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giri
Bu kitabn yaynevimiz tarafndan seçilmesinin sebebi “tam" anlamyla bir

rivayet tefsiri olmasdr. Aslnda bu eseri hadis kitaplarnn bir türü olarak

gördüümüz için yayn listemiz arasnda yer verdik. çinde oldukça nadir hadis

kaynaklarndan binlerce alnt mevcuttur. Bu temel kaynaklann zamanmzda

bulunmay Dürr'iin deerini kat kat artrmtr.

Bu tefsire yaplan yegane eletiri içinde srâiliyât denilen Yahudi ve

Hristiyan kutsal metinlerine dayananan kimileri efsaneler boyutuna kadar

ulaabilen srad rivayetlerdir. Bunlarn anlatclar, Ka'bu'l-Ahbâr ve Vehb b.

Münebbih gibi belirli kiiler olup Suriye bölgesinde mevcut sözel ya da yazl

metinlerden alntlar vermilerdir. Bizce srâiliyât, zamanmzdaki kanonik Incil ve

Tevrat nüshasndan farkl olarak o dönemde Ehl-i kitabn elinde bulunan baz

metinler olsa gerektir. Elinizdeki bu kitapta yer almalarnn en önemli sebebi,

SuyûtTnin tüm eserlerinde takip ettii yönteminden kaynaklanmaktadr. Suyûtî

genellikle konuyla ilgili her eyi toplar ve sonra isterse eletiriye tabi tutar. Bu tür

Isrâiliyât'n bulunduu yerler genelde Islami kaynaklarda pek fazla detaylar

anlatlmayan geçmi peygamberlerin ve ümmetlerin yaadklarna dair

kssalardr. Hz. Peygamberin (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) tavsiyesi üzere bu tür

rivayetleri ne kabul etmek, ne de reddetmek en isabetli yol olsa gerektir.

Yusuf Özbek

ndirdii kitabyla gönüllere huzur veren, hidâyetinin nuruyla kullarn

karanlklardan aydnlklara çkaran, tilavetiyle basiretleri nurlandran,

hükümleriyle aknlara yolu ve emirlerini hakkyla ifa edip nefislerini slah

edenlere kurtuluu takdir eden Yüce Allah’a hamdolsun.

O ki kitabn hak ile batl açk bir ekilde ayran furkân kld.

Hükümlerine tutunup onu önder edinen kurtulua erer, hem dünya hem
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âhiretini slah eder. Göz ard edip umursamayan ve bu hidayet karsnda

kendi heva ve heveslerinin peinde giden de hüsrana urayp çabalar boa

gider. Kur’ân- Kerim, Yüce Allah’n kusursuz hücceti ve ebedi

mucizesidir. Tertemiz ve binbir ifas bulunan bu tatl kaynaktan içmeye

doyulmaz, mucizeleri tükenmez ve tekrar tekrar okumakla bkknlk

vermez.

Salâtu selam da insanlann en hayrls, peygamberlerin sonuncusu,

Kur’in’n hüküm ve manalarm bizlere açklayan peygamberimiz

Muhammed b. Abdillah’a, onun bu açklamalarm muhafaza edip sonradan

gelenlere nakleden, böylece bu kitaplarda yazlmasna ve ilim erbab

tarafndan günümüze kadar yetimesine vesile olan ailesine ve ashabna

olsun. Allahm! Hepsinden raz ol ve bizden yana onlara hayrlar ihsan et.

Nimetleri bol Cennetlerinde de bizleri onlarla birlikte kl.

Suyûtî’nin (ö.h. 911) ed-Dürrü'l-Mensûr fi't-Tefsîr bi'l-Me'sûr eseri,

gerek telif, gerekse tasnifi bakmndan olaanüstü ve esiz bir eserdir.

Alannda ei benzeri bir eser yazlm deildir. Suyûtî kendisinden daha

önce gelen îbn Cerîr et-Taberî, Abd b. Humeyd, Vekî’ b. el-Cerrâh, îbn

Eb Hatim, Îbnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Se’âlibî gibi imamlarn, tefsirle

ilgili Resûlullah (««allak aleyhi mailem), sahabi ve tabiînden derledikleri rivayet ve

sözleri bu eserine koymutur. Bunun yannda hadis imamlarnn tefsir,

esbab nüzul gibi alanlarda Sünen ve Cami' gibi eserlerde tahrîc ettikleri

rivayetleri de kullanmtr.

Bu ekilde alannda benzersiz bir eser ortaya koymutur ki böylesi bir

eser de ancak Suyûtî gibi derinlemesine bir ilme, geni bir ufka, engin bir

sabra ve akc bir kaleme sahip olan kiilerin elinden çkabilir. Telif ile

tasnifteki hznda benzersizdi ve konularm kaynaklandrmada çok

dikkatliydi. Ne var ki sehven de olsa gözünden kaçrdklar da olmutur.

Örnein, "...içinizden bir ksm da ömrünün en fena zamanna ulatrlr ki,

bilirken bilmez olurlar...

*

rI
âyetinin tefsirinde, Sa’d b. Ebî Vakkâs’n

Peygamberimizden (saiteiiainj eie^hi «Mihm) naklen aktard: "Allahm ! Cimrilikten...

’ Nahl Sur. 70
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sana snrm" hadisini, Buhârî, Timizî, Nesâî, Ahmed, Ebû Ya’lâ ve

bakalarnda bulunmasna ramen sadece îbn Merdûye’ye dayandrarak

zikretmitir.

Suyûtî, Dürr eserinden önce tefsir alannda iki eser kaleme almt. îlki,

Mecmuu'l-Bahreyn ve Matlau'l-Bedreyn isimli eserdir. el-tkân kitabn da bu

esere bir giri babnda kaleme almtr ki el-tkân’n sonsözünde öyle der:

“Tefsire yönelik gelen rivayetleri, söylenen sözleri, yaplan yorumlama ve

çkarmlar, göndermeleri, metnin gramer ve diliyle alakal görüleri, bu

yönde anlatlan kssa ve anekdotlar, metni açklamaya yarayacak deiik

düünceleri kapsaml bir tefsirin içinde kullandm ki okuyucu ayeti

anlamada baka bir eye ihtiyaç duymasn. Adm da Mecmau'l-Bahreyn ve

Matlau’l-Bedreyn olarak koydum. Bu kitab da ona bir mukaddime, bir giri

mahiyetinde kaleme aldm.”
1

Suyûtî, uslüp ve metod olarak bn Cerîr et-

Taberî’nin Te/sîriine benzer hatta ondan daha kapsaml bir eser ortaya

koymak istemi, ancak anladmz kadaryla bu düüncesini

tamamlayamamtr.

Dürriden önce tefsir alannda kaleme ald ikinci eser ise Tercümânu'T

Kur'ân’dr. Âyetleri Resûlullah (sbIIbIIbHu cteyti veseiiem) ve ashabn sözleri ile

açklad bir eserdir ki buna eserin giriinde geni bir ekilde deinir. Bu

eser hakknda da el-tkân kitabnn sonsözünde öyle demitir:

“Resûlullah'in {saJlallahu aiyh weHem) tefsirle ilgili kimisi merfû, kimisi mevkuf,

onbin küsur kadar olan sözlerini içeren dört ciltlik bir eser kaleme aldm ve

adn Tercümânu'l-Kur'ân koydum.”*

Ancak okuyucularn hadis ve rivayetlerin senetlerine rabet etmemeleri

ve sadece rivayetin metniyle ilgilenmeleri sebebiyle Suyûtî, bu iki eserde

bulunan hadis ile rivayetlerin senet ksmlarm çkarmak suretiyle yeniden

düzenlemi ve Dürrü ’l-Mensûr eserini ortaya çkarmtr.

Suyûtî daha önce sünnet/hadis-i erifler alannda telif etmi olduu

Câmiu'l-Kebir eserinde göz önünde bulundurduu metot ile artlarn aksine

1

el-ltkân fi Ulûmi'l-Kur’ân (1/190).
1
el-tkân fi Ulûmi'l-Kur'ûn (2/183).
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Durr eserini kaleme alrken aktard rivayetlerin shhatine yönelik

herhangi bir art ve kayda bal kalmam, elinden geldii kadar ve

ulaabildii bütün rivayetleri aktarma hedefini gözetmitir. Bundan

dolaydr ki eserde sahih, hasen, zayf hatta münker ve uydurma olan

rivayetler de görmek mümkündür. Suyûtî, özellikle yaratln balangc,

peygamber kssalar, önceki topluluk ve kiilerin haberlerine yönelik

srâiliyâttan olan uydurma rivayetleri aktarrken, aktard rivayete yönelik

herhangi bir tenkit veya eletiride bulunmam, shhat derecesi ne olursa

olsun sadece rivayetleri bir araya getirip toplamay amaçlamtr. Bu

konuda da rivayetlerle okuyucuyu ba baa brakmtr. Eserde rivayet ve

ayetlerle ilgili ahsi hiçbir görü bildirmemi, ayetlerin açklamasn

tamamen elde bulunan rivayetlere brakmtr. Bu ekilde tefsirle ilgili

hadis, rivayet ve sözlerden oluan devâsâ bir külliyat ortaya çkmtr.

Suyûtî’nin Dürr eserinde rivayetlere yönelik bu tavrnn, kaynak olarak

ald ve zamanna kadar ulaan en deerli eserler arasnda saylan dörtyüz

eserin kendi usul ve artlarna ters dütüü de görülür. Durr eserinin

kaynaklan arasnda hicri ikinci asrda Mâlik b. Enes, Süfyân b. Uyeyne ve

Abdulmelik b. Abdilazîz b. Cüreyc gibi alimlerin tefsirlerinin yannda, hicri

dokuzuncu asnn balarnda bn Hacer el-Askalânî gibi hocalarnn hocalar

snfndan olan alimlerin eserleri de görülebilir.

Suyûtî’nin Dürr eserinde kulland kaynaklara baktmzda tefsir,

ulumu’l-Kur’ân, esbab- nüzûl, nâsih mensûh, kraatler, mushaflar,

fedâilu’l-Kur’ân, hadis divanlan, sahihler, câmi’ler, müsnedler, mu’cemler,

cüz’ler, meâzi, siyer, tarih, seçkin kiilerin hayat hikayeleri, öütler, zühd,

edeb, zikir ve dualar, gündüz ve gece amelleri, fitneler, büyük savalar,

gramer, dil ve iir gibi slam kültürünün deiik alanlarnda kaleme alnan

eserlerden oluan dev bir kütüphaneyi andrdn da görürüz.

Suyûtî bu eseriyle, bazlar artk elimizde olmayan, baka kitaplarda

sadece ismi zikredilen veya ancak küçük bir bölümü günümüze kadar

ulaabilen birçok eseri de zikretmi oluyor.
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Elimizde bulunmayan bu eserler içinde ibn Cüreyc’in Tefsîr’i,
Mâlik b.

Enes’in Tefsîr’i, Vekî* b. el-Cerrâh'n Tefsir' i, Süfyân b. Uyeyne’nin Tefsîr’i

,

Buhârî’nin hocas Muhammed b. Yûsuf el-Firyâbî’nin Tefsî/i, Ebû Nuayn

el-Fadl b. Dükeyn’in Tefsîr’i, Âdem b. Ebî lyâs’n Tefsîr’i, Süneyd b.

Davud’un Tefsîr’i, Abdulanî b. Saîd’in Tefsîr’i, îshâk b. Râhuyeh’in

Tefsîr’i, Nesâî’nin hocas Duhaym’n (Abdurrahman b. brahim) Tefsîr’i,

Abd b. Humeyd’in Tefsîr’i, Ebu’-eyh’in (Abdullah b Muhammed b. Cafer

b. Hayyân el-sbehânî) Tefsîr’i, Ebû Bekr b. Merdûyeh’in Tefsîr’i, Kad

smail el-Cehdamî’nin Ahkâmu'l-Kur'ân', Ebu’-cyh b. Hayyân’n

Fedâlu'l-Kur'âri, bnu’s-Seken’in Sahih’ i, el-Esrem’in Suten’i, Ebû Müslim

cl-Kecî’nin Sünerii, Yûsuf el-Kâdî’nin Sünen' i, Müsedded b. Müserhcd’in

MüsnecT i, Ahmed b. Menî’in MüsnecTi, bn Ebî Ömer el-Adenî’nin

MüsnecT i, Hâris b. Ebî Usâme’nin MüsnecT i, Haan b. Süfyân’n MüsnecTi,

Süfyân b. Uyeyne’nin Câmi'i ile Abdürrezzâk’n Cami'ini sayabiliriz.

Elimizde zamammzda sadece küçük bir bölümü bulunan eserlerin içinde

bnu'l-Münzir’in Tefsîr’i, Ibn Ebî Hâtim’in Tefsîr’i, Ebû Avâne’nin Sahih’ i,

Sald b. Mansûr’un Sünen’ i, bn Ebî eybe’nin MüsnecT i, îshâk b.

Râhuyeh’in MüsnecTi, Ebû Bekr el-Bezzâr’n MüsnecTi, e-âî’nin (Heysem

b. Küleyb) MüsnecTi, Taberî’nin Tehzîbul-Âsâr’, Ebû Ahmed el-Hâkim'in

el-KüncTs, Fâkihi’nin Ahbâru Mekke'si ve Merzubânî’nin Mu'cemu'-u'arâ

eseri gibi eserleri sayabiliriz.

Asl nüshalar yitip gitmi eserlerde bulunan metin ve rivayetlere yer

yermesi açsndan eser büyük bir öneme haizdir. Suyûtî’nin bu eserinin

içerik olarak faydasn göz ard etsek, sadece zikrettiimiz eserlere yer

vermesi bile ne derece önemli bir yapt olduunu göstermeye yeterlidir.

Tefsir ilmi konusunda aratrma yapmak ve bu yönde seleften gelen

rivayetlere muttali olmak isteyen kiinin böylesi bir eseri mutlaka okumas

gereklidir.

Suyûtî’nin hadis ilmindeki konumu, bu alanda hem rivayet, hem de

dirayet konusundaki engin bilgisine ramen Dürr eserine ald rivayetleri,

zayf vc leyyin olanlarn bir kenara brakrsak bazlarnn uydurma vc
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münker olmasna ramen bir tenkide tâbi tutmadm görüyoruz. Bunu da

daha önce belirttiimiz gibi tenkitten ziyade rivayet olarak bu alanda tüm

verileri aktarma metodunu seçmesine balayabiliriz ki her yazarn eserinde

bir uslübu ve metodu vardr. Suyûtî’in de bu eserindeki metodu budur. Bu

metod ve üslûbun Suyûtî'nin dier eserlerine de yansdnz görürüz. lmi

hayatnda eser verdii alanlarda elinden geldii kadar çok veriyi toplamay

hedeflemitir. Bundan dolaydr ki bir eserine: "Hâtibu leyi ve Cârifu Seyl

(Oduncunun gece topladklar ve sel suyunun getirdikleri)” ismini

vermitir.

Ancak bu kitabnda az da olsa baz rivayetlerin senedlerinin sahih veya

zayfl konusunda görü belirttii de olmutur. Rivayeti zikrederken ksa

bir ekilde, “Filan kii sahih bir senedle...” veya “Sakncas olmayan bir

senedle...” veya “Ceyyid bir senedle...” veya “Kav bir senedle...” veya

“Ravileri sika olan bir senedle...” veya “Mukârib bir senedle...”, yine “Filan

kii zayf bir senedle...” veya “Vahi bir senedle...” veya “Leyyin bir

senedle...” veya “Meçhul ravisi (veya ravileri) olan bir senedle...” veya “Çok

zayf bir senedle...” dedii de yer yer görülür.

Suyütî’nin dier bir özellii de çokça aratrma yapmas ve deiik

hocalara örencilik yapm olmasdr. Mu'cem’inde 50 tane hocasnn

olduunu ifade eder. Fkh, ulûmu’l-hadis, ulûmu'l-Kur’ân, nahv, meânî,

beyân ve bedî’ olmak üzere yedi alanda öne çkm ve kendini göstermitir.

Suyûtî kendini müetehid olarak saym ve bunun için yeterli donanma

sahip olduunu iddia etmitir. Bunu da et-Tehaddiis bi Ni'metillâh ve

Hiisnü'l-Muhâdara kitaplarnda açkça dile getirmitir. Bu iddias

dolaysyla da er-Redd alâ Men Ahlede ila'l-Ard ve Takriru'l-snâd fi Teysîri'l-

ctihâd isimli iki kitabm kaleme almtr. Hatta slam tarihindeki

müceddidlerin isimlerini içeren bir iir yazm ve dokuzuncu asrn

müceddidi olarak kendini görmütür. Zamannn baz alimleri bu

iddiasndan dolay onunla çekimi, Suyûtî ile aralarnda tartmalar ve özel

oturumlar gerçeklemitir.
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Suyûtî 40 yama geldiinde hocalk ve benzeri eitim ilerini brakp

evine kapanm ve kendini telif çalmalarna vermitir. Bu ekilde de geriye

çeitli alanlarda özgün, dolu, zengin, güvenilir ve sonra gelenler tarafndan

kabul gören çok sayda eser brakmtr.

Memlüklüler döneminde Msr, 10. asrn balarna kadar bir ilim

merkeziydi. Medreseler, mescitler ve kütüphaneler çevresinde deiik

alanlarla kendini gösteren ilmi bir kalknma dolaysyla dikkatleri çekmi ve

dünyann deiik bölgelerinden ilim tahsil etmek üzere buraya aknlar

olmutur. Deiik bölgelerden ilim tahsili için buraya gelenler sayesinde

Suyûtî’nin birçok eseri henüz kendisi hayatta iken slam dünyasnn dier

bölgelerine yaylm ve büyük bir rabet görmütür. Suyûtî de bunu öyle

dile getirir: “Hicri 875 ylnda eserlerim dünyann dört bir tarafna

yaylmaya balad. Hicri 879 ylnda da Örencilerimden bazlar Hicaz

bölgesine gittiler...”
1

Bu yolla da Suyûtî’nin eserleri erken dönemlerde Hint Yanmadas’na

girdi. Bölgeden Msr’a ilim tahsil etmek üzere gidenlerin burada hadis

ilimlerinin yaylmasnda büyük katklar olmutur. Kenzu'l-Ummârin
2

müellifi eyh Alî b. Hüsâmiddin el-Müttakî el-Hindî (ö.h. 975), Suyûtî’nin

örencisi olan ve Tezkiretu'l-Mcvdû'St eserini yazan eyh Muhammed b.

Tâhir el-Fettenî (ö.h. 986) gibi bir çok alimin bu yönde önemli çalmalar

olmutur.

ed-Dürrü'l-Mensûr, selefin Kur’ân’n tefsiri konusundaki rivayetlerini

bir arada toplayan bir eser olmas hasebiyle tefsir ilmini örenmek

isteyenlerin de uzak duramayaca bir eserdir. Bundan dolaydr ki bizde bu

eserin tahkikini yapma fikri olutu. Dorusunu da söylemek gerekirse

buna, îbn Cerîr et-Taberfnin Tefsiri ile tefsir alannda insanlarn elinde

bulunan dier kaynak eserlerin tahkikinden daha fazla önem verdik ve

önceledik.

' et-Tehaddus Bini'metillâh (sh, 155)
1 Bu eser Suyûtî'nin el-Câmiu'l- Kebîr eserinin konularna göre tertip edilmi hâlidir.
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ed-Dürrü'l-Mensûr ilk olarak bir asr öncesinde, hicri 1314 ylnda Yemen

Matbaas’nda 6 cilt olarak basld. Kenarnda ise kamus yazar

Fîrûzâbâdî’nin, tefsir konusunda bn Abbâs’a dayandrlan rivayetlerden

derledii Tenvîru'l-Mikbâs min Tefsiri bn Abbâs eseri vard. Ancak sayfa

numaralan her ciltte batan balamayp birinciden sonunadek bir sra

halinde müteselsilen yazlmtr. Daha sonralar da bu basks esas alnarak

birçok defa baslmtr. Delil Mahtûtât es-Suyûtî kitabnda ifade edildiine

göre hicri 1377 ylnda Muhammed Emin Deme tarafndan Tahran’da

Mektebetu’l-Jslâmiyye’de de baslmtr. Ardndan Dârul-Fikr tarafndan

hicri 1403 ylnda Beyrut'ta basld. Beyrut basks 8 cilttir ve dpnotlan

yoktur. Satr balarnda tahric ksmna yer verilmitir ki tedavülde olan eser

de bu basks olsa gerektir. Ancak bask hatalar, metin ve rivayetlerin

birbirine girmesi, karmas dolaysyla da kullanm zor bir baskdr.

Metinler hakknda dipnot yoktur ki bu basky esas alan dier basklarda da

ayn durum söz konusudur. Bir önceki basky tekrarlamaktan öte herhangi

bir deiiklie gidilmemitir.

Biz de Allah’n yardmm dileyerek bu ie koyulduk. Yüce Allah da

iimizi müyesser kld. Daha önceki basklarda yer alan hatalar, eksikleri,

harekeleme yanllarm düzelttik. Varsa rivayetin hangi kaynaklarda

geçtiini veya benzeri rivayetlerin geçtii yerleri, hadisin sihhat konusunda

alimlerin görülerini, garib olan lafzlarn açklamasn ve deiik kraatler

hakkndaki yorumlan ekledik. Bu kapsaml çalmamzda hedeflediimize

ulamay Yüce Allah’tan temenni ediyoruz.

Bu eserin bu hale gelmesinde yardmlarn esirgemeyen Hecr Arap ve

slam Aratrmalar Merkezi’ndeki kardelerimize de teekkürlerimizi

sunuyoruz.

Son olarak böylesi bir çalmada rzasn umduumuz Yüce Allah’tan bu

çabamz kabul etmesini ve bizleri muvaffak klmasn diliyoruz. Ona

tevekkül ettik. Zira Allah bize yeter ve en güzel vekil de odur.

Dr. Abdullah b. Abdilmuhsin et-Türkî

Riyad, h. 12.11.1423
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SUYÛTÎrNNHAYATI 1

smi, Nesebi ve Künyesi

Suyûtî, Hüsnü'l-Muhâdara kitabnda, kendisinden önceki hadis

imamlarnn da yapt gibi kendi hayatm geni bir ekilde anlatm, ismi,

nesebi, yetimesi, hocalar ve eserleri hakknda etraflca bilgi vermitir.

Hüsnü'l-Muhâdara kitabnda kendini tantrken: “Bu eserin müellifi:

Abdurrahman b. el-Kemâl Ebû Bekr b. Muhammed b. Sâbkiddîn b. el-

Fahr Osman b. Nâziriddîn Muhammed b. Seyfddîn Hdr b. Necmiddîn

Ebi’s-Salâh Eyyûb b. Nâsriddîn Muhammed b. e-eyh Humâmiddîn el-

Humâm el-Hudayri el-Esyûtî’dir” dedikten sonra öyle devam eder.

“Hudayri eklindeki nisbetimiz bildiim kadaryla Badat’n bir mahallesi

olan Hudayriye’den gelmektedir. Güvendiim birinin de bana aktardna

göre babam, büyük dedesinin Arap olmadm doudan bir yerden

olduunu söylermi. Yine de göründüü kadaryla Hudayri olan nisbetimiz

Badat’n zikrettiim mahallesinden dolaydr.”

Doumu ve Yetimesi

Doumu konusunda Suyûtî: “Hicri 849 ylnda Recep aynn balarnda,

Pazar günü akamdan sonra dünyaya geldim” dedikten sonra yetimesini

öyle anlatr:

“Yetim olarak büyüdüm. Henüz sekiz yana gelmeden Kur'ân’,

sonrasnda ise Umde 1

yi, Minhâcu'l-Fkh’
,
Minhâcu'l-Usûrü ve bn Mâlik’in

Elfiyye' sini ezberledim. Hicri 64 ylnn balarndan sonra da dier ilimleri

örenmeye baladm. Farkl birçok hocadan fkh ile nahv dersleri alp

bunlar örendim. Sonra ferâiz alannda zamann otoritesi saylan eyh

ihâbuddîn es-armasâhî’den ferâiz (miras hukuku) ilmini okudum ki o

zamanlar yüz yann üzerinde olduu söylenirdi. Dorusunu da Allah bilir.

’ Hüsnü'l-Muhâdara (1/335-344), ed-Davu'l-Lâmi' (4/65-70), Bedâu'z-Zuhûr (83, 84),

Müfâkehetu’l-Hillân (1/301, 302), el-Kevâkibu's-âire (1/226-231), ezerâtu'zZeheb (8/51-55),

el-Bedru’t-Tâli' (1/328-335), Hediyyetu’l-Ârifin (1/534-544) ve Zerket el-A'lâm (4/71-73).
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eyh ihâbuddin’in yannda Mecmu’ya yapt erhi okuduktan sonra hicri

866 ylnn balarnda Arapça’y okutma konusunda ondan icazet aldm.

Ayn yl içinde ilk telifim olan erhu'l-stiâze ve'l-Besmele'yi yazdm.

ncelemesi için de hocamz eyhülislâm Alemuddîn el-Bulkînî’ye verdim.

nceledikten sonra kitaba önsöz mahiyetinde bir takriz yazd. Vefat edene

kadar da yannda kalp fkh okudum. Vefat edince olunun yannda

kaldm. Babasnn Tedrîb eserini “vekâlet” bölümüne kadar yannda

okudum. el-Hâvi's-Sar*i batan “ided” bölümüne kadar, el-Minhâcf

bandan “zekat” bölümüne kadar, et-Tenbtii bandan yaklak olarak

“zekat” bölümüne kadar, er-Ravda’mn “el-kadâ” bölümünün bir ksmn ve

Zerke’nin Tekmiletu $erhi'l-Minhâc’m “ihyâu’l-mevât” bölümünden “el-

vasâya” bölümüne veya buna yakn bir yere kadar ondan dinleyip

örendim. Hicri 876 ylnda da ders ile fetva verme konusunda bana icazet

verdi ve ilk derslerime de bizzat katld.

Hicri 878 ylnda o da vefat edince eyhülislâm erefuddîn el-

Münâvi’nin derslerine katlmaya baladm. el-Minhâc'n bir bölümünü onun

yannda okudum. Birkaç hariç hemen hemen bütün derslerine katldm.

erhu'l-Behce ile buna yazlan bir haiyeyi ve Beydâvî’nin Tejsîr’inin baz

bölümlerini ondan dinledim.

Hadis ile Arapça için Allâme Takiyyuddîn e-blî el-Hanefî’ye gittim ve

dört yl boyunca bu alanlarda yannda eitim gördüm. Arapça ile ilgili telif

ettiim îbn Mâlik’in Elfiyye'sinin erhi üe Arapça konulu Canu'i-Cevâmi 'yi

inceleyip takriz yazd. îlimde ne derece ilerde olduumu da pek çok kez

hem söz, hem de yazlaryla dile getirdi.

Alimler alimi Allâme Muhyiddîn el-Kâficî’nin yannda ondört yl

boyunca ders gördüm. Bu süre zarfnda tefsir, usul, Arapça, meânî gibi

birçok ilmi örendim. Sonunda bana geni kapsaml bir icazet verdi.

eyh Seyfuddîn el-Hanefî’nin yannda Keaf, Tavdth’i ve ona yazd
haiyeyi, Telhîsu'î-Miftâh ve AzucTu okuttuu birçok derse katldm.
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Hicri 866 ylnda eser telif etmeye baladm. Yazmaktan vazgeçip

braktklarm ile beenmeyip sildiklerim dnda da bugüne dek yazdm

kitap says 300’e ulat.

am beldeleri, Hicaz, Yemen, Hind, Marib ve Tekrûr (Senegal)

bölgelerine yolculuklara çktm. Hacca gittiimde, fkhta eyh Sirâcuddîn

cl-Bulkînî, hadiste ise îbn Hacer el-Askalânî’nin derecesine ulama

temennisi ve niyetiyle zemzem suyundan içtim.

Hicri 871 ylnn balarnda fetva vermeye baladm. 872 ylnn

balarnda da hadis eitimi vermem konusunda yetki aldm.

Tefsir, hadis, fkh, nahv, meânî, beyân ve bedî* olmak üzere yedi alanda

otorite ve derin bir bilgiye sahip oldum. Bu düzeye de Arap olmayanlarn ve

felsefecilerin metodu ile deil de Araplarn ve ediplerin metoduyla ulatm.

Fkh hariç dier alanlarda öyle bir seviyeye ulatm ve bu alanlarda öyle

nakilleri inceledim ki bakalarn brakn kendi hocalarm bile bu seviyenin

altnda kalm, benim kadar nakil incelemesi yapmamtr. Ancak fkh

alannda bunu söyleyemem. Hatta fkh konusunda hocam, hem benden

daha geni bir ufka, hem daha derin bir bilgiye sahiptir.

Fkh usulü, cedel ve tasrif alanlarnda bu yedi alandan daha az bir

birikime sahibim. Bunlardan da daha düük seviyede inâ, teressül

(risâle/yazma), ferâiz eitimim oldu. Bunlar kadar olmasa da kraatler

konusunda da kendi bama herhangi bir hocaya bavurmadan bilgi sahibi

oldum. Bunlarn yannda tp alannda da eitim aldm. En çok da

matematik konusunda zorlandm. Ondandr ne zaman matematikle

balantl bir meseleye baksam sanki srtmda bir da tayomuum gibi

gelir.

Allah’a hamdolsun içtihatta bulunmak için yeterli birikim ve donanma

sahibim. Bunu da övünmek için deil Allah’n bana bahettii böylesi bir

nimeti ifade etmek için dile getiriyorum. Yoksa kervan göçmü, saçlara

aklar dümü, ömrün en güzel yllan geride kalm... Böylesi bir durumda

olan kii övünmeyle nasl bir dünyalk peinde olabilir ki? stesem her bir

konuyla ilgili bu yöndeki görüleri, nakli, aklî ve kyasi delilleri, bunlara
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verilen cevaplar ile aksi yönde olan delilleri, konu hakkndaki mezhebi

farkllklar mukayeseli bir ekilde ileyip bir eser ortaya koyabilirim. Bu,

gücümü ve kapasitemi aan bir ey deildir, Allah’n lütfü ile bunu

yapabilirim. Zira Allah’a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ancak

Allah’n diledii olur, iradesi olmadan kimse bir eye güç yetiremez.

Örenciliimin ilk yllarnda biraz mantk okudum. Ancak Yüce Allah

onu bana sevdirmedi. tbnu’s-Salâh’n da mant haram klan fetvasn

duyunca tümden braktm. Yüce Allah da onun yerini ilimlerin en deerlisi

olan hadis ilmiyle telafi etti.”

Suyûtî'nin Bulunduu Görevler

Suyûtî, fkh öretmeye babasnn yerine ayhûnî camisinde balamtr.

Babasnn destekçilerinden biri olan Allâme Kemâlüddîn el-Hümâm

tarafndan bu camide görevlendirilince camide babasnn yerine hadis

öretmeye de balad. Sonradan halife onu Celâl el-Bekri’nin yerine

Baybarsiyye medresesi eyhi olarak tayin etti. Muhammed b. Kaytbây baa

geçene kadar da bu görevde kald. Muhammed baa geçince Suyûtî’yi bu

görevden ald. Çünkü Baybarsiyye medresesi suflerle dolup tayordu.

Zamanla aralarnda ihtilaflar çkt ki az daha onu öldürüyorlard. Bunu
üzerine Suyutî bu görevden aynld.

Bu görevinden ayrldnda krk yalarna gelmiti. Bundan sonrasnda

insanlardan, dünyadan, dünya ilerinden uzak durup kendini ibadete verdi.

Sanki daha önce hiçbir insanla tanmam gibi ve hiç kimseyi tanmyor

gibi yalnzla çekildi ve telif çalmalarna hz verdi. Fetva ve ders verme

iini brakt. Bunu yapmasnn gerekçelerini de kaleme ald et-Tenfis fî'l-

'tizâr an Terki'î-ftâi ve't-Tedris eserinde dile getirdi. Vefat edene kadar Nil

kenarndaki Ravdatu’l-Mikyâs’ta kald ve evinin kaplarm kimselere

açmad.

Zâhldlli

Suytî, abid, zahid, dünyadan yüz çevirip âhirete yönelen bir ahsiyetti.

Sultanlar ile zenginler çok güzel hediyelerle birlikte ziyaretine gelir, ancak

onlardan böylesi hediyeleri kabul etmezdi. Bir defasnda Memlûk sultan
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Kansu Gavri ona bir köle ile yannda bir dinar hediye etti. Suyûtî dinarlar

reddetti, köleyi de kabul edip azat etti ve onu Medine’deki Hücre-i

Saâdet’in hizmetine verdi. Sultan tarafndan gelen elçiye de: “Bundan sonra

sakn bu tür hediyelerle bize gelme. Yüce Allah bu tür eylere bizleri

muhtaç brakmad” dedi.

Suyûtî ne sultann, ne de bakasnn huzuruna çkmad. Sultan birkaç

defa onu yanma çardysa da gitmedi. Kendisine: “Evliyalardan bazlar

insanlarn ihtiyaçlar konusunda sultan ile devlet yetkililerinin yanna gelip

giderdi” denildiinde ise: “Selefe uyup bu tür kiilerin katna gitmemek

Müslümann dininin selameti için daha iyidir” karlm vermitir. Bu

konuda Mâ Revâhu'l-Esâtît fi Ademi't-Tereddüd alâ's-Selâtîn isimli bir kitap

da yazmtr. 1

airlii

Suyûtî’nin birçok alandaki derin bilgisi ve birikiminin yannda air yönü

de vardr. Çou, ilmin faydalan ve en hükümler hakknda hem iyi, hem de

orta düzeyde bol miktarda iiri mevcuttur.

Alimlerin SuyûfFye Övgüleri

Örencisi bn yâs el-Hanef onun hayatn ilerken öyle der: “Hem

hadis, hem de dier alanlarda derin bilgi ve birikime sahip deerli, mümtaz

bir âlimdi. Çokça aratrma ve mütalaa yapan nadide ahsiyetlerden biriydi.

Suyûtî selefin bize bir miras, halefin ise dayanadr. 600’e yakn eser

kaleme almtr. lim ve amelde müetehid derecesine ulamtr.”

2

AUâme Necmuddîn el-azzî de onun hakknda öyle der: “Hadis, hadis

ravileri, garîbu’l-hadis, hadislerden hüküm çkarma gibi konularda

zamannn en iyi alimiydi...
5 yi yönleri, menkbeleri saylamayacak kadar

çoktur. Dierlerini görmezden gelsek bile sadece bu kadar telifte bulunmas

1

el-Keoâkibu's-Sâire (1/228), ezerâtu'z-Zeheb (8/53).

* Bedâiu'z-Zuhûr (4/83).

3 el-KeoSkibu's-SSire (1/228).
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ve bunlar için yapt aratrmalar kadere inanan biri için ne büyük bir

keramete sahip olduunu göstermesi bakmndan yeterlidir.”'

Allâme e-evkânî de onun hakknda öyle der: “Deiik bölgelerden

zamannn büyük alimlerinin icazetini alm, bütün ilim dallarnda zirveye

çkm, akranlarn am, öhreti ve nam dört bir yana yaylm bir

alimdir. Hadis alannda el-Câmiu‘l-Kebîr ve el-Câmiu's-Saîr, tefsir alannda

ise Dürrü'l-Mensûr, el-tkâr Jî Ulûmi'l-Kur'ân gibi çok faydal eserler yazd.

Dier bütün alanlarda kaleme ald eserler de herkes tarafndan kabul

görmü ve slam âleminin her bir tarafna yaylp güne gibik saçmtr.

Ne var ki kendisine haset edip deerini küçümseyenlerin dilinden de

kurtulamamtr.”2

Sehâvî'nin Ona Saldrmas

Sehâvî ile Suyûtî arasnda, akran olan her iki âlim arasnda olabilecek bir

nefret ve husumet vard. Sehâvî, ed-Dav'ul-Lâmi' eserinde, Suyûtî’yi

anlatrken evkânî’nin de ifadesiyle “çok karanlk bir dil” kullanmtr.

