Bana: "Eyle’yi biliyor

musun?" diye sorunca, "Evet" cevabn verdim. bn Abbâs öyle anlatt:

Orada Yahudilerden bir kabile vard. Cumartesi günü onlara balklar

gönderilir, sonra kaybolurdu. Ancak suya dalmak suretiyle, zorluk ve iddetli

zahmetten sonra balk bulabiliyorlard. Cumartesi günü balklar onlara beyaz,

etli ve hamileymi gibi iman olarak sürüyle gelirdi. Onlar bir süre böyle

devam ettiler. Sonra eytân gelip onlara öyle fsldad: "Siz sadece

cumartesi günü onlan yemekten menolundunuz. Cumartesi günleri onlan

aln ve baka günlerde yiyin." Onlardan bir topluluk bunu yapt. Bir topluluk

ise: "Siz cumartesi günü hem onu yemekten, hem almaktan ve hem de

avlamaktan menolundunuz" dediler. Bir topluluk, çocuklar ve kadnlaryla

birlikte gitti. Bir topluluk sa tarafa ayrlp uzaklat. Dier bir topluluk da sol

tarafa aynlp sustu. Sadakiler: "Yazklar olsun size! Allah'n cezasna ma'rûz

kalmaktan saknn” dediler. Soldakiler ise: "Allah'n yok edecei veya

iddetli azaba urataca bir millete niçin öüt veriyorsunuz?"
1
deyince,

sadakiler: "Rabbinize, hiç deilse bir özür beyan edebilmemiz içindir.

’ bn Cerîr (10/520, 521) ve bn Ebî Hâtim (5/1597- 1601).
1

A'râf Sur. 164



594 -3A'râfSûresi g-

belki Allah'a kar gelmekten saknrlar
" 1

Onlarn bu ii brakmalan musibete

uramalarndan ve helak olmalanndan bize daha sevimlidir. Eer

vazgeçmezlerse, bu Rabbnza kar bir mazeret olur” karln verdiler.

Onlar, cumartesi günü balk yakalamaya devam edince sadakiler: “Ey Allah

dümanlan! Bu gece biz ehrinizde sizinle birlikte gecelemeyeceiz. Allah'a

yemin olsun ki; sabaha çktnzda Allah; ya sizi yere batracak, ya sizi atacak

veya katndan bir azabla cezalandracak” dediler. Sabah olunca balk

yakalayanlarn kapsn çalp seslendiklerinde kimse cevap vermedi. Bunun

üzerine bir merdiven koyup ehrin duvarlanna bir adam çkardlar. Bu adam

onlara dönüp: "Ey Allah'n kullan! bunlar maymun olmu banyorlar ve

kuyruklan var" dedi. Açp girdiklerinde, maymunlar; insanlardan olan

yaknlarn ve akrabalann tandlar, insanlar ise maymun olan yaknlarm

tanmadlar. Maymunlar, insanlardan olan yaknlanna gelip elbiselerin

koklamaya ve alamaya baladlar. nsanlar: “Sizi bundan menetmedik mi?”

diyorlar, maymunlar ise, balanyla: "Evet uyardnz” diye iaret ediyorlard.

Sonra bn Abbâs: "Kendilerine yaplan öütleri unutunca. Biz fenalktan

menedenleri kurtardk ve zalimleri, Allah’a kar gelmelerinden ötürü

iddetli azaba urattk"2
âyetini okuyup öyle dedi: "Âyette geçen

kelimesi iddetli ve ac verici demektir. Gördüüm kadanyla, balk tutanlar

nehyedenler kurtuldular. Dierlerinin ise kurtulduundan bahsedilmemitir

Biz, garipsediimiz bir ey görsek bile bu konuda görü bildirmeyebiliriz.”

krime der ki: "Allah beni sana feda etsin. Görmüyor musun? Onlar

dierlerinin içinde bulunduu durumu hogörmemi, onlara muhalefet etmi

ve: «Allah'n kendilerini helak edecei bir kavme ne diye öüt
veriyorsunuz?» demiler” dedim. bn Abbâs (sözlerim houna gittii için)

bana iki kaln giysi verilmesini emretti .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime der ki: Deniz kenannda Eyle

adnda bir kasaba vard ve sahilde tatan yaplm, suya doru dönük iki put

vard. Bunlardan birine Lukaym, dierine de Lukmâne denirdi. Yüce Allah,

balklara cumartesi günü putlarn etrafnda dolamasn vahyetti. Kasaba

' A'râf Sur. 164
‘
A'râf Sur. 165

3 Abdurrezzâk (1/240), bn Cerîr (10/515, 516), bn Ebî Hâtûn (5/1598, 1600, 1601) v»;

Beyhakî (10/92).
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halkna da balklara, cumartesi günü putlarn etrafnda dönmelerini

emrettiini, bu günde insanlardan kaçmayan balklara dokunmamalarn,

cumartesi günü geçince de, diledikleri gibi avlanabileceklerini vahyetti.

Cumartesi günü tan aarnca balklar akn akn putlarn yanna geliyor ve

kimsenin kendilerini yakalayacandan korkmuyorlard. Bir cumartesi günü

kasabada bir miktar balk görününce kasaba halk: "Bunlar cumartesi günü

yakalarz, Pazar günü yeriz" dediler. Kasaba halk, dier cumartesi, bir önceki

haftadan daha çok balk yakaladlar. Bir sonraki hafta da öncekine göre daha

fazla balk yakaland görülünce kasaba halkndan bazlan balk

yakalayanlara nasihat ederek: “Allah'tan korkunu2" dediler. Baka bir grup

kalkp: "Allah'n yok edecei veya iddetli azaba urataca bir millete niçin

öüt veriyorsunuz?, dediler. Öüt verenler: «Rabbinize, hiç deilse bir özür

beyan edebilmemiz içindir, belki Allah'a kar gelmekten saknrlar»

dediler"' Bir cumartesi günü kasabann her yerinde (yakalanan) balklarn

olduu görülünce, böyle yaplmamasn söyleyenler: "Bu gece sizinle bu

kasabada gecelemeyeceiz" dediler. Kendilerine: "Sabah bekleeniz de

çocuklannz ve hanmlarnz da götürseniz" denilince, onlar: "Bu gece

sizinle bu kasabada kalmayacaz. Sabah olduunda ise dönüp çocuklarmz

ve mallarmz aranzdan çkaracaz" dediler. Bu olay k mevsiminde vuku

bulmutur. Akam olduu zaman (kasabada kalanlar) kaplarn kapattlar ve

sabah olunca, kasabay terkedenlerden kimse balk yakalayanlann sesini

duymad. Kasabadan hiçbir sürünün de (otlanmak için) çkt görülmedi.

Bunun üzerine halk: "Acaba bunlarn bana bir ey mi geldi?” deyip bir

adam bakmas için gönderdiler. Adam kasabaya girip evlerin kapsnn kapal

olduunu görünce bir evin içine bakt ve kadnlarn dii, erkeklerin de erkek

maymuna dönütürüldüünü gördü. Baka bir eve baknca küçük olsun

büyük olsun herkesin maymuna dönütürüldüünü görüp kasabann

dndaki insanlarn yanna döndü ve: "Ey topluluk! Korktuunuz ey onlarn

bana gelmi, hepsi maymuna dönütürülmü ve kaplan açamyorlar" dedi.

nsanlar gidip onlann evine girince hepsinin maymuna dönütürülmü

olduunu gördüler. Evlere giren insanlar maymunlara iaretle: "Sen falan

msn?" diye soruyor, o da bayla iaret edip alayarak: "Evet" diyordu.

Bunun üzerine insanlar: "Allah sizi rahmetinden uzaklatrsn. Sizi bu konuda

’ A’râf Sur. 164
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uyarmtk" deyip kaplan açnca, maymuna dönütürülmü olanlar çkp

sahralara gittiler.

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

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Balk yakalayanlan bu iten vazgeçirmeye

çalanlar kurtulmu, bu ii yapanlar ise helak olmutur. Susup onlara

karmayanlara ise ne olduunu bilmiyorum ."1

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

"Vallahi, «Allah’n yok edecei veya iddetli azaba urataca bir millete niçin

öüt veriyorsunuz?» diyenlerin, bu kötülükten vazgeçirmeye çalanlarla

beraber kurtulduunu bilmem, benim için kzl develerimin olmasndan daha

sevimlidir. Ama ben cezann hepsine birden verilmi olmasndan korkarm."

Abd b. Humeyd , bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre krime der

ki: bn Abbâs: "Allah’n yok edecei veya iddetli azaba urataca bir millete

niçin öüt veriyorsunuz, diyenlerin kurtulup kurtulmadn bilmiyorum"

deyince ben ona o kadar açklamada bulundum ki sonunda onlanr

kurtulduunu anlad ve bana bir kaftan hediye etti.
J

Abd b. Humeyd, Leys b. Ebî Süleym’in: "Allah’n yok edecei veya iddeti

azaba urataca bir millete niçin öüt veriyorsunuz, diyenler taa

dönütürülmütür” dediini bildirir.

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

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Onlara, deniz kysndaki

kasabann durumunu sor ...*3 âyetini açklarken öyle dedi: "Allah, onlara

haftann bir gününde balk yakalamalarn haram klm, dier günlerde ise

izin vermitir. Balklar da yakalamalar haram olan günde, hamileymi gibi

iman olarak sürüyle geliyor ve kimseden kaçmyorlard. nsanlar kouup
balklan yakalyordu. Çok az kii bu günde yasak olduu için balk

tutmuyordu. nsanlar balklan yakalayp yediler. Vallahi yedikleri ey bi r

topluluun yedii en pis eydi. Bu hareketlerinden dolay Allah onlar

dünyada rezil etmi, âhirette ise iddetli bir cezaya maruz brakmtr. Vallahi

'bn Cerîr (10/521).
2 bn Cerîr (10/514, 519).

1 A'râf Sur. 163
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mümin, Allah katnda balktan daha deerlidir, ama Allah onlara (bu

hareketlerinden dolay) bir saat vaadetmitir ve o saat daha belâl ve daha

acdr.”1

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hz.

Mûsa, cumartesi günü odun tayan bir adam yakalaynca Hz. Mûsa —ki o,

cumartesi yasaklarna uyard— onu ast.”

Ebu’-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Dâvud, cumartesi günü

—ki cumartesi yasaklarna uyard— odun toplayan bir adam astrmtr.

Abd b. Humeyd
,
Ebû Bekr b. Ayyâ'n öyle dediini bildirir: “Bu âyeti

Âsm’dan eklinde, fey'el vezninde ezberledim. Sonra
* 0 '

ezberlediim ekilden içime bir üphe düünce, bu âyetin Âsm’dan okunu

eklini brakp A’me'in feil veznindeki eklinde olan okuyuunu

aldm.”

Ebu’-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen, v 1^)
sözü, rahmeti olmayan azap mânâsndadr.

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr’in Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen, yiii) sözü, ac veren azap mânâsndadr .

3

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen,

sözü, elim ve ac veren azap mânâsndadr.
4

Abd b. Humeyd
,
bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den,

sözünün elim ve iddetli azap mânâsnda olduunu bildirir.

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ der ki: Cumartesi yasan
çineyenlere üç defa seslenildi. Onlara: “Ey kasaba halk!” diye seslenilince,

bir bölümü sesin geldii tarafa bakt. Sonra ikinci defa: “Ey kasaba halk!”

diye seslenilince, öncekinden daha kalabalk bir grup sesin geldii tarafa

’ bn Ebî eybe (13/531), bn Cerîr (10/523) ve bn Ebî Hatim (5/1599).
2
A’râf Sur. 165

} Abdurrezzâk (1/239) ve bn Cerîr (10/528).
4 Abdurrezzâk (1/242) ve bn Cerîr (10/528).

s bn Cerîr (10/528) ve bn Ebî Hâtim (5/1602).
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bakt. Sonra üçüncü defa: “Ey kasaba halk!” diye seslenilince, erkekler,

kadnlar ve çocuklar sesin geldii tarafa baktlar. O zaman Yüce Allah:

“Aalk birer maymun olun" buyurdu. Kendilerini cumartesi yasana

uymalar konusunda uyaranlar yanlarna girip: “Ey falan! Size

yasaklamamtk” deyince, onlar balarn sallayarak: “Evet” diye iaret

ediyorlard.’

Abd b. Humeyd
,
Saîd b. Cübeyr ve Mâhân el-Hanefî'nin öyle dediin

bildirir: “Maymuna çevrildikleri zaman, insanlar onlan birine benzetip: «Ser

falan kii deil misin?» diye soruyor, o da: “Ellerimin yaptklanndan dolay bu

hale geldim” diye ellerini iaret ediyordu.”

bn Batta'nn Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh

veseiiem): "Yahudilerin iledii günah ileyerek, Allah’n haram kldklarn basit

hilelerle helal saymaynz" buyurmutur .

1

Ebu'-eyh’in Süfyân’dan bildirdiine göre Abdullah b. Abdilazîz el-Ömerî

el-Âbid'e, iyilii emredip kötülükten sakndrmak hakknda sorup: “Senden

bunlar kabul etmeyenlere de iyilii emredip kötülükten sakndrr msn?”

dediklerince, Abdullah: “Böyle yaplrsa, o zaman hiç deilse Rabbimize bir

özür beyan etmi oluruz" deyip: "Rabbinize, hiç deilse bir özür beyan

edebilmemiz içindir, belki Allah'a kar gelmekten saknrlar, dediler"’

âyetini okudu.

<1)1 {jÂ çjj ^
\ ^
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.j f&j ö>juji

*

"Rabbin, kyamet gününe kadar, onlan, kötü azaba
uratacak kimseleri üzerlerine göndereceini bildirmiti.

1 bn Ebl Hatim (5/1603).
3 bn Kesîr, Tefsir'de (3/492) geçtii üzere bn Batta. bn Kesir, hadisin senedinin

ceyyid olduunu söylemitir.

3 Araf Sur. 164
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Dorusu Rabbin, cezay çabuk verir. Dorusu 0 balar ve

merhamet eder. Biz onlar yeryüzünde iyiler ve aalklar
olarak bölük bölük ayrdk; iyilie dönerler diye onlar
güzellikler ve kötülüklerle snadk/' (A'râf Sur. r>7, i6«)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs, "Rabbin, kyamet gününe kadar, onlar, kötü azaba

uratacak kimseleri üzerlerine göndereceini bildirmiti
" 1

âyetini

açklarken öyle dedi: "Azaba urayacaklara bu azab tattracak olanlar, Hz.

Muhammed ve kyamet gününe kadar gelecek olan ümmetidir. Kötü azab ise

cizyedir."
2

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Rabbin,

kyamet gününe kadar, onlar, kötü azaba uratacak kimseleri üzerlerine

göndereceini bildirmiti
"3 âyetinde kastedilen kiiler Yahudilerdir. Allah

onlara, kendilerinden haraç alacak olan Araplan göndermitir. Kötü azaptan

kast budur. Hz. Musa’ya gelene kadar hiç bir peygamber haraç toplam

deildir. Harac ilk olarak tesbit eden odur. Onüç yl süreyle haraç toplad,

sonra da bunu brakt. Daha sonra da haraç toplayan peygamber ise, bizim

peygamberimizdir. Bölük bölük ayrlan kiilerden kastedilenler de

yahudilerdir. Allah onlar yeryüzüne yayd. Yeryüzünde yahudilerden bir

grubun olmad hiçbir yer yoktur.

4

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

bildirdiine göre Mücâhid, "Rabbin, kyamet gününe kadar, onlar, kötü

azaba uratacak kimseleri üzerlerine göndereceini bildirmiti. Dorusu

Rabbin, cezay çabuk verir. Dorusu O balar ve merhamet eder. Biz

onlar yeryüzünde iyiler ve aalklar olarak bölük bölük ayrdk; iyilie

dönerler diye onlar güzellikler ve kötülüklerle snadk"3
âyetlerini

açklarken öyle dedi: "Rabbin, Yahudi ve Hristiyanlara, kyamet gününe

kadar, onlar, kötü azaba uratacak kimseleri göndereceini bildirdi ve

onlardan cizye alacak olan Hz. Muhammed’in ümmetini gönderdi. Yahudiler

1

A'râf Sur. 167
2 bn Cerîr (10/530) ve bn Ebî Hâtim (5/1604).

3 A'râf Sur. 167
3 ibn Ebî Hâtim (5/1603, 1604).

5 A’râf Sur. 167, 168
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de alçalm bir ekilde cizye verdiler. Yüce Allah,Yahudileri yeryüzünde iyiler

ve aalklar olarak bölük bölük ayrd. Onlardan bazlan müslüman olan

kitap ehlidir. Dierleri ise Yahudilerdir. Onlar bolluk, afiyet, bela ve cezalarla

snanmalardr."

1

bnu'l-Enbârî, el-Vakf ve'l-btidâ’da bn Abbâs’tan bildirir: Nâfi' b. el-Ezrak,

kendisine (bn Abbâs’a): (liii ^Sli j ifadesindeki ümmetlerden ne

kastedildiini sorunca, bn Abbâs öyle karlk verdi: "Frkalar kastedilmitir.

Bu konuda Bir b. Hâzm öyle dedi:

"Kays'tan öyle eriteli srtlanlar vardr ki

Pençeleri kendilerindendir ve onlar kala frkalarn kaçdr.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette

geçen güzellikler ve kötülüklerle snamaktan kast bol verim ve kuraklkla

snamaktr.

3

l-Ü Iyjd •—Âb" dbo
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"Onlarn ardndan da (âyetleri tahrif karlnda) u
deersiz dünya maln alp, nasl olsa balanacaz,
diyerek Kitab'a vâris olan birtakm kötü kimseler geldi.

Onlara, ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alrlar.

Peki, Kitab'da Allah hakknda gerçekten baka bir ey
söylemeyeceklerine dair onlardan söz alnmam myd ve

onlar Kitab'dakini okumamlar myd? Âhiret yurdu

1 bn Cerîr (10/530, 533) ve [bn Ebî Hâtim (5/1603- 1606).

‘
A’râf Sur. 168

3 bn Ebî Hâtim (5/1606).
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saknanlar için daha hayrldr. Hâla aklnz eriniyor mu?
Kitab'a smsk sarlp namaz dosdoru klanlar var ya, ite

biz böyle iyilie çalanlarn ecrini zayi etmeyiz."

(A raf Sur. 169. 170)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs'a, "Onlarn ardndan da

(âyetleri tahrif karlnda) u deersiz dünya maln alp, nasl olsa

balanacaz, diyerek Kitab'a vâris olan birtakm kötü kimseler geldi.

Onlara, ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alrlar. Peki, Kitab'da

Allah hakknda gerçekten baka bir ey söylemeyeceklerine dair onlardan

söz alnmam myd ve onlar Kitab'dakini okumamlar myd? Âhiret

yurdu saknanlar için daha hayrldr. Hâla aklnz ermiyor mu?"
1

âyeti

sorulunca öyle cevap verdi: "Bunlar, dünya malna meyledip yiyenler ve

Kur'ân'daki ruhsatlara sanlp: «Nasl olsa balanacaz» diyenlerdir.

Bunlann eline dünya malndan ne geçse alrlar ve: «Nasl olsa balanacaz»

derler."

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

Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid, "Onlarn ardndan da (âyetleri tahrif

karlnda) u deersiz dünya maln alp, nasl olsa balanacaz,
diyerek Kitab'a vâris olan birtakm kötü kimseler geldi. Onlara, ona benzer

bir menfaat daha gelse onu da alrlar. Peki, Kitab'da Allah hakknda

gerçekten baka bir ey söylemeyeceklerine dair onlardan söz alnmam
myd ve onlar Kitab'dakini okumamlar myd? Âhiret yurdu saknanlar

için daha hayrldr. Hâla aklnz ermiyor mu?" 2
âyetini açklarken öyle

demitir.Onlarn ardndan gelen kimselerden kast Hristiyanlardr. Canlannn

istedii bir eyi gördüklerinde helal olsun haram olsun alyorlar ve

affedilmeyi umuyorlard. Eer ayn eyi bir daha görseler onu yine alrlard. 3

bn Cerîr, bn Abbâs'n, "Onlarn ardndan da (âyetleri tahrif karlnda)

u deersiz dünya maln alp, nasl olsa balanacaz, diyerek Kitab'a

vâris olan birtakm kötü kimseler geldi. Onlara, ona benzer bir menfaat

daha gelse onu da alrlar. Peki, Kitab'da Allah hakknda gerçekten baka

’ A raf Sur. 169
1
A’râf Sur. 169

3 bn Cerîr (10/537) ve bn Ebî Hatim (5/1607).
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bir ey söylemeyeceklerine dair onlardan söz alnmam myd ve onlar

Kitab'dakini okumamlar myd? Ahiret yurdu saknanlar için daha

hayrldr. Hâla aklnz ermiyor mu?" 1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

"Helal olsun haram olsun alabildiklerini alyorlar, dilediklerini de

brakyorlard ve: «Nasl olsa affedileceiz» diyorlard.”
2

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "Onlarn

ardndan da (âyetleri tahrif karlnda) u deersiz dünya maln alp,

nasl olsa balanacaz, diyerek Kitab'a vâris olan birtakm kötü kimseler

geldi. Onlara, ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alrlar. Peki,

Kitab'da Allah hakknda gerçekten baka bir ey söylemeyeceklerine dair

onlardan söz alnmam myd ve onlar Kitab'dakini okumamlar mydt?

Ahiret yurdu saknanlar için daha hayrldr. Hâla aklnz ermiyor mu ?'' 1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Onlarn peygamberlerinin ardndan,

Yüce Allah'n kendilerini kitaba varis kld kötü bir nesil çkt. Bunlar

deersiz dünya maln alp, Yüce Allah'n kendilerini balamasn temenni

ediyor ve gaflet içinde bununla aldanyorlad. Kendilerine bu dünya malnn

ayns gelse onu da alyorlar ve hiçbir ey, bu mal almalanna engel tekil

etmiyordu. Dünya malndan karlanna çkan her eyi helal haram demeden

alyorlard .”4

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve

Beyhakî, u'abu l-mân’öa Saîd b. Cübeyriin, "Onlarn ardndan da (âyetleri

tahrif karlnda) u deersiz dünya maln alp, nasl olsa balanacaz,
diyerek Kitab'a vâris olan birtakm kötü kimseler geldi ..."5 âyetini

açklarken: "Bunlar, günan iliyorlar ve: «Nasl olsa affedileceiz» diyorlarc”

dediini bildirir .

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in Atâ'dan bildirdiine göre "Onlarn

ardndan da (âyetleri tahrif karlnda) u deersiz dünya maln alp.

’ A’râf Sur. 169
J bn Cerîr (10/539).

3 A raf Sur. 169

A bn Ebî i iâtim (5/1607, muhtasar oarak).

5 A'râfSur. 169
6 Saîd b. Mansûr, (Tcfsîr 966), bn Cerîr (10/537), bn Ebî Hâtim (5/1608) ve Beyhakî

(7158).



Ayet: 169, 170 603

nasl olsa balanacaz, diyerek Kitab'a vâris olan birtakm kötü kimseler

geldi ...*
1

âyetinden kastedilen, dünya malndan önlerine geleni alp,

"Allah'tan balanma dileyip tövbe ederiz" demeleridir.
2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî der ki: "srailoullan, hangi kadya

bir dava götürseler kad onlardan rüvet alyordu. Ona neden böyle yapt
sorulunca ise: «Nasl olsa balanrm» diyordu."

Ebu'-eyh, Ebu'l-Celed’in öyle dediini bildirir: "nsanlara öyle bir zaman

gelecek ki, kalplerinde Kur'ân'dan hiçbir ey kalmayacaktr ve kalpleri

elbisenin yprand gibi ypranacaktr. Hiçbir eyden zevk almayacaklar ve hiç

bir eyin tadn bulamayacaklar. Kendilerine emredilen eyleri ihmal ettikleri

zaman: «Allah Gafur ve Rahim’dir» diyecekler. Kendilerine yasaklanan bir ey
yaptklar zaman da: «Nasl olsa balanacaz. Biz hiçbir eyi Allah'a ortak

komadk» diyecekler. Bütün ileri, korkusuzca (dünya malna) tamah

etmektir. Bunlar koyun postuna bürünmü kurt gibidir. En üstün saydklar

kii yaclk yapan olacaktr.”

Ebu'-eyh, Hasan( Basri'nin) öyle dediini bildirir: "Mümin, Allah'n

buyurduunu, Allah’n buyurduu ekilde bilir. Mümin, insanlarn en güzel

amel edeni ve insanlar içinde Allah'tan en çok korkandr. Eer mümin da
kadar mal infak etse, kurtulua ermeden kendini kurtulua ermi saymaz.

yilikleri, güzellikleri ve ibadetleri ne kadar artarsa (Allah’tan) korkusu o

kadar artar ve: «Ya kurtulua eremezsem» der. Münafk ise: «nsanlarn

günah çoktur. Nasl olsa affedileceim ve bana bir ey olmaz» deyip kötü

ameller iler ve Allah’n kendisini balayacan umar.”

Ebu'-eyh'in, bildirdiine göre bn Abbâs, "...Peki, Kitab'da Allah

hakknda gerçekten baka bir ey söylemeyeceklerine dair onlardan söz

alnmam myd ve onlar Kitab'dakini okumamlar myd? Âhiret yurdu

saknanlar için daha hayrldr. Hâla aklnz ermiyor mu?*3
âyetini açklarken

öyle demitir: "Hâla ilemeye devam ettikleri ve tövbe etmedikleri

günahlarnn affedilmesinin Allah için vacib olduuna inandklarndan dolay

knanmaktadrlar.”

'

A'râf Sur. 169

* bn Hb Hatim (5/1 61)8).

3 A'râfSur. 169
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in ibn Zeyd'den bildirdiine göre "Onlar

Kitab'dakini okumamlar myd?"1

âyetinden kastedilen, onlann Kitab’da

yazlanlar bilmeleri ve iledikleri günahlan bilgisizlikleri sebebiyle yapm
olmamalardr .

2

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

Ebu’-eyh’in, Mücâhid’den bildirdiine göre "Kitab'a smsk sarlp namaz

dosdoru klanlar var ya, ite biz böyle iyilie çalanlarn ecrini zayi

etmeyiz
"3 âyetinde kastedilenler, Yahudi ve Hristiyan olanlardan bazlardr.

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in ibn Zeyd’den bildirdiine göre "Kitab'a

smsk sarlp namaz dosdoru klanlar var ya, ite biz böyle iyilie

çalanlarn ecrini zayi etmeyiz"5 âyetindeki Kitab’dan kastedilen, Hz.

Mûsa’nn getirdii kitaptr.

6

iji
;
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"Han Biz da üzerlerine gölge brakan bir bulut gibi çekip

kaldrmtk da onu üstlerine düecek sanmlard. «Size

verdiimizi kuvvetle aln. Onda olan düünün ki

saknrsnz» (demitik)." (a râf Sur. 1 7 1

)

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

bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen (liaS) kelimesi, kaldrma*

mânâsndadr. Yüce Allah'n, "Söz verdikleri için de Tûr'u üzerlerine

kaldrmtk ..."7
âyeti de ayn olay anlatmaktadr. Yüce Allah: "Size

' A'râf Sur. 169
J bn Cerîr /10/541) ve bn Ebî Hatim (5/1609).