Zira bu eserde Suyûtî’yi anlatrken çok kaba ve sert eletiriler yapm,

çirkin bir ekilde dil uzatm, imayla veya açk bir ekilde deerini yok

sayan ahsiyetini küçük düüren ifadeler kullanmtr.

Ancak Sehâvî’nin bu tür saldrlarndan sonra bata îbn lyâs olmak

üzere bir çok alim Suyûtî’nin lehine bir tavr taknm ilminden,

faziletinden dem vurarak destek çkmlardr. bn îyâs’n, Suyûtî’nin

yannda durmas onun örencisi olmasna balansa da örencilerinden biri

olmayan evkânî, Sehâvî’nin eletirileri konusunda öyle demitir: “Cerh ve

ta’dîl imamlarnn, aralarnda ufak da olsa bir çekime bulunan akranlarn

birbirleri hakkndaki tenkitlerinin geçerli olamayaca yönündeki görülerini

okuduktan sonra Sehâvî’nin Suyûtî’ye yönelttii ithamlar kabul etmek tâbi

ki mümkün olmayacaktr. Oysa ufak sürtümeler bir yana bu iki âlim,

tenkit ve eletiri babnda birbirleri aleyhinde müstakil eser bile yazacak

kadar bir çekimenin içindedirler. Bundan daha düüünde bile birbirleri

’ e!-Kevâkibu's-SSire (1/229).

1
el-Bedru't-Tâli'

(
1/328 ).
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hakkndaki sözleri dikkate alnamayacakken böylesi bir kavgada doaldr ki

karlkl saldr lann bir deeri olmayacaktr. Sehâvî, imam bir alim olsa da

ed-Dav'ul-Lâmi' eserinde de görüldüü gibi akran olan büyük alimlere

çokça saldrlarda bulunmutur. Bu eserde birçok kiiye ölçüsüz bir ekilde

saldrm neredeyse eletirilerinden kurtulan olmamtr.”’

evkânî de daha önce belirttiimiz gibi Suyûtî için: “Bütün ilim

dallarnda kaleme ald eserler de herkes tarafndan kabul görmü ve slam

aleminin her bir tarafna yaylp güne gibi k saçmtr. Ne var ki

kendisine haset edip deerini küçümseyenlerin dilinden de

kurtulamamtr” demitir.
2

SuyûtFnin Önde Gelen Hocalar

Suyûtî’nin, akranlar içinde kimseye nasip olmayan bir hoca kadrosu

olmu; bu konuda: “Semâ ve icazet yoluyla rivayet aldm çok sayda

hocam vardr. Bunlar Mu'cem’de bir araya getirdim ki saylar 150

kadardr” demitir. 3

Erkek ve kadn hocalarndan en önemlilerini alfabetik olarak sayarsak:

Erkeklerden En Önemli Hocalar

1- Ahmed b. Ibrâhim el-Kinânî: Ahmed b. brahim b. Nasr b. Ahmed b.

Muhammed b. Ebi’l-Feth’tir. el-Kinânî, el-Askalânî, el-Kâhirî, es-Sâlihî ve

el-Hanbelî künyeleri vardr. Hicri 800 ylnda Zilkade aynda Kahre’de

dodu. Birçok telif ve tasnif kaleme almtr. Eserleri arasnda Nazm Usûl

bni'l-Hâcib ve Tavdîhihi, Muhtasaru'l-Muharrer, Tavdîhu ’l-Elfiyye, erhu'l-

Elfiyye, Tenbîhu’l-Ahbâr alâ mâ Kile fi'l-Menâmi mine'l-E'âr’ sayabiliriz.

Hicri 876 ylnda Cemâdiyelevvel aynn 11. gününde Kahire’de vefat

etmitir. 4

’ el-Bedru't-Tâli' (1/333, 334).

* el-Bedru t-Tâlf (1/32», 32y).

3 Hüsnü'l-Muhâdara (1/339).

4 ed-Davu'l-Lâmi' (1/205-208), Nazmu'l-Akyân f\ A'yâni'l-A'yân (31-35), Hüsnü'l-

Muhâdara (1/277), ezerâtü'z-Zeheb (7/321, 322) ve Îdâhu'l-Melcttûn (1/321).
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2- Ahmed b. Alî b. Ebî Bekr e-ârimsâhî: ihâbuddîn e-ârimsâhî olarak

da bilinir. âfiî mezhebindendir. Ferâiz ve hesap alannda derin bir ilim ve

birikime sahiptir. erh Alâ Mecmûi'l-Kelâî gibi eserleri mevcuttur. Hicri 865

ylm n Receb aynda vefat etmitir.
1

3- Ahmed b. Muhammed b. Muhammed b. Haan b. Alî b. Yahya:

Takiyyuddîn e-umunnî olarak da anlr. Hicri 881 ylnn Ramazan aynda

skenderiye’de dünyaya gelmitir. Nahv, tefsir, hadis, fkh, kelam, usûl ve

meânî alanlarnda alim birisidir. Fkh alannda bn Hiâm’n Munî'l-Lebîb

eserine erhu'l-Munî adnda bir erh kaleme almtr. Ayn ekilde e-ifâ

eserine haiye yazmtr. Bu alanda yazd dier bir eser de erh

Muhtasaru’l-Vikâye'di. Hadis alannda babasnn Nazmu't-Nuhbe eserine

erh Nazmu'n-Nuhbe’yi yazmtr. Hicri 872 ylnn Zilhicce aynda vefat

etmitir.
2

4- Takiyyuddîn e-iblî el-Hanefî: Suyûtî’nin hadis alannda hocaln

yapmtr.3

5- Salih b. Ömer b. Reslân, Alemuddîn el-Bulkînî: Hicri 791 ylnda

dünyaya gelmitir. Hadis ve fkh âlimlerinden biridir. Fkh bilgisini

Kahire’de kardei Abdurrahman’dan almtr. Kardeinin yerine bir süre

hüküm vermi, vefatndan sonra da fetva ve eitim görevini kardeinin

yerine üstlenmitir. Bir hutbe divan, babas ile kardei için birer biyografi,

el-Caysu'l-Câri alâ Sahîhi'l-Buhân
,
el-Cevheru'l-Ferd fi mâ Yuhâlifu fîh’l-

Hurru el-Abd, Tetimmetu't-Tedrîb, et-Tecemd ve'l-htimâm bi Cem' Fetâva'l-

Vâlid eyhülislâm eserlerini yazmtr. Hicri 868 ylnda Kahire’de vefat

etmitir. 4

6- Abdulazîz b. Abdilvâhid b. Abdillah b. Muhammed el-lzz b. et-Tâc et-

Tekrûrî e-âfiî: Muhammed olarak da isimlendirilir. Hicri 790 ylnn

1 Nazrru'l-Akyân fi A 'yâni 'l-
A

'yân (43, 44) vc cd-Davu'l-Lami' (2/16, 17).

J Buyetu'l-Vu'ât 1/375 (739).

3 Hüsnü'l-Muhâdara (1/377).

A Nazmu'I-Akyân (119), Hüsnü'l Muhââara (1/201) veel-A'lâm (31279).
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balarnda domutur. Ferâiz ile mîkat (astronomi) alanlarnda öne çkm,
kendini göstermitir. Hicri 872 ylnn evval aynda vefat etmitir.

1

7- Abdulazîz b. Muhammed b. Muhammed b. el-lzz, Ebu'l-Fadl el-Mîkâtî:

Hicri 811 ylnn Safer aynda dünyaya gelmitir. Astronomi alannda öne

çkm, bu yönde çalmalar yapm ve astronomi cetvelleri konusunda

risaleler yazmtr. Bunlardan biri de Katfu'z-Zeherât fi'l-Amel bi Rib’i’l-

Mukartarât risalesidir.
2

6- Abdulkadir b. Ebi'l-Kâsm b. Ahmed b. Muhammed b. Abdilmu'tî, el-

Ensârî, es-Sa'dî, el-Ubâdî, el-Mâlikî: Hicri 814 ylnda Rabiulevvel aynn 12.

gününde Mekke’de dünyaya gelmitir. Nahv, hadis ve fkhta derin bir

birikime sahiptir ve bu alanlarda otoritedir. Hidâyetu's-SebH f\ erhi' t-Teshîl,

Hâiyetun ala’t-Tavdîh ve Hâiyetun alâ erhi’l-Elfiyyeti li'l-Mekûdî gibi

eserleri vardr. Hicri 880 ylnn aban aynda vefat etmitir.3

9- Celâluddîn el-Mahallî: Muhammed b. Ahmed b. brahim el-

Mahallî’dir. afiî mezhebindendir. Hicri 791 ylnda dünyaya gelmi ve

tefsir alannda çalmalar yapmtr. Kendisi için: “Zihnim hatay kabul

etmez” demitir. Ancak ezber gücü zayft. Bir defasnda birkaç kitaptan

birkaç sahife ezberleyince atei yükselmitir. Hak bildii bir eyde çok sert

ve tavizsizdir. Zalim yöneticilerin karsnda da hakk söylemekten

çekinmez, böylesi kiiler kapsna geldikleri zaman girmelerine izin

vermezdi. Kendisine bakadlk da teklif edilmi, ancak böylesi bir teklifi

geri çevirmitir. Eserlerinden bazlar, Suyûtî tarafndan tamamlanan

Tefsîru'l-Celâleyn
,
Kenzu'r-Râibîn ve Tbbu 'n-NebevTdir. Hicri 864 ylnda

vefat etmitir. 4

10- Muhammed b. Süleyman b. Sa'd b. Mes'ûd er-Rûmî el-Beriamî, el-

Kâfyecî el-Hanefî: Hicri 788 ylnda dünyaya geldi. Akli ilimlerde imamd,

otoriteydi. Kelam, lügat usûlü, nahv, sarf, irâb, meâî, beyân, cedel,

’ ti-Davu ’l-Lâmi' (4/220, 221).

J
ed-Davu'l-Lâm' (4/232).

5 Buyetu'l-Vuat 2/104, 105 (1554).

4 Hiisnü’l-Muhâdara (1/352), ezerâti'z-Zeheb (7/303) ve el-A'lâm (6/230).
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mantk, felsefe alannda çalmalar yapt. Fkh, tefsir ve hadis konularnda

da ciddi birikimleri vardr.

Suyûtî onun için: “Bana o kadar efkat gösterdi ve benimle ilgilendi ki

onu babamdan sonra ikinci bir baba olarak görürdüm” demitir. erh

Kavâ'idu'î-'râb, erh Kelimeteyi'-ehâde gibi eserler vermitir. Hicri 879

ylnda, Cemâziyelevvel aynn 4’ünde, Cuma gecesinde vefat etmitir.'

11- Muhammed b. Abdilvâhid b. Abdilhamtd es-SIvâsî, el-lskenderî,

Kemâluddîn b. el-Humâm el-Hanefî; Hicri 790 dolaylarnda dünyaya geldi.

Fkh, usûl, nahv, sarf, meânî, beyan alanlarnda allâme birisiydi. erhu’l-

Hidâye (bu esere Fethu'l-Kadîr li'l-Âcizi'i-Fakîr ismini vermitir), et-Tahrir fî

Usûli’l-Fikh, el-Müsâmere ft Usûli'd-Dîn gibi birçok eser vermitir. Hicri 861

ylnn Ramazan aynda vefat etmitir.
2

12- Yahya b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed, erefuddîn el-

Münâvî: Hicri 798 ylnn Zilhicce aynda dünyaya gelmitir. Fkh
konusunda otorite birisiydi. Suyutî, onun yannda fkh ile tefsir usûlü

okudu. Bunlarla birlikte Arapça, hadis ve tasavvuf dersleri de ald, e'-

Münavî'nin ilmi öhreti dört bir yana yaylm ve ondan ders almak için

deiik bölgelerden çok sayda insan gelmitir. Bu yönden çok örenci

yetitirmitir. erh Muhtasar 'l-Müzenî ve Erhâune Hadîs gibi eserler

vermitir. Hicri 871 ylnn Cemiziyelahir aynda vefat etmitir. 5

Kadnlardan En Önemli Hocalar

1- Emetü'l-Hâlik (Ümmü'l-Hayr): Hicri 811 ylnda dünyaya geldi.

Buhârî’yi Hicazllardan en son rivayet edendir. Hicri 902 ylnda vefat etti.
4

2- Emetü'l-Azîz binti Muhammed b. Yûnus el-Emânî: Hadisçi

kadnlardan biridir. Suyûti yannda Buhârî’nin Sülâsiyyât eserini

okumutur.5

’ Buyetu l-Vu’ât 1/117, 118 (198).
1 Buyetu'l-Vu'ât 1/166 (28U).

3 ed-Davu'l-Lâmi' (10/254-257) ve el-A'lÛm (9/212).

4 ezeratii'z-Zeheb (8/14)

5 A'iâmuti-Nsâ(liS6y
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3- Ümmü'i-Fadl binti Muhammed el-Msriyye: Hadisçi kadnlardan

biridir. Suyûtî onunla karlamasn öyle anlatr: Ümmü’l-Fadl binti

Muhammed el-Msriyye ile karlatmda bana ismimi, nesebimi,

künyemi, memleketimi ve nerede oturduumu sordu. Ben de bunlarn

cevabm kendisine verdim. Bunun üzerine bana öyle dedi: “Abdullah b.

Ömer el-Ezheri ile karlatmda bana ismimi, nesebimi, künyemi,

memleketimi, nerede oturduumu sordu... -buradan itibaren müselsel hadisi

ravileriyle sevketti-Bunun üzerine Enes dedi ki: “Peygamberimizle Hieilahu aleyhi

veeilem) karlatmda bana sorduun eylerin aynsn o da bana surdu ve:

"Ey Enes! Dostlarm çok tutmaya çal zira birbirinize efaatçi olacaksnz"

buyurdu.
1

4- Ümmü'l-Fadl binti Muhammed el-Makdisî: Hadisçi kadnlardan

biridir. Suyût’i der ki: Ümmü’l-Fadl binti Muhammed el-Makdisî, kendisine

kiraaten bana bildirdiine göre... Seleme: “Güne battktan sonra

Peygamberimizle (üMahu aleyhi nallan) birlikte akam namazm klardk”

demitir.”
2

5- Ümmü Hâni' binti Ebi'l-Hasan el-Hevrînî: Hicri 778 ylnda dünyaya

gelmitir. Güvenilir, dindar hadisçi yazarlardan birisidir.
3

6- Hadîce binti Ebi'l-Hasan b. el-Mulakkin: Suyûtî der ki: Hadîce binti

Ebi’l-Hasan b. el-Mulakkin birkaç kez (rivayet) izni ile bana Ebu’l-Yümn b.

el-Küveyk’ten bildirdiine göre ...Câbir b. Semure: “Peygamberimizle {sdiaHohu

aleyh» veseiiem) birlikte namaz klardm. Namaz da, hutbesi de ne çok uzun, ne de

çok ksa idi” demitir.'1

7- Fâtma binti Alî el-Yesîr: Muhaddis kadnlardan biridir. Hicri 869

ylnn Safer aynda vefat etmitir.5

’ Buyetu'l-Vu'âl 2/423 (hadis eki).

1 Buyetu'l-Vu'ût 2/427

3 Buyetu'l-Vu'ât (2/398) ve A'lâmu’n-Nisâ (5/204).

* Buyetu'l-Vu'âl 2/426 (hadis eki).

s ed-Davu'l-Lâmi’ (12/96).
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8- Kemâliyye binti Muhammed b. Ebî Bekr el-Mercânî: Muhaddis

kadnlardan biridir. Hicri 794 ylnn Muharrem aynda dünyaya geldi.

Hicri 880 ylnn Zilka’de aynda da vefat etti.’

9- Nevân binti Abdillah el-Kinânî: Dindar, akll ve deerli kadn

hadisçilerden biridir. Birçok âlimden icazet almtr. Hicri 880 ylnda,

Recep aynn 19’unda Sal gecesi vefat etti.
5

10- Hâcir binti Muhammed el-Msriyye: Hadisçi kadnlardan biridir.

Suyûtî der ki: Hâcir binti Muhammed el-Msriyye’nin ifahen bana

bildirdiine göre Ebû Bekr b. Abdilazîz b. Cemâ'a semâ’en... Enes b.

Mâlik’in öyle dediini bildirir: “Ramazan aynda Resulullah’la (saHaiiahu ala^h

vESBiiam) birlikte yolculua çktk. Yolculuk esnasnda ne oruç tutanlar

tutmayanlar ne de tutmayanlar tutanlar bundan dolay knad.”3

11- Hâcir binti Muhammed el-Makdisî: Hadisçi kadnlardan biridir.

Suyûtî der ki: Hâcir binti Muhammed cl-Makdisî’nin huzurunda

okunuyorken iittim; Ebû shâk ei-Tenûhî... Enes b. Mâlik’in öyle dediini

bildirir: “Resûlullah (stialiahu aleyhi vEselier): “Kyamet gününde yaknlm en çek

hakedecek olan kii, bana en çok salavât getiren kiidir" buyurmutur.4

Suyûtî'nin En Önemli Örencileri

1- Abdulkâdir b. Muhammed b. Ahmed e-âzelî, el-Müezzin, e-âfî:

Tenîf el-Esma bi erhi Ahkâmi'l-Cimâ', ifâu'l-Mute'âl bi-Evdiyetu's-Su'âl,

Behcetu'l-Âbidîn bi Tercümet’ü-Hâfiz Celâliddîn gibi eserlerin sahibidir. Hicri

935 ylnda vefat etmitir. 5

2- Muhammed b. Ahmed b. lyâs el-Hanefî, Ebu'l-Berekât: Memlüklü ve

Msrl tarihçilerdendir. Hicri 852 ylnda dünyaya gelmitir. Tarih alannda

Bedâiu'z-Zuhûr fi Vakâi'i'd-Duhûr, Neku’l-Ezhârfi Acâibi'l-Aktar, Ukûdu'l-

1

ed-Daou'l-LÂmi' (12/121).
1
ed-Davu'l-Lâmi' (12/129) ve A'lâmu'n-Nisâ (5/176).

5 Buyetu'l-Vu'ât 2/404 (hadis eki).

4 Buyetu'l-Vu'ât 2/416 (hadis eki).

J Kefu'z-Zunûn (1/409. 2/1056) ve Hediyyetu'l-Ârijtn (1/598).
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Cuman fi Vakâ'i'l-Ezmân ve Nüzhctü'i-Umem fi’l-Acâib ve'l-Hikem gibi

eserleri vardr. Hicri 930 ylnda vefat etmitir.
1

3- el-Hâc Muhammed Sükye: Sanhâca kabilesinden olan Sükye

oullarndan biridir. Dokuzyüzlü yllarn banda Msr ile Hicaz’a gitti.

Msr’da Suyûtî ile karlat ve ondan akaid ve helal haran alanlarnda ders

ald. Ahlak, ahkâm konularnda derslerine katld, ondan nasihat ve öütler

ald. Sonradan Abbasi halifesi onu Sudan bölgesi valiliine getirdi. Orada

görev yapt süre içerisinde sünneti canlandrd, adaleti ihya etti.

Giyiminde kuamnda ve davranlarnda Abbasi halifesini kendine örnek

edindi. Bölgeyi slah edip dirlik ve düzen getirdi. Güler yüzlü, müsamahakâr

ve din alimlerine saygl biri oldu. Onlara ba vc yardmlarda bulundu.

Bütün bunlar da hocas Suyûtî’nin öüt ve nasihatleri dorultusunda

yaptm söyledi.
1

4- Muhammed b. Abdirrahmar b. Alî b. Ebî Bekr el-Alkamî, emsuddîn:

Hicri 897 ylnn Safer aynda dünyaya geldi. afiî mezhebi fkhçlanndan

biri olmasnn yannda aynca hadis alimidir. Ezher camiinde ders veren

hocalardandr. Suyûtî’nin c\-Câmiu's-Saîr eserine el-Kevkebu'l-Münîr bi

erhi’l-Câmii's-Saîr adnda zengin bir haiye yazmtr. Bir dier eseri de

Mülteka'l-Bahreyn fi’l-Cam'i Beyne Kelâmi'-cyhayn’di. Hicri 960 ylnda

vefat etmitir. 3

5- Muhammed b. Alî b. Ahmed ed-Dâvûdî el-Msri, emsuddîn: Hafz ve

müfessirdir. Kahire’de ikamet etmi Suyûtî’nin örencisi olmutur. Zeyl alâ

Tabakâti’-âfiyye li's-Sübkî, Tabakâtu'l-Müfessirin gibi eserleri vardr.

Suyûtî’nin hayatm ileyen eseri de mevcuttur. Hicri 945 ylnda vefat

etmitir.
4

6- Muhammed b. Alî b. Muhammed b. Alî b. Muhammed b. Tulün, ed-

Dimekl, es-Sâlihî, el-Hanefî, emsuddîn: Fkh alimi ve biyografi

' Bedâiu’z-Zuhûr (4/47), Mu'cemu’l-Muellifîn (8/236) ve el-A'lâm (6/232, 233).

* el-stiksâ li Ahbâr DuverU-arbi'l-Aksâ (2/101).

} ezerâlu z-Zeheb (8/338), Kefu'z-Zunûn (560, 1816, burada hicri 929'da öldüü yazar)

ve el-A'lâm (7/67, burada hicri 969*da öldüü yazar).

4 ezerâtu'z-Zeheb (8/264), Mu'cemu'l-Muellifin (10/304) ve el-A'lâm (7/184).
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uzmandr. Vaktinin çounu ilim ve ibadetle geçirirdi. Rüya tabirleri ve tp

gibi birçok alanda çalmalar olmutur. iirleri de vardr, ancak air

deildir. Kendi eliyle pek çok kitap yazmtr. Muhtelif eserler üzerine

altm ciltlik talik yapm, buna et-Talîkât adm vermitir. Bunlardan

çounu bizzat kendisi bir araya getirmi bazlarn bakalar adna

hazrlamtr. Evlenmemitir ve soyu devam etmemitir. el-Gurefu'l-Aliy\/e

fi Terâcim Mü teahh in l-Hanefiyye, eî-Kelâidu ’l-Cevhenyye fi Târihi's-

Sâlihiyye gibi eserleri vardr. Hicri 953 ylnda, Cemâziyelevvel aynn

ll’inde Pazar günü vefat etmitir.
1

7- Muhammed b. el-Kâdî Radiyyüddin Muhammed b. Muhammed b.

Abdillah b. Bedr b. Osmân b. Câblr el-azzî, el-Amiri, el-Kureî, e-âfî:

Bedruddîn ve Ebu’l-Berekât olarak da anlr. Allâme, eyhülislâm ve

bahrul-ulûm’dur. el-Kevakibu's-Sâire'nm yazan Allâme Necmuddîn al-

azzî’nin babasdr. Olu, el-Kevakibu’s-Sâire'de babasn öyle anlatr:

“Hicri 904 ylnda, Zilka’de aynn 14’ünde Pazartesi gecesi dünyaya geldi.

Dedem onun adna Suyûtî’den icazet ald. Bu icazetin ardndan hocalan

henüz hayatta iken dersler ve fetvalar verdi, hocalannn övünç kaynaa

oldu. Hicri 984 ylnda da vefat etti.”
2

8- Muhammed b. Yusuf b. Alî b. Yusuf, emsuddîn e-âml; Muhaddis

ve tarihçidir. am kentinin Sâlihiyye bölgesinde dodu. Bekar kalp hiç

evlenmedi. es-Siretu'-âmiyye olarak bilinen Sübülü'THudâ ver-Reâd fi

Sîreti Haynl-bâd, Ukûd el-Cümât b. Menâkib Ebî Hanîfete'n-Nu'mân gibi

eserler vermitir. Hicri 942 ylnda. aban aynn 14’ünde Sah günü vefat

etmitir. 3

9- Yusuf b. Abdillah el-Hasenl el-Ermeyûnî: Ccmâluddîn e-âfî olarak

anlr. Hoca ve allâmedir. Hicri 958 ylnda vefat etmitir.4

’ el-Kevûkibu's-Sûire (2/53), trzerâtu'z-Zeheb (8/298) ve cl A lâm (7/184).

1
el-Kevâkibu 's-âire (3/3-10) ve ezerâtu'z-Zeheb (8/403, 404).

3 ezerâtu’z-Zeheb (8/250) ve el-A'lim (8/30).

* ezerâtu'z-Zeheb (8/322).
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ESERLER
slam yazn kültürü ve birikiminde Suyûtî’nin çok önemli bir yeri vardr.

Her alanda çalmalar yapm, her ilim dalnda eserler vermitir. Eserleri

500’ü amtr. Otobiyografisini yazarken, yazmaktan vazgeçip yanda

braktklar ile sildikleri hariç o ana kadar 300 eser verdiini dile

getirmitir.
1

Necmuddîn el-azzî’nin, Kevâkibu's-Sâire’de bildirdiine göre,

Suyûtî’nin örencisi Dâvûdî, bu eserlerin saylarn daha da çkarm ve

500‘ü atn ifade etmitir.
2

Bir dier örencisi îbn yâs da Bedâiu'z-Zuhûr fi Vakâi'i'd-Duhûr

eserinde Suyûtî’nin eserlerinin 600 kadar olduunu söylemitir. 3

Suyûtî’nin bu kadar çok eser vermesi, daha çok krk yalarndan sonra

evinde uzlete çekilip kendini ibadete ve telife vermesi sebebiyledir.

Eserlerinin çou kendisi henüz hayatta iken öhret bulup Hicaz, am,

Halep, Anadolu, Marib, Moritanya, Senegal, Hind ve Yemen bölgelerinde

yaylmtr.

Alanlarna göre ve alfabetik olarak eserleri öyledir:

Tefsir ve Kraatler le lgili Eserleri

1- el-tkân fi Ulûm'l-Kur'ân

2- el-Ezhâru ’TFâyiha ala 'l-Fatiha

3- el-klîl fi's-stinbâti't- Tenzil

4- el-Elftyye f'l-Kirâati'l-Ar

5- el-Amâlî ala'l-Kur'ân

6- Tercümânu'l-Kur'ân f't-Tefsiri'l-Müsned

7- et Tahbîr fi Ulûmi't Tefsir

8- Tenîfu's-Sem ' bi Ta 'didi's-Seb'

’ Hüsnü’l-Muhâdara (1/338).
2

cl-Kevakbu 's-Sâirc (1/228) ve ezcrâtu'z-7.eheb (8/53).

i Bedâiu’z-7.uhör (4/83) ve Hediyyetu’l-Ârifn (1/534-544).
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9- Tefsîru Celâleyn

10- Tenâsuku'd-Dürer f Tenâsübi's-Suver

11- el-Ce vâhir f lm i't- Tefsîr

12- Hâiyetün alâ Tefsîri'l-Beydâvî

13- Hamâilü'z-Züher f Fedâilu's-Suver

14- ed-Dürrü'l-Mensûr f't-Tefsîri't-Me 'sûr(=bl-Me ‘sûr)

1 5- ed-Dürrü'n-Nesîr f Kirâet ibn Kesîr

16- erhu'l-stiâze ve-'/-Besmele

1 7- erhu'-âtibiyye

18- Fethu'l-Celîl li'l-Abdi'z-Zelîl fTl-Envâi'l-Bedî'iyye el-

Müstehrace min Kavlihi "Allahu Veliyyu'l-Lezîne Âmenû"

19- el-Fevâidu'l-Bârize ve'l-Kâmine fTn-Niami'z-Zâhire

ve'l-Bâtine

20- el-Kavlu'l-Fasîh f Ta'yîni'z-Zebîh

21 - Katfu'l-Ezhâr f Kef'l-Esrâr (Esrâru't-Tenzîl)

22- Kitâbu'l-Mütevekkelî (f Mâ f't-Kur'âni minel-

Lüati 'l-Acemiyye)

23- el-Kelâm alâ Evveli l-Feth

24- Lübâbu'n-Nukûl f Esbâbn-Nuzûl

25- Lübâbu'n-Nukûl fl mâ veka'e f'l-Kur'ân minel-

Mu'arreb ve'n-Nukûl

26- Mecâzu'l-Fürsân ilâ Mecâzi'i-Kur'ân

27- Mecmau'l-Bahreyn ve Matlau'l-Bedreyn f't-Tefsîr

28- el-Müzehheb (el-Muhezzeb) f mâ Vaka'a f'l-Kur'ân

mne'l-Mu'arreb

29- Marâsidu'l-Metâli’ f Tenâsubi'l-MekâtT ve'l-Metâl

30- Mu'terekü'l-Akrân f Mütereki'l-Kur'ân

31- Mefâtihu'l-ayb (Tefsir)

32- Müfhemâtu'l-Akrân f Mübhemâti’l-Kur'ân

33- Müntekâ Tefsîru'l-Firyâbi

34- Menhecu't-Teysîr ilâ lmi't-Tefsîr

35- Meydânu'l-Fürsân f evâhidi'l-Kur'ân

36- Nâsihu'l-Kur'ân ve Mensûhihi
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37- el-Yedu'l-Bustâ f Ta'yîni's-Salâti'l-Vustâ

Hadis Alanndaki Eserleri

38- Âdâbu'l-Mulûk

39- el-Âyetu'l-Kübrâ fi erhi Kssati'l-lsrâ

40- Ebvâbu's-Sa'âde f Esbâbi'-ehâde

41 - el-Ahâdîsu 'l-Hisân f Fadli’t- Taylasân

42- Ahbâru'l-Melâike

43- Erbaûne Hadisen f Rafi'l-Yedeynt f'd-Du’âi

44- Erbaûne Hadisen f'l-Cihâd

45- Erbaûne Hadisen min Rivâyeti Mâlik an Nâf' an bn

Ömer

46- el-Erbaûne’l-Mütebâyine

47- Ezhârul-Âkâm f Ahbâri'l-Ahkâm

48- el-Ezhâru f mâ Akadehu'-u'arâu mine'l-Âsâr

49- el-Ezhâru'l-Mütenâsire fl-Ahbâri'l-Mütevâtire

50- el-Esâs fi Menâkib Beni'l-Abbâs

51- s'âfu't-Tullâb bi Tertîbi'-ihâb

52- s'âfu'l-Mubattâ bi Ricâli'l-Muvattâ

53- Itrâfu'l-Erâf bi'l-râf ala'l-Atrâf

54- el-'timâd ve't-Tevekkül alâ Zt-Tekeffül

55- A'lâmu'n-Nasr f Mes'eleti'l-Burûz ala'n-Nehr

56- Iâsetu'l-Musteîs f halli ba'di kâlâtil-Hadis

57- fâdetu'l-Haber bi Nassihi f Ziyâdeti'l-Umri ve

Naksihi

58- ncâzu'l-Va'di'l-Müntekâ min Tabakât bn Sa'd

59- nâbu'l-Kütüb f Ensâbi'l-Kütüb

60- el-Bâhir f Hükmi'n-Neby b'l-Bâtin ve'z-Zâhir

61 - el-Bahru ’l-LezîZaher erh Nazm u 'd-Durer

62- el-Budûru
J

s-Sâfre an Umûri'l-Âhire

63- Bezlu'l-Mechûd li-Hizâneti Mahmûd
64- Buzûu’l-Hilâl f'l-Hisâli'l-Mûcibe li'z-Zilâl

65- Buyetu'r-Râid fz-Zeyl alâ Mecmai'z-Zevâid
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66- Tahzîru'l-Havvâs min Ekâzîbi'l-Kussâs

67- Tuhfetu'l-Âsâr fil-Ad'iyeti vet-Ezkâr

68- Tuhfetu'l-Ebrâr bi Nüketi'l-Ezkâr

69- Tuhfetu'n-Nâbih bi Talhîsil-Müteâbih

70- Tahrîc Ehödîsu’d-Durretil-Fâhire

71 - Tedrîbu ’r-Râvi fî erh Takribin-Nevevî

72- Tezkiretu'l-Mu’tese bi men Haddese ve Nee
73- et-Tashîh li Salâti't-Tesbih

74- et- Tatrîf fit- Tashîf

75- et- Ta Tîf bi Âdâbi’t- Te'lîf

76- et-Ta'zîm ve'l-Minre fî enne Ebeveyi'n-Nebiyyi ft'l-

Cenne

77- et-Ta'lîkatu'l-Munîfe alâ Müsned Ebî Hanîfe

78- et-Te'allul ve'l-tfâ li Nârn lâ Tutfa'

79- Takrîbu'iarîb

80- Temhîdu'l-Fer fil-Hisâli'l-Mûcibe li ZUi'l-Ar

81- et-Tenbîe bi men be'asehu'llahu alâ Ra's' külli Mie

82- et-Tevîh ala'l-Câmi'-Sahîh

83- Tavdîhu'l-Mudrek f Tashîhi'l-Müstedrek

84- et-Tehzb f'z-Zevâid ala 't- Takrîb

85- es-Suûru'l-Bâsime fî Menâkibis-Seyyide Fâtime

86- el-Câmiu's-Sair min Hadîsi'l-Beiri'n-Nezir

87- Câmiu’l-Mesânîd

88- Cüz'ü's-Selâm min Seyyidl-Enâm Aleyhi Afdalis-

Selâm

89- Cüz’ fis-Salâti ale'n-Nebi

90- Cemu'l-Cevâmi

91- el-Cevâbu'l-Eed f Tenkr el-Ahed ve Ta'rîfis-Samed

92- Hüsnü's-Semt fis-Samf

93- Hâdimu'n-Na'li'-erîf

1 Çocuklarn ölümü hakkndaki hadisleri içerir.

2 bn Kbi'd-Dünyâ'nm es-Samt eserinden derledii bir risaledir.
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94- el-Hâsâisu'n-Nübüvve (Kifâyetu't-Tâlibu’l-Lebîb fi

Hasâisi't-Habîb)'

95 - Hasâis Yevmu'l-Cumu'a

96- Dâi’l-Felâh fi Ezkâri'l-Mesâi ve's-Sabâh

97- ed-Durru'l-Munazzam f'l-smi'l-A zam

98- Durru’s-Sehâbe fimen Dahale Msra mine's-Sahâbe

99- Dureru'l-Bihâr f'l-Ahâdîsi'l-Kisâr

100- ed-Dureru'l-Muntesire fi'-Ahâdîsi7-Münte ire

101- ed-Dîbâe atâ Sahih Müslim b. Haccâc

102- Zemmu Ziyâretu 7-ümerâ

103- Zemmu'l-Meks

104- Zemmu'l-Veâhîn

105- ez-Zeyl alâ’l-Kavli'l-Musedded

106- Risâletün fi Esmâi’l-MudeUisn

107- Rafu'l-Hadr (el-Hazr) an Kati'l-Sedr

108- er-Ravdu'l-Mukeltel ve'l-Verdu'l-Muallel f'l-

Mustaleh

109- er-Riyâdu'l-Enîka fi erh Esmâi Hayri'l-Halika

110- Rihu’n-Nisrîn f men âe mine's-Sahâbeti Mie ve

rîn

111- Zehru'r-Rebâ ale'l-Müctebâ

112- Zevâidu’r-Ricâl atâ Tehzîbi'l-Kemâl

113- Zevâidu uabi'l-îmân li'l-Beyhaki

114- Zevâidu Nevâdiri'l-Usûl U'l-Hakim et-Tirmizî

115- es-Semâh fiAhbâri’r-Remâh

116- Sihâmu'l-sâbe fid-Da'avâti'l-Mücâbe

117- eddu'r-Rihâl fi Dabti'r-Ricâl

118- erhu's-Sudûr bi erh Hâli'l-Mevtâ ve'l-Kubûr

119- erh Elfyyetu l-râkî

120- ifâu'l-Alîl f Zemmi’s-Sâhibi ve'l-Halîl

121- e-ihâbu's-Sâkib f Zemi’t-Halîl ve's-Sâhib

1

el-Ha$£siu'l-Kübrâ olarak da bilinir.
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122- Davu'i-Bedr fi hyâ Leyleti Arefe ve'l-îdeyn ve Nsf

a'bân ve Leylet'il-Kadr

123- el-Uâriyyât

124- Ukudu'z-Zeberced alâ Müsnedi'l-mâm Ahmed

125- Aynu'l-sâbe fi Ma 'rifeti ’s-Sahâbe

126- Aynu'l-sâbe fi mâ's-tedrekethu Âie ala's-Sahâbe

127- ursu'l-Enâb f'r-Remyi bi’n-Niâb

128- el-Fânîd fî Halâveti'l-Esânîd'

129- el-Fettâ ala'l-Kaa 1

130- Fadlu'l-Celed inde Sukûti'l-Veled

131- el-Fadlu’l-Amim f ktâ'i Temim

132- Fadlu'l-Kiyâm bi's-Saltane

133- Fadlu Mevti'l-Evlâd

134- Feiaku's-Sabâh f Tahrîc Ehâdisi's-Sihâh

135- Fihristu'i-Menviyyât

136- el-Fevâidu'l-Kâmine fî îmân es-Seyyide Âmine

137- el-Fevâidu'l-Mütekâsire f'l-Ahbâri'l-Mütevâtire

138- eTFaydu’l-Cârî f Turuki'l-Hadîsi'l-ârî

139- Katfu's-Semer fi Müvâfeköt Ömer

140- el-Kavlu’l-Ebeh fi Hadîs "Men Arafe Nefseh fekad

Arefe Rabbeh"

141 - el-Kavlu'l-Celiy fî Ehâdîsi'l-VeUy

142- el-Kavlu'l-Hasen fi'z-Zebbî ani's-Sünen

143- el-Kavlu'l-Muhtâr f'l-Me'sûri mine’d-Da'avâti ve’l-

Ezkâr

144- Kefu't-Telbîs an Kalb EhU't-Tedlîs

145- Kefu's-Salsale an Vasfz-Zelzele

146- Kefu'd-Dabâbe f Mes'elet'l-stinâbe

147- Kefu't-Tâmme ani'd-Duâi bi’l-Mafireti li'l-Âmme

148- Kefu’l-Amâ f Fadli'l-Himâ

149- Kefu'i-Muattâ fî erhi'i-Muvattâ

' Bu eserde imam Ebû Hanîfe'rin imam Mâlik'ten olan rivayetlerini ilemitir.
1 Bu eserde çada olan alimlerden uydurma hadis rivayet eden kiileri ilemitir.
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150- Kefu'n-Nikâb ani'l-Alkâb

151- el-Kelimu't-Tayyib ve’l-Kavlu’i-Muhtâr f'l-Me’sûri

mine’d-Da'avâti ve'l-Ezkâr

152- el-Kelâmu alâ Hadis ibn Abbâs "hfazillâhe

Yahfazke"

153- el-Kevkebu'l-Munîr f erhi'l-Câmi'i's-Saîr

154- el-Leâliu'l-Masnû'a f'l-Ehâdîsi'l-Mevdû'a

155- Lubbu'l-Lubâb fi Tahrîr'l-Ensâb

156- el-Lema‘ fi Esmâi men Vada'

157- Lemmu'l-Atrâf ve Dammu'l-Etrâf

158- Mâ Revâhu'l-Vâ'ûn f Ahbâri't-Tâ'ûn

159- el-Müdric ile'l-Mudrec

160- el-Merd f Kerâhiyyeti's-Suâl ve'r-Red

161- Mirkâtu's-Su'ûd ilâ Sünen Eb Dâvud

162- el-Mirkâtu'l-Aliyye fi erhi'l-Esmâi'n-Nebeviyye

163- el-Müsâre'a ile'l-Musâra'a

164- el-Müselselâtu'l-Kübrâ

165- Misbâhu'z-Zücâce f erhi Sünen bn Mâce

166- Matla'u't-Bedreyn f men Yü'tâ Ecreyn

167- el-Mu'cizât ve ’l-l lasâbu'n-Nebeviyye

168- Miftâhu'l-Cenne f’l-hticâc bi's-Sunne

169- Men Vâfekat Künyetuhu Künyete Zevcihi mines'-

Sahâbe

170- Menâhiiu's-Safâ f Tahrîc Ehâdisi'-ifâ

171- Munteka'l-Edebu'l-Mufred

172- Münteha'l-Âmâl f erh Hadîs "nneme'l-A'mâl"

173- Minhâcu's-Sunne ve Miftâhu'l-Cenne

174- Neru'l-Abîr fi Tahrîc Ehâdîsi'-erhi'l-Kebîr

175- Nazmu'd-Durer fi lmi'l-Esar

176- en-Nüketü'l-BedVât aia'l-Mevdû'ât

177 en Nehcetu's-Seviyye f'l-Esmâi'n Nebeviyye

178- el-Heyetu's-Seniyye fi'l-Heyeti's-Sünniyye

179- Vazâifu'l-Yevm ve'l-Leyle
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Fkh Alanndaki Eserleri

180- el-Ezhâru'l-udda fî Havâiye'r-Ravda

181- el-Ebâh ve'n-Nazâir

182- Tahsînu'l-Hâdim

183- Tenîfu'l-Esmâ' bi Mesâili'l-cmâ'

184- el-Câmi' f'l-Ferâid

185- Cemu'l-Cevâmi'

186- Hâiyetun ala'l-Kit'otu'l-isnevî

187- el-Hâvf li'l-Fetâve

188- el-Hulâso fi Nozmi'r-Rovda

189- er-Redd alâ men ahlede f'l-Ard ve Cehile enne'l-

ctihâdf külli Asrin Ford

190- Rafu'l-Hasâsa fî erhi'l-Hulâsa

191- Rafu'l-Libâs ve Kefu'l-lltibâs fî Darbi'l-Mesel mine'l-

Kur'ân ve'l-ktibâs

192- Zevâidu'l-Muhezzeb ala l-Kâf

193- erhu't-Tenbîh

194- erhu'r-Ravd

195- erhu'r-Ruhabiyye f'l-Ferâid

196- evâridu'l-Fevâid f’d-Davâbit ve'l-Kavâ'id

197- et-Tal'atu’s-Semiyye fî Tebyîni'l-Haseniyye min

artU-Bîbarsiyye

198- el-Azbu'l-Muselsel f Tashîhi'l-Hilâf'l-Mursel

1 99- el-Kunye Muhtasaru'r-Ravda

200- el-Kâfî

201 - el-Levâmi' ve'l-Bevârik fi'l-Cevâmi' ve'l-Fevârik

202- et-Mâhid li Mesâili'z-Zâhid

203- Muhsar el-Ahkâmu's-Sultâniyye

204- Menbeu'l-Fevâid fî Tertibi
1

d-Davâbit ve'l-Kavâid

205- el-Vâf Muhtasaru't- Tenbîh

206- el-Varakâtu'l-Mukaddeme

207- el- Yenbû' f mâ Zâde ala'r-Ravda
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Deiik Alanlarda Verdii Eserler

208- Edebu'l-Fetvâ

209- Âkâm el-lkyân f Ahkömi'l-Hisyân

210- tmâmu'n-Ni'me f htisâsi'l-slâm bi Hâzihi'l-Umme

21 1 - el-Ecru l-Cezel f’l-azel

212- el-Ahbâru'l-Me'sûre f'l-tlâ bi'n-Nûre

213- râdu'l-Muhtedîn ilâ Nusrati'l-Müctehidîn

214- zâletu'l- Vehn an Meselet'ir-Rehn

215- Ezhâru'l-Urû fAhbâri'l-Hubû

216- 'lâmu'l-Erîb bi Hudûs Bidati'l-Mahârîb

21 7- el-'lâm bi Hükmi sa Aleyhi's-Selâm

218- el-ktinâs fi Mes'eleti'-Timâs

219- lkâmul-Hacer li men Zekkâ Sebbâb Ebi Bekr ve

Ömer

220- Elviyetu’n-Nasr fi Husûsiyyi'l-Kasr

221- el-insâff Temyizi'l-Evkâf

222- Enmûzeci'l-Lebîb f Hasâisi'l-Habîb

223- Envâru'l-Halek fi mkân Ru'yeti'n-Nebiy ve'l-Melek

224- el-Evec f Haber Avec

225- el-Bâhe fi's-Sibâhe

226- el-Bâri' f ktâ'i'-âri'

227- el-Bârik fi Kat'i Yedi's-Sârik

228- Bezlu'l-Ascid li Suâli'l-Mescid

229- Bezlu'l-Himmet fi Taleb Berâatu’z-Zimme

230- Bastu'l-Keffi f tmâmi's-Saff

231 - Büsra 'l-Âbis fi Hükmi'l-Bey' ve'd-Duyûr ve'l-Kenâis

232- Büra'l-Keîb bi Likâi'l-Habîb

233- Buletu'l-Muhtâc fi Menâsiki l-Hâc

234- Bulûu'l-Meârib f Ahbâri'l-Akârib

235- Bulûu'l-Meârib f Kassi'-ârib

236- Takrru'l-snâd fi Teysîri'l-ctihâd

237- Tenzihu l-Enbiyâ an Tesfhi’l-Abiyâ

238- es-Subût f Dabt Elfazi'l-Kunût
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239- Selcu'l-Fuâd f Ehâdîs Libsi's-Sevâd

240- Cerruz-Zeyl f lmi'l-Hayl

241 - Cüz ün fi Salâti'd-Duhâ

242- Cezüu'l-Mevâhib f Ihtilâf'l-Mezâhib

243- el-Cevâbu'l-Hâtim an Suâli'l-Hâtim

244- el-Hablu‘1- Vesîk fi Nusrati's-Sddîk

245- Hüsnü ’l-Maksid {i Ameli'l-Mevlid

246- el-Hucecu’l-Mubîne f't-Tafdîl Beyne Mekke vel-

Medne

247- Defu't-TenV fi Mes'eieti't-TesmV

248- ez-Zerârî fi Ebnâi's-Serârî

249- Zemmu'l-Kadâ

250- Raf Menâru’d-Dîn ve Hedm Binâu’l-Müfsidîn

251 - er-Ravdu'l-Arîd f Tuhri'l-Mahîd

252- ez-Zehru'l-Bâsim fi mâ Yüzevvicu fihi'l-Hâkim

253- es-Sülâf f't-Tafdîl beyne's-Salâti ve't-Tavâf

254- es-Sülâle fi Tahkîki'l-Mukir ve'l-stihâle

255- Selvetu'l-Fuâd fi Mevti’l-Evlâd

256- es-Seyfv'n-Nazzâr f'l-Farki beyne’s-Subût vet-

Tekrâr

257- Sebîlu'n-Necâf

258- eddu'l-Esvâb f Seddi'l-Ebvâb f Mescidi'n-Nebevî

259- erhu'l-Havkale ve’l-Hay’aie

260- Tayyu'l-Lisân an Zemmi't-Taylasân

261- ez-Zafer bi Kalmi'z-Zufar

262- Fethu'l-Meâlik min "Enti Tâlik"

263- Faslu'l-Hitâb f Katli'l-Kilâb

264- Faslu'l-Kelâm f Hükmi's-Selâm

265- Faslu'l-Kelâm f Zemmi'l-Kelâm

266- el-Fevâidu'l-Mümtâze f Salâti'l-Cenâze

267- el-Kizâze fi Tahkik Mahalli'Tstiâze

1

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vesellem) anne-babasn konu edinen bir

eserdir.
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268- Kat'u'l-Mücâdele nde Tayîri’l-Muâmele

269- el-Kavlu'l-Murik f Tahrîml’l-tigâl bl-Mantik

270- el-Kavlu'l-Mudiy fil-Hinsi fi'l-Madiy

271- el-Lem'Atu f Idrâki'r-Rik'ati li drâki’l-Cumu’et

272- el-Mebâhisu'z-Zekiyye f 'l-Mes 'leti‘d-Devrekiyye

273- el-Müstatrife fAhkâm Duhûli'l-Haefe

274- el-Mesâbîh fi Salâti't- Teravih

275- el-Minha f's-Sibha

276- Mîzânu'l-Ma'dele fi e'ni'l-Besmele

277- Netîcetu'l-Fikr f't-Cehri bi'z-Zikr

278- Neru ‘l-Alemeynil-Münîfeyn f hyâi'l-Ebeveyni'-

ertfeyn

279- en-Nadra f Ehâdisi'l-Mâi ve'r-Riyâdi ve’l-Hadra

280- Vusûlu'l-Emânî bi Usûti't-Tehânî

Arapça Dili le lgili Eserleri

281- el-Ebâh ve'n-Nazâir f'n-Nahv

282- el-fsâh f Esmân-Nikâh

283- el fsâh ftZevâidi'l-Kâmûs ala's-Sihâh

284- el-ktirâh fi Usûti'n-Nahvi ve Cedelihi

285- el-Elfyye f'n-Nahvi ve't-Tasrîf ve'l-Hatti

286- el-lmâ' f'l-tbâ'

287- Buyetu'l-Vu'ât f Tabakâti'l-Luaviyyîn ve'n-Nuhat

288- el-Behcetu'l-Murdiyye (el-Mudîe) f erhi'l-Elfyye

289- et-Tezkire f'l-Arabiyye

290- et-Tarsîf Hâiyetun alâ erhi’t-Tasrîf

291- Ta'rîfu’l-A'cem bi Hurûf'l-Mu'cem

292- Tevdhu'l-Azm ilâ htisâsi'l-sm bi'l-Cerri ve'l-Fi'i

bi’l-Cezm

293- et-Tevîh ala't-Tavdîh

294- Durru't-Tâc f l'râb Mükil'l-Minhâc

295- ed-Durru’n-Nesir f Muhtasar Nihâyet bni'l-Esîr

296- es-Seyfu's-Sakîl fi Havâi bn Akl



Tozar ve Kitap Hakknda

297- eza'l-Arff sbâti'l-Ma'nâ li'l-Harf

298- erh evâhidu'l-Munî

299- erh Tasrîfu'l-Azze

300- erh Darûrî’t-Tasrîf ti bn Mâlik

301 - erh Kâfyet bni Mâlik

302- erh el-Kasîdetu'l-Kâfiye f't-Tasrîf

303- erh Mulhatu'l-'râb ti Ebî Muhammed el-Harîrî

304- e-em'atu'l-Mudie fi lmi'l-Arabiyye

305- e-ühd f'n-Nahv

306- el-Fethu'l-Karîb /T Havâi Muni'l-Lebîb

307- el-Fecru's-Semd f l'râb Ekmelu'l-Hamd

308- el-Ferîdetü f’n-Nahvi ve't-Tasrîf ve'l-Hatti

309- Katru'n-Nedâ fi Vurûdi'l-Hemze li'n-Nidâ

31 0- Muhtasaru ’l-Elfyye ti ve Dekâikuhâ

311- Muhtasar Mulhatu'l-'râb li Ebî Muhammed el-Harîrî

312- el-Muzhir f Ulûmi‘1-Lügati

313- Mes'eletü Darbi Zeyden Kâimen

314- el-Masâ'idu'l-Aliyye f'l-Kavâ'idi'n-Nahviyye

315- el-Muveeha f’n-Nahv

316- er-Nüket alâ’l-Elfyye ve'l-Kâfyye ve'-âfyye ve'-

üzûr ve'n-Nüzhe

31 7- Nüket ala erh evâhidi'l-Aynî

Usûl, Beyân ve TasavvufAlanndaki Eserleri

318- tmâmu’d-Diraye li Kirâati'n-Nikâye

319- htisâr Nasihat Zevi'l-mân f'r-Reddî alâ Mantiki'l

Yûnân li bn Teymiyye

320- sbâlu'l-Kisâ ala'n-Nisâ

321- 'lâmu'l-Husnâ bi Meâni’l-Esmâi’l-Husnâ

322- el-ftirâd f Reddi'l-I'tirâd

323- el-fsâh f'n-Nüket alâ Talhîsi'l-Miftâh f'l-Meâni

ve'-Beyân
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324- Te'yidu'l-Hakikatu'l-Aliyye ve Teyîdu't-Tarîkatu'-

âziliyye

325- Tuhfetu'l-Cülesâ bi Rü'yetillâhi Sübhânehu ve Teâlâ

li'n-Nisâ

326- Tuhfetu's-Sefere ilâ Hadareti'l-Berere

327- Tezkiretu'n-Nefs (fi't-Tasavvuf)

328- Teyidu'l-Erkân f "Leyse bi'l-mkâni Ebda' min mâ

Kân

“

329- Tenbihu'Tabî fi Tenzih bn Arabi

330- Tenzîhu'l-'tkâd ani'l-Hulûl ve'Tttihâd

331- el-Cem' ve't-Tefrîk f’l-Envâ'i'l-BedVa

332- Hâiyetun ala'TMuhtasar

333- ei-Haberu'l-Dâllu alâ Vucûdi'l-Kutubi ve'l-Evtâd

ve'n-Nücebâ ve'l-Ebdât

334- Havâsu'l-Esmâu'l-Husnâ

335- Dereceu 'l-Meâlî fi Nusrai'l-azâlî ani’l-Munkeri'l-

Müteâli

336- erhu'l-Kevkebu'l-Vakkâd f’l-'tikâd

337- erh Lem’atu'l-râk fi'l-tikâk

338 e'latü Nâr'

339- Ukudu't-Cümân fi'l-Meâni ve'l-Beyân

340- Fethu'l-Celîl li'l-Abdi'z-Zelîl fTl-Envâi'l-Bedî'iyye el-

Müstehrace min KavlihL "Allahu Velyyu'l-Lezne Âmenû"

341- Kelâidu'l-Fevâid
2

342- el-Kenzu'l-MEdfûn f'l-Fülki'l-Mehûn

343 - el-Kevkebu's-Sâti' fi Nazm Cemi'TCevâmi'

344- el-Lafzu'l-Cevherî fi Red Hubâta 'l-Cevceri

345- Lem'atu'l-râk fi'Trikâk

346- el-Levâmi‘u'l-Mürika fi Zemm i't-Vahdeti'[-Mutlaka

347- Muhtasaru'l-hyâ

’ Bu eser "erât ile hakikati bir araya getirdim" ifadesini açklayan bir risaledir.

* iir kitabdr.
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348- Muhtasaru'l-Varakât l mâmi'l-Haremeyn el-

Cüveynî

349- el-Meöni'd-Dakîka fî drâki'l-Hakîka

Târih ve Edebiyat Alantndaki Eserleri

350- el-Ecvibe’z-Zekiyye ani'l-Elâzi's-Sübkiyye

351- Ahâsinu't-Akbâs fî Mehâsini'l-ktibâs

352- el-Erec f’l-Ferec'

353 - el-lntinsâr bi'l-Vâhid'l-Kahhâr

354- A'yânu'l-A'yön

355- el-Envâru's-Seniyye f Târihi'l-Hulefâî ve’l-Mulûki bi

Msri's-Sunniyye

356- Bedâi'u z-Zuhûr fî Vaka i'u d-Duhûr

357- Bedî'iyye (Nazmu'l-BedV) ve erhu’l-Bedî'iyye

358- el-Berâ'a f Terâcim Benî Cemâ'a

359- Bulbulu'r-Ravda

360- Bulûu't-Me'mûl fî Hidmeti'r-Resûl

361 - Behcetu 'n-Nâzir ve Nezhetu ’l-Hâtir

362- Târihu'l-Hulefâ'

363- Târîhu Suyût

364- Târîhu'l-Umer

365- et-Teberrî min Mearreti'l-Me'arrî

366- et-Tesbît inde't-Tebyît

367- Tuhfetu'z-Zurafâ bi Esmâi'l-Hulefâ
2

368- Tuhfetu'l-Mezâkir f'l-Müntekâ min Târih Ibn Asâkir

369- Tercümetu'n-Nevevî ve'l-Bulkînî

370 Hâtibu Leyi ve Cârifu Seyl

371- Hadîkatu'l-Edîb ve Tarîkatu'l-Erîb

372- Hüsnü's-Seyr fî mâ f’l-Fürsi min Esmâi't- Tayr

373- Hüsnü'l-Muhâdara fîAhbâri Msr ve't-Kâhire

374- Dureru'l-Kelim ve Gureru’l-Hikem

1

îbn Ebi'd-Dünyâ'nn "el-Fcrec Ba'du'-idde " eserinin bir özeti niteliindedir.

1 Raid haliefeleri öven bir kasidedir.
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375- ed-Devrânu'l-Felekî alâ bni'l-Kerkî

376- Diîvanu'l-Hutab

377- Dîvânu i'r (li's-Suyûtî)

378- Zeyl Tezkiretu'l-Huffâz li'z-Zehebt

379- er-Rihletu'd-Dimyâtiyye

380- er-Rihletu'l-Feyyûmiyye

381- er-Rihletu'l-Mekkiyye

382- Refu'z-Zetâl mine's-Sihri'l-Helâl

383- Rasfu'l-Leâl fî Vasfi'l-Hilâl

384- Rafu’l-Be's an Beni'l-Abbâs

385- Raf'u e ni el-Habân

386- ez-Zebercedetü

387- Sâci'atu'l-Harem

388- Sübülü'l-Hudâ

389- ekâiku'l-Utruc fî Dekâiku'l-unc

390- e-emârîh fî lmi't-Târih

391- es-Savâ'ik al'an'-Nevâ'ik

392- Tabakatu'l-Usûliyyîn

393- Tabakâtu'l-Hufföz

394- Tabakâtu'l-Küttâb

395- Tabakâtu’l-Müfessirîn

396- Tabakâtu'n-Nuhöt

397- Trâzu'l-Amâme f't-Tefrikati Beyne'l-Makâme ve'l-

Kamâme

398- Tavku'l-Hamâme

399- el-Fârik Beyne'l-Musannif ve's-Sârik
1

400- el-Fethu'l-Miskî f Terâcimi'l-Beyti's-Subkî

401- el-Ferecu’l-Karîb

402- Fadlu'-itâ

403- el-Feieku'l-Mehün

1 Çada olan birinin, kendisine ait olan el Hasâisu'l-Kübrâ eserini sahiplenmesi

üzerine "Musannif ile hrsz arasndaki fark" anlamna gelen bu hikayeyi kaleme

almtr.
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404- Kam'u'l-Me'ârid f Nusrat Ibni'l-Fârid

405- Kenne'l-Murâd f Beyân Bânit Suâd

406- el-Mücmel fi'r-Red ala'l-Muhmel

407- Muhtasar Tehzîbu'l-Esmâ

408- Muhtasar Mu'cemu’l-Büldân

409- Mekâti'u'l-Hicâz

410- el-Multakat mine'd-Dureru'l-Kâmine

41 1 - el-Muntekâ (el-Mu’cemu’s-Saîr)

412- Men'u's-Sevrân ani'd-Deverân

413- el-Munkihi‘z-Zarîffi'l-Muvaehi'-enf

414- el-Munâ ft'l-Kunâ

415- en-Nefhatu'l-Miskiyye ve't-Tuhfetu'l-Mekkyye

416- Nûru'l-Hadîka

41 7- el- Vesâit ilâ Ma 'rifeti'l-Evâil

Suyûtî'nin Vefat

Suyûtî, sol kolundaki ilikten dolay iki hafta boyunca arlar çekip

hasta yattktan sonra 61 yanda iken hicri 911 ylnda Cemâdiyelevvel

aynn 19’unda Cuma günü Ravdatu’l-Mikyâs’ta bulunan evinde vefat etti.

Babu’l-Karafe dnda bulunan Kusun bahçesinde gömüldü. Ayn yl Receb

aynn 8’inde am’daki Emevî Camii’nde gyabi cenaze namaz klnd.

Vefatnn ardndan Abdulbâsit b. Halil el-Hancfî öyle bir mersiye

yazmtr:

"nsanln bereketi Celafeddin öldü

Asrm müçtekidi, zamann imam

Sünnetin karnisi, bidayet rehberi

aknlara yol gösteren doruya yönelten

Ala ey gözlerim artk onun ardndan

Ey kalbm! Ateler içinde yan

Bir musibet ki çepeçevre bizi kuatt
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Yüreklerimize ate düürüp

Allah sabrlar versin bize

Dar-7 bekada nimetler versin ona

Rza saanaklar onu Lügatsin

Mezanna ralmet yamurlan yayam
’n

Necmuddîn el-Cazzî der ki: “Sanrm Abdulbâsit, Suyûtî’nin vefat

üzerine birçok mersiye yazmtr; ancak îbn Tulun’un Tarih’inde sadece bu

kasideyi buldum. Bunu da am’a gelen biri tarafndan duyup kayda

dütüünü bildirmitir. Suyûtî’nin hayatn anlatrken bir mersiye de

bulunsun diye ben de bunu buraya alyorum.” 3

Suyütî'nin ed-Dürrii'l-Mensûr tefsirinde izledii ntetod

Suyûtî, dier eserlerinde yapt gibi bu eserinde izledii metod

hakknda herhangi bir bilgi vermemi ancak neden öylesi bir çalmaya

girdiinden bahsederken öyle demitir: “Resûlullah (sallaMu aleyhi vetellem) ile

ashabndan, tefsir konusunda gelen rivayetleri bir araya getirdiim

Tercümânu'l-Kur'ân eserini telif ettim. Topladm rivayetleri geçtii

eserlerdeki isnadlanyla birlikte kitaba aldm. Ancak okuyucularn hadis ve

rivayetlerin senetlerine rabet etmemeleri ve sadece rivayetin metniyle

ilgilenmeleri sebebiyle, eseri sadece rivayetin metnini ve geçtii muteber

kaynaklar zikrederek yeniden derledim. Adna da Dürrü'l-Mensûr fi't-

Tefsîri'l-Me'sûr dedim.”3

Biz de bu eseri tahkik ederken genel hatlaryla Suyûtî’nin öyle bir

metod izlediini gördük:

1- Suyûtî ilk önce tefsiri yaplacak sûrenin adm verir. Sonra âyet

saysn, sonra da Mekkî veya Medenî bir sûre olduunu belirtir. Bunda da

daha çok en-Nehhâs, bnu’d-Durays ve Ebu'-eyh'e dayanr. Sonrasnda

numara vermeden ayetleri iler. ledii ayeti komple vermez, bir ksmn

' Müfâkehelu’l-Hillân (1/302).
1

el-Kevâkibu's-SSire (4/231).

3 ed-Dürrü'l-Mensûr (1/3)
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yazp ayeti” veya “...iki ayeti” veya “... ayetleri” ifadesini ekler. Bunun

yannda tefsirine dair bilgisi olmad baz ayetleri de hiç zikretmemitir.

2- Sahih, zayf, münker, uydurma olduuna bakmakszn ve shhatine

yönelik herhangi bir tenkitte bulunmakszn konu hakkndaki rivayetlere

yer vermitir. Bunun içindir ki eserde normalde bir tefsirde uzak durulmas

gereken srâiliyyât türü garib ve tuhaf rivayetlerle karlayoruz.

3- Kraatler konusunda zikrettii kraati rivayet ettii kiiye nispet eder

ve cumhûrun kraati veya mütevatir veya sahih veya âz bir kraat olup

olmad konusunda herhangi bir açklama getirmez.

4- Suyûtî, Hz. brâhim’in maruz kald belalar, Hacer-i Esved’in

özellikleri, önemi, tayclar ve Hz. Isa’nn hikmetli öütleri gibi konulan

zikrederek yer yer konu dna çkacak ekilde rivayetlerde bulunmutur.

5- Tefsirinin sonunda “Huld ve Hafd Sûreleri Hakknda Gelen

Rivayetler” eklinde balk atm ve bunlann da Kur’ân’dan birer sûre

olduu intihasn vermitir. Oysa bunlar Ubey b. KaVn mushafnda olan

sûrelerdir. Ubey’in mushafmn da bu konuda sahabenin ve tüm ümmetin

üzerinde icma ettii Kur’ân karsnda bir deeri yoktur.

6- Tefsirini biraz önce zikrettiimiz balkla ve hatim duasyla

bitirdikten sonra bn Hacer’in Esbâbu'n-Nuzûl eserinin mukaddimesi olan

el-Ucâbfi Beyân’il Esbâb' bölümünden uzunca bir alnt yapmtr.

Bu alntda îbn Hacer’den naklen Taberî, bnuTMünzir, ibn Ebî Hâtin

ve Abd b. Humeyd’in tefsirlerinden bahsetmitir. Sonrasnda bn Abbâs’n

örencilerinden tefsir alannda öhret bulan tabiîleri zikretmi içlerinden

güvenilir ile zayf olanlar belirtmitir. Ardndan Katâde, Rab!’ b. Ene s,

Mukâtil b. Hayyân, Zeyd b. Elem, Mukâtü b. Süleyman, Yahyâ b. Selâm,

Süneyd ve Mûsa b. Abdirrahman es-Sekâfî es-Senânî’nin tefsirleri hakknda

bilgi vermitir.

’ el-Ucâb fi Beyâni’l-Esbâb (1/202-221 ).
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En sonunda da bn Hacer’den naklen öyle demitir: “Böylesi bir

mukaddimeyi tefsir alannda çalmak isteyen kiilerin bu tefsir sahiplerini

tanmas, kabule layk olan alp gerisini brakmas için kaleme aldm.”

Sonuç olarak Suyûtî’nin bu eseri. Peygamberimizden MMlahu aleyhi vssElem),

sahabeden ve tâbiînden, tefsir alannda nakledilen rivayetleri derleyip bir

araya getirmesi bakmndan çok önemli bir konuma sahiptir. Hâlihazrda

kayp veya kayp hükmünde olan eserleri kayda geçmesi de eserin önemini

daha da arttrmaktadr. Zira bugün bu eserlerinin çounun sadece adn

veya yazannn adm bilmekteyiz.

Hecr Arap ve slam Aratrmalar Merkezi

Dr. Abdussind Haan Yemime
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FÂTHA SÛRES
Abd b. Humeyd, Tes^ir'de Hz. brâhîm’den bildirin Esved’e: "Fatiha Sûresi

Kur'ân'dan m?" diye sorduumda: “Evet” cevabn verdi
1

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Nasr el-Mervezî, Salât*ta ve bnu'l-Enbârî,

el-Mesâhifte Muhammed b. Sîln'den naklettiklerine göre, Ubey b. Ka'b

(mushafnda) Fatiha ve Muavvizeteyn (Felak ve Nâs) sûrelerini yazarken, bn
Mes’ûd bunlan yazmazd. Osmân b. Affân da Fatiha ve Muavvizeteyn

sûrelerini (mushafa) yazmtr.

1

Kurtubî, Te/sîriinde (1/ 114) der ki: Ümmet, Fatiha Sûresinin Kur'ân'dan olduu
konusunda icma etmitir. "Eer Kur'ân'dan olsayd Abdullah b. Mes'ûd onu

mushafnda yazard, ibn Mes'ûd'un Fatiha Sûresini mushafnda yazmamas, Felak ve

Nâs sûreleri gibi bu sûrenin de Kur'ân'dan olmadna iaret eder" denecek olursa, Ebû

Bekr el-Enbârî'nin u rivayeti buna cevap tekil eder: Haan b. el-Hubâb'dan, Süleyman

b. el-E'as'tan, bn Ebî Kudâme'den, Cehriden, zanedersem o da brahim'den öy.e

nakletmitir: Abdullah b. Mes'ûd'a: "Neden Fatiha Sûresini mushahna yazmyorsun?"

diye sorulunca, bn Mes'ûd: "Eer onu yazacak olsaydm her sûreyle birlikte yazardm"

karln vermitir. bnu'l-Enbâri bn Mes'ûd'un öyle demek istediini söylemitir:

"Her bir rek’ate Fatihadan sonra okunacak sûreden önce Ummu’l-Kur'ân (Fatiha) Sûresi

okunarak balanmas gerekir. O bakmdan ben bunu yazmamakla ii ksa kesmek

istedim ve müslümanlann bu sûreyi ezberlemi olmalarna güvendim. Onu herhangi bir

yerde yazmadm ki her sûre ile birlikte yazmak zorunda kalmayaym. Çünkü Fatiha

Sûresi namazlarda her sûreden önce okunan bir sûredir."
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Abd b. Humeyd’in brahim'den naklettiine göre Abdullah b. Mes'ûd

mushafnda Fatiha Sûresini yazmazd ve: “Eer bu sûreyi yazacak olsaydm

her eyden (sûreden) önce yazlrd" derdi.

Vâhidî, Esbâbu'n-Nüzül'da, Sa’îebî, Tefsir*de Hz. Ali’den bildiriyor “Fâtiha

Sûresi, Ar'n altndaki bir hâzineden, Mekke'de indirilmitir."
1

bn Ebî eybe, Musannefte, Ebû Nuaym, Delâilu'n-Nübüvve’de ve

Beyhakî Delâilu'n-Nübüvve’de, Vahidî, Sa'lebî, Ebû Meysere Amr b.

urahbîl’den bildiriyor: Resûlullah isaiatfu aleyhi wjdton), Hz. Hatice’ye:
"Yalnz

kaldmda bir ses iitiyorum. Allah'a yemin ederim bunun hoa gitmeyen bir i

olmasndan korkuyorum" deyince, Hz. Hatice: "Bundan Allah'a snrm.
Allah, sana böyle bir ey yaplmasna izin vermez. Allah'a yemin ederim sen

üphesiz emaneti yerine getiren, akrabalk bana riayet eden ve doru söz

söyleyen bir kimsesin" karln verdi. Peygamber efendimizin henüz

risâletler gelmedii bir zamanda Hz. Hatice'nin yanna Hz. Ebû Bekr girince,

Hz. Hatice durumu kendisine anlatt ve: "Muhammed ile birlikte Varaka'nn

yanna git" dedi Resûlullah (sllaiiahu alayh veseilem) yanlanna girince Hz. Ebû Bekr

onun elinden tutup: “Haydi Varaka'ya gidelim” dedi. Allah'n Resûlü: "Sana

durumu kim haber verdi?" diye sorunca, Hz. Ebû Bekr "Hatice" cevabn

verdi ve Varaka'ya gidip olay kendisine anlattlar. Resûlullah (saiieUu alayhi «selM:

"Yalnz kaldmda arkamdan ya Muhammed, ya Muhammed diye bir ses

iitiyorum, ben de kaçmaya koyuluyorum " deyince, Varaka: "Böyle yapma! Bu

sesin sahibi geldiinde yerinde durup ne diyeceine bak ve sonra gelip bana

haber ver" karln verdi. Hz. Peygamber (saiBiiahu aieyf «ailem) yalnz kald
srada ona öyle seslenildi: "Ey Muhammed! Bil ki: "Rahman ve rahîm olan

Allah’n adyla, hamd âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur... Nimete

erdirdiin kimselerin yoluna; gazaba urayanlarn, ya da saptanlarn

yoluna deil 2

, Lâ ilahe illallah" de." Daha sonra Hz. Peygamber (saiiaiiahu deyh

veseilem) Varaka'ya gidip bu durumu ona anlatnca Varaka ona öyle dedi: "Sana

müjdeler olsun, sana müjdeler olsun. Ben tanklk ederim ki Meryem olu

sa'nn geleceini müjdeledii kii sensin. Musa'ya gelen Namus’un (melein)

benzeri sana da gelmitir. Sen Resul bir peygambersin."

Ebû Nuaym, Delâil’de, ibn shâk’tan, o da shâk b. Yesâridan, o da Benî

Seleme’den bir adamdan bildirir. Seleme oullannn gençleri Müslüman

' Vâhidî (sh. 16)
s
Fâtiha Sur. 1-7
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olduu zaman Amr b. el-Cemûh'un da olu da Müslüman oldu. Hanm,

Amrîa: "Olunun, ondan (Hz. Peygamber) naklettii eyi dinlemek ister

misin?" diye sorunca, Amn "Bana bu adamdan duyduun eyleri söyle" dedi.

Bunun üzerine olu: "Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman

ve Rahim dir, Din Gününün sahibidir. Ancak Sana kulluk eder ve yalnz

Senden yardm dileriz. Bizi doru yola eritir...''
1

ayetlerini okudu. Amr: "Bu

sözler ne kadar ho ve güzel. Bütün sözleri bunun gibi mi?" diye sorunca,

olu: "Babacm, hatta bundan daha güzel" cevabn verdi. Bu olay

hicretten önce olmutur.

2

bn Ebî ey be, Musannefte, Ebû Saîd b. el-A’râbî, Mu 'cem 'de ve Taberâî,

M. el-Evsot'ta, Mücâhid'in tarikiyle Ebû Hureyre'den bildiriyor: "Fatiha Sûresi

nazil olduu zaman blis çlk att. Fatiha Sûresi Medine’de nazil oldu ."