} A'râf Sur. 170
4 bn Cerîr (10/542) ve bn Ebî Hâtim (5/1609).

5 A'râf Sur. 170
6 bn Cerîr (10/542) ve bn Ebî Hâtim (5/1609)

7 Nisa Sur. 154
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verdiimizi kuvvetle aln", yoksa da üzerinize gönderirim"

buyurmaktadr.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Hani Biz da üzerlerine

gölge brakan bir bulut gibi çekip kaldrmtk da onu üstlerine düecek

sanmlard. «Size verdiimizi kuvvetle aln. Onda olan düünün ki

saknrsnz» (demitik)" âyetini açklarken öyle demitir: “Melekler da
onlarn bann üzerine kaldrp kendilerine: “Size verdiimi kuvvetle aln”

denildi. Daa baktklarnda: “Duyduk ve itaat ettik” diyorlar, kitaba

baktklannda ise: "Duyduk ve isyan ettik" diyorlard .

1

bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

“Yahudilerin neden Yüce Allah'a bir hesaba binaen secde ettiini biliyorum.

Yüce Allah, "Hani biz da üzerlerine gölge brakan bir bulut gibi çekip

kaldrmtk da onu üstlerine düecek sanmlard ..."3 buyurarak, “Ya

emrimi tutarsnz ya da da üzerinize ykarm" dedi. Bunun üzerine Yahudiler

daa bakp, üzerlerine dümesinden korkarak alnlannn kenanyla (sol

kalarn yere koyarak) secde ettiler. Allah onlann bu secdelerini kabul

etmiti ve bundan sonra Yahudiler bu ekilde secde etmeyi gelenek haline

getirdiler .

4

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre krime der ki: Bir Yahudi ile bir Hristiyan

bn Abbâs'a gelince, bn Abbâs Yahudiye: “Neden alnnzt yere koyarak secde

ettiniz?” diye sordu. Yahudi ne cevap vereceini bilemeyince, bn Abbâs:

“Yüce Allah, «Hani Biz da üzerlerine gölge brakan bir bulut gibi çekip

kaldrmtk da onu üstlerine düecek sanmlard»5 buyurunca, daa
bakarak alnnzn kenaryla secde ettiniz" dedi. Hristiyan'a da: “Siz, Yüce

Allah, «Kitab'da Meryem'i de an. O, ailesinden ayrlarak, dou yönünde bir

yere çekilmiti»
6 buyurduu için dou tarafna secde etmektesiniz" dedi.

1 bn Cerîr (10/543) ve bn Ebî Hâlim (5/1610).

3 bn Ebî Hatim (5/1610,1611).

} A raf Sur. 171

4 bn Ebî Hatim (5/1611).

s A'râf Sur. 171

6 Meryem Sur. 16
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bn Ebî Hâtim'in Atâ’dan bildirdiine göre âyette srâiloullannn üzerine

kaldrld söylenen da, Tûr dadr.

1

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Mücâhid'in, "Hani

Biz da üzerlerine gölge brakan bir bulut gibi çekip kaldrmtk...

^

âyetini açklarken, "Tpk tereyann (sütün üzerinde) kabartld gibi da
öyle kaldrdk" dediini bildirir.

3

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Sabit b. el-Haccâc der ki:

"srâiloullarna Tevrat bir defada gelince, kendilerine ar geldi ve onun

emirlerini almay kabul etmediler. Yüce Allah, da üzerlerine gölge brakan

bir bulut gibi çekip kaldrnca onu almay kabul ettiler."
4

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Katâde’nin, "Hani

Biz da üzerlerine gölge brakan bir bulut gibi çekip kaldrmtk ..."3

âyetini açklarken, "Allah da kökünden söküp balannn üzerine getirerek:

«Ya emrimi yaparsnz ya da bu da banzn üzerine ykarm» buyurdu"

dediini bildirir .

6

Zübeyr b. Bekkârin, el-Muvaffakiyyât\a, Kelbî’den bildirdiine göre

Bizans kral Heraklius, Muâviye'ye mektup yazarak unlar sordu: "Bir ey
olan ve hiçbir ey olan nedir? Allah katnda kendisinden bakas kabul

edilmeyen din hangisidir? Namazn anahtan nedir? Cennetin fidan nedir? Her

eyin namaz nedir? Kendilerinde ruh olduu halde ne erkeklerin belinde, re

de kadnlarn rahminde dalgalanmayan dört ey nedir? Babas olmayan adam

kimdir? Kavmi olmayan kii kimdir? Sahibi ile yürüyen mezar hangisidir?

Gökkua nedir? Üzerinde bir defa güne doan, ondan önce ve ondan

sonra artk bir daha güne domayan yer hangisidir? Bir defa göç eden, artk

ne önce ne de sonra göç etmeyen nedir? Susuz bitip de meydana gelen aaç
hangisidir? Ruhu olmad halde nefes alp veren hangisidir? Bugün nedir?

Dün nedir? Yarn nedir? Yarndan sonra nedir? Bunlarn kelamdaki ksmlar

' bn Ebî Hatim (5/1610).
I
A'râf Sur. 171

* bn Cerir 810/3+4) ve bn Ebî Hatim (5/1610).

4 bn Ebî Hatim (5/1610)

5 A'râf Sur. 171
II bn Cerir (10/544) ve bn Ebî Hâlim (5/1612).
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neyi ifade eder? Bulutlardan gelen ses, çakan imek, Samanyolu ve Ay'da

görülen izler nedir?"

Bunun üzerine Muaviye'ye: "Sen bu sorulann cevabn veremezsin. ayet

Heraklius'a yazacan mektupta yanl bir cevap verirsen bunu senin

bilgisizliine yoracaktr. En iyisi sen bn Abbas'a yaz, bu sorulara o cevap

versin" dediler. Muaviye, ibn Abbâs'a yazp bunlan sorunca, bn Abbâs öyle

cevap yazd:

"ey, sudur. Çünkü Allah «Her diri eyi sudan kldk»

1

buyurmutur. Hiçbir

ey olan ise dünyadr. Dünya fani olup gider. Allah katnda kendisinden

bakas kabul edilmeyen din, “Lâ ilahe illallah", namazn anahtan "Allahu

Ekber", cennetin fidanlan "Lâ havle vela kuvvete illa billah", her nesnenin

namaz (ibadeti) "Suübhânallah ve bi-hamdihi", kendilerinde ruh olduu

halde ne erkeklerin belinde, ne de kadnlann rahminde dalgalanmayan dört

ey de Âdem, Havva, Musa’nn asas ve shak’a fidye olarak gönderilen

koçtur. Babas olmayan kii Meryem olu sa, kavmi olmayan kii ise

Âdem'dir. Sahibi ile yürüyen mezar Yunus'un baldr. Çünkü Hz. Yunus onun

karnndayken o yüzüyordu. Gökkua ise Allah'n kullanna, sel felaketine

kar vermi olduu emniyettir. Üzerinde bir defa güne doan, ondan önce

ve ondan sonra da artk bir daha güne domayan yer, srâiloullan için

yanlan denizin dibidir. Bir defa göç eden, ondan önce ve ondan sonra göç

etmeyen ey kutsal topraklarla arasnda dört günlük bir mesafe bulunan Tur-i

Sina dadr. srailoullan isyan ettiklerinde Allah, onda azabn çeitleri olan

nurdan yaratm olduu iki kanatla Tur-i Sina'y uçurtmutur. Allah onu

srailoullan'nn üzerine gölge yapnca bir münadi onlara: "Eer Tevrat'

kabul ederseniz bu Tur-i Sina'y üzerinizden kaldnp yerine koyacaz. Aksi

takdirde de onu üzerinize brakacaz" demiti. Onlar da mecburen Tevrat'

kabul ettiler. Allah ta onu yerine gönderdi. Bu olay, Hani Biz da üzerlerine

gölge brakan bir bulut gibi çekip kaldrmtk" 3

âyetiyle ifade edilmitir.

Susuz bitip de meydana gelen aaç, Hz. Yunus'a (gölge yapmas için)

baucunda biten kabak aacdr. Ruhu olmad halde nefes alp veren

sabahtr. Çünkü Allah, "Nefes alp verdii zaman sabaha yemin ederim
"3

1 Enbiyâ Sur. 30
1 Araf Sur. 171

5 Tekvir Sur. 18
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diye buyurmutur. Bugün çalmak, dün bir misal, yarn ise eceldir. Yanndar

sonras da bir emeldir. Çakan imek, meleklerin ellerinde bulunan ve

bulutlar sevkeden tokmaklardr. Gökgürültüsüne gelince, o bulutu

sevketmekle görevli melein addr. Çkan ses bulutun evki srasnda çkan

sestir. Samanyolu ise göklerin kapsdr. Oradan kaplar açlr. Ay'daki izlere

gelince, Allah "Gece ile gündüzü iki âyet kldk. Gecenin âyetini sildik
' 1

buyurmutur. ayet bu silinti olmasayd gece gündüzden, gündüz de

geceden ayrdedilmezdi.

Muaviye bu cevaplar Bizans Kral Heraklius’a gönderdiinde Heraklius:

“Bu sorulan bir peygamber ya da peygamber ailesinden biri dnda kimse

cevaplandramaz" demitir.

(
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“Kyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz

diye Rabbin Âdemoullarndan, onlarn bellerinden

zürriyetlerini çkard, onlar kendilerine ahit tuttu ve dedi

ki: «Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar da), «Evet

(buna) âhit olduk» dediler. Yahut «Daha önce babalarmz
Allah'a ortak kotu, biz de onlardan sonra gelen bir nesildik

(onlann izinden gittik). Bâtl ileyenlerin yüzünden bizi

helâk edecek misin?» dememeniz için (böyle yaptk). Belki

inkârdan dönerler diye âyetleri böyle ayrntl bir ekilde

açklyoruz." (AVâfSur. 172-174)

Abd b. Humeyd, Huey b. Asram, el-stikâme’de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs, “Kyamet

gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem

oullarndan, onlarn bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar kendilerine

srâ Sur. 12
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ahit tuttu ve dedi ki: «Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar da), «Evet

(buna) ahit olduk» dediler ..."
1

âyetini açklarken öyle dedi: "Yüce Allah Hz.

Âdem'i yaratt ve kendisinden, onun Rabbi olduuna dair söz ald. Ecelini,

rzkn ve bana gelecekleri yazd. Sonra onun belinden zerre misali

evlatlarn çkard. Onlardan da Rableri olduuna dair söz aldktan sonra

ecellerini, rzklann ve balarna gelecek olanlan yazd .” 1

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Kyamet

gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin

Ademoullarndan, onlarn bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar

kendilerine ahit tuttu ve dedi ki: «Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar

da), «Evet (buna) ahit olduk» dediler ..." 3 âyetini açklarken öyle demitir:

"Allah, Hz. Âdem'i yaratt zaman zürriyetini zerreler halinde sulbünden

çkanp onlara isimleriyle seslenerek: "Bu falan olu fatandr ve öyle öyle

yapacaktr. Bu da falan olu falandr ve öyle öyle yapacaktr” buyurmu,

sonra eliyle iki avuç alp: "Bunlar cennette, bunlar da cehennemdedir”

buyurmutur.

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Lâlekâî, es-Surme’de, bn Abbâs'n, "Kyamet

gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin

Ademoullarndan, onlarn bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar

kendilerine ahit tuttu ve dedi ki: «Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar

da), «Evet (buna) âhit olduk» dediler ..."5 âyetini açklarken öyle dediini

bildirin Yüce Allah Hz. Âdem'i yarattktan sonra zürriyetini zerreler halinde

sulbünden çkanp: "Rabbiniz kimdir?” diye sordu. Onlar: "Rabbimiz Allah'tr”

cevabn verdikten sonra kendilerinden söz ald kimselerin, kyamet gününe

kadar ne fazla, ne de eksik olmadan dünyaya gelmeleri için Allah onlan tekrar

Hz. Âdem’in sulbüne iade etmitir .

6

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "Hz. Âdem

yeryüzüne indirildii zaman Dehnâ’ya indirildi. Yüce Allah onun srtn

' A'râf Sur. 172
1 bn Cerîr (10/550) ve bn Ebî Hâtim (5/1613).

* A’râf Sur. 172
4 bn Cerîr (10/549, 550).

5 A'râf Sur. 172
4 bn Cerîr (10/555), bn Ebî Hâtim (5/1614) ve Lâlekâî (992).
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meshedip, kyamet gününe kadar yarataca bütün insanlan çkarm, sonra

da: “Ben sizin Rabbiniz deil miyim? (Onlar da), Evet (buna) âhit olduk,

dediler ..."
1 O zaman Kalem, kyamet gününe kadar olacaklan yazd ve

mürekkebi kurudu .

2

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs âyetin tefsiri

hakknda öyle demitir: “Yüce Allah Hz. Âdem’in srtn meshedip kyamet

gününe kadar doacak olan sulbünü çkardktan sonra, onlann Rabbi

olduuna dair söz alm, onlar da bu sözü vermitir. Kafir olsun mümin olsun

kime: “Rabbin kimdir?” diye sormusa, “Rabbim Allah’tr” cevabn

vermitir.”3

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

Ebu’-eyh ve Lâlekâî’nin, es-Sünte’de Abdullah b. Amr’dan bildirdiine göre

tarak ile nasl ban saçlar alnyor (taranyor) ise onlar da (Hz. Âdem'in

züm'yeti de) srtndan böylece alndlar.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Mende, er-Reddu ale'l-

Cehmiyye’de. ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yüce Allah,

Hz. Âdem'in zürriyetini, sel sularndaki zerreler gibi çkard .”5

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir “Allah sa eliyle

Âdem’in omuzuna vurdu ve zürriyeti oradan inciler gibi Allah’n kudret eline

döküldü. Allah: “Bunlar cennet içindir” buyurdu. Sonra sol eliyle Âdem'in sol

omuzuna vurdu. Oradan da kömür gibi simsiyah (kafir) olarak züm'yetleri

çkt. Allah: “Bunlar da cehennem için yaratlmtr” dedi. Bu, "And olsun ki,

cehennem için de birçok cin ve insan yarattk; onlarn kalbleri vardr ama

anlamazlar; gözleri vardr ama görmezler; kulaklar vardr ama iitmezler.

te bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapktrlar. te bunlar gafillerdir
”6

âyetinin tefsiridir.

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

' A'râf Sur. 172
‘ bn Cerîr (10/548, 549).

* Abdurrezzâk (1/242).

4 bn Cerîr (10/552), bn Ebî Hâtim (5/1613) ve Lâlekâî (993).

5 bn Cerîr (10/550, 551), bn Ebî Hâtim (5/1613) ve bn Mende (31).

6
A'râf Sur. 179
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göre bn Abbâs: "Yüce Allah, Arafat'n yanndaki Na'mân vadisinde, Hz.

Âdem’in srtn meshetti ve kendisinden kyamet gününe kadar yarataca

canyar çkard. Sonra onlardan söz ald" deyip, “Kyamet gününde, biz

bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoullarndan, onlarn

bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar kendilerine ahit tuttu ve dedi ki:

«Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar da), «Evet (buna) âhit olduk»

dediler..."
1

âyetini okudu. Ancak bu âyeti (fiiiâj J) eklinde okudu .

2

Ebu'-eyh'in, Abdulkerim b. Ebî Umeyye'den bildirdiine göre Hz.

Âdem'in zürriyeti, onun sulbünden karnca yolu gibi çkanlmtr.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Muhammed b. Ka’b’dan bildirdiine göre

ruhlar, bedenleri yaratlmadan önce, Allah’a iman ve onu Rab olarak

tandklarn ikrar etmilerdir .

3

bn Ebî eybe, Muhammed b. Ka’b’n: “Allah, bedenleri yaratmadan önce

ruhlar yaratm ve onlardan söz almtr" dediini bildirir .

4

bn Abdilberr, et-Temhîd’de, Süddî’nin vastasyla, Ebû Mâlik ve Ebû

Salih’ten, o bn Abbâs’tan; Murre el-Hemedânî ise bn Mes’ûd ve baz

sahabenin, “Kyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye

Rabbin Âdemoullarndan, onlarn bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar

kendilerine ahit tuttu ve dedi ki: «Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar

da), «Evet (buna) âhit olduk» dediler..."5 âyetini açklarken öyle dediklerini

bildirir: “Yüce Allah Hz. Âdem’i cennetten çkard zaman, onu yeryüzüne

indirmeden önce srtnn sa tarafn meshetti ve inciler gibi beyaz olan

zerreler halinde bir zürriyet çkarp, onlara: “Rahmetimle cennete girin"

buyurdu. Sonra srtnn sol tarafn meshedip siyah renkte zerreler halinde bir

zürriyet çkarp: “Cehenneme giriniz. Sizler benim için önemli deilsiniz"

buyurdu. Yüce Allah’n, "Defterleri sadan verilenler"
6
ve "Defterleri soldan

' A'râf Sur. 172
’ bn l-.bî Hatim (5/1613).

J bn Cerîr (10/562).
4 bn fibi eybe 1,14/1 15).

s A raf Sur. 172
0 Vaka Sur. 27
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verilenler"' âyetleri buna iaret etmektedir. Sonra onlardan söz alp "Ben

sizin Rabbiniz deil miyim? (buyurdu. Onlar da), «Evet (buna) ahit olduk»

dediler
" 2

Bir grup isteyerek söz verirken, bir ksm da istemeyerek söz

verdiler. Yüce Allah ve melekler “Biz onlarn bu ikrarna ahid olduk. Kyamet

günü biz bundan gafildik demeyesiniz veya "Daha önce babalanmz Allah'a

ortak kotu, biz de onlardan sonra gelen bir nesildik (onlann izinden gittik)”

demeyesiniz” dediler. Hz. Âdem'in çocuklanndan Yüce Allah'n Rabbi

olduunu bilmeyen yoktur. Yüce Allah'n, "Göklerde ve yerdekiler, ister

istemez O'na teslim olduu halde onlar (Ehl-i kitap), Allah'n dininden

bakasn m aryorlar? Halbuki O'na döndürüleceklerdir
"3 ve "De ki: Kesin

delil, ancak Allah'ndr. Allah dileseydi elbette hepinizi doru yola iletirdi"*

âyetleri insanlarn söz verdii güne iaret etmektedir .

5

bn Cerîr, Medine halkndan olan Ebû Muhammed’in öyle dediini bildirir

Ömer b. el-Hattâb'a, "Kyamet gününde, biz bundan habersizdik

demeyesiniz diye Rabbin Âdemoullarndan, onlann bellerinden

zürriyetlerini çkard, onlar kendilerine ahit tuttu ve dedi ki: «Ben sizin

Rabbiniz deil miyim?» (Onlar da), «Evet (buna) ahit olduk» dediler..."'

âyetini sorduumda öyle cevap verdi: "Senin sorduunu ben de

Resûlullah'a (sallallehu aleyhi vesEtem) sordum. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veseDem) öyle

buyurdu:
"
üphesiz ki Allah Hz. Âdem'i kendi eliyle yarath ve ruhundar.

üfledi. Sonra onu oturtup srtn sa ile meshederek ziirriyetler çkard ve

«Bunlar cennet için yarattm» buyurdu. Sonra dier eliyle Âdem'in srtn

meshetti. Yine ondan zürriyetler çkard ve: «Bunlar da cehennem içir

yarattm. Bunlar dilediim gibi amel yapacaklar, Ben onlann hayatn en köt

amelleriyle bitirecek ve cehenneme koyacam» buyurdu ." 7

Abd b. Humeyd, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Müsned'in zevaidi olarak.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Mende, er-Reddu ale'l-Cehmiyye’de.

Lâlekâî, bn Merdûye, Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Diyâ, el-Muhtâre*de ve

’ Vaka Sur. 41

} A raf Sur. 172

* Âli-mrân Sur. 83
4 En'âm Sur. 149
5 bn Abdilberr (18/85, 86)
6 A raf Sur. 172
7 bn Cerîr (10/554).
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bn Asâkir, Tarih'te, Ubey b. Ka'b’n, "Kyamet gününde, biz bundan

habersizdik demeyesiniz diye Rabbin ÂdemouHarndan, onlarn

bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar kendilerine ahit tuttu ve dedi ki:

«Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar da), «Evet (buna) ahit olduk»

dediler. Yahut «Daha önce babalarmz Allah'a ortak kotu, biz de onlardan

sonra gelen bir nesildik (onlarn izinden gittik). Bâtl ileyenlerin yüzünden

bizi helâk edecek misin?» dememeniz için (böyle yaptk)"' âyetlerini

açklarken öyle dediini bildirin "Allah, Âdem'in soyundan gelecek olan

insanlar onun sulbünde toplam, onlara can vermi ve onlan

ekillendirmitir. Sonra onlan konumalann istemi, onlar da

konumulardr. Daha sonra bunlardan söz alm ve bunlan, kendi nefislerine

ahit tutarak: “Ben sizin Rabbiniz deil miyim?” demi onlar da: “Evet,

ahidiz, sen bizim Rabbimizsin” diye cevap vermilerdir. Bunun üzerine Allah:

“Ben de yedi kat göü ve yedi kat yeri ve atanz Âdem'i, kyamet gününde:

«Biz bunu bilmiyorduk» dememeniz için size kar ahit tutuyorum. Bilin ki

benden baka ne bir ilah, ne de bir rab vardr. Hiçbir eyi bana ortak

komayn. Ben sizlere, sizden aldm sözü size hatrlatacak peygamberlerimi

göndereceim ve sizlere kitaplanm indireceim” buyurdu. Onlar da: “Senin,

bizim Rabbimiz ve ilahmz olduuna, bizim senden baka hiçbir Rabbimiz

olmadna ahitlik ederiz” diyerek ikrarda bulundular. Onlar Hz. Âdem'e

gösterildi ve Hz. Âdem, aralannda, zengin, fakir, güzel suretli ve çirkin

kimseler olduunu görünce: “Ey Rabbim! Bu niye böyle, neden onlarn

arasnda eitlik salamadn?” diye sordu. Yüce Allah: “Bana ükredilsin

istedim” buyurdu. Hz. Âdem, peygamberlerin onlar arasnda bir kandil gibi

nurlu olduunu, onlardan, insanlardan ayn olarak peygamberlikle ve teblile

ilgili söz alndn gördü. Yüce Allah'n, "Peygamberlerden söz almtk.

Senden, Nuh'dan, brâhîm'den, Musa'dan, Meryem olu Isa'dan salam bir

söz almzdr"2

, "Hakka yönelerek kendini Allah'n insanlara yaratlta

verdii dine ver. Zira Allah'n yaratnda deime yoktur; ite dosdoru

din budur, fakat insanlarn çou bilmezler"3
, "Onlarn çounda ahde

ballk görmedik, çounu fask kimseler olarak bulduk
"3 ve "Sonra onun

’ A raf Sur. 172, 173
1 Ahzâb Sur. 7
5 Rum Sur. 30
4 Araf Sur. 102
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ardndan milletlere peygamberler gönderdik, onlara belgeler getirdiler.

Dierlerinin daha önce yalan saym olduklarna bunlar da inanmadlar.

Ar gidenlerin kalblerini ite böylece mühürleriz
" 1

âyetleri buna iaret

etmektedir. O zamandan, Allah'n ilminde kimin yalanlayaca, kimin tasdik

edecei mevcuttu. Hz. sa'nn ruhu da Hz. Âdem zamannda kendilerinden

söz alnan ruhlar arasndayd. Allah onu insan suretinde Hz. Meryem'e

gönderdi, "...ona tam bir insan olarak görünmütü"2
âyeti buna iaret

etmektedir. Hz. sa, Hz. Meryem’in azndan girdi .
3

Mâlik, Muvatta’da, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tarih’te, Ebû Dâvud,

Tirmizî, Nesâî, Huey b. Asram, el-îstikâme’de, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn
Ebî Hatim, bn Hibbân, el-Âcurrî, e-erîa’da, Ebu’-eyh, Hâkim, bn

Merdûye, Lâlekâî, Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sifâfta, Diyâ, el-Muhtâre’de, Müslim

b. Yesâr'dan bildirir: Ömer b. el-Hattâb'a “Kyamet gününde, biz bundan

habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoullarndan, onlarn

bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar kendilerine ahit tuttu ve dedi ki:

«Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar da), «Evet (buna) âhit olduk»

dediler..."4 âyetinin tefsiri sorulunca öyle dedi: Resûlullah'a (saiiaüahu aleyhi veseiien)

bu âyetin sorulduunu iittim. Hz. Peygamber (saiiaJiahu aleyh «selM buyurmutu ki:

"Allah, Âdem'i yarattktan soma srtm sa eliyle svazlad ve ondan bir

zürriyet çkarp: «Bunlar cennet için yarattm ve bunlar cennetliklerin amelini

ileyeceklerdir» buyurdu. Sonra Âdem’in srtm tekrar svazlad; ondan bir

zürriyet daha çkararak: «Bunlar da Cehennem için yarattm, bunlar da

Cehennemliklerin amelini ileyeceklerdir» buyurdu." Bunun üzerine o âyebn

1 Yûnus Sur. 74

* Meryem Sur. 17
3 Abdullah b. Ahmed 35/155 (21232), bn Cerir (10/557, 558), bn Kesir, Tefsîr'de

(3/506) geçtii üzere bn Ebî Hâlim ve bn Merdûye, bn Mende (30, 33), Lâlekâî (99 ),

Beyhakî (785), Diyâ (1158, 1159) ve bn Asâkir (7/396). Müsncd'n muhakkikleri hadisin

zayf olduunu söylemitir. "Azndan girdi" sözü ise Yüce Allah'n, "Mahrem yenni

kontmu olan Imran kz Meryem de bir misaldir. Ona ruhumuzdan üflemitk;

Rabbinin sözlenni ve kitablanm tasdik etmiti; o, Bize gönülden itaat edenlerdenai"

Crahrim Sur. 12) âyetine muhaliftir. bn Kcsîr, Hz. Meryem'e üflemenin Cibril vastas^ la

olduunu söylemitir. Yüce Allah, Cibril'i 11/. Meryem'e insan suretinde göndermi »e

kendisine Hz. Meryem'in elbisesinin cebine üflemesini emretmitir. Sonra bu üfleme 1 z.

Meryem'in tenasül organna inmi ve Hz. sa'ya hamile kalmtr. bn Kesir, Tef dr

(B/220).

* A’râl Sur. 172
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tefsirini soran ahs: “Ey Allah’n Resulü! O halde çalp çabalamak ne ie

yarar?” diye sorunca, Hz. Peygamber (sBiiaiiahu aleyhi «seiiem): "Allah bir kulu Cennet

için yaratt zaman onu Cennetliklerin ameli üzerinde kullanr da o kii

Cennetliklerin ameli üzere ölür ve Cennete girer. Bir kulu da Cehennem için

yaratt zaman onu da Cehennemliklerin ameli üzerinde kullanr, sonunda

Cehennemliklerin amellerinden bin üzere ölür ve Allah onu Cehenneme sokar."'

Ahmed, Nesâî, bn Cerîr, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-

Sififta, bn Abbâs’tan, Resûlullah'n Maiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu

nakleden “Yüce Allah, Hz. Âdem'in zürriyetinden Na'mân'da —Arafat'ta

—

söz ald. Âdem'in sulbünden bütün zürriyetini çkard ve zerreler gibi onlar

elinde datt, sonra onlarla konuup: “Kyamet gününde, biz bundan

habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoullarndan, onlarn

bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar kendilerine ahit tuttu ve dedi ki:

«Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar da), «Evet (buna) ahit olduk»

dediler. Yahut «Daha önce babalarmz Allah’a ortak kotu, biz de onlardan

sonra gelen bir nesildik (onlarn izinden gittik). Bâtl ileyenlerin yüzünden

bizi helâk edecek misin?» dememeniz için (böyle yaptk)"
2 buyurdu .

3

bn Cerîr ve bn Mende, er-Reddu ale'l-Cehmiyye’de, Abdullah b. Amr’dan

Resûlullah’n (ssiieiiahu aleyhi vesellem), “Kyamet gününde, biz bundan habersizdik

demeyesiniz diye Rabbin Âdemoullarndan, onlann bellerinden

zürriyetlerini çkard..."4
âyetini açklarken öyle buyurduunu nakleder:

"Âdemin sulbünden, daha sonra meydana gelecek olan insanlar, taran, batan

bir eyleri almas gibi alnp çkanldlar. Sonra Allah onlara: «Ben sizin

Rabbiniz deil miyim?» diye sordu. Onlar da: «Evet sen bizim Rabbimizsin»

1

Mâlik (2/898), Ahmed 1/399, 400 (311), Buhâri (8/96), Ebû Dâvud (4703), Tirmizî

(3075 "hasen"), Nesâî, . cl-Kübrâ (11190), bn Cerîr (10/553, 544), bn Ebî Hatim (5/1612),

bn Hibbân (6166), el-Âcurrî (324), Hâkim (1/27, 2/324, 544), LâJckâî (990), Beyhakî (710)

ve Diyâ (289). "Srtn svazlanmas dndaki bolümü sahihtir, (bak: Elbânî, Sahih Sünen

Ebî Dâvud, 3939)

’A'râf Sur. 172,173
} Ahmed 4/267 (2455), Nesâî, S. el-Kübrâ (11191), bn Cerîr (H/550), Hâkim (2/544

"Sahih") ve Beyhakî (441). Nesaî; "Hadis mahfuz deildir. bn Kesîr, Tefsir'de (3/501,

502), hadisin bn Abbâs'tan mevkuf olduunu söylemitir. Miisned'in muhakkikleri

ravilerinin. Gülsüm b. Cebr dndaki Buhari ile Müslim'in ravileri olduunu
söylemitir. Gülsüm ise Müslim'in ravisidir.

4 A raf Sur. 172,173
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dediler. Melekler de kyamet gününde: "Biz böyle bir ey hatrlamyoruz

"

dememeniz için bizlerahidiz» dediler."'

bn Ebî Hatim, bn Mende, Ebu'-eyh, el-Azame’âe ve bn Asâkir, Ebû

Hureyre'den, Resûlullah’n (sMIhi siyhi veaiiem) öyle buyurduunu nakleder:

"Yüce Allah Hz. Âdem'i yaratt zaman onun belini svazlad ve Âdem'in

belinden kyamet gününe kadar doacak her nefis indi. Allah, Âdem'in kaburga

kemiklerinden birini çkarp ondan Havva'y yaratt. Sonra onlardan söz alarak:

M
Ben sizin Rabbnz deil miyimV diye sordu. Onlar da: «Evet sen bizim

Rabbimizsin» dediler. Sonra onlardan her birisinin gözleri arasnda nurdan bir

parlaklk yaratt. Yine kiinin dünyada karlaaca bela ve hastalklar yaratt.

Sonra bunlar Âdem'e arzedip: «Ey Âdem! Bunlar zürriyetinden gelecek

olanlardr» buyurdu. Âdem baktnda, cüzaml, alacal, kör ve deiik

hastalklara yakalanm kiiler görerek: «Ey Rabbim! Zürriyetime neden böyle

yaptn?» diye sordu. Yüce Allah: «Nimetime ükretmen için» buyurdu. Hz.

Âdem: «Ey Rabbim! u nurlar en fazla görünen kiiler kimlerdir?» diye

sorunca, Allah: «Bunlar zürriyetinden gelecek olan peygamberlerdir» buyurur

Âdem: «u nurunun en fazla olduunu gördüüm kii kimdir?» diye sorunca,

Yüce Allah: «Bu, senin zürriyetinden gelecek sonraki ümmetlerden olan

Dâvud'dur» buyurur. Hz. Âdem: «Ey Rabbim! ömrünü kaç yl olarak takdi

buyurdun?» diye sorunca. Yüce Allah: «Altm yl» cevabn verdi. Hz. Âdem

«Ey Rabbim! Benim ömrümü kaç yl takdir buyurdun?» diye sorunca. Yüce

Allah: «u kadar yl» cevabn verdi. Bunun üzerine Hz. Âdem: «Ey Rabbim.

Ona benim ömrümden krk yl ilave et ki onun ömrü yüz yl olsun» dedi. Yüce

Allah: «Ona ömründen verecek misin?» diye sorunca, Hz. Âdem: «Evet ey

Rabbim!» karln verdi. Yüce Allah: «O zaman, ona dediin süre yazlp

mühürlenecek. Eer biz yazp mühürlersek artk o ey deimez» buyurunca,

Hz. Âdem: «Öyle yap ey Rabbim!» dedi."

Hz. Peygamber (laiBiehu aleyhi veeiiem) devamla öyle buyurdu: "ölüm melei Hz

Âdem'e, cann almak için gelince, Hz. Âdem: «Ne istiyorsun ey ölüm melei?»

diye sordu, ölüm melei: «Cann almak istiyorum» karln verince, Hz

Âdem: «Ömrümden daha krk yl yok mu?» diye sordu. Ölüm melei: «Sen bu

krk yl olun Davud'a vermedin mi?» diye sorunca, Hz. Âdem: «Hayr»

ibn Cerîr (10/552) ve ibn Mende (sh. 63, 64, mevkuf olarak).
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cevabîm verdi." Ebû Hureyre öyle derdi: “Hz. Âdem unuttu, zürriyeti de

unuttu. Hz. Âdem inkar etti, zürriyetinden olanlar da inkar ettiler."
1

Ibn Cerîr'in bildirdiine göre Cuveybir der ki: Dahhâk b. Muzâhim’in alt

günlük bir olu vefat edince, Dahhâk: “Olumu mezanna koyduun zaman

yüzünü aç ve (kefeninin) düümlerini çöz. Çünkü olum oturtulup kendisine

sorulacaktr" deyince, ben: “Hangi eyden sorulacak?" diye sordum. Dahhâk

öyle cevap verdi: “Hz. Âdem'in sulbündeyken ikrar ettii misaktan

sorulacaktr. bn Abbâs bana öyle dedi: “Yüce Allah, Hz. Âdem'in sulbünü

svazlayp, kyamet gününe kadar yarataca bütün nefisleri çkard ve

Kendisine ibadet etmeleri, Ona hiçbir eyi ortak komamalar konusunda

onlardan söz ald. Onlarn rzkna da kefil olup tekrar Hz. Âdem'in sulbüne

iade etti. O gün söz verenlerin hepsi domadkça kyamet kopmaz. Sonraki

misaka yetiip (bülu çana gelip) ilk verdii söze sadk kalan herkese ilk

verdii sözün faydas dokunur. Sonraki misaka yetiip ikrar etmeyen kiiye de

ilk verdii sözün faydas olmaz. Çocukken ölüp bülu çana yetimeyen

kiiye, ilk verdii söz üzere vefat eder."
2

Abd b. Humeyd, Selmân'n öyle dediini bildirir: “Yüce Allah Hz. Âdem’i

yaratt zaman srtn svazlad ve kyamet gününe kadar onun neslinden

doacak olanlan çkarp ecelleri, nzklan, amelleri, bedbahtl ve saadeti

yazd. Saadeti bilen, hayr yapp hayr meclislerinde bulunur. Bedbahtl bilen

ise er yapp er meclislerinde bulunur."

Abd b. Humeyd, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-UsuVda, Taberânî, Ebu'-

eyh, el-Azame’öe ve bn Merdûye, Ebû Umâme’den, Resûlullah'n (seiiBiahu aleyhi

vaseiism) öyle buyurduunu nakleder: "Yüce Allah mahlukat yaratp

insanlardan ve peygamberlerden ahid ald. Onun Ar ' suyun üzerindedir.

Sadakileri (saadet ehlini) sa eliyle, soldakileri (bedbahtlan) dier eliyle -ki

Rahmân'n iki eli de sadr— aldktan sonra: «Ey sadakiler!» diye seslendi.

Onlar: «Buyur ey Rabbimiz emret!» karln verince, Allah: «Ben sizin

Rabbiniz deil miyim?» buyurdu. Onlar: «Evet. Sen bizim Rabbimizsin»

cevabn verince, soldakilere: «Ey soldakiler!» diye seslendi. Onlar: «Buyur ey

’ bn Ebî Hatim (5/1614), bn Mende (sh. 53, uzun bir ekilde), Ebu'-eyh (1027) ve

bn Asâkir (7/395).

* bn Cerîr (10/551).
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Rabbimiz emret!» karln verince, Allah : «Ben sizin Rabbiniz deil miyim?»

buyurdu. Onlar: «Evet. Sen bizim Rabbimizsin» cevabn verdiler. Allah onlar

birbirine kartrnca bazlar: «Ey Rabbimiz! Neden bizi birbirimize kattn»

dediler. Allah: «Bundan baka da onlarn yapageldikleri iler de vardr»’ ve

«Kyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye...»

1

buyurup

arlan Hz. Âdem'in sulbüne iade etti. Artk cennetlikler cennetlik,

cehennemlikler de cehennemliktir." Bir kii: "Ey Allah'n Resûlü! O zaman

neden amel yapalm ki?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sBMiahu aleyhi »hM:

"Herkes kendi yeri için amel yapar" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer: "O

zaman (Cennete girmek için amel yapmaya) çalnz" dedi .

3

Abd b. Humeyd, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh' «selimi} öyle buyurdu: "Allah Hz.

Âdem'i yaratt zaman srtn svazlaynca srtndan kyamet gününe kadar

onun zürriyetinden yarataca her bir can döküldü. Onlardan her birisinin

gözleri arasnda nurdan bir parlaklk yaratt. Sonra bunlar Âdem'e arzetti.
A

Adem: «Ey Rabbim! Bunlar kimlerdir?» diye sorunca, Yüce Allah: «Bunlar

zürriyetinden gelecek olanlardr» buyurdu. Aralarndan birisini görüp, gözleri

arasndaki parlaklk houna gidince: «Ey Rabbim, bu kimdir?» diye sordu.

Allah: «Bu adam, senin zürriyetinden gelecek sonraki ümmetlerden bir

adamdr. Ona Davud denilir» buyurunca, Hz. Âdem: «Ey Rabbim! Ömrünü

kaç yl olarak takdir buyurdun?» diye sordu. Allah: «Altm yl» cevabn

verince, Hz. Âdem: «Ey Rabbim! Ona benim ömrümden krk yl ekle» dedi.
A A

Adem'in ömrü sona erince, ona ölüm melei geldi. Adem: «Henüz benim

ömrümden daha krk yl kalmad m?» diye sorunca, melek: «Sen bu krk yln
olun Davud'a vermemi miydin?» karln verdi. Ancak, Âdem böyle bir

eyi reddetti. Bunun üzerine zürriyetinden gelenler de inkâr eder oldular. Âdem

unutunca, zürriyeti de unutur klnd."4

bn Ebi'd-Dünyâ, e-ükr*de, Ebu'-eyh ve Beyhakî, u' abu' l-mân’da

Hasan( Basrî'nin) öyle dediini bildirin "Yüce Allah Hz. Âdem'i yaratt

zaman cennetlikleri onun sa küreinden, cehennem ahalisini de onun sol

1 Muminun Sur. 63

* A'râfSur. 172,173
3 Hakim et-Tümizî (1/80), Taberânî (8940, 7943), M. el-Evsat (7632) ve Ebu'-eyh, el-

Aazame (39).

4 Ebu'-eyh (1027).
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küreinden çkard. Onlar yeryüzünde yürüdüler. Onlann içinde iki gözü kör,

sar, alaca, kötürüm ve çeitli musibetlere uram kimseler vard. Âdem:

"Ey Rabbim! Niçin çocuklarmn hepsini eit klmadn?" deyince Yüce Allah:

"Ey Âdem! Ben ükredilmek istedim" diye buyurdu. Sonra da onlar Âdem'in

sulbüne geri gönderdi.”’

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Beyhakî, u'abu'l-mân’da, Katâde ve

Hasan( Basrî'nin) öyle dediini bildirir: Hz. Âdem'e zürriyeti arzedilince

bazlannn bazlarndan üstün olduunu görüp: "Ey Rabbim! Niçin hepsini

birbirine eit klmadn?" diye sordu. Allah: "Üstünlük sahibinin üstünlüünü

görüp Bana hamdetmesini ve ükretmesini istedim" buyurdu .

1

Ahmed, Zühd’de Bekr'den ayn rivayette bulunmutur.

3

bn Cerîr, Bezzâr, Taberânî, Âcurrî, e-erîa’da, bn Merdûye ve Beyhakî,

cl-Esmâ ve’s-Sifât’ta Hiâm b. Hakîm'in öyle dediini bildirir: Bir adam

Resûlullah'a iaflaiahu aleyh yeseiiem) gelip: "Amellerimizin bize bir faydas olacak m
yoksa her ey batan takdir edilmi mi?" diye sorunca, Hz. Peygamber (saiiBiiahu

aleyhi vrafefn): "Allah, Hz. Âdem'in züriyetini sulbünden aldktan sonra onlar

kendi nefislerine ahit tuttu. Sonra onlar eline alp: «Bunlar cennetlik, bunlar

ise cehennemliktir» buyurdu. Cennetliklere cennet ameli, cehennemliklere de

cehennem ameli kolaylatrlmtr" buyurdu .

4

Taberânî ve bn Merdûye'nin Muâviye’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saHailahu aleyhi vesellem): "Yüce Allah, Hz. Âdem'den onun zür.iyetini

çkarnca yeryüzünü öyle doldurdular" buyurup bir elini dier eliyle

birletirdi .

5

Hakîm et-Tîrmizî, Nevâdiru'l-Usul’da ve bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten,

Resûlullah'n (saiiaiiehu aieyN «ailem) öyle buyurduunu nakleder: "Rabbimden

1 bn Ebi’d-Dünyâ (165) ve Beyhakî (4441).

1 Abdurrezzâk (19576), bn Ebî eybe (13/508) ve Beyhakî (4442). bn Ebî eybe
Katâde'yi zikretmemitir.

J Ahmed (sh. 47).

1 bn Cerîr (10/562), Bezzâr Kefu'l-Estâr (2140), Taberânî 22/169 (435), Âcurrî (330) ve

Beyhakî (711, 712). el-Esmâ ve's-Sifât'm muhakkiki hadisin zayf olduunu söylemitir.

5 Taberânî 19/383 (898). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid 'de (7/187), ravilerden Cafer b. ez-

Zübeyr'in metruk olduunu söylemitir.
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istedim, benim için, müriklerin çocuklarn cennetliklere hizmetçi olarak verdi.

Onlarn cennette hizmetçi olmalar, babalarnn dütüü irke yetimemeleri

sebebiyledir. Onlar ilk verdikleri ahit üzeredirler
."'

Ahmed, Buhârî ve Müslim'in Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiisiiahu aiyh veseiiem) öyle buyurdu: "Kyamet günü cehennemlik olan kiiye:

«Yeryüzünde, ne varsa hepsi senin olsayd imdi onlar verip kendini

kurtarmak ister miydin?» diye sorulur. O kii: «Evet» cevabn verince, Allah

ona: «Sen, Âdem'in sulbünde iken ben senden, bundan daha kolayn

istemitim. Bana ortak komaman istemitim, fakat sen, ortak komakta

direttin» buyurur."
2

bn Ebî eybe ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Ali b. Hüseyn azil yapar ve,

"Kyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin

Âdemoullarndan, onlarn bellerinden züniyetlerin i çkard ..."3 âyetini

böyle yapabileceine delil gösterirdi .

4

Saîd b. Mansûr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî der

ki: Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi «eseiiemi azlin hükmünün sorulduunu duydum. Hz.

Peygamber (aUaJiahu aleyhi veseBem): "Azil yapmanzda sizin için bir zarar yoktur.

Çünkü eer sulbünüzdeki çocuk kendisinden misak (söz) alnanlardan ise bir

tan üzerinde olsa dahi ona ruh üfürülür" buyurdu .

5

Ahmed ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Enes der ki: Resûlullah'a

{saiiaiiahu aleyhi veselierr) azil yapmann hükmü sorulunca: "Çocuun olaca su (nutfe)

bir kayaya dökülse, Allah takdir ettii eyi ondan çkaracak ve yaratmay takdir

ettii can yaratacaktr" buyurdu .

6

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre bn Mes'ûd'a azlin hükmü sorulunca:

"Allah, bir insann sulbündeki candan ahid almsa, bu kii bir kayann üzerine

1 Hakim et-Tinnizî (1/314).

* Ahmed 19/302 (12289), Buhâri (3334) ve Müslim (2B05).

3 A'râf Sur. 172, 173
4 bn Ebî eybe (4/218) ve bn Cerîr (10/562).

5 Saîd b. Mansûr, (Tefsir

.

2220).
4 Ahmed 19/412 (12420). Müsnettin muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduunu

söylemitir.
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azil yapsa bile Allah o can bu kayadan çkarr. ster azil yap, ister yapma"

cevabn verdi.’

Abdurrezzâk, brâhim en-Nehaî’nin öyle dediini bildirir: “Yüce Allah'n

domasn takdir ettii nutfe bir kayaya düse, yine de ondan çocuk çkar”

derlerdi .

1

Abdurrezzâk, Musannefte ve Ebu’-eyh, Fâtma binti'l-Hüseyn'in öyle

dediini bildirir: “Yüce Allah Âdemoullarndan ahid ald zaman onu Rükn'e

koydu. Haceru’l-Esved'i istilam etmek, Allah’a verilen ahde vefann

göstergesidir.”3

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Câfer b. Muhammed der ki: Babam olan

Muhammed b. Ali ile beraberken bir adam ona: “Ey Ebû Câfer! Bu Rükün ne

zaman yaratlmtr?” diye sordu. Babam öyle cevap verdi: “Yüce Allah

mahlûkat yaratt zaman Âdemoullarna: “Ben sizin Rabbiniz deil miyim?”

diye sordu. Onlar: “Evet. Rabbimizsin” cevabn verince, Allah baldan tatl ve

tereyandan daha yumuak bir nehir aktp Kalem'e emretti ve kalem ondan

mürekkep doldurarak Âdemouilannn bu ikrarn, kyamet gününe kadar

olacaklar yazd. Sonra o yaz bu taa yedirildi. imdi gördüün bu ta istilam

etmek insanlarn “Sen bizim Rabbimizsin” ikranna sadk kaldklarnn

iaretidir."

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yüce Allah,

Hz. Âdem'in srtna vurunca cennet için yaratlm olan her nefis, hardal

tanesi gibi zerreler halinde çktlar. Cennetlikler beyaz ve tertemiz bir ekilde

çkt. Allah: “Bunlar Cennet ehlidir" buyurdu. Cehennem için yaratlan her

nefis ise siyah bir ekilde çkt ve Allah: “Bunlar da cehennem ehlidir”

buyurdu. Allah: “Ey Allah'n kullan! Allah'a icabet ediniz. Ey Allah'n kullan!

Allah'a itaat ediniz” buyurunca, onlar: “Buyur ey Rabbimiz sana itaat ettik!

Allahm Sana itaat ettik! Allahm Sana itaat ettik!” karln verdiler. Yüce

Allah'n Hz. brahim’e hac yaparken emrettii, “Buyur ey Rabbim!(Lebbeyk)”

sözünün asl budur. O zaman Yüce Allah kendilerinden iman edeceklerine,

’ Abdurrezzâk (12568).
1

Abdurrezzâk (12569).

3 Abdurrezzâk (8892).
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Allah’n varln ikrar edeceklerine ve Allah’ tanyp emirlerine uyacaklanna

dair ahid almt ." 1

el-Cenedî, Fadâilu Mekke’de, Ebu'l-Hasan el-Kattân, et-Tivâlâfta, Hâkim ve

Beyhakî, u’abu'l-mân’da, Ebû Saîd el-Hudrî’nin öyle dediini bildirir: Ömer

b. el-Hattâb ile hac yaptmzda, Hz. Ömer tavafa balaynca Haceru'I-

Esved'e yönelip: "Biliyorum ki, faydas ve zaran olmayan bir tasn. Eer

Resûlullah'n Mallahu aleyhi vesellem) seni öptüünü görmeseydim, ben de

öpmezdim" diyerek onu öptü. Ali b. Ebî Tâlib, kendisine: "Ey müminlerin

emiri! Bu tan yaran da, zarar da dokunur” deyince, Hz. Ömer: “Hangi

eyle?” diye sordu. Hz. Ali: "Allah’n Kitab’yla” cevabn verince, Hz. Ömer:

"Bu, Allah’n Kitab’nda nerede mevcuttur?” diye sorunca, Hz. Ali öyle cevap

verdi: "Kyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye

Rabbin Ademoullarndan, onlarn bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar

kendilerine ahit tuttu ve dedi ki: «Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar

da), «Evet (buna) âhit olduk» dediler..."
3 buyruunda mevcuttur. Allah,

Âdem'i yaratm, onun srtn svazlayp (zürriyetini çkararak) Rableri

olduunu, kendilerinin kul olduunu ikrar ettirmi, onlardan ahid ve söz

almtr. Alnan bu sözü bir kada yazmtr. O zaman bu tan iki gözü ve dili

vard. Allah, bu taa: "Azn aç!” deyince ta, azn açm, Allah bu kad
tan azna atm ve öyle demitir: "Sana kar görevini yerine getirene

kyamet günü ahitlik yap.” Ben, Resûlullah’n (saHaiianu aleyhi veseiierr) öyle

buyurduuna ahitlik ederim: "Kyamet gününde Hacerü'l-Esved getirilecek.

Konuan bir dili bulunacak ve kendisini selamlayan herkesin mü'min ve

muvahhid olduuna ehadet edecek." Ey Müminlerin emiri! Bu ta fayda ve

zarar verebilir” Bunun üzerine Hz. Ömer: "Ey Ebu'l-Hasan! Senin olmadn
bir günde yaamaktan Allah'a snrm” dedi .

3

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Kyamet gününde, biz

bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Ademoullarndan, onlarn

bellerinden zürriyetlerini çkard, onlar kendilerine ahit tuttu ve dedi ki:

«Ben sizin Rabbiniz deil miyim?» (Onlar da), «Evet (buna) âhit olduk»

’ bn Cerir (10/556).

1
A'râf Sur. 172, 173

3 Hâkim (1/457) ve Beyhakî (4040 "zayftr") Heysem, Tczhîbu’l-Kemâl'de (21/232)

Ravilerden Ebû Hânn el-Abdi'nin zayf olduunu söylemitir.
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dediler ..."
1

âyetini açklarken: "lk yaratlacaklan ve sonradan yaratlacaklar

hardal tanesi gibi avucuna alp iki veya üç defa evirip çevirdi, sonra onlar

babalannn sulbüne iade etti. Sonra onlan nesil nesil çkard” dedikten sonra,

"Onlarn çounda ahde ballk görmedik, çounu fask kimseler olarak

bulduk" 1

âyetini okudu ve: "Bu âyetten sonra, "Allah'n size olan nimetini ve

«ittik, itaat ettik» dediinizde sizi andna balad sözünü ann. Allah'tan

saknn, Allah içinizde olan elbette bilir
"3

âyeti nazil oldu” dedi.

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifafta, Abdullah b. Amr'n öyle dediini bildirir:

"Yüce Allah, Hz. Âdem’i yaratt zaman onu bir daarc silkeler gibi

silkeledi ve ondan kurtçuklar gibi zürriyeti döküldü. Onlardan iki avuç alp

sadakilere: "Siz cennettesiniz”, soldakilere de: "Siz cehennemdesiniz”

buyurdu .

4

bn Sa'd ve Ahmed’in, Resûlullah'n (saUaiiehu aleyhi vesellem) ashabndan olan

Abdurahman b. Katâde es-Sülemî’den bildirdiine göre, Resûlullah (uiiaKahu Beyh

vesellem): "Yüce Allah Hz. Âdem'i yaratp onun belinden zürriyetini alp: «Bunlar

(kazançlaryla) cennetliktir, ben sorumlu deilim ve bunlar da (hatalaryla)

cehennemliktir, ben sorumlu deilim» buyurdu" deyince bir adam: "Ey Allah’n

Resûlü! O hâlde neye göre amel edeceiz?” diye sordu. Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi vesellem): "Takdir edilen yerlere uygun olarak (amel edeceksiniz)" karln
verdi .

5

Ahmed, Bezzâr ve Taberânî’nin Ebu’d Derdâ’dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Yüce Allah, Hz. Âdem'i yaratp

sa omuzuna vurarak beyaz renkte zerre gibi bir zürriyet çkard. Sol omuzuna

vurarak ta kömür gibi siyah bir zürriyet çkard. Sonra sandakilere: «Bunlar

(kazançlaryla) cennetliktir, ben sorumlu deilim ve bunlar da (hatalaryla)

‘ArâfSur. 172, 173
1
A'râf Sur. 102

3 Mâide Sur. 7
4 Beyhakî (713).

4 bn Sa'd (1/30, 7/417) ve Ahmed 29/206 (1766). Müsned ' in muhakkikleri hadisin,

sahîhun liayrihi olduunu söylemitir.
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cehennemliktir, ben sorumlu deilim» buyurdu."
1

Bezzâr, Huey, el-stikâme’de, Taberânî, Âcurrî ve bn Merdûye'nîn Ebû

Musa el-E'arî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber {sdieiiahu aleyhi »Kellem) öyle

buyurdu: "Yüce Allah Hz. Âdem'i yaratt zaman onun sulbünden bir avuç

alnca, bütün güzellikler sa eline, bütün pis olanlar da sol eline dütü. Yüce

Allah: «Bunlar (kazançlaryla) cennet ehlindendir, ben sorumlu deilim ve

bunlar da (hatalaryla) cehennem ehlindendir, ben sorumlu deilim» buyurup

onlar tekrar Hz. Âdem'in sulbüne iade etti. Bu zamana kadar onlar (zaman

gelen) domaktadr.
"2

Bezzâr, Taberânî ve ibn Merdûye'nîn Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine

göre Resûlullah Maiidu aleyh yeseiien) öyle dedi: "Yüce Allah, Hz. Âdem'in

sulbünden ald iki avuç zürriyeti için: «Bunlar (kazançlaryla) cennet

ehlindendir, ben sorumlu deilim ve bunlar da (hatalaryla) cehennem

ehlindendir, ben sorumlu deilim» buyurmutur

Bezzâr ve Taberânî, bn Ömer'den bildirir Resûlullah (»Mahu aleyh vesefem), Hz.