3

Vekî, Tefsirde ve Firyâbî, Tefsirde, Ebû Nuaym, Hilye ve Fadâilu'l-

Kur'ân’da, bn Ebî eybe, Musannefte, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir,

Tefsîrde, Ebû Bekr el-Enbârî Mesâhifte, Ebu’-eyh, el-Azame’de

Mücâhid'den bildiriyor: "Fâtiha Sûresi, Medine'de nazil olmutur."

Vekî, Tefsîrde Mücâhid'den bildiriyor: "Fâtiha Sûresi, Medine'de nazil

olmutur."

Ebû Bekr b. el-Enbârî Mesâhifte Katâde'den bildiriyor "Fâtiha Sûresi,

Mekke'de nazil olmutur."

bnu’d-Durays'n Fadâilu'l-Kur'ân’da Eyyûb'den bildirdiine göre, bn

îrîn, Fâtiha Sûresine “Ümmu'l-Krtâb (Kitaplann anas) demeyi kerih görürdü.

"Yüce Allah: «Ümmu'l-Kitâb (Kitabn anas), O'nun katindadr»1 buyuruyor"

der, Fâtihatu'l-Kitâb denmesini isterdi .
5

Dârakutnîile Beyhaki, Sünen’ierde, Ebû Hureyre’den bildiriyor Resûlullah

{saiiaiiahu der*» «idimi) öyle buyurdu:
"
Fâtiha Sûresini okuyacanz zaman Besmele

çekiniz. Çünkü bu sûre Ümmü'l-Kitâb, Ümmu'l-Kur'ân (Kur'ân'tn anas) ve

Seb'u'l-MesânTdir (devaml tekrar edilen yedi ayet). Besmele de ayetlerinden

1

Fâtiha Sûr: 2-6

2 Ebû Nuaym 1/311 (228)

3 bn Ebî eybe (10/522), Îbnu'l-A'râbî (2301) ve Taberânî (4788, lafz kendisindir).

Beyhaki, Mecmau'z-Zevâid’de (6/311), hadisin merfû hadis hükmünde ve ravilerinin

Sahîh'in ravileri olduunu söylemitir.

4 Ra'd Sur. 39
s bnu'd-Durays (149)
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biridir.

Buhârî, Dârimî, Müsted’de, Ebû Dâvûd, Trmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bn Merdûye Te/sîr'lerinde Ebû Hureyre'den bildiriden Hz.

Peygamber (ssllaliahu aleyhi veseiiem» öyle buyurdu: “Fatiha Sûresi, Ümmu’l-Kur'ân,

Ümmul-Kitâb ve Seb'u 'l-Mesânî'dir.
'n

Ahmed, Müsned'de, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye,

Teorilerinde Ebû Hureyre'den bildiriyorlar: Resûlullah (»luiah aleyhi veseifem)

Ümmu’l-Kur'ân için öyle buyurdu: "O, Ümmü'l-Kur'ândr, Fâtihatu'l-

Kitab'dr (Kitabn balangc), Seb'u'l-Mesânî ve Azîm (Yüce) olan

Kur'ân'dr. "

3

Sa’lebî, Abdulcebbâr b. el-Alâ’dan bildiriyor: Süfyân b. Uyeyne Fâtiha

Sûresini el-Vâfiye (=Yeterlî) olarak isimlendirirdi.

Sa'lebî, Afîr b. Sâlim'den bildiriyor Abdullah b. Yahya b. Ebî Kesîrie,

imamn arkasnda Fâtiha Sûresini okumann hükmünü sorduumda: "el-

Kâfiye'yi (=Yeterli olan) mi soruyorsun?” karln verdi. Ben: "el-Kâfiye

nedir?” diye sorduumda: "Fatiha Sûresidir. Onun, bakasnn yerini

tutacan, fakat bakasnn onun yerini tutamayacan bilmiyor musun?”

karln verdi.

Sa'lebî, a’bî'den bildiriyor: Bir kii, a’bî'ye börünün ardndan
ikayet edince, a'bî: "Kuriân'n esasn okumaya bak” dedi. Adam:

"Kur'ân’n esas nedir?” diye sorunca, a'bî: "Fâtihatu'l-Kitab’dr” cevabn

verdi.

Dârakutnî, Beyhakî, Sünen'de, Ebu'l-Kâsm b. Birân, EmâlFde (sahih

senetle), Abduhayr'den bildiriyor: Hz. Ali'ye Seb'u'l-Mesânî sorulunca:

"Fatiha Sûresidir” cevabn verdi. "Bu sûre, alt ayettir" denilince ise:

"Besmele de bir ayettir” karln verdi.

^

Taberânî, M. e/-Evsût'ta, bn Merdûye, TefsYde ve Beyhakî, Ebû

Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah öyle buyurdu: "Fâtiha Sûresi yedi ayettir.

1 Dârakutrû (1/312, hadisin sahih olduunu söylemitir), Beyhakî (2/45).

1 Buhârî (4704), Dârimî (2/446), Ebû Dâvûd (1457, lafz kendisinindir) ve Trmizî

(3124, kasen sahih olduunu söyledi).

3 Ahmed 15/469, 491 (9788, 9790), bn Ceîr (1/105), bn Ebî Hâtim (8/382). Müsned'in

muhakkikleri, hadisin isnâdnn, Buhârî ile Müslim'in artna göre sahih olduunu
söylediler.

4 Dârakutnî (1/313), Beyhakî (2/45)
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Besmele de bu ayetlerden biridir. Bu sûre, Seb'u'l-Mesânî, Azîm (Yüce) olan

Kur'ân, Ümmü'l-Kur'ân ve Fâtihatu'l-Kitâb'dr."'

Dârakutnî ve Beyhakî bildiriyor: Ebû Hureyre der ki: Allah'n Resulü (saiiai

aM ««ten) halka namaz kldnrken okuyaca zaman ilk olarak Besmele'yle

balard. Besmele Allah'n Kitabndan bir ayettir. Eer isterseniz Fatiha

Sûresini okuyunuz, Besmele bu sûrenin yedinci ayetidir .

2

bnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte bildiriyor: Ümmü Seleme der ki: Hz.

Peygamber (aeiiaiiahu aieyti mailem}: "Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Hamd,

Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. Din Gününün

sahibidir. Ancak Sana kulluk eder ve yalnz Senden yardm dileriz. Bizi

doru yola eritir. Nimete erdirdiin kimselerin yoluna; gazaba

urayanlann, ya da saptanlarn yoluna deil"3 sûresini okudu ve: "F

y

Ümmü Seleme! Bu sûre, yedi ayettir" dedi.

Ahmed, Buhârî, Dârimî, Ebû Dâvûd, Nesâî, Haan b. Süfyân, bn Cerîr, bn
Hibbân, Hâkim, el-Künâ’da, bn Merdûye, Ebû Nuaym, el-Ma'rife’de ve

Beyhakî bildiriyor: Ebû Saîd b. el-Muallâ der ki: Ben namaz klarken Allah'n

Resulü (sdUehu deyhi «»m beni çannca, onun çagnsna icabet etmedim. Bunun

üzerine Resûlullah (tsUdithu aleyh mailem): "Yüce Allah: «Allah ve Peygamber, sizi,

hayat verecek eye çard zaman icabet edin»*1 buyurmuyor mu?"

dedikten sonra: "Mescid'den çkmadan önce sana Kur'ân'daki en büyük sûreyi

öreteceim" buyurdu ve elimden tuttu. Mescid'den çkacamz zaman ben:

“Ey Allah’n Resûlü! Bana Kur'ân'daki en büyük sûreyi öreteceini

söylemitin" deyince, Hz. Peygamber (sahtem ah-yr* «»hm: "Seb'u'l-Mesânî ve ba-

na verilen Kur' ânu’l-Azim olan Fatiha Sûresidir" buyurdu.'

Ebû Ubeyd, Ahmed, Dârimî, Tirmizî, Nesâî, bn Huzeyme, bnu'l-Münzir,

Hâkim, bn Merdûye, Ebû Zer el-Herevî, Fadâilu'l-Kur'ân’da, Beyhakî,

Sünen 1
de Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah daiiaiiehu alevin ««iem) (Mescitte

’ Taberânî (5102), Beyhakî (2/45, lafz kendisinindir), Mecmau'z-Zevâid (2/109),

Heysemî, ravilerin güvenilir olduunu söyledi.

1 Dârakutnî (1/306, lafz kendisinindir), Beyhakî (2/46, 47).

J Fâtiha Sur 1-7

4 Enfel Sur. 24
5 Ahmed 24/505, 29/395 (15730, 17851), Buhârî (4474, 4647, 4703, 5006), Dârimî (1/350.

2/445), Ebû Dâvûd (1458), Nesâî (912), el-KübrSda (8010, 10981, 11275), bn Cerîr (14/59)

bn Hibbân (777), Beyhakî (2/ 368)
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namaz klan) Ubey b. Ka'b’n yanna çkp:
"
Ey Ubey!" diye seslenince Ubey,

Hz. Peygamber'eiMiyahuaiBytirtjeiMdöndü ama cevap vermeyerek namazn ksa

tuttuktan sonra Resûlullah'n (niiiiahu aleyhi yenlim) yanna gitti ve: "Allah'n selam

üzerine olsun ey Allah’n Resulü!" dedi. Allah’n Resûlü Maiishu aleyhi mailem):

"
Allah'n selam senin de üzerine olsun. Seni çardmda neden icabet

etmedin?" diye sorunca, Ubey: "Ey Allah’n Resûlü! Namaz klyordum"

cevabn verdi. Resûlullah (sBiwiBhu aleyhi veniiem): "Allah'n bana vahyettiinde:

«...Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek eye çard zaman icabet

edin...»’ ayetini görmedin mi?" diye sorunca, Ka'b: “Gördüm. nallah bir

daha böyle bir ey yapmam” karln verdi. Resûlullah (seiiaiiahu Beyhi veseM:

"Sana, ne Tevrat'ta, ne ncilde, ne Zebur'da, ne de Furkân'da onun gibisi

olmayan bir sûreyi öreteyim mi?" diye sorunca, Ka'b: "Evet ey Allah’n

Resûlü!” karln verdi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiayhi vaseiiem): "Namazda nasl

okuyorsun?" diye sorunca, Ka’b: "Ümmu'l-Kur'ân' okuyorum" cevabn

verdi. Bunun üzerine Resûlullah isuiiafiahu aleyhi »eseiM öyle buyurdu:
"Canm elinde

olana yemin ederim ki, ne Tevrat'ta, ne ncilde, ne Zebur’da ne de Furkân'da

onun gibisi yoktur. O, Seb'u'l-Mesânî ve bana verilen Kur'ânu'l-Azim'dir"
2

Dârimî, Tirmizî, Nesâî, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel Müsned’ in zevaidi

olarak, Ibnu’d-Durays, Fadâilu’l-Kur'ân’da, bn Cerîr, bn Huzeyme ve Hâkim

bildiriyor: Ebû Hureyre, Ubey b. Ka’b’dan Resûlullah’n (sdMahu aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu nakleden “Allah, ne Tevrat'ta, ne ncilde, ne Zebur'da ne de

Furkân'da Ümmu'l-Kur'ân gibisini indirmemitir. O, Seb’u'l-Mesânî ve bana

verilen Kur'ânu'l-Azim'dir. (Yüce Allah bu sûre hakknda) "O Benimle kulum

arasnda taksim edilmitir ve kuluma istedii verilecektir (buyurmutur)."3

Müslim, Nesâî, bn Hibbân, Taberânî ve Hâkim bn Abbâs'tan bildiriyor:

Allah’n Resûlü (saiuiniNj aleyhi vesellem) Cibril ile beraber otururken gökyüzünden

1 En fal Sur. 24
5 Ebû Ubcyd (sh. 116. 117). Ahmed 14/310, 15/200 (8682, 9245), Dârimî (2/446), Tirmizî

(2875 ve 3125'ten sonra, hadisin hasen olduunu söylemitir), Nesâî, el-Kübrâ (11205),

bn Huzeyme (861), Hâkim (1/558, hadisin sahih olduunu söylemitir), Zeylaî'nin

Tahricu Ahâdîsi‘l-Keâf ta (2/21) geçtii üzere bn Merdfye, Beyhakî (2/375, 376), Beavî,

erhu's-Sünne (1186, sahih kabul etti). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizi, 2307).
3 Dârimî (2/446), Tirmizî (3125 hadisin hasen olduunu söylemitir), Sünen (2499),

Nesâî (913), Abdullah b. Ahmed 35/18, 19 (21094), Îbnu'd-Durays (sh. 79 (146), bn Cerîr

(14/58), bn Huzeyme (500, 501), Hâkim (1/557, 2/257, 258, sahih kabul etti). Sahih hadistir

(Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2499).
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gcrtya benzer bir ses iitti. Cibril gökyüzüne doru bakp: “Ey Muhammedi

Bu daha önce yeryüzüne hiç inmeyen bir melektir ve imdi indi" dedi. Melek

Resûlullah'n (nllaihhu bM* «esciM yanna vanp selam verdi ve: "Müjde! Senden

önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur sana verildi. Bunlar Fatiha Sûresi

ve Bakara Sûresinin son iki ayetidir. Bunlardan okuyacan her harfe karlk

mutlaka sana, o harfin karl olan sevap verilecektir" dedi.

Taberânî, M. el-Evsat’ta zayf bir senetle, sahabeden olan Ebû Zeyd'den

bildiriyor: Resûlullah (sabllaha aleyhi veseiien) ile beraber Medine'nin baz

sokaklanndayken bir adamn gece namaz klp Fatiha Sûresini okuduunu

duydu. Allah'n Resûlü (niiiiahu aleyhi restiien) durup adam sureyi bitirinceye kadar

dinledikten sonra: “Kur'ân'da bunun gibisi yoktur" buyurdu .

2

Ebû Ubeyd, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce,

Ibn Cerîr, Tezhîbu'l-Âsar*da, Hâkim ve Beyhakî Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildiriyor: Resûlullah (aMU« aleyhi veseiiem) bizi otuz kiilik süvari birliiyle

gönderdiinde Bedevilerden bir kavmin yannda konakladk ve bizi misafir

etmelerini istedik, ama kabul etmediler. Reislerini akrep sokunca bize gelip:

“Aranzda akrep sokmasna efsun okuyacak kimse var m?” diye sordular.

Ben: “Evet. Ben okurum ama bize (okumama karlk olarak) bir ey
vermeden okumam” deyince “Size otuz koyun veririz” karln verdiler.

Bunun üzerine hastaya yedi defa Fâtiha Sûresini okudum ve adam iyileti.

Koyunlar aldmzda içimize bir üphe düünce Resûlullah’n (»iiiain aleyhi mtiie-n)

yanna gidip durumu anlatncaya kadar onlara dokunmadk. Resûlullah (ssiiaiiehu

aleyhi «esellem): "Fâtiha Sûresinin hastalklara okunacan bilmiyor musun?

Koyunlan aranzda paylatrn ve bana da bir hisse ayrn" buyurdu .
3

Ahmed, Buhârî ve Beyhakî, Sünen’de bn Abbâs'tan bildiriyor:

Resûlullah’n (saiiaiiahu eieyh veseiietn) ashabndan bir grup su kenannda, reisleri akreo

veya ylan tarafndan sokulmu bir toplulua uraynca, kabileden bir kii

gelip: “Aranzda hastalara okuyabilen kimse var m, kabilede ylan veya akrep

tarafndan sokulan bir adam var” dedi. Sahabeden biri gidip koyun

’ Müslim (806), Nesâî (911), el-Kübrâ (8014, 8021, 10558), bn Hibbân (778), Taberânî

(12255), Hâkim (1/558).
1 Taberânî (2866), Heysemî, Mecmau’z-Zevâid (6/310) Heysemi der ki: "Ravilerden

Haan b. Dînâr zayftr."
3 Ebû Ubeyd (sh. 119, 232), Ahmed 17/124 (11070), Buhârî (2276, 5736, 5749), Müslim

(2201), Ebû Dâvûd (3418, 3900), Tirmizî (2063), Nesâî, el-Kübrâ (7532, 10866, 10869), bn
Mâce (2156), Hâkim (1/559), Beyhakî (6/124), u’ab (2572).
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karlnda adama Fâtiha Sûresini okudu ve adam iyileti. Sahabi koyunlar

alp arkadalarnn yanna gelince, arkadalar koyunlar almasn ho
karlamadlar ve: "Allah'n Kitabna karlk ücret mi aldn!" dediler.

Medine’ye geldiklerinde: "Ey Allah’n Resûlü! Bu kii Allah'n Kitabna karlk

ücret ald” dediklerinde Resûlullah (siiaiMu aleyh «sellem): "En fazla ücret almaya

layk olduunuz ey Allah'n Kitabdr" buyurdu .

1

Ahmed ve Beyhakî u'abu'l-îmân’da (ceyyid senetle) Abdullah b.

Câbir’den bildiriyor: Hz. Peygamber (salleilahu aleyhi vesellem) bana: "Sana, Kuriân’da

nazil olan en hayrl sûreyi bildireyim mi?” diye sorunca, ben: "Evet ey Allah'n

Resûlü!” karln verdim. Bunun üzerine Resûlullah (saiiniiim Bieytu «seliem):

"Fâtihatu'l-Kitab'tr" buyurdu. Zannedersem öyle de dedi: "Bu sûrede her

hastala kar ifa vardr."
2

Taberânî, M. el-Evsat’ta, Dârakutnî, el-Efrâd’da ve bn Asâkir zayf isnâdla

Sâib b. Yezîd'den bildiriyor: "Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiiem) Fatiha Sûresini bana

okuyup nefes vererek okudu .”3

Saîd b. Mansûr, Sünen’de ve Beyhakî, u’abu'l-îmân’da Ebû Saîd el-

Hudrî’den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aiySi «sailem) öyle buyurdu: "Fâtiha Sûresi

her zehire kar ifadr."*

Ebu'-eyh b. Hayyân ayn hadisi es-Sevâb'da baka bir kanalla Ebû Sâid ve

Ebû Hureyre'den merfû olarak rivayet etmitir.

Dârimî ve Beyhakî, u'abu’l-îmân’da (ravileri güvenilir olan bir senetle)

Abdulmelik b. Umeyr’den bildiriyor: Resûlullah (saiiailahu aleyhi «siM Fâtiha Sûresi

hakknda: "Her hastala kar ifadr" buyurmutur.
5

Sa'lebî, Muâviye b. Sâlih'den o da Ebû Süleyman'dan bildiriyor:

Resûlullah'n Csaiiaiiahu aleyh «eseiiem) ashab gazvelerinden birinde sara nöbeti geçiren

bir adama uradlar. çlerinden biri adamn kulana Fâtiha Sûresini okuyunca

' Buharî (5737), Beyhakî (6/124).
1 Ahmed 29/139 (17597), Beyhakî (2367). Müsned'in muhakkikleri isnadnn hasen

olduunu söyledi.

1 Taberânî (6761, 6692), bn Asâkir (20/11399), Elbânî, Da'îfu l-Câmi de (3950), hadisin

uydurma olduunu söyledi.
4 Saîd b. Mansûr, (Tcfiîr

,

178), Beyhakî (2368).
s Dârimî (2/445), Beyhakî (2370), Elbânî, Daifu'l-Câmi'de (3951), hadisin zayf

olduunu söyledi.



62 ü Fatiha Sûresi !•

adam iyileti. Resûlullah (sdiayHj abyii «adM; "Fatiha Sûresi, Ûmmü'l-Kur'ân'dr

ve her hastala kar ifadr" buyurdu.

Ahmed, Ebû Dâvûd, Nesâî, bnu's-Sünnî, AmeluVyevmi ve'l-leyle’de, bn
Cerîr, Tehzîb’de, Hâkim ve Beyhakî, Delâil’de Hârice b. es-Salt et-TemîmPden,

o da amcasndan bildiriyor: ResÛlullah'n Mdu aleyhi «selim) yanna gittikten

sonra geri dönerken içlerinde demirlerle balanm bir deli olan bir toplulua

rastladm. Delinin ailesi: "Bunu tedavi edebilir misin? Arkadanz (Hz.

Peygamber) hayrl eylerle gelmitir” deyince ben deliye sabah ve akam
olmak üzere üç gün Fatiha Sûresini okuyup bu srada tükürüümü

biriktirerek ona tükürdüm. Adam iyileince bana yüz koyun verdiler.

ResÛlullah'n (saiiatiahu deytu «aleni) yanna gidip olanlan anlatnca öyle buyurdu:

"Onlar yiyebilirsin. Bâtl bir ey okuyup üfleme karlnda (ücret alp) yiyen

kimse (bunun günahn çekecektir. Sen ise) hak olan bir duay okuyup üfleme ile

(yaptn) tedavi karlnda (aldn ücreti) yiyorsun.'"

Bezzâr, Müsned’de zayf isnâdla Enes'ten bildiriyor: Resûlullah (saiiniiahu uM-

wa«»n) öyle buyurdu: "Yataa uzandn zaman Fatiha ve hlas Sûresini

okuduun takdirde ölüm dnda her eyden emniyette olursun ."1

Taberânî, M. el-Evsat ’ta zayf isnâdla bn Abbâs’tan bildiriyor Resûlullah

UbUbMu aleyh nsefem) öyle buyurdu: "Fâtiha ve hlas sûrelerini okuyan Kurann

üçte birini okumu gibidir."3

Firyâbî, Tefsirde bildiriyor: bn Abbâs: "Fâtiha Sûresi, Kuriân'n üçte

ikisidir” dedi.

Abd b. Humeyd, Müsned’de, hadisi zayf isnâdla ibn Abbâs'a dayandrarak

ResÛlullah’n (sayiahj aleyhi »eseliem) öyle buyurduunu nakleder "Fâtiha Sûremi,

Kurann üçte ikisine denktir."*

' Ahmed 36/156 (21836), Ebû Dâvûd (3420, 3896, 3897, 3901), Nesâî, cl-Kübrâ (7534,

10871), bnu's-Sünnî (630), Hâkim (1/559, 560, hadisin sahih olduunu söylemiti!),

Beyhakî (7/91, 92), Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvûd, 3297).

’ Bezzâr (3109). Heysemî Meanau ’z-Zevâid'de (10/121), ravilerden Gassân b. Ubeyd'in

zayf olduunu söyledi. bn Hibbân, bu kiinin güvenilir olduunu söylemitir. Dier

raviler Sahîh'in ravileridir.

3 taberânî (4594), Heysemî, Mecmauz-Zcvâid'öe (6/311); ravilerden Süleyman b.

Ahmed el-Vâsitî metruk olduunu söyledi.

4 Abd b. Humeyd (el-Munlehab. 677) Ravilerden ehr b. Haveb hakknda tenkitler

vardr.
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Hâkim, Ebû Zer el-Herevî, Fadâil’de ve Beyhakî, u'ab’da bildiriyor Enes

der ki: Resûlullah (»Bhhu aleyhi «sellem) bir yolculuundayken konakladnda

ashabndan birisi yannda yürüyordu. Hz. Peygamber (sdailahu aleyhi «sellem) ona:

"Sana Kur'âr'n en üstün olanm (sûresini) bildireyim mi?" deyip kendisine

Fâtiha Sûresini okudu.

1

bnu’d-Durays, Fadâilu'l-Kur'ân’âa ve Beyhakî, u'ab'da Enes'den

bildiriyor: Allah’n Resulü <aiiattahj aleyhi «ailem) öyle buyurdu: "Yüce Allah bana

ihsanda bulundu ve bu ihsanm öyle bildirdi: "Sana Fâtiha Sûresini verdim.

Bu sûre Ar'tn hazinelerindendir. Sonra bunu seninle aramda ikiye böldüm." 1

shâk b. Râhûye, Müsned'de bildiriyor: Hz. Ali’ye Fâtiha Sûresi sorulunca:

“Hz. Peygamber (sbiiiMij aleyhi «sellem) bu sûrenin Ar’n altndaki bir hâzineden

nazil olduunu söyledi" cevabn verdi.’

Hâkim, Ibn Merdûye Tefstr’de, Ebû Zer el-Herevî, Fadâil ve Beyhakî,

u’ab’da Ma'kil b. Yesâridan bildiriyor Resûlullah (Bsiiaiiahu aleyhi ««ailem) öyle

buyurdu: "Bana, Bakara Sûresi ilk zikirden, Tâhâ, Ta Sin harfleriyle balayan

sûreler ve Hâ Mîm ile balayan sûreler, Hz. Mûsâ'nn (aiyhisseian) levhalarndan

verildi. Fâtiha Sûresi ve Bakara Sûresinin son iki ayeti Ar'tn altndan.

Mufassal (Hucurat Sûresinden Nâs Sûresine kadar) sûreler ise ba olarak

verildi.'"*

Deylemî, Müsned el-Firdevs’te, imrân b. Husayn’dan merfu olarak

bildiriyor:
"
Fatiha Süresi ve Âyetu'l-Kursî'yi evde okumayan kulun

evindekilere o gece insanlar veya cinler zarar verir.
"5

Ebu'-eyh, es-Sevâb’ta, Taberânî, bn Merdûye, Deylemî ve Diyâu'l-

Makdisî, el-Muhtâra’da Ebû Ümâme'den bildirirler: Resûlullah («iaUu aleyhi «sellem)

öyle buyurdu: “u dört ey Ar’tn altndan inmitir ve oradan bu dört eyden

bakas nazil olmamtr: Fâtiha Sûresi, Âyetu’l-Kürsî, Bakara Sûresinin son iki

ayeti ve Kevser Sûresi."
6

1 Hâkim (1/560, hadisin sahih olduunu söylemitir), Beyhakî (2358).
1
bnu'd-Durays (144), Beyhakî, Da‘îfu’l-Câmi (1561), u'ab ( 2363, zayf)

3 shâk b. Râhûye, el-Metâlibu'1-Âltye (3885)
4 Hâkim (1/561, 568, 2/259, hadisin salih olduunu söylemitir), Beyhakî (2364, 2478,

2486).

5 Deylemî (4379).

6
Taberânî (7920).
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bnu'd-Durays, Ebû Ümâme'den onun sözü olarak ayn hadisi nakletti.
1

Ebû Nuaym ve Deylemî, Ebu’d-Derdâ'dan bildiriyor: Allah'n Resulü (saMiahu

aleyhi vesdEm) öyle buyurdu: "Fâtiha Sûresine Kur'ân'dan hiçbir ey denk gelemez.

Eer Fâtiha Sûresi terazinin bir kefesine, Kur'ân da dier kefeye konsa, Fâtiha

Sûresi Kur'ân'dan yedi defa daha ar gelirdi."
1

Ebû Ubeyd, Fadâil’de Hasan(- Basrî)’den bildiriyor Resûlullah (»ibliahu ieyhi

veselam) öyle buyurdu:
"
Fâtiha Sûresini okuyan Tevrat', Incil'i Zebur’u ve

Furkân' okumu gibidir."5

Beyhakî, u'abu'Tmân’da Hasan(- Basrî)’den bildiriyor: Yüce Allah, yüz

dört Kitap indirmitir. Bunlarn hepsinin manalarm Tevrat, ncil ve

Türkân'da toplamtr. Sonra Tevrat, ncil ve Zebur'un anlamn Furkân'da bir

araya getirmitir. Sonra Kur'ân'tn anlamn Mufassal sûrelerde toplamtr.

Sonra Mufassal sûrelerin anlamn Fâtiha Sûresinde toplamtr. Fâtiha

Sûresinin tefsirini bilen, nazil olan bütün Kitaplarn tefsirini bilen gibidir."*

Vekî, Tefsîr’de, bnu’l-Enbârl, Masâhifte, Ebu'-eyh, el-Azame1de ve Ebû

Nuaym, Ünye’de bildiriyor Mücâhid der ki: “blis dört defa çlk att: Fâtiha

Sûresi nazil olduu zaman, lanete uradnda. Yeryüzüne indirildii vakit ve

Hz. Muhammed gönderildii zaman."5

bnu’d-Durays bildiriyor Mücâhid der ki: Fâtiha Sûresi nazil olduu zaman

bu, blis'in çok anna gitti ve alayp bararak feryat etti. Alayp baran

veya feryad eden lanetlenmitir."
6

bnu’d-Durays, Abdulazîz b. Rufey’den bildiriyor “Fâtiha Sûresi nazil

olduu zaman blis lanetlendii gün gibi alayp feryat etti."
7

Ebû Ubeyd bildiriyor: Mekhûl der ki: “Fatiha Sûresi, kraat, (Allah’tan)

isteme ve duadr."8

Ebu’-eyh, es-Sevâb’ta bildiriyor: Atâ dedi ki: “Bir ey istediin zaman

Fâtiha Sûresini sonuna kadar oku, inallah istein yerine gelecektir.”

’ bnu'd-Durays (148).

1 Ebû Nuaym, Ahbâr Isbehân (2/292), Deylemî (4263).

3 Ebû Ubeyd (sh. 117)
4 Beyhakî (2371).

5 Ebu'-eyh (1135), Ebu Nuaym (3/299)
6 bnu'd-Durays (156).

7 bnu'd-Durays (158)
8 bn Ubeyd (sh. 118)
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bn Kani, Mu'cem es-Sahabe’de Recâ el-Ganevî'den bildiriyor: Allah'n

Resulü (sBiiBiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:
"
Allah'n

,

yaratlmlar O'nu övmeden

önce Kendini övdüü eylerle Allah’tan ifa isteyiniz." Biz: “0 nedir ey Allah'n

Resûlü! Diye sorduumuzda, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Fâtha Sûresi ve

hlas Sûresidir. Kur'ân'n iyiletirmedii kiiye Allah ifa vermez

"

cevabn

verdi.’

Ebû Ubeyd, Ebu'l-Minhâl Seyyâr b. Selâme’den bildiriyor: Muhacirlerden

bir adam Ömer b. el-Hattâb’n misafiri oldu. Hz. Ömer teheccüd namaz

klyor ve sadece Fatiha Sûresini okuyup tekbir getirip tebih ettikten sonra

rükû ve secde yapyordu. Sabah olup adam Hz. Ömer'e bunu söyleyince, Hz.

Ömer "Annene yazklar olsun! Bu ekildeki namaz, meleklerin namaz deil

mi!” karln verdi.
2

Derim ki: Meleklerin namazda sadece Fatiha Sûresini okumalanna izin

verilmitir. bnu's-Salâh: "Namazda Kur'ân okumak meleklere verilmeyen,

ama insanlara verilen bir hususiyettir. Melekler de Kuriân' insanlardan

dinlemeyi isterler” demitir.

bnu'd-Durays, Ebû Klâbe'den bildiriyor Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesiiiem)

öyle buyurdu: "(Namazda) Fâtiha'nn bana yetien Allah yolunda bir fethe

katlm gibidir. Fatiha Sûresi biterken yetien ise ganimetler taksim edilirken

katlan gibidir. "3

bn Asâkir, Târih Dmek'te eddâd b. Evs'ten bildiriyor: Hz. Peygamber

(saiuiahu dayhi yesdiem) öyle buyurdu: "Sizden biri uyumak için yatana girince

Fatiha Sûresini ve bir sûre okusun. Allah bu kiiye bir melek gönderir ve bu kii

uyank kald müddetçe melek te onun yannda kalr (ve duasna amin der). "
4

âfî, el-Ûmm’de, bn Ebî eybe, Musannefie, Ahmed, Müsned*de, Buhârî,

Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Sünen’de Ubâde b.

bn Kâni (1/215), Elbânî, es-Silslelu'd-Da tfe"de (152) hadisin çok zayf olduunu
söylemitir.

2 Ebû Ubeyd (69).

5 bnu'd-Durays (77)

“bn Asâkir (22/413).
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es-Sâmit'ten bildiriyor Resûluilah («IMM bMm vndiem» öyle buyurdu: "Fâtiha

Sûresini okumayann namaz yoktur.'”

Dârakutnî ve Hâkim, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildiriyor Allah'n Resûlü

(sallsiiahu aleyhi «sBfem) öyle buyurdu:
"
Fatiha Sûresi, her sûrenin yerini tutar, ama

hiçbir sûre onun yerini tutamaz."1

Ahmed ve Beyhakî, Sünen’de Ebû Hureyre’den bildiriyor Hz. Peygamber

(ssiialiahu aleyhi reselim) bana u ekilde nida etmemi emir buyurdu: "(En az) Fatiha

Sûresi okunmadkça namaz geçerli olmaz ve daha fazlas okunur.’’
3

bn Ebî eybe ve bn Mâce, Hz. Âie’den bildiriyor: Resûluilah (saiiaMu aleyhi

vKseUom) öyle buyurdu: "Fâtiha Sûresi okunmadan klnan her namaz eksiktir."*

Mâlik, Muvattâ’da, Süfyân b. Uyeyne TV/siVinde, Ebû Ubeyd, Fadâil’de,

bn Ebî eybe, Ahmed, Müsned’de, Abd b. Humeyd, Tefsîr’nde, Buhârî,

Cuzu'l-Kirâa’da, bn Cerîr, bnu’l-Enbârî, Mesâhifte, bn Hibbân, Dârakutnî ve

Beyhakî, Sünen’de bildiriyor: Ebû Hureyre, Resûlullah'n (nlUMu aleyhi vesüiiem) öyle

buyurduunu nakletmitir
"
Fâtiha Sûresini okumadan namaz klann namaz

eksiktir, eksiktir, eksiktir, tamam deildir." (Ravi) Ebu’s-Sâib der ki: "Ey Ebû

Hureyre! Bazen imamn arkasnda klyorum. O zaman ne yapaym?" diye

sorduumda kolumu çimdikleyip: "Ey Fârisî! O zaman içinden oku. Zira

Resûlullah'n (sailaMu eleyin yesellem) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah

buyuruyor ki: "Namaz kulumla kendi aramda iki ksma ayrdm, yans benim

yans da kulum içindir. Kuluma istedii verilecektir." Resûluilah Malisini aleyhi

veaeiBm) öyle devam etti: "Fatiha Sûresini okuyunuz. Kul: "Hamd, Alemlerin

Rabbi Allah'a mahsustur” der, Allah ta: "Kulum bana hamdetti" buyurur.

Kul: “O, Rahman ve Rahim'dir" der, Allah ta: "Kulum beni övdü" der. Kul:

"Din Gününün sahibidir" der, Allah ta: "Kulum beni yüceltti" der. Kul:

"Ancak Sana kulluk eder ve yalnz Senden yardm dileriz" der, Yüce Allak:

"Bu benimle kulum arasndaki müterek ayettir. Âyetin ilki Bana, sonu sadece

’ afiî (1/107), bn Ebî eybe (1/360), Ahmed 37/407, 408 (22743), Buhârî (756), Müslim

(394), Ebû Dâvûd (822, 823), Tirmizî (247), Nesâî (909, 910), bn Mâce (837), Beyhakî

(2/38)
J Dârakutnî (1/322) ve Hâkim (1/238). Hâkim der ki: eyhayn bu hadisi Ziihrî'den

deiik yollarla baka bir lafzla tahric etmilerdir. Bu hadisin ravilerinin çou
eyhaynn artna göre hadiste güvenilirdir.

3 Ahmed 15/324 (9529),Beyhakî ((2/37, 59, 375).

4 bn Ebî eybe (1/360), bn Mâce (840, hasen sahih).
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kuluma aittir. Kulum istediine eriecektir" buyurur. Kul: "Bizi doru yola

eritir. Nimete erdirdiin kimselerin yoluna; gazaba urayanlarn, ya da

saptanlarn yoluna deil" der, Allah: "Bu, kulumundur ve kuluma istedii

verilecektir " buyurur."'

Dârakutnî ve Beyhakî, Sünen’de zayf senetie bildiriyor; Ebû Hureyre,

Resûlullah'n [laiiaiahu aleyhi vtseiiem) öyle buyurduunu nakleder; "Yüce Allah öyle

buyurur: "Bu sûreyi (Fatiha) kulumla aramda iki ksma ayrdm." Kul:

"Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla" dedii zaman Yüce Allah: "Kulum

Beni and" buyurur. Kul: “Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur" dedii

zaman, Yüce Allah; "Kulum bana hamdetti" buyurur. Kul: "O, Rahman ve

Rahim'dir" dedii zaman, Yüce Allah: "Kulum beni övdü" der. Kul: "Din

Gününün sahibidir" dedii zaman. Yüce Allah: "Kulum beni yüceltti “ der.