Âdem'in zürriyetinden alnan iki avuç hakknda: "Bunlar, unadr (Cennete),

bunlar da unadr (cehenneme
)"

dedikten sonra insanlar kader hakknda

ihtilafa dümeden ayrldlar .

4

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usul’öa ve Âcum, Ebû Hureyre'den,

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseilem) öyle buyurduunu nakleden "Yüce Allah Hz.

Âdem'i yaratt zaman onun sa tarafna vurup zerreler misali zürriyetler

çkard ve: «Ey Âdem! Bunlar cennetlik olan zürriyetindir» buyurdu. Sonra sol

’ Ahmed 45/481 (27488), Bezzâr, Kefu'l-Estâr . 2144) ve Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâdde

(7/185) geçtii üzere Taberânî. Müsned’ in muhakkikleri, hadisin bu metin ve senedle

zayf olduunu söylemitir.

‘ Bezzâr, Kefu'l-Estâr 2143), Taberânî, M. el-Evsat (9375) ve Âcurrî (332). Heysemî.

Mecmau ’z-Zevâidde (7/186) der ki: "Ravilerden Ravh b. el-Müseyyeb haknda bn Ma’în.

salih biridir, demitir. Bakalar ise zayf olduunu söylemitir. ej-ma'run muhakkiklert

hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.

J Bezzâr, Kefu'l-Estâr 2142). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (7/186) Nemr b. Hilâl

dndaki ravilerinin Sahîh'in ravileri olduunu söylemitir. Ebû Hatim bu kiiyi

güvenilir bulmutur.
’ Bezzâr, Kefu'l-Estâr 2141) ve Taberânî, M. es-Saîr (1/130). Heysemî, Mecmau 'z-

Zevâid ’de (7/186) der ki: "Bezzâr'n ravileri Sahih’n ravileridir.
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tarafna vurarak kömür gibi bir zürriyet çkarp: «Ey Âdem! Bunlar da

cehennemlik olan zürriyetindir» buyurdu.

Ahmed'in Ebû Nadra’dan bildirdiine göre sahabeden, hasta olan

Abdullah adnda bir kiinin yanna girdiinde onun alamakta olduunu

gördüler ve: “Neden alyorsun?" diye sordular. O: “Resûlullah'n (saiiaiiabu aleyhi

vesellem): "Yüce Allah sa eliyle bir avuç, dierlerini de sol eline alp öyle

buyurdu: «Bunlar, unadr (Cennete), bunlar da unadr (Cehenneme). Ben

sorumlu deilim» dediini duydum. Ben, hangi avuçtakilerden olduumu

bilmiyorum" karln verdi .

2

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (salisilata aleyhi «»ien)

öyle buyurdu: "Yüce Allah (Hz. Âdem'in zürriyetinden) bir avuç alp:

«Bunlar, rahmetimle cennetliktir.» Bir avuç daha alp: «Bunlar da

cehennemliktir ve bundan ben sorumlu deilim» buyurdu."

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk der ki: Yüce

Allah Hz. Âdem'i yaratt zaman onun sulbünden kyamete kadar doacak

olanlar zerreler gibi çkard, sonra: “Ben sizin Rabbiniz deil miyim?" diye

sordu. Onlar: “Evet Rabbimizsin” cevabn verince melekler: “Biz de buna

ahitlik ettik" dediler. Sonra Yüce Allah sa eliyle bir avuç alp: “Bunlar

cennetliktir" buyurdu. Sonra bir avuç daha alp: “Bunlar da cehennemliktir ve

bundan ben sorumlu deilim" buyurdu .

3

bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh, bn Cüreyc’in, "Kyamet gününde, biz

bundan habersizdik demeyesiniz..."4
âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: “Burada habersizdik demeyesiniz" sözünden kastedilen onlardan

alnan ahittir. “Yahut, Daha önce babalarmz Allah'a ortak kotu, biz de

onlardan sonra gelen bir nesildik..."
5
âyetiyle de hiç kimsenin: “Babalarmz

ortak kotu ve ahitlerini bozdular. Biz de onlardan sonra geldik. Yoksa bizi

1 Hakîm et-Tirmizî (1/80) ve Âcurrî (331). ej-ma'nn muhakkikleri hadisin senedinin

çok zayf olduunu söylemitir.
1 Ahmed 29/134 (17593). Müsned'in muhakkikleri hadisin senedinin sahih olduunu

söylemitir.
3 bn Ebî Hatim (5/1615).
4 A raf Sur. 172,173
5 A’râfSur. 173
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babalarmzn yapt veya batl yolu tutanlar yüzünden helak m edeceksin?’

demeye hakk kalmamtr.”

^jA <jc.jÜ I4. HjU o liri (jJül Li ^jilj

ily. £Jlj jS/l iüt AifÜj 4i
ULî 3J3

A

Oj^ÎL; ^vaâii L*aJaÜ IL;UL ^*
‘Onlara, eytann peine takt ve kendisine verdiimiz

âyetlerden syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn anlat.

Dileseydik o âyetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o,

dünyaya saplanp kald da kendi heva ve hevesine uydu.

Onun durumu köpein durumu gibidir: Üzerine varsan da
dilini sarktp solur; kendi hâline braksan da dilini sarktp

solur. te bu. âyetlerimizi yalanlayan toplumun
durumudur. imdi onlara bu olaylar anlat ki düünsünler.”

(A raf Sur. 175, 176)

Firyâbî, Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ,
Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, br

Ebî Hatim, Ebu’-eyh, Taberânî ve bn Merdûye’nin bn Mes’ûd’dan

bildirdiine göre “Onlara, eytann peine takt ve kendisine verdiimiz

âyetlerden syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn anlat
" 1

âyetinde

kastedilen kii srâiloullartndan olan Bel’âm b. Ebur’dur.
2

Abd b. Humeyd ,
bn Cerîr, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin deiik yollarla

bn Abbâs’n: “Âyette, kendisine sm-i A’zam’n verildiinden bahsedilen ve

srâiloullarndan olan kii Bel’âm b. Bâûrâ’dr.” Bir lafzda ise: “Bel’âm b.

Bâur’dur” dediini bildirir.
3

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

"Onlara, eytann peine takt ve kendisine verdiimiz âyetlerden

’ A’râfSur. 175
1 Abdurrezzâk (1/243), Nesâî, S. el-Kibrâ (11193), bn Cerîr 810/567, 568), bn Ebî

llâtim (5/1616) ve Taberânî (9064).

3 bn Cerîr (1 U/567).
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syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn anlat"' âyetini açklarken öyle

demitir: Bu kii zorbalarn ehrinden Bel'âm adnda bir kiidir ve bu kii Yüce

Allah'n sm-i A’zam'n örenmiti. Hz. Musa yanlarna gelince, amcaoullar

ve kavmi bu kiinin yanma gelip: "Musa iddetli ve demir gibi sert biridir.

Yannda kalabalk bir ordu vard. Eer o bize gâlib gelirse; mahvoluruz.

Allah'a duâ et de Mûsâ ve yanndakileri bizden geri çevirsin" dediler. O:

"Eer ben Mûsâ ve yanndakileri geri çevirmesi için Allah'a duâ edersem;

dünyam ve âhiretim gider" dedi. Onlar; bu isteklerinde devam edince; o da

Hz. Mûsa ve yanndakilere beddua etti ve böylece Allah onu sahip olduu

ilminden ve imanndan soyup uzaklatrd. "Onun durumu köpein durumu

gibidir: Üzerine varsan da dilini sarktp solur; kendi hâline braksan da

dilini sarktp solur
"

2

sözü ise: Ona hikmet verilirse tayamaz, kendi haline

braklnca da hayr bulamaz. Bu kii tpk köpek gibidir. Üzerine gitsen de

solur, kovsan da solur” mânâsndadr.*

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'n, bn Abbâs, "Onlara, eytann

peine takt ve kendisine verdiimiz âyetlerden syrlarak azgnlardan

olan kiinin olayn anlat
"4

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Bu,

kendisine kabul edilecek üç dua verilen bir kiidir. Bu kiinin, kendisinden bir

çocuu olan bir hanm vard. Bu hanm kendisine: "Bu üç duadan birini bana

ayr" deyince, Bel’âm: “Duamn birisi senin olsun. Ne istiyorsun?" karln
verdi. Hanm: "Yüce Allah'tan beni srailoullannn en güzel kadn yapmasn

iste" deyince Bel’âm dua etti ve Yüce Allah bu kadn srailoullannn en

güzel hanm yapt. Kadn, israiloullannn kadnlarnn en güzeli olduunu

anladktan sonra da kocasndan yüz çevirdi ve baka ey istedi. Buna çok

kzan kocas onun hakknda beddua etti ve bu sefer kadn bir köpek haline

geldi. Kocann iki dua hakk da gidince, kadnn oullan, babalarnn yanna

gelip: "Biz bu duruma dayanamayz. Allah'a yalvar da onu eski haline

1

A'râf Sur. 175
1
A'râf Sur. 176

3 bn Cerîr (10/568, 570, 587) ve bn Ebî Hâtim (5/1616, 1617, 1620).

4 A'râf Sur. 175
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çevirsin” dediler. Bunun üzerine adam, dua edince kadn eski haline geldi.

Sonunda adamn üç dua hakk da gitti ve kadna Besûs ad verildi.”’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre bu kii

Yemen’den Bel'âm adnda biridir. Allah ona âyetlerini vermiti ve o, bunlar

terketmiti .

2

Abd b. Humeyd, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh,

Taberânî ve bn Merdûye'nin Abdullah b. Amrîn, “Onlara, eytann peine

takt ve kendisine verdiimiz âyetlerden syrlarak azgnlardan olan

kiinin olayn anlat" 3 âyetini açklarken: “Bu kii Umeyye b. Ebi's-Salt es

SekafPdir.” Bir lafzda ise: “Bu âyet, arkadanz Umeyye b. Ebi's-Salt

hakknda nazil olmutur” demitir/

bn Asâkir'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb der ki: Umeyye b. Ebi's-

Salt'n kzkardei Fâria, Mekke'nin fethinden sonra Resûlullah'n (saiiaiiahu aisy-i

»eseHem) yanna gelince, Hz. Peygamber (sayiahu aleyhi «adam):
"
Kardeinin iirlerinden

ezberinde bir ey var m?" diye sordu. Kadn: “Evet” cevabn verince Allah'n

Resulü: “Ey Fâria! Kardein, Allah'n kendisine verdii âyetlerden syrlan

kiiye benzer" buyurdu .

5

bn Asâkir'in bildirdiine göre Umeyye b. Ebi's-Salt öyle demitir:

Bizden bize baber verecek bir peygamber yok mu

Hedefimizle yolumuz arasndaki uzaklk ne kadardtr.

Sonra Umeyye Bahreyn'e gitti ve Resûlullah'a (saiiaiishu alayhi viskim

peygamberlik gönderildi. Umeyye, Bahreyn'de sekiz yl kaldktan sonra, gelip

Resûlullah’ (sailaiM aleyhi vesellem) bir toplulukla beraberken buldu. Hz. Peygamber

(saiiaiuhu aleyhi vesellem) onu slam'a davet edip kendisine Yasin Sûresini okudu. Sûre

bitince Umeyye kalkp gitti. Kureyliler peinden gidip kendisine: “Ne dersin

’ bn Ebî Hatim (5/1617- 1618). bn Kesîr, Tefsîr'de (3/508) hadisin garip olduunu
söylemitir.

1 bn Cerîr (10/569) ve bn Ebî Hatim (5/1618).

3 A raf Sur. 175
4 Nesâî, S. el-Kübrâ (11192), bn Cerir (10/570), bn Ebî Hatim (5/1616, 1620) ve

Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid’de (7/25) geçtii üzere Taberânî
5 bn Asâkir (9/282) uzun bir ekilde.
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ey Umeyye?" diye sorunca, Umeyye: ‘‘Onun hak üzere olduuna ahitlik

ederim" cevabn verdi. Onlar: "Ona tabi olacak msn?" diye sorunca ise: "Ne

yapacana bakacam” dedi. Umeyye sonra am'a gitti ve Bedir savandan

sonra gelip müslüman olmak istedi. Kendisine Bedir savanda öldürülenler

söylenince Taife dönüp orada öldü. Yüce Allah, onun hakknda, "Onlara,

eytann peine takt ve kendisine verdiimiz âyetlerden syrlarak

azgnlardan olan kiinin olayn anlat"
1

âyetini indirdi .

2

Abd b. Humeyd ,
bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve bn Asâkir, Nâfi b. Âsim b.

Urve b. Mes'ûd'un öyle dediini bildirir: Abdullah b. Amfin olduu bir

halkadayken bir adam A’râf Sûresindeki, "Onlara, eytann peine takt ve

kendisine verdiimiz âyetlerden syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn

anlat"3
âyetini okuyunca, bn Amr: "Âyette bahsedilen kiinin kim olduunu

biliyor musunuz?" diye sordu. Bazlar: "Sayfî b. er-Râhib’tir", bazlar ise:

"srailoullarndan bir kii olan Bel'âm'dr" dedi. bn Amr: "Hayr" karln
verince, oradakiler: “Peki, kimdir?” diye sordu. bn Amr: "Umeyye b. Ebu's-

Salt’tr" cevabn verdi .

4

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre a'bî, "Onlara,

eytann peine takt ve kendisine verdiimiz âyetlerden syrlarak

azgnlardan olan kiinin olayn anlat"
5
âyetini açklarken öyle dedi: "bn

Abbâs, bu kiinin, srailoullarndan olan Bel'âm b. Bâûrâ adnda bir kii

olduunu söylemitir. Ensar ise, bu kiinin, kendisi için ikâk mescidinin ina

edildii bnu'r-Râhib olduunu söylemitir. Sakîf halk ise bu kiinin Umeyye

b. Ebi's-Salt olduunu söylemitir.”
6

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette bahsedilen kii

Sayfî b. er-Râhib'dir .

7

’ A raf Sur. 175
1 bn Asâkir (9/285).

3 A râf Sur. 175
* bn F.bî Hâtim (5/1616), el-Bidâye

1de (3/275) geçtii üzere bn Merdûye ve bn Asâkir

(9/265).

5 A râf Sur. 175
6 bn Ebî Hâtim (5/1617).

7 bn Ebî Hâtim (5/1616).
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bn Cerir, Mücâhid'in bu âyet hakknda öyle dediini bildirir: "Bu kii,

srâiloullarna peygamber olarak gönderilen Bel'âm'dr. Kavmi ona rüvet

verip susmasn, o da bu rüveti kabul etmi ve kavmini (uyarmay brakp;

kendi hallerine terketmitir.
1 ”

bn Cerir, bnuM-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs, "Onlara, eytann peine takt ve kendisine verdiimiz

âyetlerden syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn anlat. Dileseydik o

âyetlerle onu elbette yüceltirdik..."
2

âyetini açklarken öyle dedi

“Kendisine verilen ilim ondan çekilip alnd. Eer Yüce Allah dileseydi on.

ilmiyle yüceltirdi."3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mâlik b. Dînâr der ki

"Hz. Musa, Bel’âm b. Bâûrâ’y, Medyen kralna onlan Allah'a davet etmesi

için gönderdi. Bel'âm, duas kabul edilen ve srâiloullannn âlimlerindendi.

Hz. Mûsa zor zamanlarda onu ileri sürerdi. Medyen kral Bel'âm'a birçok

balarda bulunup, hediyeler verince, o da Hz. Mûsa'nn dinini de terk edip

kraln dinine girdi. "Onlara, eytann peine takt ve kendisine verdiimiz

âyetlerden syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn anlat. Dileseydik o

âyetlerle onu elbette yüceltirdik ..."4 âyetleri bu konuda nazil olmutur .

5

bn Ebî Hâtim, Ka’b’n, "Onlara, eytann peine takt ve kendisine

verdiimiz âyetlerden syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn anlat"'’

âyetini açklarken: "Bel’âm, Allah’n, kendisiyle dua edildiinde kabul edilen

sm-i A’zamn biliyordu" dediini bildirir.

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre:

Katâde, "Onlara, eytann peine takt ve kendisine verdiimiz

âyetlerden syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn anlat. Dileseydik o

âyetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanp kald da kendi

1 bn Cerir (10/573, 574). Kurtubî Tefsîfinde (7/320) geçtii üzere Mâverd der ki "B
doru deildir. Çünkü Yüce Allah peygamberlik için ancak emrinden çkmayacak

kiileri seçer." bn Kesîr'de Tefsir'do (3/509) bu sözün doru olmadn söylemitir.
1
A'râf Sur. 175, 176

J bn Cerir (10/576, 582) ve bn Ebî Hâtim (5/1618, muhtasar olarak).

4 A raf Sur. 175, 176
5 bn Ebî Hâtim (5/1618).
6
A'râf Sur. 175
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heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpein durumu gibidir: Üzerine

varsan da dilini sarktp solur; kendi hâline braksan da dilini sarktp solur,

ite bu, âyetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. imdi onlara bu

olaylar anlat ki düünsünler"’ âyetlerini açklarken öyle demitir: “Bu,

kendisine doru yol gösterilip te bunu kabul etmeyerek yüz çeviren kiiye

verilmi misaldir. Eer dileseydik, doru yola uymasyla onu yüceltirdik ve

eytan ona yaklaacak yol bulamazd. Ama Allah kullarndan dilediini snar.

Ama bu kii hidayete uymay kabul etmedii için bir köpee benzetilmitir.

Köpein yüreksiz olduu gibi bu da yüreksizdir."
2

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, krime'nin, “Onlara, eytann peine

takt ve kendisine verdiimiz âyetlerden syrlarak azgnlardan olan

kiinin olayn anlat
"3 âyetini açklarken: “Bunlar, Yahudiler, Hristiyan ve

Sâbîlerden, Yüce Allah’n kendilerine vermi olduu âyet ve kitaplardan

syrlan kiilerdir. Yüce Allah onlar köpee benzetmitir" dediini bildirir.

4

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

bildirdiine göre Mücâhid, "Dileseydik o âyetlerle onu elbette yüceltirdik.

Fakat o, dünyaya saplanp kald da kendi heva ve hevesine uydu. Onun

durumu köpein durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sarktp solur;

kendi hâline braksan da dilini sarktp solur. te bu, âyetlerimizi

yalanlayan toplumun durumudur. imdi onlara bu olaylar anlat ki

düünsünler"5
âyetini açklarken öyle dedi: “Eer dileseydik o âyetlerle

kendisinden küfrü uzaklatrrdk. Ancak o dünyaya meyletti ve onunla huzur

buldu. Onu bineinle de kovalasan, yürüyerek te kovalasan solur. Bu misal,

Kitab okuyup onunla amel etmeyen kii için verilmitir.”
6

’ A'râfSur. 175, 176
1 bn Cerîr (10/587) ve bn Ebî Hâtim (5/1617- 1620).

5 A raf Sur. 175
4 bn Ebî Hâtim (5/1618).

5 A'râf Sur. 176
6 bn Cerîr (10/583, 584, 586) ve bn Ebî Hâtim (1619, 1620).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr'den

bildirdiine göre âyette geçen (Üi-t)' kelimesi, meyletmek, peinden gitmek

mânâsndadr.

2

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre

âyette geçen (^I*. jj)
3 sözü, ona doru komak mânâsndadr .

4

bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh, bn Cüreyc'in, “Üzerine varsan da dilini

sarktp solur; kendi hâline braksan da dilini sarktp solur. te bu,

âyetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. imdi onlara bu olaylar

anlat ki düünsünler"* âyetini açklarken öyle dediini bildirin “Köpek,

yüreksiz bir hayvandr. Onun üzerine gitsen de dilini sarktp solur, braksan

da dilini sarktp solur. te hidâyeti terk edenin hali de böyledir. O korkaktr,

yüreksizdir.”

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Mu'temir'in öyle dediini bildirin Ebu’l-

Mu’temir'e, “Onlara, eytann peine takt ve kendisine verdiimiz

âyetlerden syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn anlat
" 6

âyeti sorulunca

Seyyârîn öyle dediini söyledi: Kendisine peygamberlik verilen Bel'âm

adnda bir kii vard ve bu kiinin duas kabul olurdu. Hz. Musa, Bel'âm’n

bulunduu ülkeye girmek isteyince, insanlar çok korktular ve Bel'âm'a gelip:

“u adama beddua et” dediler. Bel’âm: “Rabbime danaym” deyip Rabbine

dant. Kendisine: "Onlara beddua etme. Çünkü aralannda peygamberlerinin

de bulunduu kullarm var” denilince, Bel’âm, kavmine: "Beddua etmek için

Rabbime dantm ve bana beddua etmemem emredildi” dedi. Kavmi

Bel'âm’a hediye verince o hediyeyi kabul etti ve bunun üzerine bir daha

gelip: “Onlara beddua et” dediler. Bel'âm: “Rabbime danmadan beddua

etmem” deyip, Rabbine dant, ama kendisine bir cevap verilmedi. Bunun

üzerine kavmine: “Dantm, ama bana bir ey söylenmedi” deyince, kavmi:

“Eer Rabbin onlara beddua etmeni istemeseydi, ilk defasnda olduu gibi

seni bundan nehyederdi” dediler. Bel'âm, srailoullanna beddua etmeye

’ A raf Sur. 176
1 bn Cerîr (10/584) ve bn Ebî Hatim (5/1619).

* Araf Su. 176
4 bn Ebî Hatim (5/1621).

5 A’râf Sur. 176
6 A raf Sur. 175
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balad; ama onlara her beddua ettikçe dili tersini söyleyerek kendi kavmine

beddua etti. Kavminin muzaffer olmas için dua ettiinde de, Hz. Mûsa ve

ordusunun galip gelmesi için dua etti. Kavmi: “Görüyoruz ki sen bize beddua

ediyorsun” deyince, Bel'am: "Dilim buna dönüyor. Musa'nn aleyhine dua

etsem de duam kabul edilmiyor. Fakat ben size, onlarn helak olacakla

ümidini veren bir hususu öreteyim. Allah, zinaya buzeder. Eer onlar

zinaya düecek olurlarsa umarm ki Allah onlan helak eder. Kadnlarnz

gönderin onlar karlasnlar. Onlar, sefer halindeki insanlardr. Umulur ki

zinaya düerek helak olurlar” dedi. Bel'am'n adamlar, onun söylediklerini

yaparak kadnlar gönderip onlan karladlar. srailoullar zinaya düünce

Allah onlara veba hastaln musallat etti ve onlardan yetmi bin kii öldü.
1

Ebu'-eyh, Safd b. Cübeyr*in, “Onlara, eytann peine takt ve

kendisine verdiimiz âyetlerden syrlarak azgnlardan olan kiinin olayn

anlat
"1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Bu kiinin smi BePâm'd ve

Allah'n güzel isimlerinden birini biliyordu. Hz. Mûsa yetmi bin kiilik bir

orduyla onlarn üzerine yürüyünce, kavmi Bel’âm'a gelip: “Onlara beddua et”

dediler. Bu kavme bir topluluk saldrnca, Bel'âm’n yanna giderler, o da

saldran toplulua beddua eder ve helak olurlard. Bel'âm, uyuyup,

uykudayken kendisine ne emredileceine bakmadan beddua etmezdi.

Uyuyunca kendisine: “Hz. Mûsa ve kavmi için beddua deil, dua et” denildi.

Uyandnda beddua etmeyi reddedip kavmine: “Kadnlan süsleyiniz. Eer

(Hz. Mûsa'nn kavmi) kadnlar görürlerse dayanamayp günah ilerler ve

sizler de onlara galip gelirsiniz” dedi.

"Allah kimi hidayete erdirirse, doru yolu bulan odur. Kimi

de artrsa, ite asl ziyana urayanlar onlardr.”
(A'râf Sur. 178)

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi vesellem) hutbesinde öyle derdi: "Hamd, Allah'a mahsustur. O'na

hamdederiz, O'ndan yardm dileriz, O'ndan balanma dileriz, nefislerimizin

'

ibn Cerir (10/576, uzun bir ekilde).
1 A raf Sur. 175
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kötülüklerinden Allah'a snrz. Allah kimi hidâyete eritirse, onu dalâlete

götürecek kimse yoktur. Kimi de dalâlete düürürse, onu hidayete eritirecek

yoktur. Allah'tan baka ilâh olmadna ve Muhammedin de Onun kulu ve

peygamberi olduuna ehâdet ederim."'

Müslim, Nesâî, bn Mâce, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, el-Esmâ ve’s-

Sifât'ta bildirdiine göre Hz. Peygamber Meiiahu aleyhi veseiiem) hutbesinde, layk

olduu ekilde Allah'a hamd ve senâ ettikten sonra öyle derdi: “Allah kimi

hidâyete eritirse, onu dalâlete götürecek kimse yoktur. Kimi de dalâlete

düürürse, onu hidayete eritirecek yoktur. Sözlerin en dorusu Allah'n

Kitab'dr. En güzel hidayet Muhammed'in hidayetidir. lerin en kötüsü

sonradan çkarlanlar (dine sokulanlardr. Sonradan (dine her) sokulan ey
bidat, her bidat dalalet, her dalalet te cehennemdedir." Sonra da: "Ben ve

kyamet saati - ahadet ve orta parman göstererek— unlar gibi (birbirine

yakn) gönderildik" buyururdu.
2

Tayâlisî, Ahmed, Tirmizî, bn Cerîr, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâ

ve's-Sifât'ta, Abdullah b. Amr'dan Resûlullah'n (saiuiahu aleyhi mdlm) öyle

buyurduunu nakleder: “Yüce Allah yaratklarn karanlk içerisinde yaratt,

kendi nurundan da onlara bir nur uzatt. O gün, o nurdan kime bir parça isabet

etmise hidayeti bulur. Kime de o nurdan bir parça ulamamsa sapklkta

kalr. te bunun için Allah'n ilmi üzere kalem ve mürekkep kurudu diyorum."3

r* jî 4i oyuijj S öüT piij 4i öjs+i St

"Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçounu cehennem
için yaratmzdr. Onlarn kalpleri vardr, onlarla

kavramazlar; gözleri vardr, onlarla görmezler; kulaktan

1 bn Mâce (1H92). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 1535).

1 Müslim (867), Mesaî (1577), bn Mâce (45) ve Beyhakî (137).

1 Tayâlisî (2405), Ahmed 1 1/219, 220 (6644), Tirmi/.î (2642, "hasen"), Taberânî, Müsned

e-âmiyyîn (1/304), Hâkim (1/30), Beyhakî (229). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünm

et-Trmizî 2130).
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vardr onlarla iitmezler. te onlar hayvanlar gibidir; hatta

daha da aadrlar. te asl gafiller onlardr."