Kul: "Ancak Sana kulluk eder ve yalnz Senden yardm dileriz" dedii

zaman, Yüce Allah: "Bu, benimle kulum arasndaki müterek ayettir. Sûrenin

sonu sadece kuluma aittir. Kuluma istedii verilecektir" buyurur."
2

bn Cerir, Tefsirinde ve bn Ebî Hatim, Tefsirinde Câbir b. Abdillah’dan

bildiriyor: Resûlullah (uilaiiehu »leyhi «Kellem) öyle buyurdu: "Yüce Allah: "Namaz

kulumla aramda iki ksma ayrdm ve kuluma istedii verilecektir" buyuruyor.

Kul: “Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur" dedii zaman, Yüce Allah:

"Kulum beni övdü" buyurur. Kul: "O, Rahman ve Rahim'dir" dedii zaman.

Yüce Allah: "Kulum beni yüceltti " buyurur. Öv%ü bana aittir ve (sûrenin

kalan ksm (dualar içeren ksm) kuluma aittir" buyurur .

3

Taberânî, M. el-Evsat’ta Ubey b. Ka'b'dan bildiriyor: Hz. Peygamber (saHaiiahu

aMi mailem) Fatiha Sûresini okuduktan sonra dedi ki: "Rabbiniz öyle buyurdu:

Âdemolu ! Sana yedi âyet indirdim. Bu ayetlerin üçü Benim, üçü senin, birisi

ise Benimle senin orandadr. Benim olan âyetler unlardr: "Hamd, Alemlerin

Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, Rahman ve Rahim'dir, Din Gününün

sahibidir."4 Benimle senin aranda olan ayet: "Ancak Sana kulluk eder ve

1 Mâlik (1/84, 85), Ebû Ubeyd (sh. 119), bn Ebî eybe (1/360), Ahmed 12/369, 13/231,

232, 16/25, 214, 215 (7406, 7836, 7837, 9932, 10319), Buhâri (72, 73, 75), Müslim (395/38-

41), Ebû Dâvûd (821), Tirmizî (2953), Nlesâî (908), bn Mâce (R38), bn Cerir (1/202), bn
Hibbân (776, 1788, 1795), Dârakutni (1/312), Beyhakî (2/39, 167, 375).

1
Dârakutni (1/312), Beyhakî (2/39,40).

3 bn Cerir (1/202, 203), bn Ebî Hatim 1/28 (19).

1
Fatiha Sur. 1, 2, 3.
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yalnz Senden yardm dileriz
"1

ayetidir. badet etmek sana. Yardm etmek ise

Bana aittir. Senin olan âyetler ise "Bizi doru yola eritir. Nimete erdirdiin

kimselerin yoluna; gazaba urayanlarn, ya da saptanlarn yoluna deil"

ayetleridir,"
3

pst-j» j»i ri
"Rahmân ve Rahim olan Allah'n adyla/' (Fatik» Sur. 1)

Ebû Ubeyd, bn Sa’d, Tabakalnda, bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvûd,

Tirmizî, bn Huzeyme, bnu’I-Enbâri, el-Mesâhif Dârakutnî, Hâkim, Beyhakî,

Hatîb ve bn Abdilberr, Kitabu'l-Besmele’de Ümmü Seleme’den bildiriyor:

Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem) Fâtiha Sûresini: "Rahman ve Rahim olan

Allah’n adyla. Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, Rahman

ve Rahim dir, Din Gününün sahibidir. Ancak Sana kulluk eder ve yalnz

Senden yardm dileriz. Bizi doru yola eritir. Nimete erdirdiin kimselerin

yoluna; gazaba urayanlarn, ya da saptanlarn yoluna deil" okurken

âyetler arasn keserek bir bedevinin bile sayabilecei ekilde okurdu. Allah' n

Resûlü (uiieiiBhu Bieyh vesellem) Besmele’yi bu sûreden bir âyet olarak sayd; ancak oru

dier sûrelerden bir âyet saymad.

bn Ebî Hatim, Taberânî, M. el-Evsat’ta, Dârakutnî, Beyhakî, Sünen'de

zayf isnâdla Bureyde’den bildiriyor; Resûlullah Mallahu aleyhi vesellem): "Sana,

Süleyman'dan sonra benden baka hiçbir peygambere nazil olmayan bir ayeti

veya sûreyi bildirmeden çkmayacam" buyurdu. Hz. Peygamber (sailaiiahu alevhi

vtttiiam) yürüyünce ben de peinden gittim, Mescid’in kapsna gelince ayann
birini Mescid’in eiinden darya atp, dieri ise içeride kalnca kendi

kendime: "Bana söylediini unuttu" dedim. Resûlullah mumu aleyhi «Meni) yüzüne

bana dönüp: "Namazda Kur'ân’a balarken ilk olarak neyi okuyorsun
?”

diye

sorunca, ben: "Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla." Karln» verdim.

Bunun üzerine Resûlullah Mallahu aleyhi «ssiiem): "te hudut" buyurduktan sonra

Mescitten çkt .
3

' Fatiha Sur. 4.

2
Taberânî, M. el-Evsat 6/279, 280 (6411). Hcysemî, Mecmau'z-Zevaid'de (2/1 12».

Heysem ravilerden Süleyman b. Erkam'n metruk olduunu söylemitir.

3 bn Ebî Hatim (9/2873), Taberânî (625), Dârakutnî (1/310), Beyhakî (10/62).
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bnu’d-Durays bildiriyor: bn Abbâs: “Rahman ve Rahim olan Allah'n

adyla" âyettir dedi.
1

Saîd b. Mansûr, Sünen’de, bn Huzeyme, Kitâbu'bBesmele'de ve Beyhakî

bn Abbâs'tan bildiriyor: eytan insanlardan -Beyhakî'nin lafz ise: “Irak

halkndan” eklindedir- Kur'ân'daki en büyük âyet olan: “Rahman ve Rahim

olan Allah'n adyla" ayetini çalmtr.
2

Ebû Ubeyd, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-mân ’da bn Abbâs'tan

bildiriyorlar “nsanlar, Allah'n Kitab'ndan, Süleyman b. Dâvûd dnda hiçbir

peygambere nazil olmayan bir âyetten gafil oldular. 9u ayet: “Rahman ve

Rahim olan Allah'n adyla" ayetidir.
3

Dârakutnî, zayf isnâdla bn Ömer'den bildiriyor: Allah'n Resûlü (uiiaiishu aleyhi

vesellem) öyle buyurdu: "Cibril bana vahiy getirdii zaman ilk olarak Besmeleyi

okurdu."*

Vâhidî, bn Ömer'den bildiriyor: “Besmele, her sûrede nazil olmutur/' 5

Ebû Dâvûd, Bez2 âr, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, el-Ma'rife’de bn

Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi veseiiem) kendisine (yeni sûrenin

baladna iaret eden) Besmele inene kadar sûrenin sona erdiini

bilemezdi. Bezzâr ve Taberânîu sözü de eklemilerdir: Besmele nazil olduu

zaman (önceki sûrenin) bittiini ve yeni sûrenin baladn anlard.
6

Hâkim ve Beyhakî, Sünen7
’de bn Abbâs'tan bildiriyor: Besmele nazil

oluncaya kadar Müslümanlar sûrenin bittiini bilmezlerdi. Besmele nazil

olduunda sûrenin bittiini anlarlard.

Ebû Ubeyd, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor: Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)

zamannda Besmele nazil olmadan sûrenin bittiini bilmezlerdi. Besmele

’ bnu'd-Durays (28)
1 Beyhakî (2/50).

J Ebû Ubeyd (sh. 115), Beyhakî (2328).

4 Dârakutnî (1/305).

5 Vâhidî (sh. 11)

‘ Ebû Dâvûd (788, Elbânî sahih kabul etti), Bezzâr 3/4U (2187), Taberânî 12/81- 82

(12544, 12545), Hâkim (1/231, hadisin sahih olduunu söylemitir) ve Beyhakî (1/513,

514, 705, 706)
7 Hâkim (1/232), Beyhakî (2/43).
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nazil oluu zaman önceki sûrenin bittiini ve yeni bir sûre baladn
anlarlard .

1

Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, u'abu'l-îmân’da bn Abbâs'tan bildiriyor

Resûlullah'a (sailaiahu aleyh w*e8em) Cibril gelip Besmeleyi okuduu zaman Allah'n

Resulü (saihiiahu aleyhi güllem) yeni bir sûrenin nazil olduunu anlard.

2

Beyhakî, u'abu'l-îmân’da ve Vahidî, bn Mes'ûd’dan bildiriyor: Besmele

nazil olmadan iki sûrenin nerede birbirinden ayrldn bilmezdik .

3

Beyhakî, u'abu'l-îmân'da bildiriyor: bn Ömer namazda Besmeleyi okur

ve sûreyi bitir(ip yeni bir sûreye geçece)i zaman yine Besmele'yi okurdu ve:

"Besmele, mushafta okunmas için yazlmtr" derdi .

4

Dârakutnî Ebû Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah Meiiahu aleyh wuiiem) öyle

buyurdu: "Cibril bana namaz öretti. Kalkp tekbir getirdi, sonra açktan

okuduu her rekatta Besmeleyi okudu/"3

Sa'lebî bildiriyor: Ali b. Zeyd b. Cud'ân der ki: Abdullah b. Abbâs, Abdullah

b. Ömer ve Abdullah b. ez-Zübeyr kraate açktan Besmele okuyarak

balarlard.

Sa'lebî, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Mescid'de Resûlullah (dhihhu heyh m*üwn)

ile beraberken bir adam namaz klmak için girdi ve namaza istiâze (Eûzü) ile

baladktan sonra: “Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur"6 dedi.

Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi vesdiem) adamn dediini duydu ve:
"
Be adam! Namazn

bozdun. Besmelenin Fâtiha Sûresinden olduunu, onu terk edenin bir ayeti terk

etmi olacam, Fatiha'dan bir ayeti terk edenin de namaznn bozulacam

bilmiyor musun?" buyurdu.

Sa’lebî der ki: Hz. Ali, namazda Fâtiha Sûresine balayaca zaman

Besmeleyi okurdu ve: "Kim Besmeleyi okumazsa Fâtiha'y eksik okumu

olur” dedi. Yine Hz. Ali: "Besmele, Fâtiha Sûresinin tamamlaycsdr” derdi.

’ Ebû Ubeyd(sh. 1149.

1

Taberânî (12546), Hâkim (1/231), Beyhakî (2332).

3 Beyhakî (2333), Vâhidî (sh. 11).

* Beyhakî 82336).

s Dârakutnî (1/307). el-Azîm Âbâdî: "Senedi sâkttr" dedi.

6
Fâtiha Sur. 1
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Sa'lebî, Talha b. Ubeydillah'dar bildiriyor: Hz. Peygamber (saiBBhu »leyhi vncilem)

öyle buyurdu: "(Namazda) Besmeleyi terk eden Allah'n ayetlerinden birini

terk etmi olur."

âfî, el-Ûmm’de, Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî bildiriyor: Muâviye

Medine’ye gelip halka namaz kldrd ve Besmeleyi okumad, intikal

tekbirlerini de terk etti. Bunun üzerine Muhacirler ve Ensâr namaz bitince:

“Ey Muâviye! Namazndan m çaldn! Besmele ve tekbirler nerede?" dediler.

Muâviye daha sonra namaz kldnda Besmele'yi okudu ve secdeye gidecei

zaman da tekbir getirdi.’

Beyhakî, Zührî’den bildiriyor Besmele namazn sünnetlerindendir.

Besmeleyi namazda ilk defa içinden okuyan Amr b. Saîd b. el-Âs'tr ve bunu

Medine'de yapmtr. Amr utangaç biriydi.*

Ebû Dâvûd, Tirmizî, Dârakutnî ve Beyhakî bildiriyor: bn Abbâs der ki:

Resûlullah(*8iwWuBeyii«s8iiem) namazda okumaya Besmele ile balard.3

Bezzâr, Dârakutnî, Hâkim, ve Beyhakî bildiriyor: bn Abbâs der ki:

“Resûlullah(tiHdi*u8igyi* «idleri) namazda Besmele'yi açktan okurdu."4

Taberânî, Dârakutnî ve Beyhakî, u ’abu’l-îmân’da, Ebu't-Tufayl’dan

bildiriyor Ali b. EbîTâlib ve Ammâr'n öyle dediklerini duydum: “Resûlullah

(seiiaiiahü aleyhi «seiM vakit namazlarnda Fâtiha’y okurken Besmeleyi açktan

okurdu."5

1
afiî (1/108), Dârakutnî (1/311), Hâkim (1/233, hadisin sahih olduunu söylemitir),

Beyhakî (2/49, 50).
J Beyhakî (2/50).

3 Tirmizî (245), Dârakutnî (1/304), Beyhakî (2/47). Tirmizî hadisin zayf olduunu

söylemitir.

3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (526), Dârakutnî (1/303), Hâkim (1/208, hadisin sahih olduunu
söylemitir), Beyhakî (2/47) Beyhakî der ki: Hadis sahih ve illetsizdir. Zehebî: Abdullah

b. Amr' birden çok kiinin uydurmaclkla itham ettiini söyledi. bn Receb, Fethu'l-

Bâri'yc (6/412) bakn.
5 Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/109) geçtii üzere Taberânî, Dârakutnî (1/302, 303),

Beyhakî (2322). Heysemî, Amr b. imr ve Câbir el-Cu’fî’nin metruk olduunu söyledi.
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Taberânî, M. el-Evsafta, Dârakutnî ve Beyhakî, Nâfi'den bildiriyor: ibn

Ömer namazda Fâtiha Sûresini ve zamme sûre okuyaca zaman Besmeleyle

balard ve bunu Resûlullah'tan(salBBhuleyhi»estM duyduunu söylerdi.
1

Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî bildiriyor. Ebû Hureyre der ki: Hz.

Peygamber i«iaiB»jaieti«5jeiie) (namazda) Besmeleyi açktan okurdu.*

Dârakutnî ve Hâkim bildiriyor: Enes der ki: Resûlullah’n (saMishu aleyhi veseiism)

(namazda) Besmeleyi açktan okuduunu duydum.3

Dârakutnî, Hâkim, Beyhakî bildiriyor: Nuaym el-Mucmir der ki: Ebû

Hureyre'nin arkasnda namaz klarken Besmeleyi okuduktan sonra fâtiha

Sûresini okudu ve sûrenin sonunda "Âmîn" dedi, halk ta: "Âmîn" dedi. Her

secdeye vannda, kyama kalktnda tekbir getirirdi. Selam verdii zaman

da: "Canm elinde olana yemin ederim ki, içinizde namaz Resûlullah'n («luiahu

aleyhi vesîiion) namazna fazla benzeyen kii benim" derdi.
4

Dârakutnî bildiriyor: Ali b. EbîTâlib der ki: "Resûlullah (salieiBhu aleyhi «esefM Hem

Fâtiha’da hem zamme sûrede Besmeleyi açktan okurdu.”5

Dârakutnî, Ali b. Ebî Tâlib’den bildiriyor: Allah'n Resûlü (sailallehu aleyhi »esai.em):

"Namaz klacan zaman nasl okursun?" diye sorunca: “Hamd, Âlemlerin

Rabbi Allah'a mahsustur"
6
âyetinden balarm cevabn verdim. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vueiem}: "Besmeleyle bala" buyurdu. 7

Dârakutnî ve Beyhakî, u 'abu’l-îmân 'da bildiriyor: Câbir der ki: Resûlullah

(saHaiiahu aleyhi »eseiiemi bana: "Namaza kalktn zaman nasl okursun?" diye sorunca.

' Taberânî (841), Dârakutnî (1/305), Beyhakî (2/48), Heysemî Mecmau'z-Zevdid'de

(2/109) Ravilerden Abdurrahman b. Abdillah b. Ömer el-Amrî'nin çok zayf olduunu

söyledi.

1 Dârakutnî (1/307), Hâkim (1/232, 233, sahih kabul etti), Beyhakî (2/47).

3 Dârakutnî (1/308), Hâkim (1/233) Hâkim der ki: "Bu hadisi güvenilir kiiler rivayet

etmitir. îbn Receb ise hadisin sabit olmadn söyledi.

4 Dârakutnî (1/305, 306), Hâkim (1/232), Beyhakî (2/46, hadisin sahih olduunu

söylemitir) Hâkim, hadisin eyhaymn artna göre sahih olduunu söyledi ve Zehebî

de ona muvafakat etti. Dârakutnî hadisin sahih, ravilerin hepsinin güvenilir olduunu

söyledi.

5 Dârakutnî (1/302, sa b. Abdillah'n hadisleri terk edilmitir).

6
Fâtiha Sur. 1

1 Dârakutnî (1/302, ravilerden Ahmed b. el-Hasan el-Mukri güvenilir deildir).
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ben: "Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur"

1

âyetinden balarm

cevabn verdim. Resûlullah (saiiBiahij aJayh vbsbIIbui):
"
Besmeleyle bala" buyurdu .

3

Dârakutnî, Ibn Ömer’den bildiriyor: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem), Ebû

Bekr’in ve Ömer’in arkasnda namaz kldm; üçü de Besmeleyi açktan

okuyorlard .
3

Dârakutnî, Numan b. Beîr’den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vsseüem) öyle

buyurdu: "Cibril bam Kabe'nin yannda imam oldu ve Besmeleyi açktan

okuduk

Dârakutnî bildiriyor Bureyde der ki: Resûlullah'n Maiieiu aleyhi «seiiemj

Besmeleyi açktan okuduunu duydum .
5

Dârakutnî, Bedir savana katlan Hakem b. Umeyr’den bildiriyor:

Resûlullah’n (saiisitfu aleyhi vb*8Iwt) arkasnda namaz kldm, yats, sabah ve Cuma

namazlarnda Besmeleyi açktan okudu .

6

Dârakutnî, Hz. Âie’den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiishu aleyhi reseiM Besmeleyi

açktan okurdu .
7

Ebû Ubeyd bildiriyor: Muhammed b. Ka’b el-Kurazî der kî: Fâtiha Sûresi,

Besmeleyle birlikte yedi âyettir."
8

bn Ebî Hâtim, Tefsir'inde, Hâkim, Müstedrek’te, Beyhakî, u'abu'l-

îmân'da, Ebû Zer el-Herevî, FadâiVde ve Hatîb el-Badâdî Tarih’lrtde ibn

Abbâs’tan bildiriyor: Osman b. Affân, Resûlullah'a (saiiniBhu aleyhi veseiiem) Besmeleyi

sorunca, Allah'n Resûlü <saiiaiiahu aleyh vasellem): "O, Allah'n isimlerinden biridir.

Onunla; Allah'n sm-i A'zam' arasndaki yaknlk, gözün siyahyla beyaz

arasndaki mesafe kadardr" buyurdu .
9

1

Fâtiha Sur. 1

2 Dârakutnî (1/308), Beyhakî (2323). El-Azîm Âbâd der ki: Ravilerin arasnda Cehm
b. Osman vardr. Zehebî, bu kiinin bilinen biri olmadm, baz kiilerin ise bunu zayf

gördüünü söyledi.

3 Dârakutnî (1/305, ravilerden Ahmed b. sa hadis uydurandr).
4 Dârakutnî (1/309, ravilerden Ahmed b. Hammâd zayftr).
5 Dârakutnî (1/310).

6 Dârakutnî (1/310).

7 Dârakutnî (1/311), bn Adiy, el-Kâmil’de hadisin bu senetle batl olduunu söyledi.
8 Ebû Ubeyd (sh. 114).

9 bn Ebî Hatim 1/25 (5), Hâkim (1/552, hadisin sahih olduunu söylemitir, laztf

kend is inindir), Beyhakî (2327), Hatîb (7/313) bn Ebî Hâtim, el-lel (2029) adl eserinde
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bn Cerîr, bn Adiy, el-Kâmil'de, bn Merdûye, Ebû Nuaym, el-Hüye’de, bn
Asâkir, Târih Dmek’te ve Sa’lebî çok zayf bir senetle, Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildiriyor: Hz. Peygamber {satlaliafu «krhi «asallm) öyle buyurdu: "îsâ b. Meryem'i

annesi örenmesi için okula gönderdi. öretmen kendisine:

"Bismillahirrahmanrrahim, yaz" deyince, Hz. îsâ: "Bismillah nedir?" diye

sordu. Öretmen: "Bilmiyorum" cevabn verince, Hz. sa öyle dedi: "Be,

Allah'n Cemâli, Sin, Allah'n Yücelii, Mim, Mülkü demektir. Allah, bütün

ilahlarn lahdr. Rahman, Dünya ve âhirette merhamet eden, Rahîm ise

âhirette merhamet eden demektir."'

bn Ebî Hâtim, Cuveybir tarikiyle, Dahhâk’tan ayn rivayette bulunmutur.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor; bn Abbâs der ki: Cibril Resûlullah'a

(saiieiiahj aleyhi YBseiiem) ilk iniinde, ona öyle dedi: “Bismillahirrahmaninrahim" de ey

Muhammed.” bn Abbâs der ki: Cibril, “Bismillah" de, derken ona unu
demek istemitir. “Rabbin olan Allah' anarak oku. O, bütün yarattklar

tarafndan Ulûhiyyete ve Ubûdiyyete (ilah olarak kabul edilip ibadet

edilmeye) layktr. “Rahman ve Rahîm sözü ayn kökten Rahmet

sözcüünden türemitir. Rahîm, merhamet etmek istediklerine kar

yumuak olan, azabn kat kat arttrmak istedii kiiye kar ise iddetli olan

demektir.

bn Merdûye, bn Abbâs'n: “Allah'n smi Âzam' Allah lafzdr" dediini

bildirir.

bn Ebî eybe, Buhârî, Tarih*inde, bnu'd-Durays, Fadâil ’de ve bn Ebî

Hâtim bildiriyor: Câbir b. Zeyd der ki: “Allah'n sm-i A’zam' Allah lafzdr.

Kurîân'n hepsinde her isimden önce onunla balandn görmüyor

musun?"3

babasnn bu hadis için münker dediini söyledi. Zehebî de el-Mîân'da (2/182) haberin

münker, hatta yalan olduunu söyledi.
1 bn Cprir 81/120), bn Adiy (1/299), Tefsir bn Kesir (1/33), Ebû Nuaym (7/251, 252),

bn Asâkir (47/373), bnu'l-Cevzî, el-Mevdûâfta (1/203, 204), hadisin uydurma olduunu
söylemitir.

1 bn Ebî Hâtim 1/25 (2).

3 bn Ebî eybe (10/273), Buhârî (1/209), bnu'd-Durays (150), bn Ebî Hatim 1/25 (3).

Lafz bn Ebî Hâtim'e aittir.
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bn Ebî eybe ve bn Ebi'd-Dünyâ, Kitâbu'd-Dua'da bildiriyor: a'bî der kî:

“Allah'n smiÂzam' «Yâ Allah», lafzdr."

1

bn Cerîr, Hasan(- Basrî)'nin: "Herhangi Rahman adn (Allah’tan bakas

için) kullanmak yasaklanmtr” dediini bildirir.

1

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)’nin: “nsanlar, Rahman adn (insanlar için)

kullanamazlar" dediini bildirir .

3

bn Ebî Hâtim, Dâhhâk’m: "Yüce Allah'n Rahman sfat, bütün

yaratlmlan kapsar, Rahim sfat ise sadece müminleri kapsar" dediini

bildirir/

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta bildiriyor: ibn Abbâs der ki: "Rahman,

yumuak demektir. Rahim ise nzk konusunda yarattklarna merhametli

davranp ihsanda bulunan demektir. Bu isimlerin ikisi de birbirinden

yumuaktr.”5

bn Cerîr bildiriyor: Atâ el-Horasanî der ki: "Allah’n bir ad da Rahman’dt,

Rahman ad bakas (Müseylemetu'l-Kez2âb) tarafndan kullanlnca,

tarafndan yüce Allah, kendisini Rahman ve Rahim sfatyla sfatlandrd.”

Bezzâr, Hâkim ve Beyhakî, DelâiVde (zayf senetle) bildiriyor: Hz. Âie der

ki: Babam bana: “Resûlullah'n (saiiaiiehu aleyhi vaelhm) bana örettii, Hz. sa'nn da

Havarilere örettiini söyledii, eer Uhud da kadar borcun olsa Allah'n bu

borcunu ödeyecei bir duay sana öreteyim mi?” diye sorunca, ben: “Evet"

karln verdim. Babam öyle dedi: "Ey gönüllerdeki keder ve hüznü

gideren, zor durumda olanlarn dualanna cevap veren ve dünyada da

âhirette de Rahmân ve Rahîm ismiyle muamele eden ve edecek olan RabbimI

Ancak Sen bana merhamet edersin, bana, senden bakasna ihtiyaç

duymayacam ekilde merhamet et” de .” 6

bn Ebî eybe, Abdurrahman b. Sâbit'ten bildiriyor: Resûlullah (»iaiiahu aleyh

resEletn)u sözlerle dua eder ve onlar insanlara öretirdi: "Ey gönüllerdeki keder

1 bn Ebî eybe (10/273).

1 bn Cerîr (1/134).

* bn Ebî Hâtim 1/26 (7), bn Ebî Hâtim; "Yüce Allah, Zâtn bu isimle adlandrmtr"
cümlesini de ekledi.

4 bn Ebî Hâtim 1/28 (20).

5 Beyhakî (82).

6 Bezzâr (3177), Hâkim (1/515), Beyhakî (6/171, 172). Heysemi, Mecmau'z-Zeoâid'de

(10/186) der ki: Ravilerden Hakem b. Abdillah el-Eylî metruktür.
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ve hüznü gideren, zor durumda olanlarn dualanna cevap veren ve dünyada da,

âhirette de Rahmân ve Rahîm ismiyle muamele eden ve edecek olan Rabbim!

Ancak Sen bana merhamet edersin, bana, senden bakasna ihtiyaç

duymayacam ekilde merhamet et.

Beyhakî, u'abul-îmân’da Mukâtil b. Süleymân tarikiyle, o da Dâhhâk’tan,

bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Hz. Peygamber (»isUata aleyhi nssibm) öyle

buyurdu: “ Yüce Allah bana, hiçbir nebi ve resule indirmedii bir sûre indirdi.

Allah öyle buyurdu: "Bu sûreyi (Fatiha iyi) kullarmla aramda iki ksma

ayrdm. Bu sûre Fatiha Sûresidir. Onun yansn bana, yansn onlara ayrdm.

Bir âyet ise benimle onlar arasnda müterektir. Kul: "Rahman ve Rahim olan

Allah'n adyla" dedii zaman Yüce Allah: "Kulum beni,
biri dierinden daha

yumuak olan iki isimle çard. Rahîm ismi, Rahmân'dan daha yumuaktr.

kisi de yumuaktr" buyurur. Kul: “Elhamdülillah (Hamd, Allah'a

mahsustur)" dedii zaman, Yüce Allah: "Kulum bana ükredip hamdetti"

buyurur. Kul: "Rabbii-Âlemîn (Alemlerin Rabbi)" dedii zaman, Yüce Allah:

"Kulum, Benim Âlemlerin Rabbi olduuma ahitlik etti" buyurur. Âlemlerin

Rabbi demek: nsanlann
, cinlerin, meleklerin, eytanlarn, dier mahlukatn ve

her eyin Rabbi ve yarattcs demektir. Kul: "O, Rahman ve Rahim'dir" dedii

zaman. Yüce Allah : "Kulum beni yüceltti" der. Kul: "Din Gününün sahibidir,

yani hesap gününün sahibidir" dedii zaman, Yüce Allah: "Kulum Hesap

gününün benden baka sahibi olmadna ahitlik etti" buyurur. Kul: "Din

Gününün sahibidir" dedii zaman "Beni övdü" buyurur. Kul: "Ancak Sana

kulluk ederiz" yani Allah'a ibadet eder, O'nun Tek olduuna ahitlik edenm

"ve yalnz Senden yardm dilerizf’ dedii zaman. Yüce Allah: «Bu, benimle

kulum arasndaki müterek ayettir. O, bana ibadet ediyor, ayetin bu ksm Bana

aittir. Betiden yardm diliyor. Âyetin bu ksm ise kulumundur ve bundan

sonra diledii verilecektir» buyurur."

Sûrenin devam öyledir: "Bizi doru yola eritir" Yani slam dinine ilet.

Çünkü slam dndaki, tevhîdî olmayan her yol doru deildir. “Nimete

erdirdiin kimselerin yoluna" Peygamberlerin ve Allah’n kendilerini slam

ve peygamberlikle nimetlendirdii müminlerin yoluna erdir. "Gazaba

urayanlarn, ya da saptanlarn yoluna deil." Kendilerine gazaplandn

Yahudilerin ve hidayetten sonra Allah'n dalalete düürdüü Hristiyanlarn

’ bn Ebî eybe (10/441).
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yoluna deil. Bunlar Allah’a isyan ettikleri için Allah kendilerine gazab etti ve

onlardan maymun ve domuza çevirip içlerinden tauta kullar kld. Bu kiiler:

"...ite onlar yeri en kötü ve doru yoldan en çok sapm olanlardr."

1

Bunlar dünyada saptm, âhirette ise Cehennemin en kötü yerinde

olacaklardr. Bunlar Müminlerin, Müminlerden ve onlarn takib ettii doru

yoldan sapmlardr. Resûlullah Miaiiahu alerji veseiM öyle buyurdu: "mam:

"Veleddâllîn" dedii zaman , siz: "Âmin" dahiniz. Allah sizin âmin demenize

icabet eder. Yüce Allah bana öyle buyurdu: "Ey Muhammedi Bu, senin,

ümmetinin ve dinine tâbi olanlarn Cehennemden kurtuluudur."

Beyhakî der ki: Hadisteki Rahman ve Rahim sfatlarnn ikisi de “rakîk”

yumuaktr; asl nüshada böyle geçmitir. Ancak bu kelimenin “Refik” dost

eklinde olmas gerekir. Refikte Allah'n isimlerindendir.*

bn Merdûye ve Sa'lebî bildiriyor: Câbir b. Abdillah der ki: Besmele nazil

olduu zaman bulut douya doru çekildi, rüzgar durdu, deniz cotu,

hayvanlar kulak verip dinledi ve eytanlar gökyüzünden kovuldular. Allah'n

zzetine yemin ederim ki hangi eye Besmele çekilirse Allah o eye bereket

verir.

Vekî ve Sa'lebî, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: “Kim, Allah'n kendisini on

dokuz Zebaniden kurtarmasn isterse Besmeleyi okusun ki, Allah her harfiyle

bir Zebaniye kar kendisine kalkan yapsn.”

Deylemî, Müsed el-Firdevs’te, bn Abbâs'tan merfû olarak bildiriyor:

"Öretmen çocua: «Bismillahirrahmanirrahim de» dedii zaman Allah,

öretmene, çocua ve çocuun anne babasna Cehennemden kurtulu beraati

yazar/'3

bnu's-Sünnî, el-Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle’de ve Deylemî Hz. Ali'den merfu

olarak öyle bildirirler:
"
Bir skntya dütüün zaman

“Bismillahirrahmanirrahim . Lâ havle velâ kuvvete illâ billahi'l -aliyyi' l-azim

1 Mâide Sur. 60.

1
Beyhakî (2362). Suyûtî der ki: Senedinde zayflk ve kopulduk vardr. Gördüüm

kadaryla hadiste bn Abbâs'n söylemedii, ama o söylemi gibi nakledilen lafzlar

vardr.
3 Deylemî (6597). Suyûti, el-Leâliu adl eserinde, hadisin uydurma hadis olduunu

söylemitir.
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(Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Güç ve kuvvet ancak Allah'a

mahsustur " de. Allah bununla diledii belalar (senden) uzaklatrr

Hafz Abdulkadir er-Ruhâvî, el-Erbaîn*de, hasen isnâdla Ebû Hureyre'den

bildiriyor: Allah'n Resulü (salUehu aleyhi reselim) öyle buyurdu:

"Bismillahirrahmânrrahîm ile balamayan her hayrl i, güdüktür/’

Abdürrezzâk, Musannefte ve Ebû Nuaym, el-Hilye’de Atâ'dan bildiriyor

Eekler gece anrd zaman: "Bismillahirrahmânirrahîm. Eûzü billahi mine’-

eytanr-racîm (Rahmân ve Rahîm olan Allah’n adyla. Kovulmu eytann

errinden Allah'a snrm)” deyiniz .

2

Ebu'-eyh, el-Azame’de, Safvân b. Süleym'den bildiriyor: Cinler,

insanlarn eyalan ve elbiselerini kullanrlar. Biriniz bir elbiseyi ald veya

koyduu üzerinden çkard zaman Besmele çeksin. Zira Allah'n ismi

(cinlerin ona dokunmasn engelleyen) mühürdür.*

Ebû Nuaym ve Deylemî, Hz. Âie'den bildiriyor: Besmele nazil olduu

zaman dalar salland. Hatta Mekke halk sarsnt sesini duydu. Ve:

"Muhammed dalara sihir yapt” dediler. Bunun üzerine Allah bir duman

gönderip dumanla Mekke halkn kaplad. Resûlullah (saMiahu aieyht «allan): "Kirr.,

inanarak Besmele'yi söylerse, dalar da onunla tebih ederler; ancak dalarn

tebihi duyulmaz" buyurdu.

Deylemî, bn Mes'ûd'dan bildiriyor: Resûlullah Uaiaiiahu aleyhi reselim) öyle

buyurdu: "Kim Besmele'yi okursa, Allah her harfine karlk dört bin sevap

yazar, dört bin günahm siler ve derecesini dört bin kat yükseltir.
”A

bn Ebî eybe, Buhârî, Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî, Sünen*de bildiriyor:

Enes b. Mâlik'e Resûlullah'n («iaiiahu aleyhi vasellem) kraati sorulunca: “Hz.

Peygamber (saiiaiiafm aiey+. vasellem) uzatlacak harfleri uzatarak okurdu” dedikten

sonra Besmeleyi okuyup: "Bismillah" kelimesini, "er-Rahmân" kelimesini ve

"er-Rahîm" kelimesini uzatrd” dedi .

5

' bnu's-Sünnî (336) ve Deylemî (8323). Lafz Deylemî'nindir.
J Abdürrezzâk (2140) ve Ebû Nuaym (3/315).

* Ebu'-eyh (1123).

Deylemî (5573).

5 bn Ebî eybe (2/520), Buhârî (5046), Dârakutnî (1/308), Hâkim (1/233) ve Beyhakî

(2/46).
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Hâfz Ebû Bekr el-Hatîb el-Badâdî, ei-Câmi'öe, Ebû Câfer Muhammed b.

Ali'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem}:
"
Besmele her Kitabn

anahtardr" buyurdu .

1

Hatîb, Câmi'de, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: iir kitab da olsa ilki

Besmele olmayan kitap faydaszdr.

2

bn Asâkir bildiriyor: Ömer b. Abdilaziz der ki: "iire Besmele yazlmaz.”

Hatîb bildiriyor: Zührî der ki: "Sünnete göre, iire Besmele yazlmaz.”*

bn Ebî eybe, Ebû Bekr b. Ebî Dâvûd ve Hatîb el-Badâdî, Câmi’de

bildiriyor: a'bî der ki: "Öncekiler, iirin bana Besmelenin yazlmasn kerih

görürlerdi.

4

Hâtîb, a'bî'nin öyle dediini bildirir: Öncekiler, iirin bana Besmele

yazlmamas konusunda icma etmilerdir.

5

Ebû Ubeyd ve bn Ebî eybe, Musannefte bildiriyor: Mücahid ve a’bî

cünüb olann Besmeleyi yazmasn kerih gördüler.