(A'râf Sur. 1 7ü)

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

âyette geçen (ü3'â) kelimesi yaratmak mânâsndadr. 1

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre âyette

geçen (^«J ifö) kelimesi cehennem için yaratmak mânâsndadr. 3

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve bnu'n-Neccâr,

Abdullah b. Amrîdan Resûlullah'n (salBiiahu aleyh veseiiem): “Yüce Allcû cehennem için

yaratklarn yaratt zaman, zinadan doan çocuu da cehennem için

yaratmt

"

buyurduunu nakleder. 3

Hakîm et-Tirmizî, bn Ebi'd-Dünyâ, Mekâyidu'-eytan'd a, Ebû Ya'lâ, bn

Ebî Hâtm, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (seiiaiiahu aleyh. veseiiem) öyle buyurdu: “Allah, cinleri üç türde

yaratmtr. Bir snf ylan, akrep ve ycryüzündeki haereler eklinde, bir snf
gökteki rüzgar eklinde, bir snf da hesap ve ceza görecek ekilde yaratt.

nsanlar da üç türde yaratt. Bir snf hayvanlar gibidir, "Onlarn kalpleri

vardr, onlarla kavramazlar; gözleri vardr, onlarla görmezler; kulaklar

vardr, onlarla iitmezler. te onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da

akndrlar"4 Bir snfn da bedenleri insan bedeni, ruhlar ise eytanlarn

ruhudur. Bir snf ta Allah'n gölgesinden baka gölgenin bulunmad günde,

Allah'n gölgesinde gölgelenecek olanlardr. "5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, "Andolsun, biz cinler ve

insanlardan birçounu cehennem için yaratmzdr. Onlarn kalpleri

vardr, onlarla kavramazlar; gözleri vardr, onlarla görmezler; kulaklar

vardr, onlarla iitmezler. te onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da

' bn Cerîr (10/592) ve bn Kbî Hâlim (5/1621).

5 bn Cerîr (10/591).

J bn Cerîr (10/592), bn Kbî Hatim (5/1622) ve bnu'n-Neccâr (18/93).

4 A'râf Sur. 179

5 Hakîm et-Tirmizî (1/205), bn Ebi'd-Dünyâ (1), ct-Hevâlit (156), el-Mctâlbu l-Aliye'dc

(3802) geçtii üzere Ebû Ya’lâ, bn F.bî Hâtm (5/1622, cinleri zikretmeden) ve Ebu’-eyh

(1093). bn Hibbân, el-Mccrûhb'de (3/107) hadisin zayf olduunu söyledi.
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aadrlar. te asl gafiller onlardr"’ âyetine u manay vermitir:

“Cehennem için öyle kiiler yarattk ki, onlarn kalpleri vardr, ama âhiretle

ilgili hiçbir eyi kavramazlar, gözleri vardr ama doru yolu görmezler.

Kulaklar vardr ama hakk duymazlar. Yüce Allah onlarn hayvanlar gibi

olduunu söyledikten sonra hayvanlardan daha aa bir konuma koymu,

sonra onlarn gafil olduunu belirtmitir."
1

^3I 4* J~^ \ frUJ.S/1

OjLüj I\jj\S La oj

"En güzel isimler Allah'ndr. O'na o güzel isimleriyle dua
edin ve O'nun isimleri hakknda gerçei çarptanlar

brakn. Onlar yaptklarnn cezasna çarptrlacaklardr."
(A'râf Sur. 1 80)

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Huzeyme, Ebû

Avâne, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, Ebû Abdillah b. Mende,

et-Tevhîd*de, bn Merdûye, Ebû Nuaym, el-Hilye’de ve Beyhakî, el-Esnâ ve's-

Siföfta, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n (sailailahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu

nakleder:
"
Muhakkak Allah'n doksan dokuz ismi, yani bir eksii ile yüz ismi

vardr. Kim bunlar ezberleyip sayabilirse cennete girer. Yüce Allah tek'tir ve

tek olan sever."3

bn Merdûye ve Ebû Nuaym’n Ebû Hureyre'den bildirdiine göre H2.

Peygamber (saîaiiBhu aleyhi veseBem): "Yüce Allah'n yüzden bir eksik (doksan dokuz )

ismi vardr. Allah, bunlarla dua edenin duasna icabet eder" buyurdu.

Dârekutnî, arâib’de, Ebû Hureyre’den Resûlullah'n (»iaiahu aleyh, vesaiiem) öyle

buyurduunu nakleder "YüceAllah: «Benim doksan dokuz ismim vardr.

Bunlar ezberleyip sayan cennete girer» buyurdu."

' A'râf Sur. 179
J bn Cerir (10/592, 594).

5 Ahmed 12/469, 13/61, 163, 15/315, 16/291, 402, 403 (7502, 7623, 7732, 8146, 9513,

10481, 10685, 10686), Buhârî (2736, 6410), Müslim (2677), Tirmizî (3506), Nesâî, S. el-Kübrâ

(7659), bn Mâce (3860), bn Cerir (10/596), bn Ebî Hâtim (5/1622), bn Hibbân (807,

Taberânî, M. el-Evsat (981, 4070, 4900), K. ed-Dua (95-101, 103-105, 112), Ebû Nuaym
(3/122, 6/274) ve Beyhakî (3).
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bn Merdûye ve Ebû Nuaym, bn Abbâs ve bn Ömer’den Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi vesellem): “Muhakkak Allah'n doksan dokuz ismi, yani bir eksii ile yüz

ismi vardr. Kim bunlar ezberleyip sayabilirse cennete girer" buyurduunu

nakletmitir.

Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Mende, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den, Resûlullah’n (uibiiahu aleyhi «seiiem) öyle

buyurduunu nakletmitir: "üphesiz ki Allah'n doksan dokuz ismi, yani bir

eksii ile yüz ismi vardr. Kim bunlar ezberleyip sayabilirse cennete girer. Yüce

Allah tek’tir ve tek olan sever. O, kendisinden baka hiçbir ilah olmayan Allah,

Rahman, Rahim, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-

Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlik, el-Bâri, el-Musavvir, el-Gaffâr, el-

Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Âlim, el-Kâbd, el-Bâst, el-Hâfid,

er-Râfi, el-Muizz, el-Müzil, es-Semî, el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-

Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el- afûr, e-ekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafiz, el-

Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mucb, el-Vasi', el-Hakîm, el-

Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, e-ehîd, el-Hakk, el- Vekîl, el-Kaviy, el-Metîn, el-

Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy,

el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, el-Ahad, es-Samed, el-Kâdir, el-

Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtn, el-

Ber, et-Tevvâb, el-Muntakim, el-Afuvv, er-Raûf Mâlikü’l-mülk, Zülcelâl vel-

ikrâm, el-Vâlî, el-Müteâlî, el-Muksit, el-Câmi, el-Ganî, el-Munî, el-Mâni, ed-

Dârr, en-Nâf, en-Nûr, el-Hâdî, el-Bedî', el-Bâkî, el- Vâris, er-Reîd, es-

Sabûr'dur."
1

bn Ebi'd-Dünyâ, ed-Dua’da, Taberânî, ed-Dua’da, Ebu'-eyh, Hâkim, bn

Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiBiiaftu aleyh, yeseiiem) öyle buyurdu: "üphesiz ki Allah'n doksan dokuz

ismi vardr. Kim bunlar ezberleyip sayabilirse cennete girer. Allah, er-Rahman,

el-lâh, er-Rab, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-

Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlik, el-Bâri, el-Musavvir, el-Halîm, el-

Alîm, es-Semî, el-Basîr, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâsi, el-Latîf, el-Habîr, el-

Hennân, el-Mennân, el-Bedî, el-afûr, el-Vedûd, e-ekûr, el-Mecîd, el-Mubdî,

el-Muîd, en-Nûr, el-Bâdi, -Bir lafzda ise, el-Kâim eklindedir- el-Evvel, el-

'

Tirmiz (3507), bn Hibbân (808), Taberânî, ed-Dua (111), Hâkim (1/16) ve Beyhakî

(10/27). Zayf hadistir. (Bak: Elbânî, DaîfSünen et-Tirmizi, 696).
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Âhir; ez-Zâhir, el-Bâtn, el-Afuw, el-ajfâr, el-Vehhâb, el-Ferd,- Bir lafzda el-

Kâdir eklindedir- el-Ahad, es-Samed, el- Vekil, el-Kâfi, el-Bâki, el-Muis, ed-

Dâim, el-Mü teali, Zül-celal vel-ikrâm, el-Mevlâ, en-Nasîr, el-Hak, el-Mubîn,

el-Vâris, cl-Munîr, el-Bâis, el-Kadir, -bir lafzda, el-Mucb eklindedir- el-

Muhyi, el-Mumît, el-Hamîd, -bir lafzda el-Cemîl eklindedir- es-Sâdk, d-

Hafiz, el-Muht, el-Kebîr, el-Karîb, er-Rakîb, el-Fettâh, et-Tevvâb, el-Kadîm, d-

Vitr, el-Fâtr, er-Rezzâk, el-AUâtn, el-Aliyy, el-Azîm, el-Ganiyy, el-Melik, d-

Muktedir, el-Ekrem, er-Raûf, el-Mudebbir, el-Mâlik, el-Kâhir, el-Hâdi, e-âkr,

el-Kerîm, er-Rafî, e-ehîd, el-Vâhid, Zut-tavl, Zul-meâric, Zul-fadl, el-Hallâk,

el-Kefil, el-Celil olan Allah'tan istiyorum

.

m

Ebû Nuaym, bn Abbâs ve bn Ömer’den Resûlullah'n (saHaiiahu aleyhi reselle"):

"Yüce Allah'n Kur'ân'da doksan dokuz ismi vardr. Kim bunlar ezberleyip

sayarsa cennete girer" buyurduunu nakleder.

Ebû Nuaym, Muhammed b. Câfer’in öyle dediini bildirir: Babam, Cafer

b. Muhammed es-Sâdk'a, kiinin onlan ezberleyip saydnda cennete

girecei Yüce Allah'n doksan dokuz ismini sorduumda öyle cevap verdi:

“Bunlar Kur'ân'da mevcuttur. Fatiha Sûresinde be tane vardr: Yâ Allah, vâ

Rab, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Melik. Bakara Sûresinde otuz üç isim vardr.

Yâ Muhît, yâ Kadîr, Yâ Alîm, yâ Hakîm, yâ Aliyy, yâ Azîm, yâ Tevvâb, yâ Basîr,

yâ Veliyy, yâ Vâsi, yâ Kâfi, yâ Ra’uf, yâ Bedî, yâ âkir, yâ Vâhid, yâ Semî, yâ

Kâbid, yâ Bâsit, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Caniyy, yâ Hamîd, yâ afûr, yâ Haîîm,

yâ lâh, yâ Karîb, yâ Mucîb, yâ Azîz, yâ Nasîr, yâ Kaviyy, yâ edîd, yâ Serî, yâ

Habîr. Âli-mrân Sûresinde ise u isimleri vardr, yâ Vehhâb, yâ Kâim, yâ Sâd k,

yâ Bâis, yâ Mun'im, yâ Mutafaddil. Nisâ Sûresinde ise u isimler vardr: Yâ

Rakîb, yâ Flasîb, yâ ehîd, yâ Mukît, yâ Vekîl, yâ Aliyy, yâ Kebîr. En’âm

Sûresinde u isimler vardr: yâ Fâtr, yâ Kâhir, yâ Latîf, yâ Burhân. A'râf

Sûresinde u isimler vardr: yâ Muhyi, yâ Mumît. Enfâl Sûresinde u isimler

vardr: yâ Ni'mel-mevlâ, yâ Ni’mel-vekîl, yâ Ni’men-nasîr. Hûd sûresinde u
isimler vardr: Yâ Hafîz, yâ Mecîd, yâ Vedûd, yâ Fa’âlun limâ yurîd. Ra'd

Sûresinde u isimler vardr: Yâ Kebîr, yâ Mute’âl. brâhim Sûresinde: yâ

Mennân, yâ Vâris isimleri vardr. Hicr sûresinde, yâ Hallâk ismi vardr. Meryem

1

Taberânî (112) ve Hâkim (1/17). Hâkim bu hadisi birinci hadise ahit olaak

nakletmi ve Abdulazîz b. el-Husayn'n güvenilir olduunu söylemitir. Zehebi ise bu

kiinin zayf bulunduunu söylemitir.
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sûresinde, yâ Ferd, Tâha Sûresinde yâ affâr, Müminûn Sûresinde yâ Kerîm

ismi vardr. Nûr Sûresinde, yâ Hak ve yâ Mubîn ismi, Furkân Sûresinde yâ

Hâdi, Sebe sûresinde, yâ Fettâh, Zümer Sûresinde yâ Âlim ismi vardr. âfir

sûresinde, yâ âfir, yâ Kâbilut-tevbe, yâ Zet-tavl ve yâ Raf ismi vardr. Zâriyât

Sûresinde, yâ Rezzâk, yâ Zel-kuvve, yâ Metîn, Tûr Sûresinde, yâ Ben-, Kamer

sûresinde, yâ Melîk, yâ Muktedir, Rahmân Sûresinde, yâ Zei-celâli vel-ikrâm,

yâ Rabbe7-marikayn, yâ Rabbe’l-maribeyn, yâ Bâkî, yâ Muheymin, Hadîd

sûresinde, yâ Evvel, yâ Âhir, yâ Zâhir, yâ Bâtin isimleri vardr. Har sûresinde,

yâ Melik, yâ Kuddûs, yâ Selâm, yâ Mü'min, yâ Muheymin, yâ Azîz, yâ Cebbâr,

yâ Mutekebbir, yâ Hâlik, yâ Bâri, yâ Mûsavvir isimleri vardr. Burûc sûresinde,

yâ Mubdi, yâ Muld isimleri vardr. Fecr Sûresinde, yâ Vitr, hlâs sûresinde ise

yâ Ahad ve yâ Samed isimleri vardr.”

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifâfta, Abdullah b. Mes'ûd’dan, Resûlullah’n (siialiahu

aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder:
"
Kendisine dert veya üzüntü isabet

eden: «Senin kulunum, kulunun oluyum, cariyenin oluyum. Perçemim senin

elindedir. Hakkmdaki hükmün geçerlidir. Benim hakkmda Senin hükmün

adaletlidir. Kendini isimlendirdiin veya yaratklarndan birine bildirdiin veya

kitabnda indirdiin veya katnda gayb ilminde kalmasn tercih ettiin ismin

hürmetine Kur'ân' kalbimin bahan, neesi, gösümün nuru, hüznümün

gidericisi, üzüntümün yokedicisi klman diliyorum» desin." Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) devamla: "Allah, bu sözleri söyleyen herkesin üzüntüsünü

sevince çevirir" buyurunca sahabe: "Ey Allah'n Resûlü! Bu kelimeleri

örenelim mi?” diye sordu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Evet. Bunlan

öreniniz ve öretiniz" buyurdu.
1

Beyhakî, Hz. Âie’den bildirir: Hz. Âie: "Ey Allah'n Resûlü! Bana, Yüce

Allah'n, Kendisine onunla dua edildii zaman icabet ettii ismini öret”

deyince, Hz. Peygamber (saiiefiahu aleyhi vesellem): "Kalkp abdest alarak Mescid'e gir, iki

rekat namaz kl, sonra dua et de duyaym

"

buyurdu. Hz. Âie Resûlullah’n

(saiBiahu aleyhi vesellem) dediini yapp dua için oturunca Allah’n Resûlü: "Allahm!

Onu (ismini söylemeye) muvaffak kl" diye dua etti. Hz. Âie: "Allahm!

Senden, onlarla dua edenin duasna icabet ettiin, onlarla isteyenin istediini

verdiin, bildiimiz ve bilmediimiz, Azîmu'l-A'zam, Kebîru'l-Ekber isimlerin

1 Beyhakî (7). el-Lsmâ ve's-Sifât' in muhakkiki hadisin senedinin zayf olduunu

söylemitir.
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ve bütün güzel isimlerinle istiyorum" diye dua edince, Hz. Peygamber (saiiaiia-u

aleyhi vesüHem): "sabet ettin, isabet ettin" buyurdu.’

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

âyette geçen ( kelimesi, yalanlamak mânâsndadr. 2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "O'nun simleri

hakknda gerçei çarptanlar brakn. Onlar yaptklarnn cezasna

çarptrlacaklardr..." sözünü açklarken: "Çarptmaktan kastedilen,

müriklerini Lât ve Uzza putlarna Allah'n isimleriyle (onlan tahrif ederek)

isimlendirmeleridir" demitir. 3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre

âyette geçen ilhad’dan kastedilen, müriklerin Yüce Allah'n Azîz isminden,

Uzza adn, Allah lafzndan da Lât ismini türetmeleridir.
4

bn Ebî Hâtim'in Atâ'dan bildirdiine göre âyette geçen, kelimesi

Allah'n isimlerinin benzerlerini baka eyler için kullanmak mânâsndadr.5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre A'me bu kelimeyi (osiilâ) eklinde, (j)

ve
(c) harflerini nasb olarak Lahit

6 mânâsnda okumu ve: "çine ondan

olmayan eyi sokarlar" mânâsn vermitir.7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen, (oj1*j) kelimesi ortak komak mânâsndadr.8

’ Beyhakî (9). el-Esntâ ve's-Sifâl’m muhakkiki hadisin senedinin zayf olduunu
söylemitir.

J bn Cerîr (10/597) ve bn Ebî Hatim (5/1623).

3 bn Cerîr 810/597) ve bn Ebî Hatim (5/1623).

4 bn Cerîr (10/597). bn Ciireyc vastasyla. Mücâhid'den.
5 bn Ebî Hatim (5/1623).
6 Hamza, bu ayette, Nahl sûresinde ve Secde sûresinde, bu kelimeyi ayn ekilde Y ve

H harfini nasb olarak okumutur. Kisâî de ayn ekilde okumu sadece Nahl Sûresini

onun gibi okumamtr. Dierleri ise Y harfini merfu, H harfini esreli okumutur. en-Ner

(2/205).

7 bn Ebî Hatim (5/1623).
8 Abdurrezzâk (1/244) ve bn Cerîr (10/597, 598).
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Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre âyette

geçen, kelimesi Allah'n isimlerini yalanlamak mânâsndadr.

üjjjJu ol llÜ>- j

''Yarattklarmzdan, hakka sarlarak doru yolu gösteren ve

hak ile adaleti gerçekletiren bir topluluk vardr."
(AYûfS ur. 181)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc,

"Yarattklarmzdan, hakka sarlarak doru yolu gösteren ve hak ile adaleti

gerçekletiren bir topluluk vardr"
1

âyetini açklarken öyle demitir: Bize

bildirildiine göre Resûluüah (saiiaiiahu aleyhi nallan): "Bu âyette kastedilen

ummetimdir. Onlar hak ile hükmeder, alr ve verirler

"

buyurmutur.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnuTMünzir, Katâde'nin,

"Yarattklarmzdan, hakka sarlarak doru yolu gösteren ve hak ile adaleti

gerçekletiren bir topluluk vardr" 3 âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

Bize söylendiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiatu aleyhi »esellem) bu âyeti okuyunca:

"Bu, sizin içindir. Bir benzeri, sizden önceki kavnte verilmitir " deyip,

"Musa'nn milletinden bir topluluk hakk gösterirler ve onunla

hükmederlerdi"4
âyetini okurdu. 5

bn Ebî Hatim, Rabî'nin, "Yarattklarmzdan, hakka sarlarak doru yolu

gösteren ve hak ile adaleti gerçekletiren bir topluluk vardr"6
âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: Hz. Peygamber Usiiaiiahu aleyhi «saiiam): "Hz. sâ

ininceye kadar ümmetimden hak üzere kalacak olan bir topluluk vardr

"

buyurmutur. 7

Ebu'-eyh, Ali b. Ebî Tâlib'in öyle dediini bildirir: “Bu ümmet yetmi üç

frkaya ayrlacak, biri dnda hepsi cehennemde olacaktr. Yüce Allah:

’ A raf Sur. 181

1 bn Cerîr (10/600).

3 A'râf Sur. 181

4 Araf Sur. 159
5 bn Cerîr (10/600).
4
A'râf Sur. 181

7 bn Ebî Hâtûn (5/1623).
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"Yarattklarmzdan, hakka sarlarak doru yolu gösteren ve hak ile adaleti

gerçekletiren bir topluluk vardr"

1

buyurmaktadr. Bu ümmetten, kurtulua

erecek olanlar bu frkadr.”

k& *A cJij

"Âyetlerimizi yalanlayanlar, hiç bilmeyecekleri yerden

yava yava helâke götüreceiz. Onlara mühlet veririm;

(ama) benim cezam çetindir." (AYâf bur. s-2. i 83 )

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî der ki: "Âyette

geçen kelimesi almak mânâsndadr. Hiç bilemeyecekleri yerden

kastedilen ise (Müriklerin) Bedir savanda uradklar azaptr.” 3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Yahya b. el-Müsennâ, "Âyetlerimizi

yalanlayanlar, hiç bilmeyecekleri yerden yava yava helâke götüreceiz'

4

âyetini açklarken: "Her günah ilemelerinde, kendilerine mafiret dilemeyi

unutturacak yeni nimetler verdik" mânâsndadr" demitir.

bn Ebi’d-Dünyâ, Ebu’-eyh ve Beyhakî, el-Estnâ ve's-Sifât’ta, Süfyân'n,

Âyetlerimizi yalanlayanlar, hiç bilmeyecekleri yerden yava yava helâke

götüreceiz" 3 âyetini açklarken: "Onlar nimetlerle donatrz ve ükretme/i

unuttururuz” mânâsndadr, dediini bildirir.

6

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Sâbit el-Bunânî’ye

istidrâc'n mânâs sorulunca: "Bu, Yüce Allah’n ükretmeyen kullarra

tuzadr” cevabn verdi .

7

1 A raf Sur. 181

’ A'râfSur. 182

3 bn Ebî Hatim (5/1624).

4 A’râfSur. 182
5 A'râf Sur. 182
6 bn Ebi'd-Dünyâ, ej-ükr (115) ve Beyhakî (1024).

7 bn Ebi'd-Dünyâ (117) ve Beyhakî (1023).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "Onlara mühlet veririm; (ama)

benim cezam çetindir"' âyetini açklarken öyle dedi: Âyet, "Onlara karma

ve kendi hallerine brak. üphesiz ki Benim tuzam iddetlidir"

mânâsndadr. Bu âyet, "Hürmetli aylar çknca, puta tapanlar bulduunuz

yerde öldürün " 3

âyetiyle neshedilmitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yüce Allah’n tuza, onun

azab ve cezalandrmasdr” demitir.

ji3 ^ 1> il

"Düünmediler mi ki, arkadalarnda (Muhammedde)
delilik yoktur? O, ancak apaçk bir uyarcdr/' (A raf Sur. 184)

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

bildirdiine göre Katâde der ki: Bize bildirildiine göre Hz. Peygamber Mi>iahu

aleyhi veseiiem), Safa tepesinde durup, Kurey’e kabile kabile seslenerek: "Ey filan

oullan
,
Ey falan oullan" deyip Allah’n azab ve cezasndan saknmalarn

söyledi. Bunun üzerine onlardan birisi: “Sizin bu arkadanz elbetteki bir

delidir. O, sabaha kadar barp durdu" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Düünmediler mi ki, arkadalarnda (Muhammed'de) delilik yoktur? O,

ancak apaçk bir uyarcdr" 3 âyetini indirdi .
4

b C/t
oljU-Ul

* * *

^ ^ er***

"Göklerin ve yerin hükümranlna, Allah'n yaratt her

eye ve ecellerinin yaklam olabileceine bakmadlar m?
O halde Kur’ân'dan sonra hangi söze inanacaklar?"

(Araf Sur. 185)

1

A'râf Sur. 183
J Tevbe Sur. 5

3 A raf Sur. 184
A bn Cerîr (10/602) ve bn Ebî Hâtim (5/1624).
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bn Ebî eybe, Musannefte ve Ahmed’in Ebû Hureyre'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiiaiiahuieyhiVEseiien) öyle buyurdu: "Miraç gecesi yedinci göe

ulatmda, üstüme baktm ve bir de gördüm ki imekler ve yldrmlar var.

Bir kavme vardmda, karnlarnn evler gibi olduunu içlerinin karnlarnn

dndan görülen ylanla dolu olduunu gördüm ve: «Ey Cibril, bunlar kim? >

diye sordum. Cibril: «Bunlar, faiz yiyenlerdir» cevabn verdi. Dünya semâsn

indiimde alt tarafma baktm ve toz, duman, sesler gördüm. «Bu nedir, ey

Cibril?» diye sorduumda, Cibril: «Bunlar, eytanlardr. Allah'n göklerinin ve

yerinin melekûtunu düünmesinler diye Âdemoullannn gözlerini

saptryorlar. ayet bunlar olmasayd, alacak eyler görürlerdi» diye cevab

verdi."'

J. r+jkj bü ât jUj&
"Allah kimi artrsa, artk onun için yol gösteren yoktur

Ve onlar azgnlktan içinde akn olarak brakr."
(A rnf Sur. 1

8

fi)

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb,

Câbiye'de hutbe verip, Allah'a hamd ve sena ederek öyle dedi: "Allah'n

hidayete eritirdiini kimse dalalete düüremez. Dalalete düürdüünü de

kimse hidayete erdiremez. Önünde duran bir kei Farsça bir eyler

söyleyince Hz. Ömer tercümana: "Ne diyor?" diye sordu. Tercüman: “Allah'n

kimseyi dalalete düürmeyeceini iddia ediyor" karln verince, Hz. Ömer

öyle dedi: “Yalan söyledin ey Allah'n düman! Allah seni yaratt ve dalalete

düürdü. Yine eer isterse seni cehenneme sokar. Eer aramzdaki anlarra

olmasayd boynunu vururdum. Böylece halk, kader konusunda ihtilafa

dümeden dalrlard.Mî

1 bn Ebî eybe (14/307) ve Ahmed 14/285 (8640). Müsned' in muhakkikleri bn Zeyd'in

zayfl ve Ebu's-Salt'm tannmamas sebebiyle senedinin zayf olduunu söylemitir.
1 bn Ebî Hâtim (5/1625).
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öyAX N jfîj 4)1 JLP l+iL iJl J ^ M*
"Sana Kyametin ne zaman Kopacan soruyorlar. De Ki:

«Onun bilgisi ancaK Rabbimin Katindadr. Onu vaKtinde

ancak O (Allah) ortaya çKaracaKtr. O göKlere de, yere de

ar basmtr. O, size ancaK anszn geleceKtir.» Sanki senin

ondan haberin varm gibi sana soruyorlar. De ki: «Onun
bilgisi sadece Allah katindadr. Fakat insanlarn çou

bilmiyorlar.»" (AV«f Sur. 187)

bn shâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

Cebel b. Ebî Kueyr ve Semûel b. Zeyd Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Eer

peygamber isen bize kyamet saatinden haber ver, Çünkü biz ne zaman

kopacan biliyoruz" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sana kyametin ne

zaman kopacan soruyorlar. De ki: «Onun bilgisi ancak Rabbimin

katindadr. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çkaracaktr. O göklere de,

yere de ar basmtr. O, size ancak anszn gelecektir.» Sanki senin ondan

haberin varm gibi sana soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi sadece Allah

katindadr. Fakat insanlarn çou bilmiyorlar
"1

âyetini indirdi.
1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Âyette

geçen jlil) sözü, kyamet ne zaman kopacak, mânâsndadr. Kureyliler

Resûlullah'a {saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Ey Muhammedi Aramzdaki akrabalk hatrna

bize kyametin ne zaman kopacan gizlice söyle" deyince, Yüce Allah,

"Sana kyametin ne zaman kopacan soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi

ancak Rabbimin katindadr..." 3 buyurdu. Bize bildirildiine göre Hz.