6

Ebû Nuaym, Tarih sbehân'da ve bn Eteh, el-Mesâhifte zayf isnâdla

Enes’ten bildiriyor: Resûlullah (ssiiaiishu aleyhi «seiismi öyle buyurdu: "Kim Allah'a

olan ta'ziminden dolay Besmele'yi tecvitli (uzatlmas gereken yerleri uzatarak)

yazarsa Allah onun günahlarn balar."7

Beyhakî, u’abu’l-îmân’da bildirir: Hz. Ali der ki: Bir adam Besmeleyi

okurken tecvid kurallanna uyduu için günahtan affedilmitir.

8

Es-SilefT, bn Abbâs'tan bildiriyor: Allah’n Resûlü (saiBlshu aleyhi «seM öyle

buyurdu: "
Besmeleyi, Sin harfini uzatmadan be harfini mim harfiyle

birletirerek ( ^ eklinde) yazma."

Hatîb, Gzm'de bildiriyor: Zührî der ki: Resûlullah Muiiahu aleyhi »eseiiem)

Besmelenin uzatlmasn (uzatlarak yazlmasn) yasaklamtr.

9

’ Hatîb (549).
1 Hatîb (548).

* Hatîb (547).

4 bn Ebî eybe (8/531), Hatîb (546).

5 Hatîb (546).
6 Ebû Ubeyd: sh. 101, 105) ve bn Ebî eybe (1/201).

7 Tarih sbehân (2/312).
8
Beyhakî (2667).

9 Hatîb (555).
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Hatîb ve bn Eteh, el-Mesâhifte bildiriyor: Muhammed b. îrîn, Besmeleyi

yazarken, (j.) harfini güzelce yazmadan (v ) harfiyle (r) harfinin yaknna

eklinde yazmay kerih görürdü.

Deylemî, Müsnei el-Firdevs'te ve bn Asâkir, Tarih Dimak'ta, Zeyd b.

Sâbit’ten bildiriyor Hz. Peygamber CsalBiiBhu aleyt «niteni) öyle buyurdu: "Besmeleyi

yazacan zaman Sîn harfini iyice belli et."'

Hatîb, el-Câmi’de ve Deylemî, Enes’ten bildiriyor: Allah'n Resulü (saiiaiisrRj ate/hi

vasBam) öyle buyurdu:
"
Biriniz Besmeleyi yazaca zaman "Rahman " kelimesini

uzatarak yazsn.
”

2

Deylemî bildiriyor: Muâviye der ki: Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi reselle*) öyle

buyurdu: "Ey Muâviye! Diviti hokkann önüne koy. Kalemin ucunu sivrilt. (v )

harfini doru çek. harfinin dilerini birbirinden ayr. Mim harfinin gözünü

kapal yapma, Allah Lafzm güzel yaz, Rahman lafzm(n nun harfini) uzat

Rahîm kelimesini de tccoidli (anlalr) yap. Kalemi sol kulana koy ki bu

hatrlaman için daha uygundur." 1

Hatîb, Matar el-Varrâk’tan bildiriyor: Muâviye b. Ebî Süfyân Resûlullah'n

(saltallahu aleyhi vesellem) kâtibiydi. Resûlullah (slBlahu aleyhi »esellem) ona (v) ve (o-) harflerini

birletirmesini, sonra onlan Mim harfine doru uzatmasn

eklinde), sonra (^ji ksmn ise ne yazarken, ne de okurken

uzatmamasn emretti.
4

Ebû Ubeyd bildiriyor: Müslim b. Yesâr Besmele'yi yazarken (o-) harfini

yazmayp (<*j) eklinde yazmay kerih görürdü.5

Ebû Ubeyd bildiriyor: bn Avn, bn Sîrîn'e Besmele'yi (^h) eklinde yaznca,

bn îrîn: “Yava ol, (j.) harfini yaz. Farknda olmadan kötü bir ey

yapmaktan saknnz" dedi.
6

1

Deylemî (1096), bn Asâkir (16/6). Elbânî, es-SIsiletu’d-Da'îfe'de (1737) zayf

olduunu söyledi.

1 Deylemî (8533).

3 Deylemî (8533).

4 Hatîb (557).

5 Ebû Ubeyd (sh. 115).
6
Ebû Ubeyd (sh. 116).
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bn Sa'd, Tabakât’ta, Cuveyriye b. Esmâ’dan bildiriyor: Ömer b. Abdilazîz,

Besmele’yi ) eklinde yazp (o-) harfini yazmayan bir kâtibini azletti.'

bn Sa’d bildiriyor: Muhammed b. îrîn Besmeleyi yazarken (v) harfini

yazp (,j.) harfini yazmadan (p) ile biletirmeyi kerih görür ve: “Bu ekilde

yaplmas iddetle yasaklanmtr” derdi .

1

Hatîb bildiriyor: Mu’âz b. Mu'âz der ki: Besmeleyi yazp (v) harfini

uzatarak Sîn harfini yazmaynca, Sevvâr elimi tutup: “Haan ve Muhammed

böyle yapmay kerih görürlerdi” dedi .
3

Hatîb bildiriyor Abdullah b. Sâlih der ki: Besmeleyi yazp (v) harfini

uzatnca Leys bunu kerih gördü ve: "Manay deitirdin” dedi. Yani bu

durumda (v) harfi Lam harfi gibi olur .
4

Ebû Dâvûd, Merâsîl’de, Ömer b. Abdilaziz'den bildiriyor: Resûlullah (saiirfahu

aleyhi vesdBu) bir yerdeki bir okula urad ve yanndaki çocua: "Bu nedir?" diye

sordu. Çocuk: “Bismillah” tr cevabn verince: "Allah böyle yapanlara lanet

etmitir. Besmeleyi gerektii yere koyunuz" buyurdu .
5

Hatîb, Tâli't-Tâlhîs'te Enes'ten merfu olarak bildiriyor: "Kim, üzerinde

Besmele yazan bir kâd Allah' Ta'zîm için, baslmasn diye yerden kaldrrsa

Allah katnda sddîklerden yazlr ve anne babas kâfir olsalar bile azablar

hafifletilir."
6

bn Ebî Dâvûd, el-Ba's’ta bildiriyor: Hâlid b. Hâlid b. Saîd b. el-Âs’n annesi

öyle der “Besmeleyi ilk yazan babamdr.”''

Sa’lebî, el-Kelbî tarikiyle Salih’ten, o da bn Abbâs’tan bildiriyor:

Resûlullah (sdleilahu aleyhi veseiiem), Mekke’de kalkp: "Bismillahirrahmânirrahîm"

deyince, Kureyliler: "Allah azn krsn” karln verdiler.

’ bn Sa'd (5/367).
1 bn sa'd (7/195).

3 Hatîb (554).

4 Hatîb (550).

5 Ebû Dâvûd (531).
6
Hatîb (274). Ravilerden Alâ b. Seleme hakknda bn Hibbân, et-Mecrûhm'de (2/185):

"rakllardan maklub (senedi ve metni yer deitirmi) hadisleri rivayet eder, güvenilir

ravilerden de uydurma hadisler nakleder. Bununla hiçbir durumda ihticac edilmez"

demitir.
7 bn Ebî Dâvûd (10).
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Ebû Dâvûd, MerâsîVde ve Nâsih'te, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor:

Resûlullah (sallaiiahii aleyhi reseline) Meke’de Besmele’yi açktan söylerdi ve Mekke

halk Müseyleme'yi “Rahman” diye çarrlard. Bu sebeple: “Muhammed,
Yemâme halknn ilahna davet ediyor” dediler. Bunun üzerine Aliah,

Resûlullah'a (ssiBiiahu aieyt» reseiiem) Besmele’yi gizli söylemesini emretti ve Allah’n

Resûlü (»iBahu aleyhi veseiiam) vefat edinceye kadar onu açktan okumad .

1

Taberânî, Saîd b. Cübeyr tarikiyle, Ibn Abbâs’tan bildiriyor Hz. Peygamber

(saiiaiiehu aleyhi «ailem) (namazda) Besmeleyi okuduu zaman mürikler onunla alay

edip: “Muhammed, Yemâme halknn ilahn anyor” derlerdi. Müseyleme’ye

“Rahman” ismi vermilerdi. Bu âyet indikten sonra Resûlullah'a (seiMaiu ieyt

vBsellem) Besmele'nin açktan okumamas emredildi .

1

Taberânî, Enes'ten bildiriyor: Hz. Peygamber (ssIMIbIiu aleyhi vesellem), Hz. Ebû Bekr

ve Hz. Ömer (namazda) Besmele’yi gizli okurlard .
3

bn Ebî eybe, Ahmed, Dârakutnî ve Beyhakî, Enes'ten bildiriyor

Resûlullah'n (sallaliahu deyh vasallem), Hz. Ebû BekrMn, Hz. Ömer'in ve Hz. Osmân’n

arkasnda namaz kldm, hiç birinin Besmele’yi açktan okuduunu

duymadm .

4

bn Ebî eybe, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Abdullah b.

Muaffel'in olundan bildiriyor Babam, (namazdayken) Besmeie’yi açktan

okuduumu duyunca öyle dedi: “Ey oul! Bu sonradan çkm bir eydir.

Resûlullah’n (sallaliahu aleyhi veseiiem) Hz. Ebû Bekr’in, Hz. Ömer'in ve hz. Osmân’n

arkasnda namaz kldm, hiç birinin Besmele’yi açktan okuduunu

duymadm ."5

Abdünrezzâk ve ibn Ebî eybe bildiriyor: ibn Abbâs der ki: (Namazda)

Besmeleyi açktan okumak, bedevilerin kraatidir .

6

’ Ebû Dâvûd, Merâsîl (35).

1
Taberânî, M. el-Kebîr (12245) ve M, el-Evsat (4756). Heysemî, Mecmau'z-Zevûid’de

(2/108) Ravilerin güvenilir olduunu söylemitir.

} Taberânî (739) ve Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (2/108) Ravilerin güveni.ir

olduunu söyledi.

4 bn Ebî eybe (1/411), Ahmed 20/199 (12810), Müslim (399/50), Dârakutnî (1/315) ve

Beyhakî 82/50, 51). Lafz onundur.
5 bn Ebî eybe (1/410), Tirmizî (244 hadisin hasen olduunu söylemitir), Nesâî

(907), bn Mâce (815) ve Beyhakî (2/52).

6 Abdürrezzâk (2605) ve bn Ebî eybe (1/411).



Âyet: 2 • "Elhamdülillah" Sözü 83

bn Ebî eybe, Hz. brâhim'den bildiriyor: mamn Besmeleyi açktan

okumas bidattir .

1

bnu'd-Durays, Yahya b. Atîk’ten bildiriyor: Hz. Haan: “Kur'ân'n bana

Besmeleyi yaznz ve surelerin aralanna çizgi çekiniz" dedi.

"Hamd, Allah'a aittir” (Fâtih* Sar. 2)

Abdürrezzâk, Musannefte, Hakîm et-TIrmizî, Nevâdiru'l-Usûl’âa
,
Hâtâbî,

el-arîb’de, Beyhakî, el-Edeb’de, Deylemî, Müsned el-Firdevs ’te ve Sa’lebî,

Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber (taiiaiiehu aleyhi me\\m) öyle

buyurdu: "Hamd, ükrün badr. Allah'a hamd etmeyen kul, Ona ükretmi

olmaz.
" 3

Taberânî, M. el-Evsafta, zayf senetle, Nevvâs b. Sem'ân'dan bildiriyor:

Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh mailem) devesi çalnnca: "Eer Allah, Onu bana geri

döndürürse Rabbime ükredeceim

"

dedi. Deve, aralannda Müslüman bir

kadnn bulunduu Arap kabilelerden birine gitti. Kadn deveyle kaçmay

düündü ve kabilenin dalgn olduu bir anda deveye binip onu sürerek

Medine'ye geldi. Müslümanlar deveyi görünce sevindiler ve onu Resûlullah'a

(sBBiahu aiffytn veuiiem) götürdüler. Hz. Peygamber (ssiisiiahu aleyhi mtiiem) deveyi görünce:

"Allah'a hamd olsun” dedi. Sahabe acaba Allah'n Resûlü (saiiaiiohu aleyhi mailem)

(ükür olarak) namaz klacak veya oruç tutacak m diye beklediler; ama

Resûlullah (»yiahu aleyhi veniiem) öyle bir ey yapmaynca (deveyi kaybedince

dediklerini) unuttuunu zannedip: "Ey Allah’n Resûlü! «Eer Allah, onu bana

geri döndürürse Rabbime ükredeceim» demitin" dediler. Bunun üzerine

Hz. Peygamber {soliailehu aleyhi veseiBu’:
"
Allah'a hamd olsun demedim mi!" karln

verdi .
3

bn Cerîr, Hâkim, Tarih Nîsâbûr’da ve Deylemî (zayf bir senetle)

sahabeden olan Hakem b. Ömer'den bildiriyor: Resûlullah (saiiaiieh» aleyhi mailem)

’îbn Ebî eybe (1/411).
1 Abdürrezzâk (19574), Beyhakî (s. h 459 (1029) ve Deylemî (2607).

3 Taberânî (1071).
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öyle buyurdu: "Eer: «Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur»’ dersen

Allah'a ükretmi olursun ve Allah sana (nimetlerini) arttrr."2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim bildiriyor: Ibn Abbâs der ki:

"Hamd, Allah'a mahsustur" sözü ükür sözüdür. Kul: "Hamd Allah'a

mahsustur" dedii zaman, Allah: "Kulum bana ükretti” buyurur.

3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs der ki:

"Hamd Allah'a mahsustur" sözü Allah'a ükür, boyun eme, nimetini,

hidayetini, yaratmasn ve buna benzer baka eyleri ikrar etme sözüdür .

4

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz. Ömer: "Sübhanallah ve lâ ilahe

illallah'n ne demek olduunu biliyoruz. "Elhamdülillah ne demektir?” diye

sorunca, Hz. Ali: "Allah'n, kendisi için raz olduu ve söylenmesini sevdii bir

kelimedir” cevabn verdi .

5

Beyhakî, u'abu'l-îmân’da Câbiriden bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaJiBhu atyti

meltem) öyle buyurdu: "Verilen nimete hamdetmek, kula verilen her nimetten

daha üstündür.
"6

Abdürrezzâk ve Beyhakî, u'abu'l-îmân’da, Hasan(- Basrî)’den bildiriyor:

Allah’n Resulü (saiiadahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu. "Kulun, Allah'n kendisine

verdii bir nimete hamdetmesi, o nimet ne olursa olsun (nimetten) daha

üstündür."

7

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, Enes'ten bildiriyor: Resûluliah («siiaiahu

aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "çindeki her eyiyle birlikte dünya, benim

ümmetimden bir kiinin elinde bulunsa daha sonra da bu kii «Hamd, Allah'a

mahsustur» dese, Bu sözü bütün bu nimetlerden daha faziletli olur."*

Ahmed, Müslim ve Nesâî, Ebû Mâlik el-E'ari'den bildiriyor Hz.

Peygamber Maiiahu aleyhi veseUam) öyle buyurdu: "Temizlik îmânn yansdr.

«Elhamdülillah» duas Mîzân', «Sübhânallâhi ve'l-hamdülillâh» sözleri ise, yer

ile gökler arasn sevap ile doldurur. Namaz nurdur; sadaka burhandr; sakr

1

Fatiha Sur. 2
2 bn Cerîr (1/136).

3 bn Cerîr (1/135, 136) ve bn Ebî Hâtim 1/26 (8).

4 bn Cerîr (1/135, 136) ve bn Ebî Hâtim 1/26 (8).

5 bn Ebi Hâtim 1/27 (12, 13).

6 Beyhakî (4404).

7 Abdürrezzâk (19575) ve Beyhakî (4405).
8
Tirmizî (2/267).
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aydnlktr. Kur'ân, senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan

(pazara çkar) nefsini satar; kimi onu âzâd, kimi de helak eder."

Saîd b. Mansûr, Ahmed, Tirmizî ve bn Merdûye Benî Süleym'den bir

adamdan bildiriyor: Resulullah (seyisini aleyh- reseiiem) öyle buyurdu: "Sübhanallah

Mizan'm yansn, Elhamdülillah tamamn doldurur. Allahuekber demek gök

ile yeryüzü arasn doldurur. Temizlik imann yans, oruç da sabnn yans

yansdr.'*

Tirmizî, Abdullah b. Amridan bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi neelisin)

öyle buyurdu: "Tebih Mizan'm yansn. Elhamdülillah sözü ise tamamn
doldurur. Lâ ilahe illallah sözü ise hiçbir engele taklmadan Allah'a ular."1

Ahmed, Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de, Nesâî, Hâkim, Ebû Nuaym, el-

Hilye’de ve Beyhakî, u'abu'l-îmân'da bildiriyor: Esved b. Serî et-Temîmî der

ki: "Ey Allah'n Resulü! Rabbime kendisiyle hamd ettiim kelimeleri sana

söyleyeyim mi?" dediimde, Resulullah (niUahu aleyhi veseM: "unu bil ki, Rabbin

Kendisine hamd edilmeyi sever" buyurdu .

3

bn Cerîr, Esved b. Serî’den bildiriyor: Hz. Peygamber tayttu aleyhi veselM öyle

buyurdu: "Allah katnda, Kendisine hamdetmekten daha sevimli bir ey yoktur.

Allah kendini övmü ve: "Hamd Allah'a mahsustur" buyurmutur."4

Beyhakî, Enes’ten bildiriyor: Resûlullah (saiyiahu aleyhi «mim öyle buyurdu:

"Teenni (ihtiyatl hareket etmek) Allah'tan, acele ise eytandandr. Mazeretleri

Allah'tan çok kabul eden yoktur. Allah'n Kendisine hamdedilmesinden daha

çok sevdii (baka bir) ey yoktur."*

bn âhîn, es-Sünne’de ve Deylemî, Âbân tarikiyle, Enes'ten bildiriyor: Hz.

Peygamber (saiisiialuBeyhivBSBiBfil öyle buyurdu: "Tevhîd, Cennet'in ücretidir. Hamd
ise her nimetin ücretidir. Bundan sonra insanlar Cemet(teki dereceledi

amelleri orannda paylarlar."
6

' Ahmed 30/219 (18287) ve Tirmizî (3519, hadis zayftr).
1

Tirmizî (3518, hadis zayftr).

3 Ahmed 24/352 (15586), Buhâri (342, 859, 861), Nesâî, el-Kübrâ (7745), Hâkim (3/614,

hadisin sahili olduunu söylemitir), Ebû Nuaym (1/46), Beyhakî (4365, 4366) Elbânî, es-

Slstletu'd-Da'tje'de (2922) zayii olduunu söyledi.
4 bn Cerîr (1/137).

5 Beyhakî, u'ab (4367).
6
Deyiemî (2233).
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Hatîb, Tâli't-Telhîs’te, Sâbit el-Bunânî tarikiyle Enes’ten bildiriyor:

Resûlullah (sBiiiahu Bieyhi reseiiem) öyle buyurdu: “
Tevhîd, Cennet'in ücretidir. Hamd

ise her nimete ükrünü ödemektir
."

Ebû Dâvûd, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân ve Beyhakl, Ebu Hureyre’den

bildiriyor: Allah'n Resûlü (Beiisllebu bIb^n reselisin) öyle buyurdu:
"Hamd ile

balamayan her i (cin sonu) kopuktur.
,n

Buhâri, el-Edebu'l-Müfred’de bildiriyor. bn Abbâs der ki: Biriniz aksrd
zaman: “Elhamdülillah" derse, melek: "Rabbilâlemin" der. Aksran:

“Elhamdulillahi Rabbilâlemin" derse, melek: “Yerhamukellah (Allah sana

merhamet etsin)” der .

3

Buhâri, el-Edebul-Müfred’de, bnu’s-Sünnî, et-Tbbu'n-NebevVde ve Ebû

Nuaym, et-Tbbu'n-Nebevî'de, Ali b. Ebî Tâlib'den bildiriyor: “Kim her

duyduu aksrmada: «Her hâl için, Âlemlerin Rabbine hamdolsun» derse, re

di, ne de kulak ans çeker."*

Hakîm et-Tirmizî, Vâsile b. el-Eska'dan bildiriyor: Allah'n Resûlü (sniiaiirfm bIbA

veseiefn) öyle buyurdu:
"Kim aksran kiiye daha önce: « Yerhamukellah» derse,

karn hastal ona zarar veremez."*

Hakîm et-Tirmizî, Mûsa b. Talha'dan bildiriyor. Yüce Allah, Hz. Süleyman'a

(BieyhiKBBm): “Birisi, yedi deniz ötesinden bile aksrsa Beni zikret" diye vahyetti .
5

Beyhakî, Hz. Ali’den bildiriyor: Allah'n Resûlü (»yiahu siayhi ntaiM ailesinden bir

askeri birlik gönderdi ve öyle dedi: "Allahm! Eer onlar bana salim bir

ekilde geri döndürürsen Sana hakkyla ükretmek bana borç olsun." Fazla

geçmeden salim bir ekilde geri döndüklerinde Resûlullah (salbllehu Beyhi mailemi:

"Nimetleriyle bizi kaplayan Allah'a hamdolsun " dedi. Ben: “Ey Allah’n

Resûlü! Sen: «Eer onlan bana salim bir ekilde geri döndürürsen Sana

hakkyla ükretmek bana borç olsun» demedin mi?" diye sorduumda:

"Yapmadm m?" karln verdi .

6

1

Ebû Dâvûd (4840), Nesâî, el-Kübrâ (10328), bn Mâce (1894), bn Hibbân (1, 2) vi

Beyhakî (3/208, 209)
3
Buhâri (920).

5 buhâri (926).

4 Hakîm (2/81).

s Hakîm 1/141 (500).
6
Beyhakî, u'ab (4390).
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bn Ebi’d-Dünya, Kitâbu’-ükr*de, bn Merdûye ve Beyhakî, Sa'd b. shâk

b. Ka'b b. Ücra tarikiyle, babasndan, o da dedesinden bildiriyor: Resûlullah

(ssiiBiiahu aleyhi reseiiem) Ensaridan bir birlik yollad ve: "Allah onlar salim bir ekilde

ganimetle geri döndürürse,
Allah'a ükretmek üzerime borç olsun" dedi. Fazla

geçmeden ganimetlerle geri döndüklerinde, sahabeden bazlar: "Senin:

«Allah onlar salim bir ekilde ganimetle geri döndürürse, Allah'a ükretmek

üzerime borç olsun» dediini duyduk" dedi. Hz. Peygamber (»faiMu aleyhi «seM:

"ükrettim. (Döndükleri zaman): «Allahm! ükür olarak hamd yalnz Sanadr.

Yalnz Senin fazlndan verdiklerine minnet duyulur» dedim" buyurdu .

1

Ebû Nuaym, el-Hilye’de ve Beyhakî, Cafer b. Muhammed'den bildiriyor:

Babam katrn kaybedince: "Eer Allah, katrm geri dönderirse, Allah'a raz

olaca ekilde hamdedeceim" dedi. Çok geçmeden, eeri ve yularyla

katrn kendisine getirdiklerinde, katra bindi ve gökyüzüne bakp sadece:

"Elhamdülillah" dedi. Kendisine (katr kaybettiinde söyledii) söylenince:

"Geriye bir ey braktm m? Bütün hamdin sadece Allah’a ait olduunu

söyledim (yal)” karln verdi.*

Beyhakî, Mansûr tarikiyle, Hz. brâhim'den bildiriyor: "Elhamdülillah,

sözünün sevab en fazla verilen sözdür” denir.*

Ebu'-eyh ve Beyhakî, Muhammed b. Harb'den bildiriyor: Süfyân es-Sevrî

öyle dedi: "Allah’a hamdetmek zikir ve ükürdür. Ondan baka hem zikir,

hem de ükür olan baka bir ey yoktur .”4

bn Ebi'd-Dünya ve Ebû Nuaym el-Hiiye’de bildiriyor: Abdullah b. Amr b.

el-Âs der ki: "Kul: «Sübhânallah» derse, bu yaratlmlarn duasdr. Eer:

«Elhamdülillah» derse, bu, kulun, bundan baka bir eyle Allah’a

ükredemeyecei bir kelimedir. Eer: «Lâ lahe illallah» derse, bu,

söylenmeden, Allah'n kulun hiçbir amelini kabul etmeyecei bir kelimedir.

Eer: «Allahu Ekber» derse, gökle yer arasn (sevapla) doldurmu olur. Eer:

«Lâ havle velâ kuvvete illâ billah» derse, Yüce Allah: «Müslüman olup teslim

oldu» buyurur.”5

’ bn Ebi'd-Dünya (sh. 35 (105), Beyhakî, $u'ob (4391).
1

Ebû Nuaym (3/186), Beyhakî, u’ab (4392).

J Beyhakî, u'ab (4393).
4
Beyhakî, u’ab (4457).

5 El-Hilye (9/17).
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Âlemlerin Rabbi" (Fatih* sur. 2)

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

Hâkim bildiriyor. bn Abbâs der ki: "...Alemlerin Rabbi..." ayetindeki

“Âlemler" cinler ve insanlar demektir.'

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr bildiriyor; Mücâhid der ki: "...Alemlerin

Rabbi..." ayetindeki "Âlemler" cinler ve insanlar demektir .

2

bn Cerîr, Saîd b. Cübeyriden ayn rivayette bulunmutur .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor bn Abbâs der ki: "...Alemlerin

Rabbi..." ayetindeki "Âlemleri', bütün yaratlmlar, gökler ve içindekiler,

yerler ve içindekiler ve bu ikisi arasnda bilinen ve bilinmeyen mahlûkattr.*

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdru 'l-Usûl’da, Ebû Ya'lâ, Müsned’de, bn Adiy, el-

KâmiFde, Ebu'-eyh, el-Azame’de, Beyhakî, uabu'l-îmân’da ve Hatîb,

Târih’inde (zayf senetle) bildiriyor: Câbir b. Abdillah der ki: Hz. Ömer'in

halife olduu yllardan birinde çekirgeler azalnca, bunun sebebini sordu;

ama kimse bir sebep söyleyemedi. Buna üzülen Hz. Ömer bir süvariyi

Yemen'e, bir süvariyi am’a üçüncüsünü de Irak’a, çekirge görüp

görmediklerini sormak için yollad. Yemen tarafna giden süvari yanna bir

avuç çekirgeyle dönüp önüne koydu. Bunun üzerine Hz. Ömer tekb'r

getirdikten sonra öyle dedi: Resûlullah'n (saiieiihu BByhi mailsin) öyle

buyurduunu duydum: “Allah, bin ümmet yaratmtr. Bunlarn alt yüzü

denizde, dört yüzü karadadr. Bu ümmetlerden ilk helak olacaklar çekirgelerdir.

Onlar helak olunca ipi kopmu boncuklar gibi dier ümmetler de ard ardna

helak olacaklardr."5

’ bn Cerîr (1/145), bn Ebî Hâtim 1/28 (18) ve Hâkim (2/258, hadisin sahih olduunu
söylemitir).

1 bn Cerîr (1/146).

’ bn Cerîr (1/146).

“ bn Cerîr (1/145), bn Ebî Hâtiml/27 (14).

* Hakîm (2/12), bn Adiy (5/1990), Ebû Ya'lâ; "7/322), Ebu'-eyh (1302), Hatîb

(11/217, 218). Heysemî, ravilerden Ubbeyd b. Vâkid el-Kaysî'nin zayf olduunu söyledi.
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bn Cerîr bildiriyor: Katide der ki: "...Âlemlerin Rabbi..." ayetindeki

“Âlemler" yaratlmlardan her snf bir âlemdir.

1

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Tubey’ el-Himyerî’den bildiriyor: Âlemler, bin

ümmettir. Bunlarn alt yüzü denizde, dört yüzü ise karadadr.
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Ebu'l-Âliye, "...Alemlerin Rabbi..."

ayetindeki “Âlemler" hakknda öyle dedi: "nsanlar bir âlem ve cinler bir

âlemdir. Bunlann dnda meleklerden on sekiz bin âlem vardr. Yeryüzünün

dört buca vardr. Bu bucaklardan her birisinde üç bin be yüz âlem vardr.

Ayrca Allah bunlan ibadeti için yaratmtr."

3

Sa’lebî, ehr b. Haveb tarikiyle, Ubey b. Ka'b'dan bildiriyor: "Âlemler,

meleklerdir ve on sekiz bin melektir. Dört bin be yüzü doudadr, ayn

sayda melek batda, yine dört bini üçüncü yönde, dört bin de dördüncü

yöndedir. Bunlardan her bir melekle beraber saylarn ancak Allah'n bildii

yardmclar vardr."

Ebu’-eyh ve Ebû Nuaym, el-Hlye’de bildiriyor: Vehb (b. Münebbih) der

ki: "Allah’n, on sekiz bin âlemi vardr. Dünya, bu âlemlerden bir tanesidir.
,H

"0, Rahman ve Rahim dir." (FâüU sur . 3)

Abd b. Humeyd, Matar el-Verrâk tarikiyle bildiriyor: Katâde öyle der:

"Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur."5 âyetindeki âlemlerden kast,

yaratlmlardan bildirilmi olanlardr. "0, Rahman ve Rahîm'dir"
6

ayetiyle

Allah, kendisini övmütür. "Din Gününün sahibidir."
7 Din günü demek,

yaratlmlardan hesap sorulaca gün demektir. "Ancak Sana kulluk eder ve

yalnz Senden yardm dileriz"
8
âyetiyle Yüce Allah, kendine iaret etmitir.

1 bn Cerîr (1/146).
1 bn Ebî Hâbm 1/27 (16), Ebu'-eyh (949).

3 bn Cerîr (1/147), bn Ebî Hâtim 1/27 (15).

3 Ebu'-eyh (950), Ebû Nuaym (4/70).

5 Fatiha Sur. 2
6
Fatiha Sur. 3

7
Fatiha Sur. 4

8
Fatiha Sur. 5
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“Bizi doru yola eritir'" âyetindeki “Sirâtu'l-Müstakîm” doru yol demektir.

“Nimete erdirdiin kimselerin yoluna; gazaba urayanlarn, ya da saptanlann

yoluna deil.”
2

Nimet verilenlerin yolu demek: Peygamberlerin yolu

demektir. Gazaba urayanlar Yahudiler, dalaletten olanlar ise

Hristiyanlardr.”

Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî bildiriyor: Ümmü Seleme der ki: Hz.

Peygamber (saiiaiiirfuai5yhi«ttiiem) namazda "Bismillahirrahmanirrahim" deyip bunu

bir âyet sayd. "Elhamdü lillahi rabbil-âlemin" ayetini okuyup ikinci âyet

sayd. "Errahmanir rahim" ayetini okuyup üçüncü âyet sayd. "Mâliki

yevmiddin" ayetini okuyup dördüncü âyet sayd. Ve eliyle be parman bir

araya getirerek: "lyyake na'büdü ve iyyake nesteîn" ayetini okuyup, bunun

iaretle beinci âyet olduunu belirtti.
3

fji

"Din gününün sahibidir," (F&uka Sur. 4)

Tirmizî, bn Ebî Dâvûd, cl-Mesâhfte ve bnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte

bildiriyor: Ümmü Seleme der ki: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «seiM Fâtiha

Sûresinin bu ayetini elif harfi olmadan (,>>i dii) eklinde okurdu.
4

bnu'l-Enbârî bildiriyor Enes der ki: Resûlullah (satoiBhu aleyhi vesHImi), Hz. Ebû

Bekr, Hz. Ömer, Talha, Zübeyr, Abdurrahmân b. Avf ve Muâz b. Cebel, bu

ayeti, (jjÛji viLu) eklinde okudular.

Ahmed, Zühd'de, Tirmizî, bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte ve bnu'l-Enbârî, el-

Mesâhifte bildiriyor Enes der ki: Hz. Peygamber im**^ »«efem), Ebû Bekr,

Hz. Ömer ve Hz. Osmân, bu ayeti, dJU) eklinde okurlard.5

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte, Sâlim tarikiyle, babasndan

bildiriyor: Hz. Peygamber (sal lata deyhi »eseiiem), Ebû Bekr, Hz. Ömer ve Hz. Osmân.

bu ayeti, (jjjj dUU) eklinde okurlard.’

1

Fatiha Sur. 6
1

Fâtiha Sur. 7
3 Dârakutnî (1/307), Hâkim (1/232), Beyhakî (2/44). Lafz Beyhakî'nindir.

4 Tirmizî (2927) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 94). Hadis sahihtir.

5 Tirmizî (2928) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 92) hadis zayftr.
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Vekî, Te/sîriinde, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd ve olu, el-Mesâhifte,

Zühri'den bildiriyor: Resûlllah (sbIIbIIbIiu aleyhi vemUem), Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer, Hz.

Osman ve dier halifeler, bu ayeti, (ç^jJI (y ^U) eklinde okudular. Bu ayeti,

diS) eklinde ilk okuyan Mervân b. el-Hakem’dir.

Abdürrezzâk, Tefsîr
3
inde, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Dâvûd, bnu'l-

Müseyyeb'den bildiriyor: Resûlullah (salia’lahu aleyhi vesellem), Hz. Ebû Bekr ve Hz.

Ömer, bu ayeti, (^ÂJi dJU) eklinde mim harfini uzatarak okurlard. Bunu,

(illi) eklinde ilk okuyan Mervân b. el-Hakem'dir.

bn Ebî Dâvûd ve Hatîb, bn ihâb tarikiyle Saîd b. el-Müseyyeb ve Berâ b.

Âzib'den bildiriyor: Resûlullah (»iaiiahu aleyhi mailemi, Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer, bu

ayeti, (jj jj fy dJU) eklinde okudular .

2

bn Ebî Dâvûd, bn ihâb’dan bildiriyor: Hz. Peygamber (sBiisiiBht alayhi vesdiem),

Ebû Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osmân, Muâviye ve olu Vezîd, bu ayeti, ( fy dJU

^jj) eklinde okurlard.

bn ihâb der ki: Bu ayeti, (eLU) eklinde ilk okuyan kii Mervân b. el-

Hakem'dir.
3

bn Ebî Dâvûd ve bnu'l-Enbâri bildiriyor: Zührî der ki: Resûlullah (saiiaiishu aleyhi

»Bseliam), bu ayeti (jjlli çy tiUlo) eklinde okurdu. Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer, Hz.

Osmân, Talha, Zübeyr, Ubey b. Ka’b, bn Mes'ûd ve Muâz b. Cebel de ayn

ekilde okurlard.

bn Ebî Dâvûd ve bnu’l-Enbâri, Enes’ten bildiriyor: Resûlullah'n Mnibh, aleyhi

vesdiem), Hz. Ebû Bekr’in, Hz. Ömer'in, Hz. Osman'n ve Hz. Ali'nin arkasnda

namaz kldm, hepsi de bu ayeti, (jjJi dJU) eklinde okurlard .
4

bn Ebî Dâvûd, bn Ebî Miileyke tarikiyle bildiriyor: Resûlullah’n {saiisiBhu aleyhi

veseM zevcelerinden biri, Hz. Peygamberim (sailaiiahu aleyhi vesellem), bu ayeti, ( dJU

jjâ) eklinde okuduunu söylemitir .
5

’ Saîd b. Mansur, (Tefsir 169) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 92).
1
ibn Ebî Dâvûd (sh. 93) ve Hatîb (13/210).

J bn Ebî Dâvûd (sh. 93).

4 bn Ebî Dâvûd (sh. 93).

5 bn Ebî Dâvûd (sh. 95).
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bn Ebî Dâvûd, bnu’l-Enbârî, Dârakutnî, cl-Efrâd’da ve bn Cumey’,

Mu'cetn'de bildiriyor: Ebû Hureyre der ki: Hz. Peygamber (sdiaiiBu bMii «enlM bu

ayeti, (,> jj dJli) eklinde okurdu .

1

Hâkim), Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah (saiisiiahu aleyhi vesilem) bu ayeti,

(^Iji
fj;

juu) eklinde okurdu.
2

Taberânf, el-Mu'cemu'l-Ketnr'de bildiriyor: bn Mes'ûd, Resûlullah'a (saiiallhu

aleyhi vesdiem) bu ayeti, (jjl ^ dili) eklinde mim harfini uzatarak, (... &

ffijlc ...)
3 ayetindeki {£) kelimesini de esreli olarak okudu .*1

Vekî, Firyâbî, Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansur, Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir

bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb, bu ayeti, (öjÛJI ^ dJU) eklinde mim harfini

uzatarak okurdu .