Peygamber (saiiailahu aleyhi vesellem) öyle derdi: "Kyamet saati, kii hayvanm

sularken, kii havuzunu tamir ederken, kii terazisiyle tartarken, kii maln

çarda satarken anszn gelecektir. Allah'n kazas (kyamet saati) size anszn

gelecektir."
4

’ A raf Sur. 187

* bn shâk, Sîretu îbn Hiâm (1/569) ve bn Cerîr 810/605).

3 A'râf Sur. 187
4 bn Cerîr (10/606, 611, 612).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

âyette geçen (liU£i jÇ) sözü, sonu, nihayeti mânâsndadr.
1

Ahmed'in Huzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah’a (uiuiahu Bsytv vasdinr)

kyamet saati sorulunca öyle buyurdu: "Onun bilgisi ancak Rabbimin

katindadr. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çkaracaktr"; ancak size

onun artlarn ve alâmetlerini bildirebilirim: "Kyamet kopmadan önce fitne ve

here olacaktr." Sahabe: “Ey Allah’n Resûlü! Fitneyi anladk. Peki, here ne

demektir?" diye sorunca, Hz. Peygamber («Biahu eieyb. «seiiem):
"
Habeîlerin diliyle

cinayetler demektir" buyurdu.
2

Taberânî ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Musa el-E'arî der ki:

Benim de bulunduum bir srada, Resûlullah'a (saUoiiahu aleyh ves*m) kyamet saati

sorulunca:
"Onu Allah’tan baka kimse bilemez. Onu vaktinde ancak O (Allah)

ortaya çkaracaktr. Ama size alâmetlerini, kyametten önce olacak fitne ve

bereleri bildirebilirim" buyurdu. Bir adam: “Ey Allah’n Resûlü! Here ne

demektir?" diye sorunca, Hz. Peygamber (uiidirfu aleyh meiM: "Habeilerin diliyle

cinayetler demektir. nsanlarn küplerinin katlamas, insanlarn sadece,

marufu bilmeyen, münkerden kaçnmayan ahmaklarnn kalmas kyametin

alâmetlerindendir” buyurdu. 3

Müslim, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Câbi'

b. Abdillah der ki: Resûlullah'n (saiidiahu aiayh vaadimi} vefat etmeden bir ay önce

öyle dediini duydum: "Bana kyamet saatini soruyorsunuz. Halbuki onun

ilmi Allah katindadr. Allah adna yemin ederim ki, bugün yeryüzünde nefes

alan hiç kimse yoktur ki yüz sene yaasn."*

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre a’bî der ki: Hz. sa

Cibril ile karlap: “Allah’n selam üzerine olsun ey Rûhullah!" deyince, Cibril

de: “Allah’n selam senin de üzerine olsun ey Rûhullah!" karln verdi. Hz.

sa: “Ey Cibril! Kyamet saati ne zamandr?" diye sorunca, Cibril kanatlarn

’ bn Cerir (10/606, 607) ve bn Ebî Hâtim (5/1626).

1 Ahmed 38/335 (23306) Müsned1

in muhakkiki hadisin sahih liayrihi olduunu

söylemitir.

5 Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/324) geçtii üzere Taberânî. Heysemî, ravilerden

ad verilmeyen birinin olduunu söylemitir.
* Müslim (2538), bn Ebî Hâtim (5/1626, 1627) ve Hâkim (4/499 "saMD").
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çrptktan sonra: "Bu konuda soru somlan, soruyu sorandan daha bilgili

deildir" deyip, "O göklere de, yere de ar basmtr. O, size ancak anszn

gelecektir" veya "Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çkaracaktr" âyetini

okudu.

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

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, yj l S) sözünün kyameti

sadece Allah'n ortaya çkarabilecei mânâsnda olduunu söylemitir.

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Katâde'nin âyet hakknda: "Kyameti ortaya

çkaracak olan sadece Allah'tr ve bunun ne zaman olacan da sadece Allah

bilir" dediini bildirir.

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs, “O göklere de,

yere de ar basmtr..." sözünü açklarken: "Yeryüzünde yaratlmlardan

kyamet gününün zarar kendisine dokunmayacak kimse yoktur” demitir.

3

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

Katâde, "O göklere de, yere de ar basmtr..." sözünü açklarken öyle

demitin "Kyamet saatini bilmemeleri yeryüzü ve gökyüzü halkna ar
gelmitir." Hasan(- Basrî) ise: "Kyamet saati geldii zaman yeryüzü ve

gökyüzü halkna ar gelecektir" demitir .

4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Cüreyc’in, "O göklere de, yere

de ar basmtr..." sözünü açklarken öyle dediini bildirir: "Kyamet saati

geldii zaman gök yarlr ve yldzlar dalr, Güne dürülüp söner, dalar

yürütülür ve yerde yaayanlar için pek zor bir hâdise olur. Yüce Allah'n, ar
kyametin göklerde ve yerde ar basaca sözünden kast budur."5

bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den bildirdiine göre (aI; S S) sözünden

kastedilen, kyametin, insanlar emniyet içindeyken anszn gelmesidir.

6

’ bn Cerîr (10/607) ve bn Ebî Hâtim (5/1627).
1 bn Cerîr (10/607) ve bn Ebî Hâtim (5/1627).

5 bn Ebî Hâtim (5/1627).

4 Abdurrezzâk (1/245), bn Cerîr (10/609) ve bn Ebî Hâtim (5/1627).

5 bn Cerîr (10/609).
6 bn Ebî Hâtim 4/1294 (7313).
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bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiuishu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Kyamet koparken, kii azndaki

lokmay ne çineyebilecek, ne yutabilecek, ne de tükürebilecek. Yine kyamet iki

kii satlk kumalarm aralarnda yaymken ve daha onun pazarln bitirip

onu dürmeden kopacaktr."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime: "Bir münadi, üç defa: «Ey

insanlar! Kyamet saati geldi» demeden kyamet kopmaz" demitir.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Süddî’nin, bu âyeti açklarken öyle dediini

bildirir: “Onu zamannda ancak Allah gönderir. Onun zaman göklerden ve

yerlerden gizlenmitir. Kyametin ne zaman kopacan ne mukarreb bir

melek, ne de gönderilmi bir peygamber bilir. Kyamet saati size anszn

gelir."’

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnuTMünzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-

eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen (^li. dîfe) sözü, "Sen

onu o kadar çok sordun ki; sonunda onun vaktini örenmisin gibi sana

soruyorlar" mânâsndadr.2

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre (l*12 dîfe) sözünün

anlamnn, Mücâhid ve Saîd b. Cübeyr'den birisi, "Sanki onu biliyormusun

gibi", dieri ise, "Kyamet saatinin ne zaman olduunu sormay seviyorsun"

olduunu söylemitir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'n, (^Li. ^ dîfc) sözünü

açklarken: “Sanki onu biliyorsun gibi sana soruyorlar. Hâlbuki sen onun ne

zaman olacan bilmiyorsun" dediini bildirir.
3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre ( 14li ^ d&) sözü, "Sanki onu biliyormusn gibi"

mânâsndadr.4

1 bn Cerîr (10/610).

1 bn Ebî Hâtim (5/1628).

3 bn Ebi Hâtim (5/1628).

4 bn Cerîr (10/614) ve rbn Ebî Hâtim (5/1628).
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merduye ü’in bildirdiine göre bn Abbâs,

(t*il dfö) sözünü alklarken öyle dedi: "Sanki seninle onlar arasnda bir

yaknlk varm, sanki onlann dostuymusun gibi soruyorlar. nsanlar

Resûlullah'a (uiwiahu aleyh, yeseiiem) kyamet saatini sorarken onlarn soru

sormalarndan, Resûlullah'a (sailaiiahu aleyh, veseiiem) kar iyi davranmalarndan sanki

Hz. Peygamber (saJiaiiahu aleyh, veselem) memnun oluyormuçasna gelip soruyorlard.

Yüce Allah, Resûlullah'a (sailaiiahu aleyh, veseiiem) kyamet saatinin ilminin Allah katnda

olduunu ve bunu ne bir melek, ne de peygamberin bilemeyeceini

variyetti.”'

Abd b. Humeyd’in Ebû Mâlik’ten bildirdiine göre (l^it dfö) sözü:

"Bunu sana sorduklannda sanki sen kendilerinden çok memnunmusun gibi

davranyorlar” mânâsndadr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Bu âyet, «Onlarn

sormalanndan memnunmusun, sormalar houna gidiyormu gibi gelip

soruyorlar» mânâsndadr.”

Abd b. Humeyd’in Amr b. Dînâr'dan bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

(& dift) eklinde okurdu.
2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk, bu âyeti öyle açklamtr: "Sanki,

sana ne zaman olacan bildirmemiz için, onlann sana kyameti

sormalanndan memnunmusun gibi soruyorlar.” Allah kyamet saatini

Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi vesilem) bildirmemi, "Sen onu nereden bilip

bildireceksin
”3 ve "Kyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peine

kotuu eyin karln bulsun diye neredeyse onu (kendimden)

gizleyeceim'”’ buyurmutur. Ubey, Tâha Sûresindeki bu âyeti ( ^ Sisi

eklinde okumutur.5

’ bn Cerîr (10/611) ve bn Ebî Hatim (5/1628, 1629).
1

Saîd b. Mansûr, ( Tefsir 970). Muhakkik, hadisin senedinin sahîh olduunu
söylemitir.

3 Nâziât Sur. 43
4 Tâha Sur. 15

5 Kurtubî, Tefsir (11/184) ve Bahru'l-Muhît'e (6/232) bakn.
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde der ki: Kureyliler, Resûlullah'a (saiiaiiah

aleyh vESBem): "Seninle aramzda akrabalk vardr. Kyamet saatinin ne zaman

olacan bize gizlice söyle” deyince, Yüce Allah: "Sanki senin ondan haberin

varm gibi sana soruyorlar..." âyetini indirmitir .

1

oJJ jUri sLs jij m u Sfj \yi Sfj Jut V

jrrfi ^1 ^ Cfr* ^ «r!

"De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve
bir fayda salama gücüne sahip deilim. Eer ben gayb
biliyor olsaydm, daha çok hayr elde etmek isterdim ve

bana kötülük dokunmazd. Ben inanan bir kavim için

sadece bir uyanc ve bir müjdeciyim." (AVaf Sur. s»)

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, bn Abbâs'n, "Eer ben gayb biliyor

olsaydm, daha çok hayr elde etmek isterdim ve bana kötülük

dokunmazd. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarc ve bir

müjdeciyim
" 2

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Eer gayb bilseydim,

kâr edeceim eyi bilip alr, sonra daha çok kârla satar ve böylece hiç fakirli

<

çekmezdim .” 3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "De ki: Allah

dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda salama gücüne

sahip deilim. Eer ben gayb biliyor olsaydm, daha çok hayr elde etmek

isterdim ve bana kötülük dokunmazd"4
âyetini açklarken: "Zarar ve

faydadan kastedilen, hidayet ve dalâlettir. Gayb’dan kast ise ne zaman

öleceidir. Çok hayr ise salih amel mânâsndadr” demitir.

5

'bn Cerîr (10/611).

'A'râfSur. 188

J bn Ebî Hâtim (5/1629).

4 A'râfSur. 188
s bn Cerîr (10/616).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd, "Bana kötülük

dokunmazd..." sözünü açklarken: "Kötülük olmadan (onu bilir) ve

saknrdm” demitir.
1

^ 1^4. ^ j ««Mi J*

U& âl !>S cJJ\ UÜ <, o> Uûi- Su^ cJUi- UUiî

iJ Su*- L>JU Uiisf UÜ * ^till 5* &&] UJU üsaT

|iJ*j üuJ» jjiio Sf U <j Lü- âl U-alJl L*-j

Op *
|1 i Slj l^-^j ji-fî Slj

*

j^L^, p;j +\y+ Sl 15J4JI JJ

"Sizi bir nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuaca
eini de ondan var eden Allah'tr. Eine yaklanca, ei hafif

bir yük yüklendi ve bu halde bir müddet tad. Hamilelii

arlanca, kar-koca, Rableri olan Allah'a: «Bize kusursuz

bir çocuk verirsen, and olsun ki ükredenlerden oluruz»

diye yalvardlar. Allah onlara kusursuz bir çocuk verince,

kendilerine verdii ey hakknda Allah'a ortaklar kotular.

Allah, onlarn ortak kotuklar eylerden yücedir. Kendileri

yaratlmken, bir ey yaratamayan putlar m ortak

kouyorlar? Oysa putlar ne onlara yardm edebilir ve ne de

kendilerine bir yardmlar olur. Onlar doru yola

çarrsanz, size uymazlar; çarmanz da, susmanz da
onlar için birdir." (A’râf Sur. ihö-io»)

Ahmed, Tirmizî, Rûyânî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu'-eyh,

Hâkim ve bn Merdûye, Semure b. Cündüb’den Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi reseiiem)

öyle buyurduunu nakleder: "Havva, doum yapnca eytan onan çevresinde

dolap -Havva'nn çocuklar yaamyordu- ona: «Çocua Abdulhâris adn

ibn Cerîr (10/616)
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verirsen yaar» deyince, Havva da çocuuna Abdulhâris adm verdi ve böylece

çocuk yaad. Bu eytann onlara vahyi ve vesvesesidir.
,rl

Abd b. Humeyd
,
bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Semure b.

Cündüb, "Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdii ey
hakknda Allah'a ortaklar kotular... sözünü açklarken: "Çocuklarna

Abdulhâris adn vermilerdi" demitir.*

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Ubey b. Ka'b'n öyle dediini bildirir:

Havva hamile kalnca —ki Havva’nn çocuklan yaamyordu— eytan yanna

gelerek: "Ona Abdulhâris adn veriniz. Eer böyle yaparsanz bu çocuunuz

yaar” dedi. Bunun üzerine Hz. Âdem ve Havva çocuklanna Abdulhâris adn
verdiler. Bu, eytann onlara vahyi ve vesvesesidir."

Abd b. Humeyd
,
bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ubey b.

Ka’b der ki: Havva hamile kald zaman eytan yanna gelerek: "Bana itaat

edip çocuunun yaamasn istemez misin? Çocuunun ismini Abdulhâris

koy" dedi. Havva eytann dediini kabul etmeyince çocuu doar domaz
vefat etti. Sonra tekrar hamile kalnca, eytan kendisine ayn eyi söyledi,

ama Havva yine eytann dediini yapmad. Üçüncü defa hamile kalnca

eytan gelip: "Eer dediimi yaparsan çocuun yaar. Yoksa bir hayvan

olarak doar" deyip onu korkutunca, Havva, eytann dediini yapt.

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Zeyd’den bildirdiine göre Hz. Âdem’in br

olu olunca ismini Abdullah koydu. blis yanlanna gidip: “Bu olunuzun adn

ne koydunuz?" diye sorunca, Hz. Âdem: "Abdullah" cevabn verdi. Hz. Âdem

ve Havva’nn daha önce bir çocuklar domu ve adn Abdullah koymulard.

blis onlara: "Siz, Allah’n, kulunu yannzda brakacan m zannediyorsunuz.

Valahi! Önceki çocuunuzu ald gibi bunu da alacak. Ben sîzlere bir isim

öreteceim, ona bu ad verirseniz, siz yaadnz müddetçe sizinle kalr.

Ona Abduems ismini veriniz" dedi. Bunun üzerine Hz. Âdem ve Havva

’ Ahmed 33/305 (20117), Tirmizî (3077), Rüyam (816), bn Cerîr (10/2), bn Ebî Hatim

(5/1631), Taberârû (6895), Hâkim (2/545, "sahih"), bn Kesir, Tefsir'de (3/529) geçtii üzer-.*

bn Merdûye.
1
A’râf Sur. 189

} bn Cerîr (10/623).

< bn Ebî Hatim (5/1633).
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oullarna Abduems ismini verdiler. Yüce Allah'n, "Kendileri

yaratlmken, birey yaratamayan putlar m ortak kouyorlar?" âyeti buna

iaret etmektedir. Yani, hiç Güne bir ey yaratabilir mi? Güne'in kendisi

yaratlmtr." Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesaiiem):
"eytan, Hz. Âdem ve Havva'y iki

defa aldatt" buyurmutur. Zeyd devamla der ki: "eytan onlar hem

cennette, hem de yeryüzünde aldatt.”

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Saîd b. Cubeyr der ki: "Yüce Allah, Hz. Âdem ve Havva'y yeryüzüne indirdii

zaman, Hz. Âdem'in nefsine, hanmna kar bir arzu koyunca, Hz. Âdem

hanmyla ilikiye girdi, iliki sonucunda Havva hamile kald, hamile kalr

kalmaz bebek karnnda kmldamaya balaynca Havva: "Bu nedir?" diye

sordu. blis gelip: "Hamile kaldn, doum yapacaksn" karln verince,

Havva: "Ne douracam?" diye sordu. blis: "Deve, sr, keçi veya koyundan

baka bir ey douracan m sandn. Bunlardan birini douracaksn ve

douracan ey, ya burnundan, ya gözünden veya kulandan çkacak" dedi.

Havva: "Vallahi benim her yerim bunlan smayacak kadar dardr" deyince,

blis: "Beni dinle ve çocuun adn Abdulhâris koy —ki melekler arasnda

blis'e Hâris denirdi— o zaman senin gibi bir insan dourursun. Havva bunlan

Hz. Âdem'e anlatnca: “O, bizi cennetten çkaran kimse" dedi. Havva’nn

kamndaki çocuk ölü dodu. Havva ondan sonra tekrar hamile kald. blis

yine gelip ona: "Ya benim dediimi yaparsn ya da çocuu öldürürüm. lk

çocuu ben öldürmütüm" deyince Havva durumu Hz. Âdem'e anlatt, ama

Âdem ilk söylediklerini tekrar etti. Üçüncü defa hamile kalnca blis gelip ayn

eyleri söyledi ve Havva yine bunlan Hz. Âdem’e anlatt ama Hz. Âdem bu

sefer kar çkmaz gibi bir tavr taknd. Bunun üzerine Havva çocua

Abdülhâris adn verdi. "Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine

verdii ey hakknda Allah'a ortaklar kotular ..."
1

âyeti buna iaret

etmektedir.

3

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn

Abbâs der ki: Havva hamile kalnca blis gelip: "Ben sizi cennetten çkaran

kiiyim. Ya bana itaat edersiniz ya da doacak çocua da keçisi gibi boynuz

1 bn Corir (10/632, 633) ve bn Ebî Hâtim (5/1635).
1 A raf Sur. 189

3 bn Cerir (10/621) ve bn Ebî Hâtim (5/1632).
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yaparm ve çocuk doarken kamn yarar. Daha unlan unlan da yaparm

diyerek onu korkuttu ve "Bu çocua Abdulharis adn veriniz" dedi. Hz.

Âdem ve Havva blis'in bu isteini kabul etmedi ve çocuk ölü olarak dodu.

Sonra Havva bir daha hamile kalnda, blis gelip ayn eyleri tekrar etti. Hz.

Âdem ve Havva çocuk sevgisi sebebiyle ona Abdulharis adn verdiler. "Allah

onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdii ey hakknda Allah'a

ortaklar kotular..."' âyeti buna iaret etmektedir.
2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Süddî: “Hz. Âdem ve Havva ilk

olullanna Abdurahman ismini verdiler. Bu çocuk ölünce sonra doan
çocua Salih adn verdiler.

bn CenVin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Havva'nn Hz. Âdem’den

çocuklan olduu zaman onlara, Allah'n kulu anlamna gelen Abdullah ve

Ubeydullah gibi isimler koyuyordu, ama çocuklar ölüyordu. blis; Hz. Âdem

Havva'ya gelip: "Eer doan çocuunuza verdiiniz isimlerden bakasn

verseydiniz yaard” dedi. Havva erkek bir çocuk dourunca Hz. Âdem ismini

Abdulharis koydu. "Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine

verdii ey hakknda Allah'a ortaklar kotular..."3 âyeti bu konuda nazil

olmutur.4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî) bu âyet hakknda: “Bu gelenek,

Hz. Âdem'de deil, baz milletlerde vard" dediini bildirir.
5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti, ( tLâî-

4j o>si)
6 eklinde okumutur.

Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin Semure'den bildirdiine göre ( Sili- cJi-

4j iLi±y sözünden, hamile olduu belli olmayacak ekilde geçen bir

’ A’râf Sur. 190
1
Saîd b. Mansûr, (Teftir. 973) ve bn Ebî Hâlim (5/1634).

* A’râf Sur. 190
4 bn Cerîr 810/624).

* bn Cerîr 810/629).
6
A'râf Sur. 190

7 A raf Sur. 190
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dönem kastedilmitir, («t. oyâ)' sözü ise hamileliinin belli olmas

mânâsndadr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

(aj cjyJi) sözü, hamile olup olmad konusunda üpheye dümesi demektir .

1

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Eyyûb'den bildirdiine göre Hasan(- Basrî)'ye,

"Eine yaklanca, ei hafif bir yük yüklendi ve bu halde bir müddet

tad. .." sözü sorulunca: "Eer Arap olsaydn bu sözü anlardn. Bu sözün

mânâs, hamileliin devam etme süresidir .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Süddî'nin, “Eine yaklanca, ei hafif bir yük

yüklendi ve bu halde bir müddet tad..." sözünü açklarken: “Hafif yükten

kast nutfedir. Bir müddet tamas ise hamilelik müdetince kamndakini

tamasdr” dediini bildirir.

4

Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre "...ve

bu halde bir müddet tad..." sözü, hamilelik müddetince kamndakini

tamas mânâsndadr.

5

Abd b. Humeyd , bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den

bildirdiine göre "...ve bu halde bir müddet tad..." sözü, hamilelik

müddetince kamndakini tamas mânâsndadr .

6

bn Ebî Hâtim'in, Meymûn b. Mihrân’dan bildirdiine göre "...ve bu halde

bir müddet tad..." sözü, hamileliin ar gelmemesi anlamndadr.

7

Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen "Hamilelii

arlanca..." sözü, çocuun, kamnda büyümesi anlamndadr.

Abd b. Humeyd ,
bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebû Sâlih'in, (

îpjli lü^T)
8
sözünü açklarken öyle dediini bildirir: "Doan çocuun hayvan

’ A’râf Sur. 190

* bn Cerîr (10/619) ve bn Ebî Hâtim (5/1631).

3 bn Cerîr (10/618).

4 bn Cerîr (10/618, 619) ve bn Ebî Hâtim (5/1631).

5 Saîd b. Mansûr, (Tefsîr. 972).
6 bn Cerîr (10/618) ve bn Ebî Hâtim (5/1632).

7 bn Ebî Hâtim (5/1632).
4
A’râfSur. 189
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olarak domasndan korkup: «Eer bize kusursuz bir insan verirsen...»

demilerdir"
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid, "Doacak çocuun insan

olarak domamasndan korktular" demitir.
1

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Hasan(

Basrî)’den bildirdiine göre (*UJLâ> sözü, "Eer bize kusursuz bir insan

verirsen..." mânâsndadr.4

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Allah onlara kusursuz bir

çocuk verince, kendilerine verdii ey hakknda Allah'a ortaklar

kotular ..."5 sözünü açklarken: "Yüce Allah’a, ibadette deil itaatte ortak

kotular” demitir.

Abd b. Humeyd , Âsm’n, bu âyeti, (l5>* iî eklinde okuduunu

bildirir.
6

Abd b. Humeyd, Süfyân’n, "Allah onlara kusursuz bir çocuk verince,

kendilerine verdii ey hakknda Allah'a ortaklar kotular ..."7 sözünü

açklarken: "Allah’a isimde ortak kotular. blis’in künyesi Ebû Keddûs’tur”

dediini bildirir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Süddî, "Allah onlara kusursuz bir çocuk verince,

kendilerine verdii ey hakknda Allah'a ortaklar kotular. Allah, onlarn

ortak kotuklar eylerden yücedir
"8 sözünü açklarken der ki: "Bu ifade

mevsul ve mafsul olan ifadelerdendir. "Allah onlara kusursuz bir çocuk

verince, kendilerine verdii ey hakknda Allah'a ortaklar kotular"

buyruuyla Hz. Âdem ve Havva’nn çocuklarna verdikleri isimler

' bn Cerîr (10/620, 621) vc bn Ebî Hâtim (5/1633).
1 bn Ebî Hâtim (5/1633).

5 A'râf Sur. 189
4 Abdurrezzâk (1/248), rbn Cerîr (10/620) ve bn Ebî Hâtim (5/1633).

5 A’râf Sur. 190
6
Bu, Ebû Bekr'in Âsm'dan olan rivayetidir. Nâfi ve Ebû Cafer de ayn ekildi-

okumulardr. Dierleri ise bu kelimeyi, (j.) harfini merfu, (j) harfini de mansub olarak,

hemzeyi dc tcnvinsiz okumulardr.
7 A’râf Sur. 190
8
A’râf Sur. 190
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kastedilmitir. '‘Allah, onlarn ortak kotuklar eylerden yücedir"

buyruuyla ise Hz. Âdem ve Havva deil, mürikler kastedilmitir.”

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Hz. Âdem,

Allah'a irk komamtr. Âyetin ba Hz. Âdem’in ükründen bahsetmekte,

sonunda ise kendisinden sonra geleceklere örnek verilmitir” demitir .

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre, “Allah, onlarn

ortak kotuklar eylerden yücedir" sözü, Hz. Âdem’le ilgili cümleden ayrdr.

Bu cümlede Araplarn ilahlar kastedilmektedir .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik der ki: “Âyetin son cümlesi

mafsul bir ifadedir. Hz. Âdem ve Havva çocuklarna isim verme konusunda

blis’e itaat etmilerdir; ama “Allah, onlarn ortak kotuklar eylerden

yücedir" sözü, Muhammmed (sallalahu aleyhi veseiiem) ümmetini kasdetmektedir.'"1

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

göre Katâde, "Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdii

ey hakknda Allah'a ortaklar kotular ..."5 sözünü açklarken öyle dedi:

“Allah’a, ibadet konusunda deil, itaat konusunda ortak komulard.

Hasan(- Basrî): “Bu âyetten kastedilenler Yahudi ve Hristiyanlardr. Allah

onlara çocuklar vermi, onlarsa bu çocuklar Yahudi ve Hristiyan

yapmlard” derdi .

6

bn Cerîr’in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre "Allah, onlarn ortak

kotuklar eylerden yücedir" sözünden kastedilenler, Hz. Âdem'den sonra

gelen zürriyetinden, Allah'a ortak koanlardr.

7

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, “Allah, onlarn ortak kotuklar

eylerden yücedir" sözünü açklarken öyle dedi: “Bu sözle Yüce Allah

Kendini ululamtr. Melekler ve Allah’ tebih edenler de Yüce Allah'

ululamlardr.”

1 Abdurrezzâk (1/246), bn Cerîr 810/632) ve bn Ebî Hatim (5/1634).
1 bn Ebî Hâtim (5/1633).

3 bn Cerîr (10/630) ve bn Ebî Hâtim (5/1635).