5

Vekî ve Saîd b. Mansûr bildiriyor: Ebû Klâbe der ki: Ubey b. Ka’b, bu ayeti,

(jjjjl^ dJU) eklinde okurdu .

6

Vekî, Firyâbî, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Dâvûd bildiriyor Ebû Hureyre, bu

ayeti, (^jj dJU) eklinde mim harfini uzatarak okurdu .

7

Abd b. Humeyd, Ebû Ubeyde'den bildiriyor: Abdullah (b. Mes’ûd), bu

ayeti, (jjjj$ dJli) eklinde okurdu.

bn Cerîr ve Hâkim, bn Mes'ûd ve baz sahabenin: Din günü’nden kastn,

hesap günü olduunu söylediini bildirmitir .

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor. bn Abbâs, “Mâlik" sözüyle ilgi i

olarak öyle dedi: O gün Allah’tan baka hiç kimse hükmetme yetkisine sahih

olamayacaktr. Din günü’nden kast ise, yaratlmlann hesaba çekilecei

’ bn Ebî Dâvûd (sh. 92, 94).

J Hâkim (2/232).

1 Fâtiha Sur. 7
4 Taberânî (10067), Heysemî, Mecmuu'z-Zevûid'de (6/311) ravilerden Fayyâd b

Gazvân'n zayf olduunu ve raviler içinde tanmad kiilerin olduunu bildirmitir.

5 Saîd b. Mansûr, {Tefsir 170, 172).

6 Saîd b. Mansûr, ( Tefsir, 171).

7 îbn Ebî Dâvûd (sh. 94).

* bn Cerîr (1/158) ve Hâkim (2/258, hadisin sahih olduunu söylemitir).
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kyamet günüdür. O gün Allah yarattklarndan hayr yapanlara mükâfat,

günah ileyenlerden ise affettikleri dndakilere ceza verecektir.'

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildiriyor: Katâde, "Din günü"

hakknda: "Allah'n, kullan amellerinden hesaba çekecei gündür” demitir .

2

Ebû Dâvûd, ve Hâkim bildiriyor: Hz. Âie der ki: Sahabe, Resûlullah'a (sllalletu

aleyhi vesaiiem) kuraklktan ikayet edince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi rtsaiiBm) bir minber

hazrlamalann emreti. Minber namazgâha konuldu ve Hz. Peygamber Mallahu

aleyhi vesellem) (yamur duas için) çkmak üzere sahabeye bir gün tayin etti.

Resûlullah (nllaiishu «layhi vetaikm) güne doarken çkp minbere oturdu, tekbir

getirip hamdettikten sonra öyle dedi:
"
Memleketinizde kuraklk olduundan,

yamurun geciktiinden ikâyet ettiniz. Hâlbuki Allah size dua etmenizi

emretmi ve duanza icabet edeceini vaad etmitir." Sonra Allah'n Resûlü

(saiisüehu aleyhi vesellem) öyle devam etti: "Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a

mahsustur. O Rahman ve Rahîm'dir, Din Gününün sahibidir .
3 Allah'tan

baka ilal yoktur ve O, dilediini yapar. Allahm! Sen Allah’sn. Senden baka

ilah yoktur, Sen hiç bir eye muhtaç olmayansn. Bizler ise muhtaç kimseleriz.

Bize yamur indir ve indirdiin eyde de bize uzun bir zamana kadar kuvvet ve

kifayet ver. " Ebû Dâvûd der ki: Hadis tek kanda sahip ve senedi ceyyiddir.

Medine halk bu ayeti ^ dii) eklinde okurlar. Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi

vesellem) bu hadiste ayn ekilde okuduu için bu hadis kendilerine delil tekil

etmektedir.
4

V5JJ -LiJ BlJ
/ *

"Ancak Sana kulluk eder ve yalnz Senden yardm dileriz/'

(Fatiha Sur. 5)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "Ancak Sana kulluk eder

ve yalnz Senden yardm dileriz" ayeti hakknda öyle dedi: Ey Rabbimiz,

' bn Cerîr (1/158), bn Ebî Hatim 1/29 (24, 25).
1 bn Cerîr (1/158).

) Fatiha Sur. 2, 3, 4
4 Ebû Dâvûd (1174), Hâkim (1/328, hadisin sahih olduunu söylemitir) ve Beyhakî

(3/349).
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bakasn deil, sadece Seni tevhid eder, Senden korkar ve Seni dileriz. Sana

itaat etmede ve bütün ilerimizde Senden yardm dileriz.
1

Vekî ve Firyâbî bildiriyor: Ebû Rezîn el-Esedîder ki: Hz. Ali (jiii) ve fesLÜ)

kelimelerini ötreli olarak okudu. Hz. Ali, Kureyli ve fasih Arapça(y iyi)

konuan biriydi.

Hatîb, Tarihinde bildiriyor: bn Rezîn der ki: Hz. Ali, (diî) kelimesini

hemzeli, uzatarak ve eddeli olarak okumutur. 2

Ebu'l-Kâsm el-Beavî, el-Bâverdî, Ma’rifetu's-Sahabe'de, Taberânî, el-M.

el-Evsafta ve Ebû Nuaym, Delâil'de, Enes’ten, o da Ebû Talha'dan bildiriyor

Resûlullah (saiiaiishu aleyhi me\\em) ile bir gazvedeyken, dümanla karlanca öyle

dediini duydum: “Ey Din gününün sahibi! Ancak sana ibadet eder ve yalnz

Senden yardm dileriz Bu duadan sonra düman askerlerinin önlerinden ve

arkalarndan melekler tarafndan vurularak yere serildiini gördüm.3

l>â3l ÜJ!

"Bizi doru yola eritir." (KâtiU Sur. 6)

Hâkim, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Hz. Peygamber (sallaliahu aleyhi vesellem), (jol>!ll)

kelimesini (go) harfiyle okumutur.4

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tari/'inde ve bnu'l-Enbârî

bildiriyor: bn Abbâs (W>L)i üjÂi) ayetini, (Joij—n) eklinde okumutur.5

bnu’l-Enbârî bildiriyor: Abdullah b. Kesîr, (±>>Jl) kelimesini (,>*) harfiyle

okumutur.

bnu’l-Enbârî, Ferrâ’dan bildiriyor: Hamza bu kelimeyi (Li;>ji) eklinde, (3)

harfiyle okumutur. Ferrâ der ki: Bu ive, Uzra, Kelb ve Beni'l-Kayn n
ivesidir.

1 bn Cerîr (1/159) ve bn Ebî Hatim 1/29 (27, 30).

1 Hatîb (5/324).

3 Taberânî (8163) ve Ebû Nuaym (386). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (5/328)

Ravilerden Abdusselam b. Hâim’in zayii olduunu söyledi.

4 Hâkim (2/232, hadisin sahih olduunu söylemitir), Zchebî'yi hadis göre sahih

olmayp, brahim b. Süleyman hakknda tenkitler vardr.

5 Saîd b. Mansûr (Tefsir 175) ve Buhâri (2/173)
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bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Abbâs: “Bizi doru yola eritir” ayeti

hakknda: “Bize hak olan dinini ilham et” manasndadr” demitir.

1

bn Cerîr bildiriyor: bn Abbâs: “Bizi doru yola eritir” ayeti hakknda der

ki: Bize hidayet yolunu ilham et, manasndadr. Bu yol erilii olmayan

Allah'n yoludur.

2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Srat, yol

demektir.
3

Vekî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr Mehâmilî, £mâi"de ve Hâkim, bildiriyor:

Câbir b. Abdillah, âyetteki yoldan maskadn slam olduunu ve bu yolun

gökle yer arasndaki mesafeden daha geni olduunu söylemitir .

4

bn Cerîr bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Doru yoldan maksat slam’dr.”5

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu’-eyh, Hâkim, bn
Merdûye ve Beyhakî u'abu'l-îmân’da bildiriyor: Nevvâs b. Sem’ân der ki:

Resûlullah (ssfBBhu aleyhi meltem) öyle buyurdu:
"
Allah dosdoru yoluna dair bir

mesel sundu. Yol boyunca iki duvar, duvarlarda açk kaplar ve kaplar üzerinde

de örtüler vardr. Yolun banda ve üzerinde bir çama daima öyle çarr:

«Ey insanlar! Topluca yola giriniz ve ayrlmaynz.» Baka bir çana ise

yolun üstünden seslenir. nsan o kaplardan birini açmak istedii zaman, bu

çana: « Yazklar olsun sana! Onu açma! Eer o kapy açacak olursan ondan

içeri girersin » Yol, slam'dr ki duvar, Allah'n çizdii snrlardr. Açk

kaplar, Allah'n haram kld eylerdir. Banda çaran kii, Allah'n Kitab,

yolun üstünden çaran da, Allah'n, her müslümann kalbine koyduu

nasihatçsdr."6

Vekî, Abd b. Humeyd, bn Cerîri bnu’l-Münzir, Ebû Bekr b. el-Enbârî, el-

Mesâhifte, Hâkim ve Beyhakî, u'abu'l-îmân’da bildiriyor: Abdullah b.

Mes’ûd der ki: Âyette geçen Srat'tan kast, Allah’n Kitab'dr."7

’ bn F.bî Hârim 1/30 (36).

1 bn Cerîr (1/166, 174).

i bn Cerîr (1/175).

4 bn Cerîr (1/173) ve Hâkim (2/258, 259, hadisin sahih olduunu söylemitir).
5 bn Cerîr (1/174).

* Ahmed 29/181, 184 (17634, 17636), Tirmizî (2859, hadis sahihtir), Nesâî (11233), bn
Cerîr (1/175, 176), bn Hibbân (1/73) ve Beyhakî (7216).

7 bn Cerîr (1/ 174), Hâkim (2/158, hadisin sahih olduunu söylemitir) ve Beyhakî

(1938).
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bnu'l-Enbârî bildiriyor: bn Mes'ûd der ki: «Sratta eytanlar bulunur ve:

«Ey Allah'n kullan! Bu yola tâbi olunuz» derler. Doru yoldan kast, Allah’n

Kitab'dr, ona tâbi olunuz."

bn Ebî eybe, Dârimî, Tirmizî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bnu’l-Enbârî. el-

Mesâhifte, bn Merdûye ve Beyhakî, u'abu'l-îmân’da, Hz. Ali’den bildiriyor:

Hz. Peygamber (»lsilahu dyhi veseiien): "Fitneler çkacaktr" deyince, ben: "Bu

fitneden kurtulmann yolu nedir?” diye sordum. Allah’n Resûlü {ssiiaiishu aleyhi

w»Hem) öyle cevap verdi: "Allah'n Kitab'na sarlmaktr
,

çünkü onda sizden

öncekilerin haberi, sizden sonrakilerin haberi ve aranzdaki meselelerin hükmü

andadr. O, hak ile batl bitiririnde ayran kesin bir hüküm olup saçmalama deildir.

O, Allah’n salam ipidir ve hikmet dolu sözleridir. O, Srat- müstakim'dir."'

Taberânî, M. el-Kebîr*de bildiriyor bn Mes'ûd der ki: “Srat- Müstakim,

Resûlullah'n (sdiaMahu sieyb veseiiem) bizi üzerinde brakt yoldur.”
2

bn Merdûye ve Beyhakî, u'abu’l-îmân’da bildiriyor: bn Mes'ûd der ki:

“Srat- Müstakim, Resûlullah’n Maiiahu aleyhi veseiM bizi üzerinde brakt yoldur.

Yolun öbür ucunda Cennet vardr."3

Beyhakî, u'ab’da, Kays b. Sa'd tarikiyle, bir adamdan bildiriyor: Resûluliah

(taiiellahu aleyhi veseHem) öyle buyurdu: "Kur’ân, apaçk olan nur, hikmetlerle dolu bir

kitap ve Srat- Müstakimdir. "4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Adiy ve bn Asâkir, Âsim el-

Ehval tarikiyle bildiriyor: Ebu'l-Âliye, Srat- Müstakim hakknda öyle dedi:

“Bundan kast, Hz. Peygamber [saiiaMu aleyhi «seHam) ve ondan sonra gelen Hz. Ebû

Bekr ve Hz. Ömer'dir.” Âsim der ki: Bunu Hasan(- Basrî)'ye söylediimizde:

“Ebu'l-Âliye doru söyledi” dedi.
5

Hâkim, Ebu’l-Âliye tarikiyle bildiriyor: ibn Abbâs, Srat- Müstakim

hakknda öyle dedi: "Bundan kast, Hz. Peygamber (»Ilaiiahu aleyhi »eseM ve ondan

sonra gelen Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer'dir."
6

1 bn Ebî eybe (10/482), Dârimî (2/435, 436), Tirmizî (2906 hadisin zayii olduunu

söylemitir), bn Cerîr (1/172, 173), bn Ebî Hâtim 1/30 (32), bnu'l-Enbârî (2/1- 2) ve

Beyhakî (1935, 1936).
1
Taberânî (10454).

s Beyhakî (1598).

* Beyhakî (1937), hadis zayftr.

5 bn Cerîr (1/175), bn Ebî Hâtim 1/30 (34), bn Adiy (3/1023) ve bn Asâkir (10/170)
6 Hâkim (2/259 hadisin sahih olduunu söylemitir).
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Abd b. Humeyd bildiriyor Ebu’l-Âliye er-Reyhânî der ki: "slam' öreniniz.

Onu örendiiniz zaman kendisinden yüz çevirmeyiniz. Srat- Miistakim’de

olmaya baknz. Srat- Müstakim, slam'dr. Onu saa sola çekmeyiniz.”

Saîd b. Mansur, Sünen’de, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, er-Ruye’de,

Süfyân'dan bildiriyor: “Kur'ân'n tefsirinde ihtilaf yoktur. Ondaki kelimeler

birçok ey kastedilebilir."’

bn Sa'd, Tabakâfta ve Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Ebû Klâbe'den bildiriyor:

Ebu'd-Derdâ der ki: “Kur'ân’daki (pek çok) vecihleri görüp bilmedikçe onu

tam olarak anlayamazsn."*

bn Sa’d, krime'den bildiriyor: bn Abbâs’m, idareyi kabul etmeyip Hz.

Ali'den aynlan Hariciler hakknda konutuunu duydum. öyle dedi:

“Haricilerden on iki bin kii Hz. Ali'den aynlnca, hz. Ali, beni çanp: “Onlara

gidip kendileriyle tart ve onlan Allah'n Kitabna ve Sünnete davet et.

Kendilerine Kuriân’dan delil getirme çünkü Kur’ân(n ayetleri) birçok manaya

gelir. Sen onlara sünnetten delil getirerek tart" dedi.

bn Sa'd, mrân b. el-Mennâh'tan bildiriyor: ibn Abbâs: “Ey müminlerin

emiri! Ben Allah'n Kitabn onlardan daha iyi bilirim, o, bizim evlerimizde nazil

oldu" deyince, Hz. Ali öyle karlk verdi: “Doru söyledin, ama Kur'ân

birden çok manaya gelebilir. Sen (haklln ispat için bir ayet) söylersin,

onlar da (bir ayet) söyler. Sen sünnetten delil göster. Böyle yaparsan kaçp

kurtulacak bir yer bulamazlar." bn Abbâs gidip onlarla sünnetten deliller

getirerek tartnca ellerinde hakl olduklarn gösterecek delilleri kalmad.

^Jüji ^ > fd» auAiî i>?

"Nimete erdirdiin kimselerin yoluna; gazaba urayanlarn,
ya da saptanlann yoluna deil." (Fâük* Sur. 7)

Vekî, Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Dâvûd, Mesâhifte ve Ibnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb

1

Saîd b. Mansûr, {Tefsir, 1061).
2 bn Sa'd (2/357), Ebû Nuaym (1/211).
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fcJi

(i'»

y^^J.J f±.
oliîl i>ij^

)

olarak ) harfiyle okurdu.
1

ayetindeki kelimesini.

Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bn Ebî Dâvûd ve bnu'l-Enbârî bildiriyor:

Abdullah b. ez-Zübeyr, bu ayeti namazda: ( V5A±j,i jl J»^o

ÜçJlâJi j^i) eklinde okurdu.
2

bnu'l-Enbâri bildiriyon Hasan(- Basrî), âyetteki kelimesini,

eklinde okurdu.

bnu'l-Enbârî bildiriyor: A'rec, âyetteki (f^ü) kelimesini, (*1*^) eklinde

okurdu.

bnu’l-Enbârî bildiriyon Abdullah b. Kesîr, âyetteki (^iü) kelimesini,

(jAfcU) eklinde okurdu.

bnu’l-Enbârî bildiriyor: Ebû ishâk, âyetteki kelimesini, (f&t)

eklinde okudu.

bn Ebî Dâvûd, brahim’den bildiriyor: krime ve Esved, bu ayeti, ( ,>

^jjLaJi ^ic u^osii jj* ic e.».».:!) eklinde okurlard.5

Sa'lebî bildiriyon Ebû Hureyre der ki: ( oâiil Û jbi-*>

^Jüji ayeti, Fâtiha'nn altnc ayetidir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor bn Abbâs, UJ& jjjJi t>f)

âyetinin manas hakknda öyle dedi: "Bizi, meleklerden, peygamberlerden,

stddiklerden, ehitlerden ve Sana itaat ve ibadet eden salih kullannn yoluna

ilet."
4

bn Cerîr bildiriyor: bn Abbâs, "Nimete erdirdiin kimselerin yoluna

eritir" ayetinde kastedilenlerin müminler olduunu söyledi.
5

bn Cerîr bildiriyor: bn Zeyd: "Nimete erdirdiin kimselerin yoluna

eritir" ayetinde kastedilenlerin, Hz. Peygamber (saiialiaht aleyhi «seiM ve onunla

beraber olanlar olduunu söyledi.
1

’ Ebû Ubeyd (sh. 162), Saîd b. Mansûr, (Tefsir, 176, 177) ve îbn Ebî Dâvûd (sh. 51).

’ Ebû Ubeyd (sh. 162) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 83).

} bn Ebî Dâvûd (sh. 90). Bu kraat ekli azdr.
* bn Cerîr (1/177) ve bn Ebî Hâtim 1/31 (37, 38).

s bn Cerîr (1/178).
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Abd b. Humeyd bildiriyor Rabî b. Enes der ki: "Nimete erdirdiin

kimselerin yoluna eritir" ayetinde kastedilenler peygamberler, "Gazaba

urayanlardan" kastedilenler, Yahudiler, "Dalalette olanlardan"

kastedilenler ise Hristiyanlardr."

Abd b. Humeyd bildiriyor: ikrime der ki: "Gazaba urayanlar" Yahudiler,

"Dalâlette olanlar" ise Hristiyanlardr."

Abd b. Humeyd bildiriyor: Mücâhid der ki: "Gazaba urayanlar"

Yahudiler, "Dalâlette olanlar" ise Hristiyanlardr.”

Abd b. Humeyd bildiriyor: Saîd b. Cübeyr der ki: "Gazaba urayanlar ve

dalalette olanlar" Yahudiler ve Hristiyanlardr.

Abdürrezzâk, Ahmed, Müsned’de, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, Beavî,

Mu'cem es-Sahabe'de, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh bildiriyor: Abdullah b.

akîk el-Ukaylî der ki: Resûlullah' (saiyiahuBfeYhyeseiiEiniVâdi'l-Kurâ'da duyan bir kii

bana öyle dedi: "Kayn oullanndan bir adam: "Ey Allah'n Resulü! Gazaba

urayanlar kimdir?” diye sorunca, Hz. Peygamber (sanaiiahu aleyhi «eelen):

"Yahudilerdir" cevabn verdi. Adam: "Peki, dalâlette olanlar kimlerdir?” diye

sorunca ise, Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem):
"
Hristiyanlardr" cevabn

verdi.”
2

Vekî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Abdullah b. akîk el-ükaylî’den

bildiriyor Resölullah M««hu aleyhi vnHam) Vâdi'i-Kurâ halkn muhasara altna

alrken, bir adam: "Bunlar kimlerdir?” diye sordu. Allah'n Resulü (»iaiBhu aleyhi

veeiiem):
"
Bunlar, Gazaba urayanlardr" -yani Yahudilerdir- karln verince,

adam: "Ey Allah'n Resulü! Dier grup kimdir?" diye sordu. Bunun üzerine

Resûlullah (saJiaiiaiu siayh «sellam): "Onlar dalâlette olanlardr" -yani Hristiyanlardr-

cevabn verdi .

3

bn Merdûye, Abdullah b. akîk tarikiyle, Ebû Zerîden bildiriyor:

Resûlullah'a (satiaiuhu aleyhi »esellem) Gazaba urayanlarn kimler olduunu

sorduumda: "
Yahudilerdir

"

cevabn verdi. "Dalâlette olanlar kimlerdir?”

diye sorduumda ise: "Hristiyanlardr" buyurdu .

4

' bn Cerîr (1/178).
1 Ahmed 33/460 (20351) ve bn Cerîr (1 /187, 1 95).

3 bn Cerîr (1/187, 195).

4 bn Kesîr, Tefsir (1/46).
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Beyhakî, u'ab'da, Abdullah b. akîk tarikiyle, Belkîn'den bir adamdan, o

da amcasndan bildiriyor: Allah’n Resûlü (ralM aleyhi vesBilem) Vâdi’l-Kurâ’dayken

yanna gittim ve: "Bu yanndakiler kimlerdir?" diye sordum. Hz. Peygamber

(sbIIbJIbIu aleyhi reseUem): "Gazaba urayanlar Yahudiler, dalâlette olanlar ise

Hristiyanlardr" cevabn verdi.’

Süfyân b. Uyeyne, Tefsirinde ve Saîd b. Mansûr, smail b. Ebî Hâlid’cen

bildiriyor: Resûlullah (saiialiahu Beyhi vesellem):
"
Gazaba urayanlar, Yahudiler, dalalette

olanlar ise Hristiyanlardr" buyurdu .

1

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

bn Hibbân, Adiy b. Hâtim'den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi v*sbIIhih):

"Gazaba urayanlar, Yahudiler; dalâlette olanlar ise Hristiyanlardr
"

buyurdu .
3

Ahmed, Ebû Dâvûd, bn Hibbân, Hâkim ve Taberânî, ureyd’den

bildiriyor: Ben, sol elimi arkama koymu ve (sa) elimin ayasna dayanm bir

halde, u ekilde otururken, Rasûlullah (saiiniiahu aleyhi ybsbIM yanma urad ve:

"Gazaba uram (yahudî)ler gibi mi oturuyorsun ?" buyurdu/

bn Cerîr bildiriyor: bn Abbâs der ki: "Gazaba urayanlar Yahudiler,

dalâlette olanlar ise Hristiyanlardr."5

bn Cerîr bildiriyor: bn Mes'üd der ki: "Gazaba urayanlar Yahudiler,

dalâlette olanlar ise Hristiyanlardr."
6

bn Cerîr, Mücâhid'den ayn rivayeti yapmtr .

7

ibn Ebî Hâtim der ki: "Müfessirler arasnda, gazaba urayanlarn

Yahudiler, dalâlette olanlann da Hristiyanlar olduu konusunda bir ihtilafn

olduunu bilmiyorum ."1

’ Beyhakî (4329).

1 Saîd b. Mansûr, (Tefsir, sh. 179).

* Ahmed 32/123, 124 (19381), Tirmizî (2953, 2954, hadisin hasen olduur-u

söylemitir), bn Cerîr 81/186, 194), ibn Ebî Hâtim 1/31 (40, 41) ve bn Hibbân (6246, 7206

hadisin sahih olduunu söylemitir).
4 Ahmed 32/204 (19454), Ebû Dâvûd (4848), tbn Hibbân (5674), Hâkim (4/269, hadisin

sahih olduunu söylemitir) ve Taberânî (7242).

5 bn Cerîr (1/188, 189, 196).
6 bn Cerîr (1/188, 196. bn Cerîr, hadisi es-Süddî'den, bn Abbâs'tan, bn Mes'ûd'dan

ve sahabeden bazlarndan nakletmitir.
7 bn Cerîr (1/189, 195, 196).
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"Âmîn" Demek

Vekî ve Ibn Ebî eybe bildiriyor: Ebû Meysere der ki: Cibril, Resûlullah'a

(seiieiiahu aleyhi vesBiam) okuttuu zaman sûre bitince, “Âmîn” demesini söyleyince,

Hz. Peygamber (suluma si^mriiem): "Amîn dedi .

2

Vekî, bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, Hâkim

ve Beyhakî, Sünen’de, Vâil b. Hucr el Hadramî'den bildiriyor: Resûlullah (süMak

eieyti rEnilem), Fâtiha Sûresini okuyup bitirince, yüksek sesle "Âmîn" dedi .
3

Taberânî ve Beyhakî Vâil b. Hucr’dan bildiriyor: Resûlullah’n (jsiiaila™ alayhi

mtifcmi Fatiha Sûresini okuduktan sonra, "Allahm! Bana beni bala, Âmîn

"

dediini duydum .

4

Taberânî, Vâil b. Hucridan bildiriyor: Resûlullah’n (»iumiu aleyhi madam) namaza

durduunu gördüm. Fâtiha Sûresini bitirince, üç defa: "Âmîn" dedi.
3

bn Mâce bildiriyor: Hz. Ali öyle dedi: Resûlullah'n (seliaiiahu aleyhi veseiiam) Fatiha

Sûresini bitirince, "Âmîn" derdi .

6

Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, bn Mâce ve bn Ebî eybe, Ebû Mûsa el-

E'arfden bildiriyor: Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi «»«M öyle buyurdu:
"îmam Fâtiha

Sûresini okuduu zaman : "Âmîn" deyiniz. Allah sizin duanz kabul

buyurur."7

Mâlik, âfiî, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî,

Nesâî, ibn Mâce ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Hz. Peygamber

(dhflahtj aleyhi rentom) öyle buyurdu:
"mam «Âmîn» dedii zaman, siz de «Âmîn»

1 bn Ebî Hâtim 1/31 (40).

1 bn Ebî eybe (2/425).

3 bn Ebî eybe (2/425), Ahmed 31/136 (18842), Ebû Dâvûd (932, 933), Tirmizî (248,

249, hadisin hasen olduunu söylemitir), Nesâî (931), bn Mâce (855), Hâkim (2/232,

hadisin sahih olduunu söylemitir) ve Beyhakî (2/57).

4 Taberânî 22/42 (107) ve Beyhakî (2/58).

5 Taberânî 22/22 (38).

6 bn Mâce (854).

7 Müslim (1404), Ebû Dâvûd (972, 973), Nesâî (829, 1063), bn Mâce (847, 901) ve bn
Ebî eybe (1/352).
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deyiniz. Çünkü her kimin âmin demesi, meleklerin âmin demesine rastlar ise

geçmi günahlar affolunur.

Ebû Ya'Iâ, Müsned'de ve bn Merdûye (ceyyid senetle), Ebû Hureyre’den

bildiriyor: Resul ullah (saiisünha aleyhi «teflon} öyle buyurdu: "mam Fatiha Sûresini

okuyup bitirdii zaman arkasndakiler: «Âmîn» der. Göktekilerin ve

yerdekilerin âmin demesi ayn vakte rastlarsa, geçmi günahlar affolunur."

Hz. Peygamber (salieiiahu aleyhi yestikm) dedi ki: "mam Fatiha Sûresini okuyup

bitirdii zaman âmin demeyen kii, bir toplulukla savaa katlp, onlar

ganimetten paylarn alrken, kendisine pay verilmeyen kii gibidir. Bu kii:

«benim paym neden çkmad?» diye sorunca, kendisine: «Sen: "Âmîn"

demedin» cevab verilir."
2

Ebû Dâvûd (hasen senetle), sahabeden olan Ebû Zuheyr en-Ntmeyrî’den

bildirir. Bir kii dua ettii zaman, (Ebû Zuheyr): "Duan Âmînle bitir. Âmin,

sayfann üzerine vurulan mühür gibidir" derdi. Ebû Zuheyr der ki: "Size

bundan bahsedeyim mi? Bir gece Hz. Peygamber MbIIrIiu aleyhi «nhnO ile birlikte

(danya) çkmtk. Devaml ve srarla duâ eden bir adamn yanna geldik.

Bunun üzerine Resûlullah (uiiaUahu aleyhi veseiiem) durup onu dinlemeye balad ve

"Eer mühürlerse Cennetti kazand" dedi. Cemaatten birisi "Ne ile

mühürleyecek?" diye sorunca, Allah'n Resulü (uiiaiiahu aleyhi «»elem): "Âmîn ile.

Eer duasn âmîn ile bitirirse duasnn kabulü vacib olur" cevabn verdi .

3

Ahmed, bn Mâce ve Beyhakî, Sünen'de (ceyyid senetle), Hz. Âie'den

bildiriyor: Resûlullah {saflaftahu aleyhi »BseUem) öyle buyurdu:
"
Yahudiler

,
hiçbir konuda,

sizi selam(lama) ve «Âmîn» demeniz konusunda kskand kadar

kskanmad.

"

A

bn Mâce zayf senetle, bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz. Peygamber Mdfehg aityi

vesaiiem) öyle buyurdu: Yahudiler, hiçbir konuda, «Âmîn» demeniz konusunda

kskand kadar sizi kskanmadlar. Bunun için çokça Âmin deyiniz."
5

1

Mâlik (1/87),afiî (Kitibu'l-Umm, 1/109) ve bn Ebî eybe (2/425, 14/244), Ahmed

16/16 (9921), Buhâri (780, 6402), Müslim (410), Ebû Dâvûd (936), Tirmizî (250), Nesâi

(924, 927), cl-Kübrâ (997- 1000), bn Mâce (851, 852) ve Beyhakî (2/55, 56).

1

Ebû Ya'Iâ (6411). Heysemî, Mecmau'z-Zrvâid'dv (2/113) der ki: Ravilerden Leys b

Ebî Süleym, güvenilirdir, ama müdellistir ve an'ane yoluyla rivayette bulunur.

3 Ebû Dâvûd (938) hadis zayftr.
4 Ahmed 41/481 (25029), bn Mâce (856) ve Beyhakî (2/56) hadis sahihtir.

5 bn Mâce (856).
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bn Adiy, el-Kâmil’öe, Ebû Hureyre’den bildiriyor "Yahudiler, kskanç bir

topluluktur. Sizi üç ey sebebiyle kskandlar: Selam yaymak, saflan düzgün

tutmak ve Âmîn demek.'*

Taberânî, el-Evsat’ta, Mu’âz b. Cebel’den bildiriyor. Allah'n Resulü InHalMu

aleyhi vmlkn) öyle buyurdu:
"
Yahudiler

,
kskanç bir topluluktur. Müslümanlan en

fazla u üç ey sebebiyle kskanrlar: Selam almak, saflan düzgün tutmak ve

farz namazlarda imamn ardnda olanlann âmîn demesi."
1

Hâris b. Ebî Usâme, Miisned’de, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru '1-UsuVda ve

ibn Merdûye, Enes’ten bildiriyor Hz. Peygamber Meiiahu aleyhi meiiam) öyle

buyurdu: "Bana üç özellik verildi: hlamazda saf tutmam, selam ki bu Cennet

ehlinin kendi aralanndaki selamlama eklidir ve Âmîn demek. Mûsa ile

Harun'un söyledikleri dnda «Âmin» öncekilerden kimseye verilmemitir

Hakîm’in lafz ise u ekildedir "Allah, Ümmetime daha önce kimseye

vermedii üç eyi verdi. Selam, ki bu Cennet ehlinin kendi aralanndaki selam-

lama eklidir. Meleklerin saf safdizilmesi (gibi namazda dizilmek) ve Âmin de-

mek. Mûsa ile Harun'un söyledikleri dnda Âmin öncekilerden kimseye veril-

memitir.3

Taberânî, Dua’da, bn Adiy ve bn Merdûye (zayf senetle), Ebû

Hureyre'den bildiriyor: Hz. Peygamber (saliellahu aleyhi «selem) öyle buyurdu: "Âmîn

sözü, Âlemlerin Rabbinin mümin kullarnn diline vurduu mühürdür."*

Cuveybir, Tefsiriinde, Dahhâk'tan bildiriyor bn Abbâs der ki: “Ey Allah'n

Resulü! Âmîn, sözünün manas nedir?” diye sorduumda, Hz. Peygamber

(seKiishu aleyhi YHseiiem): "Ey Rabbim! Yap, demektir" cevabn verdi.

Sa’lebî, Kelbî'nin tarikiyle, Ebû Sâlih’ten, o da bn Abbâs’tan ayn hadisi

nakletti.

Vekî ve ibn Ebî eybe, Musannefte, Hilâl b. Yesâf ve Mücâhid'in öyle

dediini nakletmitir: “Âmîn, Allah’n isimlerinden biridir.”
5

bn Ebî eybe, Hakîm b. Câbiriden ayn rivayette bulundu.

’ bn Adiy (3/1101).
1 Taberânî (4910). Heysemî, Mecmuu ’z-Zcvâid'de (2/112, 113) isnadnn hasen

olduunu söyledi.

3 Hâris b. Ebî Usâme (147, 167) ve Hakîm et-Tirmizî (1/355).

4 Taberânî (219) ve bn Adiy (6/2432).

5 bn Ebî eybe (2/426).
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ibn Ebî eybe, brâhim en-Nehaî'den bildiriyor mam, Fatiha Sûresini

okuduu zaman: “Allahm! Beni bala, âmîn" denmesi güzel görülürdü.

bn Ebî eybe bildiriyor: Mücâhid der ki: mam Fatiha Sûresini bitirdii

zaman: “Allahm! Senden Cenneti istiyor ve Cehennem’den sana

snyorum" de.

bn Ebî eybe bildiriyor: Rabî b. Huseym der ki: mam, Fâtiha Sûresini

bitirdii zaman, istediin duayla Allah'tan yardm iste .

1

bn âhîn, es-Sünne’de, smâil b. Müslim'den bildiriyon Ubey b. Ka'b'n

Mushafnda, Fâtiha Sûresinin son ayetiu ekildedir ( ^ÎIJI j&S

L çlj ^î) smail der ki: Hasan(- Basrî)'ye, Âmîn sözünün tefsiri sorulduu

zaman: “Manas, «Allahm! Kabul et» demektir" cevabn verirdi .

2

Deylemî, Enes'ten bildiriyor Resûlullah (aMUu «tayt* wni«nö öyle buyurdu:

"Kim, Besmele'yi okuduktan sonra Fatiha'yt okur, sonra da: «Âmîn» derse,

Gökyüzündeki bütün mukarreb melekler kendisi için balanma diler."

’ bn Ebî eybe (2/426).

1 Fâtiha Sur. 7



BAKARA SÛRES
bnu’d-Durays, Fadâil'de, Ebû Câfer en-Nehhâs, en-Nâsih ve'l-MensûNta,

bn Merdûye ve Beyhakî, Delâilu'n-Nübüvve
1de bildirdiine göre bn Abbâs:

"8akara Sûresi, Medine’de nazil olmutur” dedi.’

bn Merdûye, Abdullah b. ez-Zübeyr’in: "Bakara Sûresi, Medine'de nazil

olmutur” dediini nakletmitir.

Ebû Dâvûd, en-Nâsih ve'l-Mensüh’ta, krime’nin: "Medine’de nazil olan ilk

sûre Bakara Sûresidir” dediini bildirir.

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhâi, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn

Mâce ve Beyhakî bildiriyor: Câmi b. eddâd der ki: Abdurrahman b. Yezîd’in

de bulunduu bir gazvedeyken, insanlar kendi aralarnda, "Bakara (inek)

Sûresi", "Âl-mrân Sûresi” denmesini kerih gördüklerini, içinde nek'ten

bahsedilen sûre, içinde mrân âilesinin zikredildii sûre denmesinin uygun

olacan söylediler. Bunun üzerine Abdurrahman öyle dedi: "Abdullah b.