4 bn Ebî Hâtim (5/1635).

3 A'râf Sur. 190
6 bn Cerîr (10/626, 629) ve bn Ebî Hâtim (5/1634).
7 bn Cerîr (10/629).
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Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî),

"Kendileri yaratlmken, bir ey yaratamayan putlar m ortak kouyorlar?

Oysa putlar ne onlara yardm edebilir ve ne de kendilerine bir yardmlar

olur
" 1

âyetlerini açklarken der ki: “Bu âyet kâfirleri kastetmektedir. Onlar

Allah’a dua ederler. Allah onlara çocuklar verince de onlar Yahudi ve

Hristiyan yaparlar. Hiçbir ey yaratamayan ve kendileri yaratlm olar

eytanlara itaat ederler. Halbuki kendilerine dua edilenler, dua edenlere

hiçbir yardmda bulunamazlar."

pAi_>pSU 4)1 OjS {jA 0jpJtf 0|

"Allah brakp da taptklarnz, üphesiz sizin gibi

kullardr. ayet doru iseniz haydi onlar çann da size

karlk versinler." (AY*f Sur. 194)

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: “(Kyamet günü)

Güne ve Ay getirilip Allah'n huzurunda durdurulur, sonra bunlara ibadet

edenler çanltp: “ayet doru iseniz haydi onlar çarn da size karlk

versinler" denilir.

v Jl

“Onlan hidayete çarsanz duymazlar. Onlan sana

bakarken görürsün, halbuki onlar görmezler." (Araf Sur. 1 98)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre

"Onlar sana bakarken görürsün, halbuki onlar görmezler" sözünden

kastedilen müriklerdir.
1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre,

"Onlar sana bakarken görürsün, halbuki onlar görmezler" sözünden

kastedilen, çanldtklan doru yolu görmemeleridir.'

’ A'râf Sur. 191, 192
2 bn Cerîr (10/637) ve bn Ebî Hâtim (5/1637).
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“Sen af yolunu tut, iyilii emret, cahillerden yüz çevir."

(A'raf Sur. 199)

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Buhârî, Ebû Dâvud, Nesâî, en-Nehhâs,

Nâsih'te, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, Ebu'-eyh, bn

Merdûye ve Beyhakî, Delâil’de, Abdullah b. ez-Zübeyrîin öyle dediini

bildirin “Bu âyet, insanlarn ahlâkn güzelletirmek için nazil olmutur." Bir

lafzda ise u ekildedir “Yüce Allah, "Sen af yolunu tut, iyilii emret,

cahillerden yüz çevir
1
âyetiyle. Peygamberine, insanlarn huylar konusunda

af yolunu tutmay emretmitir." 3

bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh, Taberânî, el-Evsafta, bn Merdûye ve Hâkim'in

bildirdiine göre bn Ömer, "Sen af yolunu tut..."* buyruuyla, Yüce Allah'n,

peygamberine, insanlann huylan konusunda af yolunu tutmay emrettiini

söylemitir.

5

bn Ebi’d-Dünyâ'nn, Mekârimu'l-Ahlâk’ta, brahim b. Edhem’den

bildirdiine göre, "Sen af yolunu tut, iyilii emret, cahillerden yüz çevir6

âyeti nazil olduu zaman Hz. Peygamber (»iaiishu aleyhi «seiM: "Bana, insanlann

huylan konusunda afyolunu tutmam emredilmitir'' buyurdu .

7

bn Ebi’d-Dünyâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in

bildirdiine göre a’bî der ki: "Sen af yolunu tut, iyilii emret, cahillerden

yüz çevir
8
âyeti nazil olduu zaman Hz. Peygamber (niuiahu ateyfs meiiem): 'Bu ne

ey Cibril?" diye sorunca, o da öyle dedi: “Ben de bilmiyorum, bilene

soraym." Bunun üzerine gidip bir süre sonra gelince öyle demi: “üphesiz

’ bn Cerîr (10/637) ve bn Ebî Hatim (5/1637).

1 A raf Sur. 199
i Saîd b. Mansûr, (Tefsir. 975), bn Ebî eybe (13/388), Buhârî (4643), Ebû Dâvud

(4787), Nesâî, S. el-Kübrâ (11195), en-Nehhâs (sh. 448), bn Cerîr 810/640), bn Ebî Hâtin

(5/1637), Taberânî (13. didin bir bölümünde 257) ve Beyhakî (1/310).

4 A’râf Sur. 199
5 bn Ebî Hatim (5/1637), Taberânî (1216) ve Hâkim (1/124 "sahih"). Heysemî,

Mecmau’z-Zevâifde (7/25) ravilerinin güveniUr olduunu söylemitir.
6
A'râf Sur. 199

7 bn Ebi'd-Dünyâ (24).

a
A'râf Sur. 199
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Yüce Allah sana, hakszlk edeni affetmeni, seni mahrum brakana vermeni,

seninle ban koparanlarn ban gözetmeni emretmektedir."

1

bn Merdûye'nin Câbir’den bildirdiine göre "Sen af yolunu tut, iyilii

emret, cahillerden yüz çevir
" 1

âyeti nazil olduu zaman Hz. Peygambe'

(sBiaiiahu aleyhi vesellem): "Ey Cibril! Bu âyet ne anlama gelmektedir?" diye sordu. Cibrîl:

"Sormadan ben de cevap veremem" diyerek semaya yükseldi. Tekrar inince

ise öyle dedi: "Ey Muhammedi Yüce Allah, sana zulmedeni affetmeni, seni

mahrum brakana vermeni, seninle ban koparanlann ban gözetmeni

emretmektedir." Resûlullah Mallahu aleyhi veseBem): "Dünya ve âhirette en yüksek

ahlâk size bildireyim mi?" diye sorunca, sahabe: "O nedir ey Allah’n

Resulü?" diye sordular. Hz. Peygamber (saliaiiahu aleyhi veseiiem):
"
Sana zulmedeni

affetmen, seni mahrum brakana vermen, seninle ban koparanlann ban 1
,

gözetmendir" buyurdu .

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Kays b. Sa’d b. Ubâde der ki: Allah'n

Resûlü, Hamza b. Abdilmuttalib'e baknca: "Vallahi, onlardan (müriklerden

yetmi kiiye müsle yapacam" dedi. Bunun üzerine Cibrîl "Sen af yolunu tut,

iyilii emret, cahillerden yüz çevir
"4

âyetini getirdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyh

vesellem):
"
Bu ne ey Cibril?" diye sorunca, o da: "Ben de bilmiyorum" deyip

(Semaya çkt) sonra dönüp öyle dedi: "üphesiz Yüce Allah sana zulmeden

affetmeni, seni mahrum brakana vermeni, seninle ban koparanlarn ban
gözetmeni emretmektedir."

5

bn Merdûye’nin Hz. Âîe’den bildirdiine göre "Sen af yolunu tut..."
4

sözü, "(nsanlarn huylarna kar) Sana verilen güzel ahlâkla muamele et"

mânâsndadr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh,

Mücâhid’in, "Sen af yolunu tut, iyilii emret, cahillerden yüz çevir
"7 âyetim

1 bn Ebi'd-Dünyâ (25), bn Cerîr (10/643, 644), bn Ebî Hâlim (5/1638) ve bn Kesîr,

Tefsir (3/536 "mürsel").
2
A’râf Sur. 199

3 Keafn Tahririnde (1/477) geçtii üzere bn Merdûyc, bn Kesîr, Tefsir (3/259) ve

Fethu'l-Bârî (13/259).

4 Araf Sur. 199

5 Keafm Tahririnde (1/477) geçtii üzere bn Merdûye.
6 A'râf Sur. 199
7 A'râfSur. 199
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açklarken: “Sen insanlarn ahlâklarnn zahirine bak ve ahlâklarnn iç

yüzünün aratrmaya girime. Onlara iyilii emret" demitir.’

Buhârî, bnu'l-Münzir, bn Eb? Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, u'abu'l-

mân’da, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Uyeyne b. Hsn, Huzeyfe b.

Bedrie gelip kardeinin olu Hurr b. Kays b. Hsn'a misafir oldu. (Hurr), Hz.

Peygamberin yakn tuttuu kimselerden idi. Kurra (Kur’ân okuyup bellemi

olanlar) Hz. Ömer'in akdettii meclislerin üyeleri ve dant kimseler

arasnda idiler. Genç ya da yal olsunlar farketmezdi. Uyeyne, kardeinin

oluna: “Yeenim! Senin bu emir nezdinde sözün geçerlidir. Yanna girmek

için ondan bana bir izin alsan" dedi. Yeeni: “Yanna girmen için ondan sana

izin isteyeceim" deyip Uyeyne adna izin istedi. Uyeyne Hz. Ömer'in

huzuruna girince öyle dedi: “Ey Hattab'n olu, Allah'a yemin ederim ki sen

bize çok vermiyorsun, aramzda da adaletle hükmetmiyorsun." Hz. Ömer

sözlere o kadar kzd ki üzerine atlmak istedi. Bu sefer Hurr öyle dedi: “Ey

Mü'minlerin emiri, üphesiz Allah Peygamberine: «Sen af yolunu tut, iyilii

emret, cahillerden yüz çevir»

1

diye buyurmutur. üphesiz ki bu da

cahillerdendir." Bunun üzerine Allah'a yemin ederim Ömer'e kar bu âyeti

okuduktan sonra Ömer bundan ileriye gitmedi. O, Yüce Allah'n Kitab'mn

çizdii hudutta durur, ondan ileriye geçmezdi .

3

bn Ebî Hâtim, bn Vehb'in vastasyla, Mâlik b. Enes’ten, Abdullah b.

Nâfi'nin öyle dediini bildirir: Sâlim b. Abdillah, üzerlerinde çan olan am
ahalisinin kervanna urayp: "Bunlar yasaklanmtr" dedi. Kervanda kil er:

“Biz bunu senden iyi biliriz. Kerih görülen büyük çandr. Bunlar gibi ufak

çanlan takmakta ise saknca yoktur" cevabn verince, Sâlim: "Cahillerden

yüz çevir"* deyip sustu .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde "Sen af yolunu

tut, iyilii emret, cahillerden yüz çevir
1' 6

âyetini açklarken: “Bu, Yüce

Allah'n, peygamberine emrettii ve örettii ahlâktr" demitir.’

1 bn Cerîr (10/641) ve bn Ebî Hâtim (5/1637).
1
A'râf Sur. 199

} Buhârî (4642), bn Ebî Hâtim (5/1639) ve Beyhakî (8314).

4 A’râf Sur. 199

* bn Ebî Hâtim (5/1 639)
6
A'râf Sur. 199
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Beyhakî’nin u'abu'l-mân’öa bildirdiine göre Hz. Ali der ki: Resûlullah

(saiiaiiabu aleyhi vessiiam) bana: "Sana, ilklerin ve sonrakilerin güzel ahlâkn öreteyim

mi
?"

diye sorunca, “Evet ey Allah’n Resulü" cevabn verdim. Hz. Peygamber

(sadaiahu aleyh «esellem): "Seni mahrum brakana verirsin, sana zulmedeni affedersin vt

seninle ban koparanlarn ban gözetirsin" buyurdu .

3

Beyhakî bildiriyor: Ukbe b. Âmir der ki: Resûlullah (saiMahu aleyhi vesellem) bana

öyle buyurdu: "Sana, dünya ve âhiret halknn en güzel ahlâkn bildireyim

mi? Seninle ban koparanlarn ban gözetirsin, seni mahrum brakana

verirsin ve sana zulmedeni affedersin."
1

Beyhakrnin Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber UaUaHahu aleyhi «saiiam):

"Seninle ban koparanlarn ban gözet ve sana zulmedeni affet"

buyurmutur .

4

Beyhakî’nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (nfahh deyh mekm) öyle

buyurdu: "Sizlere dünya ve âhiret ahlâknn güzelliklerini bildireyim mi?

Seninle ban koparanlarn ban gözetmen, seni mahrum brakana vermen vt

sana zulmedeni affetmendir."
s

Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor Resûlullah (saüaiahu aftyh ws*iem): "Sizlere

Dünya ve âhiret ahlâknn güzelliklerini bildireyim mi?" diye sorunca, sahabe:

“Evet ey Allah'n Resûlü" cevabn verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallaiiak

aleyhi vesellem): "Seninle ban koparanlarn ban gözet, seni mahrum brakana ver

ve sana zulmedeni affet" buyurdu .

6

Abdurrezzâk, Musannefte ve onun vastasyla Beyhakî, Ma’mer’den, d

Ebû ishâk el-Hemdânî*den, o da bn Ebî Hüseyn'den Resûlullah'n (ssüallahu aleyh

vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Size, dünya ve âhiret ahalisinin en güzel

ahlâkn bildireyim mi? Seninle ban koparanlarn ban gözetirsin, seni

mahrum brakana verirsin ve sana zulmedeni affedersin."

Beyhakî hadisin mürsel hasen olduunu söylemitir.

1 bn Cerîr (10/654).
1 Beyhakî (7956).

3 Beyhakî (8079). Müsned’in (28/570) muhakkikleri hadisin hasen olduunu

söylemitir.

4 Beyhakî (7957).

5 Beyhakî (8080).
6 Beyhakî (8081).
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bn Ebi'd-Dünyâ, Mekârimu'l-Ahlâk’ta, Ebû Hureyre'den Resûlullah’n

(saüBiiahu aiBrt veeiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Kul, kendisiyle balarn

koparanla, bu balan gözetmedikçe, kendisine zulmedeni balamadkça ve

kendisine kötülük yapana iyilikle karlk vermedikçe katksz imam elde

edemez.

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi

«tattan): "Allah katnda ahlâkn güzelii, sana zulmedeni balamak, seninle

balann koparanla bu balan gözetmek ve seni mahrum brakana vermektir"

buyurup, 'Sen af yolunu tut, iyilii emret, cahillerden yüz çevir
"2

âyetini

okudu.

Ebu'-eyh, bn Abbâs'n: “Allah, af yolunun tutulmasndan raz olmu ve

bunu emretmitir” dediini bildirir.

Ahmed ve Taberânî, Muâz b. Enes'ten, Resûlullah’n (uHaiiahu aleyhi «seiiem):

"Faziletlerin en üstünü, seninle balann koparanla bu balan gözetmek, seni

mahrum brakana vermek ve sana oveni affetmendir" buyurduunu

nakletmitir.
3

Silefî, et-Tuyûriyyât’ta, Nâfi'den bildirir: “bn Ömer yolculua çkt
zaman beraberinde, kötülerin kötülüüne engel olmas için bir sefih

çkanrd.”

bn Adiyy ve Beyhakî, u'abu'l-mân’da, bn evzeb'in öyle dediini

bildirir: Süleymân b. Musa ile beraber Mekhûl'un yanndayken bir adam gelip

Süleyman'a kar edepsizlik yapt. Süleymân ise susmu bir ey demiyordu.

Süleyman'n bir kardei gelip adama karlk verince, Mekhûl: “Yannda bir

sefihi olmayan zillete düer” dedi .
4

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

"Sen af yolunu tut iyilii emret, cahillerden yüz çevir
"5

âyeti, “Sen,

insanlann mallanndan, fazla olan ve isteyerek sana getirdiklerini al”

' bn Ebi’d-Dünyâ (22). Muhakkik hadisin senedinin çok zayf olduunu söylemitir.
1 A raf Sur. 199
J Ahmed 24/383 (15618) vc Taberânî 20/188 (413, 414). Müsned'in muhakkikleri

hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.
4 bn Adiyy (3/1116) ve Beyhakî (9160).

5 A raf Sur. 199
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mânâsndadtr. Bu hüküm, Tevbe Sûresindeki zekat âyeti inmeden önce

geçerliydi .

1

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Sen af

yolunu tut, iyilii emret, cahillerden yüz çevir
" 1

âyeti, “nsanlarn

mallarndan fazlasn al, fazlasn infak et ve iyilii emret” mânâsndadr.

Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi’ b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: (^AiJl lî-)3

ifadesinin ne anlama geldiini sorunca, bn Abbâs: “Mallarndan fazla olan

ksmn al. Yüce Allah, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi maiM bunu emretmitir”

karln vermitir. Nâfi': “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlarm ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki!

Ubeyd b. el-Abras’n:

Kabal ve kötülüü görmezden gelir

Anlarn bakarda yamurun geçmesini beklemeleri gibi" dediini bilmez

misin?”4

bn Cerîr ve Nehhâs'n, en-Nâsih 'te bildirdiine göre Süddî, (^Uîl A-f

sözünün, maln fazlasnn alnmas anlamnda olduunu, zekat âyetinin bunu

neshettiini söylemitir.

6

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî der ki: "Sen af yolunu tut, iyilii

emret, cahillerden yüz çevir
"7

âyeti nazil olduu zaman, kii malndan

kendisine yetecek kadann brakp, kalann tasadduk ediyordu. Zekat

âyetinin inmesiyle âyetin zekatla ilgili hükmü neshedilmitir. Bu âyet, namaz

zekat ve cihad farz edilmeden önce nazil olmutur. Allah bu âyette

cahillerden yüz çevrilmesini emretmiti. Sonra, “Hakszla uratlarak

kendilerine sava açlan kimselerin kar koyup savamasna izin

’ bn Cerîr (10/641) ve bn Ebî Hatim (5/1648).

* A'râf Sur. 199
3 A'râf Sur. 199
4 Mesâilu Nâfi (263).

5 A'râf Sur. 199
6 bn Cerîr (10/641) ve Nehhâs (sh. 446).

7 A'râf Sur. 199
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verilmitir. Allah onlara yardm etmee elbette Kadir’dir
" 1

âyeti bunu

neshetmitir.

^ û\ 4IL JUiili çj; ûüaiill JA up

"Sana eytandan bir vesvese gelirse hemen Allah'a sn.
Çünkü O, hereyi iitendir, en iyi bilendir." (AVaf Sur. 200)

ibn Cerîr’in bn Zeyd'den bildirdiine göre "Sen af yolunu tut, iyilii

emret cahillerden yüz çevir
" 1

âyeti nazil olduu zaman Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem): “Ey Rabbim ya gazab (öfkeyi) ne yapacaz
?”

deyince, "Sana

eytandan bir vesvese gelirse hemen Allah'a sn. Çünkü O, hereyi

itendir, en iyi bilendir" âyeti nazil oldu .
3

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

bildirdiine göre Katâde, "Sana eytandan bir vesvese gelirse hemen

Allah'a sn. Çünkü O, hereyi itendir, en iyi bilendir" âyetini açklarken:

"Yüce Allah, bu dümann (eytann) azgnlk edeceini ve asi olacan

bilmitir" demitir .

4

bn Ebî Hâtim'in bn Mes'Od'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiialiahu

aleyhi veseiiem) öyle derdi: "Allahm! eytandan, onun hemzinden, nefesinden ve.

nefhasndan Sana snrm." (bn Mes'ûd der ki) eytann hemzi, delilik

mânâsndadr. Nefesi iir, ne/ha ise kiiye kibirli olmasn telkin etmesidir .

5

* j^Jü jüaiJi cJsil» {fa li) i
1
5JJ1 b\

"Allah'a kar gelmekten saknanlar, eytan tarafndan bir

' Hac sûr. 39
5
A'râfSur. 199

3 bn Cerîr (10/646).

4 bn Cerîr (10/646) ve bn Ebî Hâtim (5/1639).

5 bn Ebî Hâtim (5/1640). Hadis sahihtir. (Bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce. 658).
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vesveseye uraynca, Allah' anarlar ve hemen gerçei

görürler. eytann kardeleri onlar azgnla sürüklerler ve

bundan hiç geri durmazlar. Onlara bir âyet getirmediin

zaman, «Sen bir tane yapsaydn ya» derler. De ki: Ben ancak

Rabbim tarafndan bana vahyolunana uyarm. Bu Kitap

inanan millete Rabbinizden açk belgeler, yol gösterme ve

rahmettir." (AV«f Sur. 201-203)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

geçen saknanlardan kast müminlerdir.

1

Ebu'-eyh, Abd b. Humeyd ve bn Ebi'd-Dünyâ Zemmu’l-Gadab’da, bn

Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

geçen (Jul?)
1
kelimesi, öfke mânâsndadr .

3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre (JuL)

kelimesi, öfke mânâsndadr.

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhak, bu âyeti ( pikin pl \\

eklinde okumu ve: "Bir kötülük yapmak isteyince (Allah' anp'

ondan vazgeçer" mânâsn vermitir.

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Süddi, "eytan

tarafndan bir vesveseye uraynca..." sözünü, "Yanlarak günah ileyince

tövbe ederler” olarak açklamtr.

7

Beyhakî, u' abu'l-mân’da, Vehb b. Cerîr vastasyla, babasnn öyle

dediini bildirir: Hasan(- Basrî)'nin yannda otururken bir adam gelip: "Ey

Ebû Said! Günah iledikten sonra tövbe eden kii hakknda ne dersin?" diye

sorunca, Haan: "Tövbesi onu ancak Allah'a yaklatnr" cevabn verdi.

Adam: "Sonra bir daha ayn günah ileyip tövbe ederse?" diye sorunca,

'ibn Ebî Hâtim (5/1640).
1
A'râf Sur. 201. bn Kesir, Ebu Amr, Kisai ve Yakub bu kelimeyi (JJ>) eklinde

okumutur. Nâf, Asm, Hamza, Ebu Cafer ve Halef ise (i.) harfinden sonra med harfi ve

csrcli hemze eklinde okumulardr. en-Ncr'c (2/206) bakn.
3 bn Cerîr (10/648).

* bn Ebî Hâtim (5/1640).

3 A'râf Sur. 201
6 bn Ebî Hâtim (5/1641).

7 bn Ebî Hâtim (5/1641).
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Haan: “Tövbesi, ancak onun Allah katndaki deerini yükseltiri’ dedikten

sonra bana: “Resûlullah'n MiaHahu aie?h »eseiiem) bu konudaki sözünü duymadn

m?” diye sordu. Ben: “Ne dedi?” diye sorduumda, Haan öyle cevap verdi:

Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi «selem): "Mümin ekinin baa gibidir. Bazen eilir

,

bazen dorulur ve böylece büyür. Ekinin sahibi ekini biçince ald ürüne

ükretmesi gibi mümin de iyi bir amelde bulunduu zaman haline ükreder

"

buyurdu ve: "üphe yok ki Allah'a kar gelmekten saknanlar, kendilerine

eytandan bir vesvese dokunduu zaman iyice düünürler (derhal Allah’

hatrlarlar da) sonra hemen gözlerini açarlar
" 1

âyetini okudu.

2

Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka’b’n: “Allah, mümin kuluna kafir adn

vermemitir” dedikten sonra, “Allah’a kar gelmekten saknanlar, eytan

tarafndan bir vesveseye uraynca, Allah' anarlar ve hemen gerçei

görürler" âyetini okuyup: “Ona kafir dememi, saknan demitir” dediini

bildirir.

bn Merdûye’nin Cabir b. Abdillah’n öyle dediini bildiriyor:

“Resûlullah'n (sallallahu aleyhi vesellem) bu âyeti, jlkliJl ^ *.â ijj)
5 eklinde

okuduunu duydum.”

Abd b. Humeyd , A’me'ten, brâhîm ve Yahya b. Eyyûb'dan birinin bu

âyeti, (ij£jâ jilaiij JulL> ^1* fy)
4 eklinde, dierinin ise (JLL) eklinde

okuduunu nakleder.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti, ( JlL

5#i jikin ,>)
s eklinde okumutur.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye bn Abbâs’n bu

âyet hakknda öyle dediini bildirir: “Tayf, eytann verdii bir skntdr.

eytan onlara (günaha sokmak suretiyle) bir sknt verdii zaman gerçei

görüp hemen bu günah brakrlar ve Allah’n emrine tutunarak eytana isyan

ederler. eytann kardeleri onlan azgnla sürüklerler ve bundan hiç geri

durmazlar. Ne insanlar günah illemekten geri durur, ne de eytanlar onlar

1

A'râf Sur. 201
1 Beyhakî (7096)

3 A'râf Sur. 201
4
A'râf Sur. 201

5 A'râf Sur. 201



555 %A'râf SûresiE

azgnla sürüklemek için çabalamay terkeder. Onlara bir âyet (mucize)

getirmediin zaman "Sen onu kendin irticalen, düünmeden ve

hazrlanmadan bir tane yapsaydn ya" derler.’’
1

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs,

"eytann kardeleri onlar azgnla sürüklerler ve bundan hiç geri

durmazlar”
2
âyetini açklarken öyle dedi: "Burada kastedilen, insanlardan

olan dostlarna vesvese veren cinlerdir. Onlan azgnla sürüklemek için

uramaktan hiç usanmazlar ve, "Onlara bir âyet getirmediin zaman, «Sen

bir tane yapsaydn ya» derler
"3 Yani “Kendin uydursaydn ya" derler/

Abd b. Humeyd , bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid

âyette geçen kardelerden kastn eytanlar, (^il) kelimesinin ise onlar

cehalete sürüklemek olduunu söyledi. VjJ) sözü ise: "Sen kendir

yapsaydn" mânâsndadr.
5

Hakim et-Tirmizî’nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb der ki: Resûluilah

(saiiBiahu aleyh, «sanem) yanma üzgün olduu yüzünden belli olmu bir ekilde geld

ve sakalmdan tutup öyle dedi: "üphesiz biz Allah'a aidiz ve tekrar Ona

döneceiz. Az önce Cibril geldi ve bana: «üphesiz biz Allah'a aidiz ve tekrar

Ona döneceiz» dedi. Ben de: «Evet. üphesiz biz Allah'a aidiz ve tekrar Ona

döneceiz. Ama ey Cibril, Neden böyle dedin?» diye sordum. Cibril: «Senden

ksa bir müddet sonra ümmetin fitneye düecektir» cevabn verince, ben: «Bu

fitne, küfür fitnesi mi yoksa dalâlet fitnesi mi?» diye sordum. Cibril: «kisi de

olacaktr» karln verince, ben: «Ben onlara Allah’n Kitab'n brakmken,

bu nasl olacak?» diye sordum. Cibril: «Allah'n Kitab’yla dalalete düecekler.

lk dalâlete düecek olanlar da kuralar (hafzlan) ve idarecileridir. dareciler

insanlara haklann vermeyecekler ve bunun üzerine savaacaklar. Kurralar da

idarecilerin hevasna uyacak. Onlan azgnlklantda destekleyecekler ve buna

mani olmayacaklar» dedi. Ben: «Ey Cibril! Onlardan selamette olacaklar nasl

yapmal?» diye sorduumda ise Cibril: «Onlardan uzak durmak ve sabrla.

’ bn Cerîr (10/649-651, 655) ve bn Ebî Hâtim (5/1640- 1643).

1
A'râf Sur. 202

3 A'râf Sur. 203
4 bn Ebî Hâtim (5/1643).

5 bn Cerîr (10/652, 653).
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Eer kendilerine haklan olan bir ey verilirse alrlar, verilmedii zaman ise

brakrlar» cevabn verdi."

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, “De ki: Ben ancak Rabbim

tarafndan bana vahyolunana uyarm. Bu Kitap inanan millete Rabbinizden

açk belgeler, yol gösterme ve rahmettir" âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: “Bana vahyolunan Kur'ân, sizin için Rabbinizden bir açklamadr, onu

anlaynz. Bu Kur'ân, ona iman edene, onunla amel edene ve bu durumda

ölene yol gösteren ve rahmettir."

O \y*a)\j 3 oTjiJl tej» lijj

"Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun

ki size merhamet edilsin." (AVâf Sur. 204 )

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Beyhakî’, el-Krâatu fis-

salât’ta ve bn Asâkiriin Ebu Hureyre'den bildirdiine göre, “Kur'ân

okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet

edilsin
" 1

âyeti, sahabenin, Resûlullah’n (saiiaJiahu aleyh» veseiiem) arkasnda namaz

klarken seslerini yükseltmesi sebebiyle nazil olmutur .

2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî , el-Krâatu fis-salât’ta bn Abbâs’tan

bildirdiine göre “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve

susun ki size merhamet edilsin
"3 âyeti, farz olan namaz hakknda inmitir.

4

bn Merdûye ve Beyhakî, el-Krâatu fis-salât’ta bn Abbâs'n öyle dediini

bildirir: Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem) farz namazlan kldrrken, arkasndaki bir

topluluk okuyup O'nun okumasn kartrrlard. “Kur'ân okunduu zaman

ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
"5 âyeti bu

sebeple inmitir." bn Abbâs devamla öyle dedi: “Eer okuyan

dinlemezsek, bizler eekten daha kötü ve kabayz demektir."
6

1

2

3

4

5

6

A raf Sur. 204

bn Cerîr (10/660), bn Ebî Hatim (5/1645) ve Beyhakî, el-Krâat halfe'l-imâm (279).

A'râf Sur. 204

bn Cerîr (10/663), bnu’l-Münzir, M. el-Evsat (3/105) ve Beyhakî (254).

A’râf Sur. 204

Beyhakî (255).
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Saîd b. Mansûr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin, el-Krâatu fis-salâfta

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (»iaiiatu aleyh

veseiiem) namazda okuduu zaman arkasndakiler onun peinden ayn ey
söylüyorlard. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aie^ «senemi: “BismillahirrahmanirrahmY'

deyince onlar da diyor, Fatiha ve arkasndan okunan sûreyi de onun peinden

tekrar ediyorlard. Bu durum bir müddet böyle devam ettikten sonra,

“Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size

merhamet edilsin"’ âyeti nazil oldu ve âyet sahabeye “Sen oku" sahabeye

de: “Sizler (dinleyip) susun” dedi .

2

Abd b. Humeyd
,
bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Sünen’de, Miicâhid’in öyle

dediini bildirir: Ensaridan bir adam, Resûlullah'n (sBiyahu deyin veseiiem) arkasnda

namaz klarken okuyunca, “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip

dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
"3 âyeti nazil olmutur .

4

bn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Buhârî, el-Krâatu fis-salât’ta ve

bn Merdûye, Abdullah b. Muaffel’den bildirir: bn Muaffel'e: “Kuriân'n

okunduunu duyan herkesin dinleyip susmas vacip midir?” diye sorulunca,

“Hayr. «Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size

merhamet edilsin»
5
âyeti, imann kraati hakknda inmitir. mam okuduu

zaman onu dinle ve sus” cevabn verdi .

6

Abd b. Humeyd , bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî, el-

Krâatu fis-Salât'ta bildirir: bn Mes’ûd, arkadalarna namaz kldnrken

arkasndakilerden bazlarnn (sesli) okumakta olduunu gördü ve namaz

bitirince öyle dedi: “Anlayacanz zaman daha gelmedi mi! Akledeceiniz

zaman daha gelmedi mi! Yüce Allah’n buyurduu gibi, Kur'ân okunduu

zaman ona kulak verip dinleyin .”7

’ A raf Sur. 204
1
Saîd b. Mansûr, (Tefsir. 978) ve bn Ebî Hâtin (5/1645). Saîd b. MansuPun

muhakkiki, Ebu Ma'er'in zayf olmas ve mürsel hadisler rivayet etmesi sebebiyle

hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.

3 A'râf Sur. 204
4 bn Ebî Hâtim (5/1646) ve Beyhakî (2/155).

5 A'râf Sur. 204
6 bn Ebî Hâtim (5/1646) ve Beyhakî (251).

7 bn Cerîr (10/659), bn Ebî Hâtim (5/1646) ve Beyhakî (258).
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bn Ebî eybe, Taberânî, M. el-Evsat'ta, bn Merdûye ve Beyhakî, el-

Krâatu fis-salâfta, Ebû Vail'den bildirir: bn Mes'ûd, imamn arkasnda

okumak hakknda: “Sana emredildii gibi susup Kurîân' dinle. Namazda

(kendine has) bir meguliyet vardr. Bu sebeple imamn okumas senin için

yeterlidir" demitir .

1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hz. Ali: “mamn arkasnda okuyan kii

ftrattan aynlmtr" demitir .

1

bn Ebî eybe Zeyd b. Sâbit'in: “mamn arkasnda okumak yoktur"

dediini bildirir.
3

bn Ebî eybe'nin Ebu Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiriu

afeyt radM: "imam, kendisine uyulmas için imam yaplmtr. O tekbir getirince

siz de getirin, okuduu zaman ise susunuz" buyurmutur.

4

bn Ebî eybe, Câbir'den, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiM: "Namaz klan bir

kimsenin imam bulunursa, imamn kraati, onun için kraattir" buyurduunu

nakleder.

5

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) der ki: “lk olarak

çkardklar (bidat) imamn arkasnda kraattir. Daha önce imamn arkasnda

okunmazd ."6

bn Cerîr ve Beyhakî, el-Krâatu fis-Salât'ta, Zührî'den bildirir: “Kuriân

okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet

edilsin
"7

âyeti, Allah'n Resulü her ne zaman ne okursa o da kendisiyle

beraber okuyan Ensar'dan olan bir genç hakknda inmitir.

8

Abd b. Humeyd, Ebu’-eyh ve Beyhakî, el-Krâatu fis-Salât’ta, Ebu'l-

Âliye’den bildirir: Allah’n Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiBm) ashâbna namaz kldrrken,

okuyunca, sahabe de ardndan okurdu. “Kur'ân okunduu zaman ona kulak

’ bn Ebî eybe (1/376), Taberânî (8049) ve Beyhakî (257).

1 bn Ebî eybe (1/376).

1 bn Ebî eybe (1/376).

4 bn Ebî eybe (1/377), Ahmed 12/469, 15/257 (8889, 9438), Ebû Dâvud (604), bn
Mâce (7846), Nesâî (920, 921), el-rva'ya (2/120, 121) bakn.

5 bn Ebî eybe (1/337), Ahmed 23/12 (14643) ve bn Mâce (850).
6 bn Ebî eybe (14/99).

7 ATâf Sur. 204
8 bn Cerîr (10/659) ve Beyhakî (281).
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verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
" 1

âyeti nazil olunca, sahabe

sustu, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) okudu .

2

Ebu'-eyh’in bn Ömer'den bildirdiine göre srailoullarnn imamlar

okuduu zaman, cemaat kendisine karlk verirdi. Allah bu ümmetin böyle

yapmasn kerih gördü ve, “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip

dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
"3 buyurdu.

bn Ebî eybe, Musannefte, brâhîm(-i Nehaî)’nin öyle dediini bildirir:

Hz. Peygamber (saiiaiBhu aleyhi vesellem) okuyunca arkasndakiler de okurdu. Bunun

üzerine, “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size

merhamet edilsin
"4

âyeti nazil oldu .

5

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, Talha b. Musarrif'in, “Kur'ân okunduu

zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
"6

âyetini

açklarken: “Bu imamlar, okuduklan zaman susmamz ve kendilerini

dinlememiz emredilen imamlar deildir" dediini bildirir.

bn Ebî eybe, Musannef'te, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-

eyh, bn Merdûye ve Beyhakî'nin, el-Krâatu fis-Salât'ta bildirdiine göre

Ebu Hureyre der ki: “Müslümanlar namaz içinde konuurlard. Bunun

üzerine, “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size

merhamet edilsin
"7 âyeti nazil oldu ."

8

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre, bn

Mes'ûd, namaz klmakta olan Resûlullah'a (saiaHahu aleyhi vesellem) selam verince,

Allah'n Resûlü selama karlk vermedi. Daha önce kii namazdayken

konuabiliyor ve bir ey isteyebiliyordu. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) namaz

’ Ass204
2 Beyhakî (249).

3 A raf Sur. 204
3 A’râf Sur. 204
5 bn Ebî eybe (2/478).
6
Araf Sur. 204

7 A'râf Sur. 204
8 bn Ebî eybe (2/478), bn Cerîr (810/659), bnu'l-Münzir, M. el-Evsat (3/105), bn Ebî

Hâtim (5/1645) ve Beyhakî (2/155).
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bitirince: "Allah dilediim yapar. «Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip

dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin»' âyeti nazil oldu" buyurdu .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Namazdayken birbirimize

selam verirdik. Bunun üzerine, “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip

dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
"3 âyeti nazil oldu ."4

bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de, Abdullah b. Muaffel'in öyle dediini

bildirir: “nsanlar namazdayken konuurlard, “Kur'ân okunduu zaman ona

kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
"5 âyeti nazil olunca

namazda konumamz yasaklad."

Abdurrezzâk, Musannefte, Atâ’nn öyle dediini bildirir: Bana ulatna

göre, “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size

merhamet edilsin
"6

âyeti nazil olmadan önce müslümanlar, Yahudi ve

Hristiyanlann yapt gibi namazda konuurlard ."7

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd
,
bn Cerîr, Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin, el-

Krâatu fis-Salât’ta bildirdiine göre Katâde der ki: Namazn ilk emredildii

zamanlarda müslümanlar namazdayken konuurlard. Kii, müslümanlar

namazdayken gelir ve: “Kaç rekat kldnz?” diye sorar, namazdaki de: “u
kadar kldk" cevabn verirdi. “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip

dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
"8

âyeti nazil olunca dinleyip

susmalar emredildi. Böylece bilindi ki susmak, kiinin dinleyip anlamas için

daha iyidir. Yine bilindi ki susmadan anlayamayacaklar. Susmak dille,

dinlemek te kulaklarla olur .

9

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: “Müslümanlar namazdayken

konuurlard. “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun

’ A raf Sur. 204
1 bn Ebî Hatim (5/1645) hadisin asb, Müslim'de (538) âyet zikredilmeden

nakledilmitir.

3 Araf Sur. 204
4 bn Cerîr (10/658).

5 A’râfSur. 204
6 Araf Sur. 204
7 Abdurrezzâk (4044).
8
A’râfSur. 204

9 Abdurrezzâk (1/247), bn Cerîr (10/661, 662) ve Beyhakî (282).
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ki size merhamet edilsin"' âyeti nazil oldu (ve dinleyip susmalan emredildi)"

demitir.

bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, bn Merduye ve Beyhakî'nin Süneride, bn

Abbâs'tan bildirdiine göre “Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip

dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
" 2

âyeti Cuma, Bayram ve açktan

okunan namazlar hakknda nazil olmutur .

3

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

"Mümin, okunan Kuriân' dinleyip dinlememekte serbesttir. Ancak, Cuma,

bayram ve açktan okunan namazlardaki kraati susup dinlemek

zorundadr.'24

bn Merdûye ve Beyhakî, el-Krâatu fis-Salât'ta, bn Abbâs'n, "Kur'ân

okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet

edilsin
"5

âyeti hakknda öyle dediini bildirir: Bu âyet, Resûlullah'nMaitahuBM

ve sillen) arkasnda namaz klarken, Cuma ve bayram günlerinde hutbede

seslerin yükseltilmesi hakknda inmitir. Bu âyet inince Resûlullah Mdiahu aleyh

vEseiin) müslümanlann namazda ve hutbe verilirken, hutbe de namazdan

olduu için konuulmasn yasaklayp:
"Cuma günü imam hutbe verirken

konuann namaz yoktur" buyurdu .

6

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

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî'nin, el-Krâatu fis-

Salât'ta bildirdiine göre Mücâhid, "Kur'ân okunduu zaman ona kulak

verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
" 7 âyetinin namaz ve Cuma

günü hutbe verilirken susmak hakknda nazil olduunu söylemitir.

8

1

A’râfSur. 204
1 A raf Sur. 204

3 bn Ebî Hatim (5/1646) ve Beyhakî (2/155).

4 bn Ebî Hâtim (5/1646).

5 Araf Sur. 204
6 Beyhakî (280).

7
A’râf Sur. 204

8 Abdurrezzâk (1/247), Musannif (4056), Saîd b. Mansûr, (Tefsir 977), bn Ebî eyhe

(2/478, 479), bn Cerîr (10/665), bn Ebî Hâtim (5/1646) ve Beyhakî (263, 264).
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Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine

göre Mücâhid der ki: “ki yerde susmak vaciptir. mam okurken namazda ve

Cuma günü imam hutbe verirken .” 1

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: Atâ'ya: “Cuma günü

susmay vacip klan ey nedir?” diye sorduumda, "Kur'ân okunduu zaman

ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
" 2

âyetidir. Susup

dinlemenin, namazda ve Cuma günü (hutbe verilirken) vacip olduunu

söylemilerdir” cevabn verdi. Ben: “Cuma günü hutbe verilirken susmann

hükmü namazda susmak gibi midir?” diye sorunca, Ata: “Evet” cevabn

verdi.”

bn Ebî eybe’nin Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre "Kur'ân okunduu
zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin

"3

âyetinde, farz namazlarda ve zikir (hutbe) srasnda dinleyip susmak

emredilmitir .

4

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Kelbî der ki: "Kur'ân

okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet

edilsin
"5 âyeti nazil olmadan önce müslümanlar, namazdayken cennet ve

cehennemden bahseden âyetleri duyunca seslerini yükseltiyorlard .

6

bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh, bn Abbâs’n, "Kur'ân okunduu zaman ona

kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
" 7

âyetini açklarken:

“Dinleyip susulmasnn emredildii zaman, namaz ve vahyin ini andr”

dediini bildirir.

8

Beyhakî, el-Krâatu fis-Salât’ta Atâ’nn öyle dediini bildirir: bn Abbâs'a,

"Kur'ân okunduu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size

merhamet edilsin
"9 âyetindeki dinleyip susma emrinin her okuyan hakknda

1

Abdurrezzâk (1/247), Saîd b. Mansûr, {Tefsir. 976) vc bn Ccrîr (10/665, 666).
2 A’râf Sur. 204
3 A'râf Sur. 204
9 bn Ebî eybe (1/478).

5 A'râf Sur. 204
6 Abdurrezzâk (1/247).

1
A'râf Sur. 204

8 bn Ebî Hatim (5/1646).

9 A'râf Sur. 204
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m olduunu sorduumda: “Sadece namazda okunurken okunan dinleyip

susmak gerekir” cevabn verdi.’

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid,

imam, korku veya rahmet ile alakal bir âyet okuduunda, arkasndakilerder

birinin herhangi bir ey söylemesini kerih gönmü ve: "Susmak gerekir”

demitir.

2

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Osman b. Zâide’ye Kur’ân okunduu

zaman elbisesiyle yüzünü kapatr ve, “Kuriân okunduu zaman ona kulak

verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin
”3 âyetini delil göstererek,

gözlerini ve dier azalann okunan Kur’ân’n dndaki eylerle megul etmeyi

kerih görürdü.

Ahmed ve Beyhakî, uabu'l-mân’da hasen isnâdla, Ebu Hureyre'den,

Resûlullah'n (siiniiahu aleyhi «selinin) öyle buyurduunu nakleder:
"Kurandan bit

âyet dinleyene kat kat sevap yazlr. Kyamet günü bu âyet, onu okuyana k
olur."*

bnu’d-Durays, Fadailu’l-Kur'ân'öa, Hasan( Basrî’nin) öyle dediini

bildirin “Allah'n Kitab'ndan bir âyet dinleyene iki kat sevap yazlr. Kyamet

günü ise bu âyet, onu okuyanak olur.”5

jJüJL JjJl {ja Jl o tiljj

<>* ^

J

"Rabbîni, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan
bir sesle sabah-akam zikret ve gafillerden olma."

(A'rnf Sur. 205)

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd , bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Eb? Hâtim'in

bildirdiine göre Katâde, bu âyeti açklarken: "Yüce Allah, peygamberine

Onu zikretmesini emredip gaflete dümemesini emretmitir. GjlÎIj) sabah

’ Beyhakî (256).

J Abdurrezzâk (1/248), Musannef (4055) ve bn Cerîr (10/663).

* A’râf Sur. 204
4 Ahmed 14/191, 192 (8494) ve Beyhakî (1981). Müsned 'in muhakkikleri hadisin zayt

olduunu söylemitir.

5 bnu'd-Durays (56).
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namaz, (ju&ij) ise akam demektir .

1

bn Ebî Hâtim'n Ebu's-Sahridan bildirdiine göre (JLS113) kelimesi öle ile

ikindi aras mânâsndadr .

1

bn Cerlr ve Ebu’-eyh, bn Zeyd'in, "Kur'ân okunduu zaman ona kulak

verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Rabbini, içinden

yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akam zikret ve

gafillerden olma"3
âyetlerini açklarken öyle dediini bildirir: "Kur'ân’n

dinlenip susulaca vakit, imamn namaza balad zamandr. Sonraki âyette

ise Yüce Allah: "Ey Kur’ân' dinleyip susan, sabah akam, içinden yalvararak

ksk sesle Rabbini zikret. Sesini yükseltme ve gafillerden olma”

buyurmaktadr.'1

bn Cerîr, bn ahin, et-Terib fi'z-Zikr’de ve Ebu'-eyh, Ubeyd b.

Umeyr’in, "Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir

sesle sabah-akam zikret ve gafillerden olma" 5
âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: Yüce Allah: "Kulum, Beni içinden zikrederse, ben de onu

içimden zikrederim. Kulum Beni yalnzken zikrederse, Ben de onu yalnzken

zikrederim. Kulum beni bir topluluk içinde zikrederse, Ben de onu daha üstün

ve hayrl bir topluluk içinde zikrederim” buyurmaktadr .

6

bn Cerir ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre (jjJJü) fecrin

sonu, (jUÂiij) kelimesinden kastedilen zamann son vakti ise ikindi namazdr.

Bu iki vaktin de bir ilk, bir de son vakti vardr. Fecrin balangc ve sonu

olduu gibi. "Ayrca Rabbini çok an, sabah akam tebih et
"7

âyeti buna

misal verilebilir. Buradaki (^iiîl>), Güne'in batya yönelmesinden, batmasna

kadar olan zamandr, (j&y*) ise fecrin balangcdr .

8

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Mutarrif b. Vâsil'den, Ebu Vâil'in Güne

’ Abdurrczzâk (1/246), bn Cerir (10/670, 671) ve bn Ebî Hatim (5/1647, 1648).

1 bn Ebî Hatim (5/1648).

5 Araf Sur. 204, 205
4 bn Cerîr (10/663, 668, 670).

5 A’râf Sur. 205
6
ibn Cerîr (10/668).

7 Ali-Imran. 41
8 bn Cerîr (10/670).
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batarken oluna: “Daha akamlamadk m?" dediini, bildirir.’

Bezzâr ve Taberânî’nin, bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyh. meiM: "Gafiller arasnda Allah' zikreden, herkes kaçarken savaan

savaç gibidir" buyurduunu nakleder .

2

bn Ebî Hatim, Bukeyr b. el-Ahnes'in öyle dediini bildirin “Cuma günü

olduu halde, Cuma günü olduunu bilmeyen herkes gafillerden yazlr.” 3

Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî, u'abu'l-mân’da, bn Amr’dan,

Resûlullah'n Maiiaiu aiaytu «mi«n) öyle buyurduunu nakleder.
"
Gaflet,

u üç

eyde olur: Allah’ anma meselesinde, sabah namazn kldktan sonra güne

douncaya kadar geçen sürede ve kiinin ne derece borca girdiini düünmeden

ödeyemeyecek kadar borç almas halinde.
"4

"Kukusuz Rabbin katindakiler O'na kulluk etmekten
kibirlenmezler. O nu tebih eder ve yalnz O'na secde

ederler." (AVâf sur. 206)

bn Ebî eybe, Ebu'l-Uryân el-Mucaii vastasyla bn Abbâs'n Kur'ân'daki

secde âyetlerini zikredip u sûrelerde oiduklanm söyledi: “A'râf, Ra'd, Nahl,

sra, Meryem, Hac, Nemi, Furkan, Secde, Fussilet ve Sad sureleri. Mufassal

surelerde secde âyeti yoktur."5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Atâ der ki: “bn Abbâs’n on âyette tilavet

secdesi yapt söylenmitin A’râf, Ra'd, Nahl, sra, Meryem, Hac, Furkan.

Nemi, Secde ve Fussilet sureleri."

bn Mâce ve Beyhakî, Sünen’de, Ebu’d-Derda'nn öyle dediini bildirir:

Allah'n Resûlü (»ioiishu Beyhi meHetn) ile beraber on bir tilavet secdesi yaptm,

bunlardan hiçbiri mufassal surelerde deildi. Bunlar, A’râf, Ra'd, Nahl, sra.

’ bn Cerir (10/670).
1 Bezzâr. Kcfu'l-Estar. (3060), Taberânî (9797) M. el-Evsat (271). Zayf hadislir Elbânî

Silsiletu ’d Daife (672).

3 bn Ebî Hatim (5/164A).

* Taberânî (13. cildin bir bölümünde 121) ve Beyhakî (4733). Zayf hadistir. Elbânî

Daifu'l-Cami (3934).

5 bn Ebî eybe (2/17).
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Meryem, Hac, Furkan, Süleyman (Nemi), Secde, Sad ve Fussilet sûrelerinin

secdeleridir.”

1

Ebû Dâvud, bn Mâce, Darekutni, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî,

Sünen’de, Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre Resûlullah (»ieiiahu aleyhi veseiiam)

kendisine Kur'ân'da on be secde (âyeti) okutmutur. Bunlardan üçü

mufassalardadr. Hac sûresinde de iki secde vardr.*

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Beyhakî, bn Ömer'in öyle dediini bildirir:

"Resûlullah (salalahu aleyhi «nfan) bize içerisinde secde âyeti olan bir sûreyi okuyup

secde eder, onunla beraber biz de secde ederdik. O kadar ki, bizden bir

kimse (kalabalktan) alnn koymak için yer bulamazd ."

3

Müslim, bn Mâce ve Beyhakî, Ebu Hureyre’den, Resûlullah'n (sallallahu aleyhi

vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Âdemolu secde âyetini okuyup secde

ettii zaman eytan alayarak ve «Vay hâlime! Âdem olu secde etmekle

emrolundu. (Emre uyup) secde etti. Bu nedenle Cennet onadr. Ben de secde

etmekle emrolundum da secde etmekten imtina ettim. Cehennem atei banadr»

diyerek (oradan) uzaklar

Beyhakî, bn Sîrîn'in öyle dediini bildirin "Hz. Âie'ye Kuriân'daki secde

âyetleriyle ilgili hükmü sorduumda öyle karlk verdi: "Bu, ya Allah'a

ödemen gereken bir hak veya senin gönüllü olarak yaptn bir eydir. Allah'a

bir defa secde eden hiçbir kul yoktur ki, Allah bu secdeyle onun derecesini

yükseltmesin veya bir günahn silmesin, ya da ikisini birden yapmasn.”5

Beyhakî, Müslim b. Yesâr'n öyle dediini bildirir: "Kii Kuriân okurken

secde âyetine gelecek olursa, âyeti bitirmeden secde yapmasn, âyeti okuyup

bitirince ellerini kaldrp tekbir getirerek secde yapsn .”6

Ebû Dâvud ve Beyhakî'nin bn Ömer’in, "Hz. Peygamber (salialahu aleyhi yesellem)

bize Kuriân okur, secde âyetine gelince tekbir getirip secde yapar, biz de

onunla secde ederdik” dediini bildirir .

1

1 bn Mâce (1056) ve Beyhakî (2/313). Sahih zayftr. (Elbânî, Daîf Sünen bn Mâce, 217).

* Ebû Dâvud (1401), bn Mâce (1057), Dârekutnî (1/408), Hâkim (1/223) ve Beyhakî

(2/314). Sahih zayftr. (Bak: Elbânî, Daîf Sünen Ebû Dâvud, 301).

* Buhârî (1075, 1076, 1079), Müslim (575), Ebû Dâvud (1412) ve Beyhakî (2/312).
4 Müslim (133), bn Mâce (1052) ve Beyhakî (2/312), u'abu'l-mân (1487).

5 Beyhakî (2/322).

‘ Beyhakî (2/325).
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bn Ebî eybe, Musannefte , Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Dârekutn

ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Resûlullah (saflaiiato aleyh, «seiiem

geceleri tilâvet secdelerinde “Yüzüm kendisini yaratana, güç ve kuvvetiyle

kulak ve göz verene secde etti. Yaratanlarn en güzeli olan Allah hereyden

yücedir" derdi .

1

bn Ebî eybe, Kays b. es-Seken'in öyle dediini bildirir: Allah'n Resûlü

secde ettii zaman: "Yüzüm kendisini yaratana, kulak ve göz verene secde

etti

"

derdi. Bana bildirildiine göre Hz. Dâvud, secde ettii zaman: "Yüzüm,

topraa bulanm olarak yaradanma secde etti ve Onun buna hakk vardr"

derdi. Sübhânallah! Peygamberlerin sözleri birbirine ne kadarda benziyor.”3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Ömer secde ettii zaman:

"Allahm! Bedenim Sana secde etti. Kalbim Sana iman etti. Allahm! Bana,

faydas olacak ilim ve beni yükseltecek amel ver” derdi .
4

ibn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Katâde secde âyetini okuyunca ü<;

defa: "Rabbimizi noksanlklardan tenzih ederim. Rabbimizin vaadi yerine

gelecektir. Allah' hamd ile tebih ederim” derdi .

5

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Ömer: "Kii, ancak temizken

(abdestliyken) secde edebilir” demitir .

6

bn Ebî eybe, a’bi'nin, "Öncekiler, secde âyetine geldiklerinde, secde

etmeden okumaya devam etmeyi kerih görürlerdi” dediini bildirir .

7

Beyhakî, u'abu' l-îmân’da bn Ömer'in: "Resûlullah Maiiahu alayh «saiM her

Cuma minberde A'râf Sûresinin son âyetini okumay brakmazd” dediim

bildirir.

8

1

Ebû Dâvud (1413) ve Beyhakî (2/325) Sahih zayftr. (Bak: Elbânî, Daîf Sünen Ebû

Dâvud, 306).
1 bn Ebî eybe (2/20), Ahmed 40/23 (22, 24), Ebû Dâvud (1414), Tirmizî (580, 3425

"sahîh"), Nesâî (1128), Dârekutnî (1/406) ve Beyhakî (2/325). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1255).

J bn Ebî eybe (2/21).

4 bn Ebî eybe (2/20).

s bn Ebî eybe (2/20, 21).

6 Beyhakî (2/325).

’ bn Ebî eybe (2/18).

* Beyhakî (2436).