Mes'ûd'la beraberken (Akabe cemresi denilen yere gelince) vadinin orta

yerinde durdu, Kâbe'ye yönelerek cemreyi (eykan') sa ka hizasna

aldktan sonra yedi ta att. Her ta atnda tekbir getirdi ve ta atmay

bitirince öyle dedi: Kendisinden baka gerçek ilah olmayan Allah'a yemin

ederim ki kendisine Bakara Sûresi indirilen Rasûlullah (seiw*u aleyhi vesilen) de;

talan buradan att.”
2

bnu’d-Durays, Taberânî, el-Evsafta, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-

îman'da zayf isnâdla Enes’ten bildiriyor: Resûlullah Mafista aleyhi «sefem) öyle

buyurdu: “Ne Bakara (inek) Sûresi, ne de Âl-i mrân Sûresi demeyiniz. çinde

inekten bahsedilen sûre ve mrân ailesinden bahsedilen sûre deyiniz. Kur'ânn
dier sûreleri için de ayn eyi yapnz."3

1 Îbnu'd-Durays (17), Beyhakî (7/143).

1 bn Ebî eybe (4/14), Ahmed 7/167, 190 (4089, 4117), Buhâri (1747-1750), Müslim

(1296), Ebû Dâvûd (1974), Tirmizî (901), Nesâî (3071- 3073), bn Mâce (3030) ve Beyhakî

(5/112).

3 Taberânî (5755) ve Beyhakî (2582). Heysemî, Mecmau'z-ZenSid'de (7/157) ravilerden

Ubeys b. Meymûn'un metruk olduunu söylemitir.
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Beyhakî'nin, uabu'l-îman'da sahih isnâdla bildirdiine göre bn Ömer
öyle demitin "Bakara Sûresi demeyiniz. çinde inekten bahsedilen sûre ve

mrân ailesinden bahsedilen sûre deyiniz.”
1

bn Ebî eybe, Musannefte, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî,

ibn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Sünet’de bildiriyor: Huzeyfe der ci:

Ramazan'da bir gece Hz. Peygamber (saiiBiiahu aleyhi veteiiem) ile beraber namaz

kldm. Allah’n Resulü (salialahu skyt« vasdlemi ilk rekata Bakara Sûresiyle balaynca

ben, "lk rekatta bu sûreyi okuyacak” dedim. Sonra Resûlullah (saiiniiahu nieytu »bmIM

Nisâ Sûresine balad. (Onu da bitirince) Âl-i mrân Sûresini ar ar okudu.

çinde tebih geçen âyete gelince tebih ediyor, dua âyeti geçince dua ediyor

ve snma âyetine gelince (Allah'a) snyordu .

1

Ahmed, bnu'd-Durays ve Beyhakî bildiriyor: Hz. Âie der ki: Gece (ibadeti

için) Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vmeHam) ile beraber kalkardm. Resûlullah («iiiahu

aleyh *ewiiem) Bakara, Âl-i mrân ve Nisâ sûrelerini okurdu. çinde müjde geçen

ayete geldiinde dua edip yakarr, tehdit ayetlerine gelince ise dua edip

Allah'a snrd."3

Ebû Dâvûd, Tirmizî, el-MesâiVde, Nesâî ve Beyhakî, Avf b. Mâlik el-

Ecaî'den bildiriyor: Bir gece Allah'n Resûlü MaMu aleyhi Yeuiiem) ile beraber gece

namaz kldm. Resûlullah (sdlaliahu aleyhi vesBlem) namaza kalkp Bakara Sûresini

okudu ve her rahmet ayetine geliinde durup Allah’tan niyazda bulundu. Her

azab ayetinde ise durup Allah'a snd. Sonra kyamda durduu kadar rükûda

durdu ve bu srada: "Kudret, hükümranlk, büyüklük ve yücelik sahibini tüm

noksanlklardan tenzih ederim
"
dedi. Sonra kyamda durduu kadar secdede

kald ve rükûda söylediklerini tekrar etti. Sonra kalkp Âl-i mrân Sûresini

okudu. Sonra dier rekatlarn her birinde de birer sûre okudu.”4

’ Beyhakî (2583).

* bn Ebî eybe (1/368), Ahmed 38/275, 296 (23240, 23261), Müslim (772), Ebû Dâvûd

(871) ve Tirmizî (262, 263, kraat bölümünü zikretmeden muhtasar), Hâkim (1/321,

"sahilf) ve Beyhaki (2/309).

5 Ahmed 541/155 (24609), bnu'd-Durays (7) ve Beyhakî (2/310).

4 Ebû Dâvûd (873, hadis sahihtir), Tirmizî (298), Nesâî (1048, 1131) ve Beyhakî

(2/310).
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bn Ebî eybe, Musannefte bildiriyor: Ma’bed b. Hâlid der ki: Hz.

"Peygamber (saiiaHBhuaieyt veseiiem) yedi uzun sûreyi bir rekatta okudu''
1

Ebû Ubeyd, Ahmed, Humeyd b. Zencûye, Fadâlu'l-A'mâl’de, Müslim,

bnu'd-Dunays, ibn Hibbân, Taberânî, Ebû Zer el-Herevî, FadâiVde, Hâkim ve

Sünen ’de Beyhakî’nin, bildirdiine göre Ebû Umâme el-Bâhilî der ki:

Resûlullah’n (saiiaiiahu aie^i meiiam) öyle dediini duydum: “Kur'ân okuyun! Çünkü

Kur' ân, onu okuyanlara kyamet günü efaatçi olarak gelecektir. ki çiçek olan

Bakara ile Âl-i mrân sûrelerini okuyun! Çünkü onlar kyamet gününde iki

gölge veya iki bulut veya havada grup halinde uçan iki bölük ku gibi gelecekler

ve kendilerini okuyanlar müdafaa edeceklerdir. Bakara sûresini okuyun. Onu

almak bereket, brakmak ise hüsrandr. Sihirbazlar onu elde etmeye güç

yetirmez.

Ahmed, 8uhârî, Tarih’inde, Müslim, Tirmizî ve Muhammed b. Nasr

bildiriyor: Nevvâs b. Sem’ân'n naklettiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiehu Bieyhi

«seiiemi öyle buyurdu: "Kyamet günü, Kur’ân ve onunla amel edenler getirilir.

Bakara ve Âli-mrân Sûresi önlerine geçer" (Nevvâs der ki): Resûlullah MaUahu

aieyti veselsm) onlarla ilgili, hala unutmadm u ü<; misali verdi:
"
Bunlar iki bulut

veya siyah iki gölgelik gibi, ya da aralarndan k szan iki siyah gölgelik veya

kanatlarm germi saf saf kulardan oluan sürüler gibi gelecekler ve bu

sûreleri okuyan kii için mücadele vereceklerdir."
3

bn Ebî eybe, Müsned’dc, Ahmed b. Hanbel, Müstted’de, bn Ebî Ömer el-

Adenî, Müsned’de, Dârimî, Muhammed b. Nasr ve Hâkim'in Bureyde’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbIIbIIbIiu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Bakara

Sûresini öreniniz. Onu almak bereket, brakmak ise pimanlktr. Sihirbazlar

onun gücünü elde etmeye güç yetiremez." Resûlullah (sailaiiehu aleyhi useiiem) böyle

dedikten sonra bir müddet susup öyle devam etti: "Bakara ve Âli-mrân

sûrelerini öreniniz. Bunlar, kyamet günü sahiplerini iki bulut veya gölgelik

' bn Ebî eybe (1/368). Yedi uzun sûre: Bakara, Âli-mrân, Nisa, Mâide, Eriâm ve

A'râf sûreleridir. Bunlar arka arkaya gelen alt sûredir. Yedinci sûrenin hangisi

olduunda ise ihtilaf vardr. Bazlar, yedincisi Enfâl ve Tevbe Sûresidir" deyip bu iki

sûreyi bir sûre sayarken, bazlar yedinci sûrenin Yûnus Sûresi olduunu söylemitir.

En-Nihâytfyç bakn. (3/144).
a Ebû Ubeyd (sh. 125,126), Ahmed 26/462(22146), Müslim (804), bnu'd-Durays (98),

bn Hibbân (116), Taberânî (7542, 7543, 7544, 81 18), Hâkim (1/564) ve Beyhakî (2/395).

* Ahmed 29/185 (17637), Buhârî (8/147, 148), Müslim (805), Tirmizî (2883) ve

Muhammed b. Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh. 67 senetsiz olarak).
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ya da (kanatlarm germi) saf olmu iki ku bölüü gibi gölgeleyen iki

çiçektir.

Taberânî ve Ebû Zer el-Herevî'nin, Fadâil’de (zayf senetle) bildirdiine

göre Resûlullah (soiiaiiahu aJertî nsdiem) öyle buyurdu: "u iki çiçek olan. Bakara ve

Âli-mrân sûrelerini öreniniz. Bunlar kyamet günü, iki bulut veya iki gölgelik

veya saf olmu iki ku bölüü gibi gelecekler ve bu sûreleri okuyan kii için

mücadele vereceklerdir. Bakara Sûresini öreniniz. Onu almak bereket, te^k

etmek ise pimanlktr. Sihirbazlar onu elde etmeye güç yetiremez.
"3

Bezzâr, Müsned'de, Ebu Zer el-Herevî ve Muhammed b. Nasrin

bildirdiine göre Ebû Hureyre Resûlullah'n (safei&hu aleyhi «tefem) öye
buyurduunu nakletmitin "u iki çiçei okuyunuz. Bakara ve Âli-mrân

sûrelerini okuyunuz. Bu ikisi, kyamet günü iki bulut veya iki gölgelik ya da saf

olmu iki ku bölüü gibi geleceklerdir."3

Ebû Ubeyd ve Dârimî bildiriyor: Ebû Umâme der ki: Kardelerinizden biri,

rüyasnda, insanlarn sarp ve uzun bir dan yangndan çktn gördü. Dan
banda ise iki yeil aaç: “çinizde Bakara Sûresini okuyan yok mu? çinizde

Âli-mrân Sûresini okuyan yok mu?” diye sesleniyordu. Aaç, “Evet okudum”

diyen kiiye meyveleriyle yaklayor, o kii de bu aaca aslarak da
ayordu .

4

Dârimî'nin bildirdiine göre bir kii bn Mes'ûd'un yannda Bakara ve Âli-

mrân Sûresini okuyunca öyle dedi: ‘‘çinde, Kendisine onunla dua

edildiinde, duaya icabet eden, bir ey istendiinde veren Allah'n sm-i

A’zam' olan iki sûreyi okudun.”5

Ebû Ubeyd ve bnu'd-Durays, Ebû Munîb'den, o da amcasndan

bildirdiine göre bir adam Bakara ve Âli-mrân sûrelerini (namazda) okudu.

Adam namaz bitirince, Ka’b: “Bakara ve Âli-mrân sûrelerini mi okudun?”

diye sordu. Adam: “Evet” cevabn verince, Ka'b: “Canm elinde olana yemin

’ Ahmed 38/41 (22950), Dârimî (2/450), Muhammed b. Nasr (sh. 67) ve Hâkim (1/560,

"sahîh").
1

Taberânî (11844) ve Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (6/313) der ki; Ravilerden Asm t.

Hilâl el-BâriJkî'yi, Ebû Hatim ve bakalar güvenilir bulmutur. bn Muin ve bakalar da

zayf olduunu söylemitir. Abdurrahman b. Hallâd ve Ömer b. Mahled el-Leysî'yi

tanmyorum.
3 Bezzâr, Kefu’l-Estâr (2303) sahih senetle,

4 Ebû Ubeyd (sh. 126) ve Dârimî (2/451).

5 Dârimî (2/451, 452).
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ederim ki, bu iki sûrede, Allah'n, kendileriyle dua edildii zaman icabet ettii

sm-i Azam' vardr" deyince, adam: "Bana o ismi söyle" dedi. Ka’b: "Hayr

vallahi! Onu sana söylemem. Onu sana öretirsem, beni ve seni helak edecek

bir dua yapmandan korkanm” karln verdi .

1

Ahmed, Müslim ve Ebû Nuaym, Delâil'de Enes b. Mâlik'in: "Biri, Bakara ve

Âli-mrân sûrelerini (ezbere) okuduunda gözümüzde büyürdü" dediini

bildirir.

2

Dârimî’nin bildirdiine göre Ka’b b. Mâlik: "Bakara ve Âli-mrân sûrelerini

okuyan kiiye kyamet günü bu sûreler: «Ey Rabbimiz! Bunun

cezalandrlmasna bir gerekçe yoktur» derler.”

sbehânî, et-Terîb’de, Abdulvâhid b. Eymen'den, Resûlullah’n (saiiaiiafo alevhi

veseiism) öyle buyurduunu bildirir: "Cuma gecesi, Bakara ve Âli-mrân

sûrelerini okuyann Lübeydâ ve Ureybâ arasndaki mesafe kadar ecri vardr.

Lübeydâ
,
yerin yedinci kat, Ureybâ ise göün yedinci katdr."

Humeyd b. Zencûyeh, Fadâilu'l-A'mâl’de, Abdulvâhid b. Eymen’den,

Humeyd e-âmî'nin öyle dediini nakleder: "Bir gecede Bakara ve Âli-mrân

sûrelerini okuyann Ureybâ ve Lübeydâ arasndaki mesafe kadar ecri vardr.

Ureybâ, göün yedinci kat, Lübeydâ ise yerin yedinci katdr."

Humeyd b. Zencûyeh, Fadâilu'l-A'mâl’de, Muhammed b. Ebî Saîd tarikiyle

bildiriyor: Vehb b. Münebbih der ki: "Cuma gecesi, Bakara ve Âli-mrân

sûrelerini okuyan için Ureybâ ve Uceybâ arasndaki mesafe kadar nur olur.

Ureybâ, Ar; Uceybâ ise yerin yedinci katdr."

Ebû Ubeyd’in bildirdiine göre Ebû mrân, Ümmü'd-Derdâ’nn u sözünü

aktard: "Kur'ân okuyan bir adam komusuna saldrp onu öldürünce, ksas

olarak kendisi de öldürüldü. Bütün sûreler ondan çekildi ve sadece Bakara ve

Âli-mrân Sûreleri kaldlar. Sonra Âli-mrân kendisinden çekildi ve sadece

Bakara Sûresi kald. Bakara Sûresine: "Benim huzurumda söz deitirilmez

ve ben kullara asla zulmedici deilim "3 denilince, bu sûre de büyük bir bulut

gibi kendisinden çkt."

1 Ebû Ubeyd (sh. 126) ve bnu'd-Durays (170).

J Ahmed 19/247, 248 (12215, 12216) ve Müslim (2781).

J Kaf Sur. 29
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Ebû Ubeyd der ki: "Bu iki sûre, mezarda kendisiyle beraber kalp ona

yoldalk ediyorlard ve Kur’ân'dan, kendisiyle kalan son ey, bu iki sûreydi."
1

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve Beyhakî, uabu'l-îman'da

bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb der ki: "Bakara, Âli-mrân ve Nisâ sûrelerini bir

gecede okuyan âbidlerden saylr."

2

Taberânî, M. el-Evsat’ta, Ibn Mes'ûd'dan bildiriyor: Hz. Peygamber (saile lahu

aleyhi «sillem) öyle buyurdu: “Gece yans kalkp Bakara ve Âli-mrân sûreleriyle

okumaya balayan kiinin amelini boa çkarmaz."*

Ebû Ubeyd, Saîd b. Abdilaziz et-Tenûhî'den bildiriyor: Yezîd b. el-Esved el-

Cureî öyle derdi: “Gündüz Bakara ve Âli-mrân sûrelerini okuyan akama

kadar, gece okuyan ise sabaha kadar nifaktan emin olur. Yezîd, bu iki sûreyi,

dier okuduklanndan ayn olarak her gün ve gece okurdu.”4

Ebû Zer el-Herevî, Fadâil’öe bildiriyor Saîd b. Ebî Hilâl der ki: "Bana

söylenene göre Allah, Bakara ve Âli-mrân sûrelerini bir rekatta, secde

etmeden önce okuyan ve sonra dua eden her kulun duasn kabul eder."

Ahmed, Müslim ve Tîrmizî’nin, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Allah n
Resûlü (saiiaüehu »teyh «sillem) öyle buyurdu: "Evlerinizi kabirler haline çevirmeyiniz.

eytan, içersinde Bakara Sûresi okunan evden kaçar.” Tirmizî’nin lafz ise:

"eytan, içersinde Bakara Sûresi okunan eve girmez " eklindedir .

5

Ebû Ubeyd, Nesâî, bn Durays ve Muhammed b. Nasr, Kitâbu 's-Salât’ta,

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saflaiiahu aleyhi vaseiiam) öyle

buyurdu:
"
eytan, içinde Bakara Sûresinin okunduunu duyduu evden

çkar.
"6

Ebû Ubeyd, el-Kâmil’de ve bn Asâkir, Tarih'te, Ebu'd-Derdâ’dan

bildiriyor: Hz. Peygamber Maiaiu aleyhi ««im öyle buyurdu: "Kur'ân öreniniz.

1

Ebû Ubeyd (sh. 126, 127).

2 Ebû Ubeyd (sh. 127); Saîd b. Mansûr, {Tefsir, 485) ve Beyhakî (2424), Saîd v-e

Beyhakî'deki lafz: "...Allah katnda hikmet ehlinden olarak yazlr" eklindedir.

3 Taberânî (1772).Taberânî'de u cümle de vardr: "...Bakara ve Âl-i mrân sûreleri kii

için ne güzel hazinedir.'
1

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (2/254), ravilerden Leys b. Ebî

Süleym'm güvenilir mudellis olduunu söylemitir.
4 Ebû Ubeyd (sh. 127).

s Ahmed 13/224 (7821), Müslim 8780) ve Tirmizî (2877).

6 Ebû Ubeyd (sh. 121).
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Çattm elinde olana yemin ederim ki, eytan,
içinde Bakara Sûresinin

okunduunu duyduu evden çkar."
1

Taberânî, zayf isnâdla Abdullah b. Muaffel’den, Resûlullah'n (saiafahu aleyhi

YHseilem): "çinde Bakara Sûresi okunan eve o gece eytan girmez " dediini

bildirir .

2

bnu'd-Durays, Nesâî, bnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte, Taberânî, M. el-Evsafta

ve es-Satföe, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-îman'da zayf isnâdla bn

Mes'ûd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber taylak aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:

"Sizi, ayak ayak üstüne atp. Bakara Sûresini okumak dururken baka eyler

terennüm ettiim görmeyeyim. eytan, içinde Bakara Sûresinin okunduu

evden kaçar. "
J

Dârimî, Muhammed b. Nasr, bn Durays, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî,

uabu'l-îman’da bildiriyor: bn Mes’ûd der ki: “Her eyin bir zirvesi vardr.

Kur'ân'n zirvesi de Bakara Sûresidir. eytan, Bakara Sûresinin okunduunu

duyduu evden yellenerek çkar."4

Ebû Ya’lâ, bn Hibbân, Taberânî, Beyhakî ve uabu'l-îman'da, Sehl b. Sa’d

es-Sâidî’den Resûlullah'n (suiiaiiahu aleyhi vaseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Her

eyin bir zirvesi vardr. Kur'ân’n zirvesi de Bakara sûresidir. Her kim onu

evinde geceleyin okursa üç gün o eve eytan girmez. Kim de onu evinde

gündüzün okursa o eve üç gece, eytan girmez."5

Vekî, Hâris b. Ebî Usâme, Muhammed b. Nasr ve bn Durays, sahih isnâdla

Hasan(- Basrî)’den bildiriyor Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vtseiM öyle buyurdu:

' bn Adiyy (6/2212) ve bn Asâkir (66/253). bn Adiyy'in söylediine göre ravilerden

Muhammed b. Ebi'z-Zu'ayzia'run hadisleri münkerdir.
1 Heysemî, Mecma'da (6/312) geçtii Lizere Taberânî. Heysemî der ki: Ravilerden Adiy

b. el-Fadl zayftr.
3 bnu'd-Durays (164), Nesâî (10799); Taberânî, M. el-Evsat (2248, 7766), M. es-Saîr

(1/53, 54) ve Beyhakî (5103). Heysemî, Mecmau'z-Zevfiid'de (6/312, 313) der ki:

"Ravilerden bn shâk müdellishr. Ayn zamanda raviler içinde tanmadklanm vardr."
4 Dârimî (2/447), Muhammed b. Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh. 68) senetsiz olarak), bnu'd-

Durays (177), Taberânî (8644), Hâkim (1/561) ve Beyhakî (2487). Elbânî, es-Silsiletu d-

Dalfe'de (588) sahih kabul etti.

5 Ebû Ya'lâ (7554), bn Hibbân (780), Taberânî (5864) ve Beyhakî (2378), Heysemî,

Mecmuu 'z-Zevâid'de (6/312) der ki: Ravilerden Saîd b. Hâlid el-Huzâî el-Medenî zayftr.
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"Kur'ân'in en faziletli sûresi, Bakara Sûresidir. Bakara'daki en büyük âyet

Âyetu'l-Kürsî'dir. eytan, içinde Bakara Sûresinin okunduu evden kaçar."
1

Saîd b. Mansûr, Tirmizî, Muhammed b. Nasr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve

Beyhakî, uabu’l-îman'da, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n (salMahu 9rftw rotftam)

öyle buyurduunu nakleder: “Her eyin bir zirvesi vardr. Kur'ân'n zirvesi

de Bakara sûresidir. Bu sûrede Kurandaki ayetlerin efendisi olan Âyetu’l-

Kürsî vardr. Bu Sure, eytann bulunduu evde okunursa. eytan o evden

kaçar."

2

Buhârî, Tarihinde, sahabe’den olduu söylenen Sâib b. Habbâb'n:

“Bakara Sûresi, Kur’ân'n zirvesidir” dediini bildirir.
5

Deylemî, Ebû Saîd el-Hudrî'den Resûlullah'n (ssiiBiiatu aleyhi resEiM öyle

buyurduunu nakleden "nein zikredildii sûre, Kur'ân’n merkezidir. Bu

sûreyi öreniniz. Onu örenmek bereket, brakmak ise hüsrandr. Sihirbazlar

onu elde etmeye güç yetiremez*

Dârimî, Hâlid b. Ma’dân’dan buna benzer bir rivayeti mevkuf olarak

yapmtr.5

Ahmed, Muhammed b. Nasr ve Taberânî, sahih senetle, Ma'kil b.

Yesâridan, Resûlullah'n (saitaiishu sieyt» vbesIM öyle buyurduunu nakleder: "Bakara

Sûresi, Kur'ân'n en üst noktas ve zirvesidir. Onun her ayetiyle beraber seksen

melek inmitir. "Allah, O'ndan baka tanr olmayan, kendisini uyuklama ve

uyku tutmayan, diri, her an yaratklarn gözetip durandr...”
6

ayeti

(Âyetu'l-Kürsi) Ar'n altndan çkarlp bu sûreye eklenmitir."7

1

Haris b. Ebî Usâme, Buye (731), Muhammed b. Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh.67, senetsiz

olarak) ve bnu'd-Durays (171).

1 Saîd b. Mansûr, (Tefsir, 424), Tirmizî (2878), Muhammed b. Nasr, Muhtasar

Kyâmu'l-Leyl (sh. 68), Hâkim (1/560, 561, 2/259) ve Beyhakî (2375, 2389), Tirmizî, hadisin

"garib" olduunu söylemi, Elbânî ise, es-Slsletu ‘d-Dalft
1

de (1348) zayf olduunu

söylemitir.

3 Buhârî (4/151, 152).

4 Deylemî (3376), Elbânî, Dalfu'l-CÖmi'de (3366) hadisin uydurma olduu

bildirmektedir.

5 Dârimî (2/446).

6 Bakara Sur. 255
7 Ahmed 33/417 (20300), Muhammed b. Nasr, Muhtasar KtySmu'l-Leyl (sh. 69) ve

Taberânî 20/220, 230 (511, 541). Senedi zayftr.
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Beavî, Mu'cemu's-Sahabe’de ve ibn Asâkir, Tarih’te, Rabîa el-Cureî’den

bildiriyor: Resûlullah'a (saiBiahu Beyhî veBaiien): "Kur’ân’n hangi ksm daha

üstündür?" diye sorulunca, Hz. Peygamber (saMhu b)et+" «»im: “nein

zikredildii sûredir

"

cevabn verdi. "Peki, Bakara Sûresinin hangi ksm daha

üstündür?" diye sorulunca ise:
"Ar'n altndan nazil olan Âyetu'l-Kürsî ve

sûrenin son iki ayetidir (Âmene'r-Resûlü)" karln verdi .

1

Ebû Ubeyd, Ahmed, Buhâri, So/h’te, Müslim, Nesâî, Taberânî, Hâkim, Ebû

Nuaym, Delâilu'n-Nübüvve'de ve Beyhakî, Delâilu'n-Nubüvve’de, Useyd b.

Hudayr’dan bildiriyor Useyd, gece vakti, bal olan atnn yannda Bakara

Sûresini okurken, at huysuzlarnca sustu. Bunun üzerine at sakinleti. Tekrar

okumaya balaynca at yine huysuziand, susunca sakinleti. Sonra tekrar

okumaya balad ve at yine huysuziand. Susunca ise at sakinleti. Tekrar

okumaya balaynca atn huysuzlanmas üzerine, yaknnda uyuyan ve atn

kendisine zarar vermesinden korktuu olu Yahya'nn yanna gitti. Yahya’y

alp ban gökyüzüne kaldnnca üzerinde kandiller gibi k saçan bulut gibi

bir eyin gökyüzüne doru yükselip gözden kaybolduunu gördü. Sabah

olup bu durumdan Resûlullah'a (saMahu steytu veuiiot) bahsedince, Hz. Peygamber

{sslBÜahu öByhi «seliem):
"Onun ne olduunu biliyor musunV diye sordu. Useyd:

"Hayr ey Allah'n Resulü!" cevabn verince, Allah'n Resûlü (raiiaiishu aleyhi veseiton):

“Onlar meleklerdi. Senin sesine geldiler. Eer okumaya devam etseydin, sabah

vakti insanlar onlar görürlerdi ve melekler insanlardan gizlenmezlerdi"

buyurdu.*

bn Hibbân, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Useyd b.

Hudayridan bildiriyor: Useyd: "Ey Allah'n Resûlü! Bu gece Bakara Sûresini

okurken arkamdan bir ses duydum ve atmn kaçtn zannettim" deyince,

Resûlullah (ssiiiiahu aleyhi vesellem): “Ey Atîk'in babas, oku(saydn)" buyurdu. Useyd:

"Dönüp baktmda yerle gök arasnda kandil gibi bir eyin sarktn gördüm

ve okumaya devam edemedim" deyince, Hz. Peygamber (sallllalu «layh veseiM:

’ el-sûbe (2/472) ve Muhtasar bn Manzûr (8/280).
1 Ebû Ubeyd, el-Fadâil (sh. 26), Ahmed 18/288 (8244), Buhâri (5018), muallak olarak,

Müslim (796), Nesâî, S. el-Kübrâ (8016, 8244), Taberânî (565), Hâkim (1/554), Ebû Nuaym
(502) ve Beyhakî (7/84).
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"Onlar meleklerdir ve Bakara Sûresini dinlemek için inmilerdir. Eer okumaya

devam etseydin, alacak eyler görürdün" buyurdu .

1

Taberânî, Useyd b. Hudayr'dan bildiriyor: Aynn olduu bir gece, atm
balam namaz klyordum. Bal olan atm huysuzlannca korktum (ve

okumay braktm. Tekrar okumaya baladmda) atm yine huysuzlannca,

bam kaldrp baktmda bir gölgenin üzerimi kapladn gördüm. Gölge Ay

ile arama girmiti. Korkup eve girdim ve sabah olunca bu durumu

Resûlullah'a MaHata aivytn wsrf«n) anlattm. Hz. Peygamber (udaHahu deyti nnfem): "Onlar

meleklerdi. Gecenin sonunda. Bakara Sûresini okuyuunu dinlemek için

geldiler" buyurdu .

2

bn Ebi'd-Dünyâ, Mekâytdu '-eytân’da, bn Mes'ûd'dan bildiriyor:

Resûlullah'n («Mahu «-yh «alimi) ashabndan biri çkp eytanla karlat ve

birbirleriyle kaptlar. Sahabi eytan yenince, eytan: "Beni brakrsan, sana

houna gidecek bir ey anlatrm” dedi. Sahabi onu brakp: "Haydi anlat”

deyince, eytan: "Hayr” karln verdi. Bunun üzerine bir daha kaptlar ve

sahabi yine eytan yendi. eytan yine: "Beni brakrsan, sana houna gidecek

bir ey anlatnm” dedi. Sahabi onu brakp: "Haydi anlat" deyince, eytan:

“Hayr" karln verdi. Bunun üzerine üçüncü defa kaptlar ve sahabi yine

eytan yenip gösünün üzerine oturarak eytann baparman çinemeye

balad. eytan: "Beni brak!" deyince, sahabi: "Bana o anlatacan

söylemeden brakmam” karln verdi. Bunun üzerine eytan: "Bakara

Sûresi eytanlarn arasnda okunduunda dalrlar, herhangi bir evde

okunduunda ise eytanlar o eve giremezler" dedi. Yanndakiler, bn

Mes'ûd’a: "Ey Ebû Abdirrahman! Bu adam kimdir?" diye sorunca, bn

Mes’ûd: "Ömer b. el-Hattâb’dan baka kim olduunu sanyorsunuz" cevabn

verdi.

Ebû Ubeyd’in, Cerîr b. Zeyd'den bildirdiine göre Medine ihtiyarlar

kendisine öyle dediler: Resûlullah'a (salisilata aleyhi ««Hem): "Dün gece boyunca,

Sâbit b. Kays, e-emmâs’n evinde kandillerin göründüünü biliyor musun?”

denince, Resûlullah Mailemi aleyhi yeseiiem): "Bakara Sûresini okumu olabilir'

1 bn Hibbân (779), Taberânî (566), Hâkim (1/554) ve Beyhakî (1977). Hâkim, hadisi

Müslim'in artna göre sahih kabul etti ve Zehebî de ona muvafakat etti.

1
Taberânî (565).
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karln verdi. Bu durum Sâbit'e sorulunca: "Bakara Sûresini okudum"

cevabn verdi.'

Timnizî, Nesâî, bn Mâce, Muhammed b. Nasr el-Mervezî, Kitâbu's-

Salât*ta, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îmârida Ebû Hureyre’den

bildiriyor: Hz. Peygamber (sft&fo *yf» ws*m) bir yere az sayda bir askerî müfereze

göndermek isteyince, gönderilecek olanlann, ezberlerinde olan sûreleri

okumalann istedi.Ya en küçük olan birine gelip "Eyfalan ezberinde, ne var?" diye

sorunca, genç: "Benim ezberimde bu var u var ve Bakara Sûresi var" cevabn

verdi. Resûlullah istt *ytî «*m): "Senin ezberinde Bakara Sûresi de mi var?" drye

sorunca, genç: "Evet" cevabn verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (duttu ateyt

«den): "O halde haydi git sen bu müfrezenin emîri (komutansn
)"

buyurdu. O

müfrezeye katlanlann ileri gelenlerinden biri: "Vallahi! Bakara Sûresini

örenmeme engel olan ey onun hakkn verememek korkusu idi" deyince, Hz.

Peygamber (dald dyh «sefer):
"
Kur'ân’ örenin onu okuyun ve okutun, Kur'ân'

örenen ve onu okuyan ve gereim yapan kimsenin örnei misk ile doldurulmu ve

kokusu her tarafa yaylan bir kaba benzer. Kur'ân bilgisi olup ta onu çevresine

yaymayan onunla yatp uyuyan kimse ise az balanm misk kutusuna benzer ki

çevresi ondan istifade etmez" buyurdu.

3

Beyhakî, Delâil’de bildiriyor: Osmân b. Ebi’l-Âs der ki: Sakîf kabilesinden

Resûlullah’a (suiia!!»hu aleyhi vEseilem) gelen alt kiilik heyetin en genci olduum halde

beni emir (lider) seçti. Bunun tek nedeni Bakara Sûresini ezbere okumamd .

3

Beyhakî, $uabu'l-îmân’da, zayf isnâdla Salsâl b. ed-Delhemes’ten

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiem) öyle buyurdu:
"
Evlerinizde

Bakara Sûresini okuyunuz ve evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Bakara Sûresini

okuyan, Cennette bana taç giydirilir."*

1

Ebû Ubeyd (sh. 122).

2
Tirmizî 82876), Nesâî, el-KübrS (8749), bn Mâce (217), Muhammed b. Nasr,

Kn/ömu'l-Leyt (sh. 4), bn Hbbin (2126, 2578), Hâkim (1/443) ve Beyhakî (2697). Hadis

zayftr Elbânî, Datf Sünen bn Mâce (39).

J Beyhakî (5/308).

* Beyhakî (2384, 2385).
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Vekî, DârimT, Muhammed b. Nasr ve bn Durays bildiriyor: Abdurrahman

b. el-Esved der ki: “Bir gecede Bakara Sûresini okuyann bana Cennette taç

giydirilir."’

Taberânî, bn Mes'ûd’un: “Bakara Sûresini okuyan çok ve güzel amel

yapm olur" dediini bildirir.

1

Vekî ve Ebû Zer el-Herevî, FadâiVde bildiriyor Temîmî der ki: bn Abbâs’a:

“Kur'ân'daki hangi sûre daha üstündür?" diye sorduumda: “Bakara Sûresi"

cevabn verdi. Ben: “Hangi âyet daha üstündür?" diye sorunca ise: “Âyetu’l-

Kürsî" cevabn verdi.

Muhammed b. Nasr, Kitâbu's-Salâfta, Saîd b. Cübeyr tarikiyle, ibn

Abbâs’n öyle dediini nakleder: “Kur'ân'daki en üstün sûre Bakara Sûresi,

en üstün âyet ise Âyetu'l-Kürsrdir."

Hâkim, Ebû Zer el-Herevî, Beyhakî, uabu'l-îmân’da, bn Ömer'in öyle

dediini nakleder: “Bakara, Nisâ, Mâide, Hac ve Nûr sûrelerini öreniniz.

Çünkü bunlarda farzlar vardr." 3

Dârakutnî ve Beyhakî, Sünen'de bn Mes’ûd'dan bildiriyor: Bir kadn

Resûlullah'a(saii8iBhuBieyh«sEiBrn) gelerek: "Ey Allah'n Resûlü! (bana evlenme teklif

edenle ilgili) benim görüüm, senin görüüne tâbidir" deyince, H2.

Peygamber (siiaiiuhu aleyhi mailem), kadn isteyene: "Kur'ân'dar ezbere bildiin bir

ey var m?" diye sordu. Adam: “Evet, Bakara Sûresini ve Mufassal

sûrelerden birini biliyorum" cevabn verince, Resûlullah Maiaiu aleyhi «senem):

"Bunlar kadna okutup öretmen karlnda seni bu kadnla nikahlyorum''

buyurdu .
4

Ebû Dâvûd ve Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Resûlullah (saiielBhu aleyh

«selem) adama: "Kur'ân dan ezberinde ne var?" diye sorunca, adam: “Bakara

Sûresi ve ondan sonra gelen sûre” cevabn verdi. Bunun üzerine Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Kalk ve kadna yirmi âyet öret. Buna karlk kadn senin

1 Dârimî (2/447), Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kyamu'l-Leyl (sh. 69), Îbnu'd-Durays

(165).
2 Taberânî (8671), Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (6/312) der ki: Kavilerden el-Mes'ûdi

ezberi sonradan bozulmu bir ravidir.

5 Hâkim (2/395) ve Beyhaki (2451)

* Dârakutnî (3/249), Beyhakî (7/243). Dârakutnî der ki: Utbe bu hadisi rivayette tek

kalmtr ve bu kiinin hadisleri terk edilmitir. Beyhakî der ki: Utbe, uydurma hadis

rivayet edenler arasnda saylr. Bu hadisin de asl yoktur. Allah en iyisini bilir.
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hanmndr" buyurdu. Mekhûl: “ Hz. Peygamberden (saiiaiiahu aleyhi mailem) sonra

kimsenin, bakasn bu ekilde nikahlama hakk yoktur" derdi .

1

Zübeyr b. Bekkâr'n, el-Muvaffakiyyâ?ta, Humrân b. Ebân'dan bildirdiine

göre Hz. Osman'a bir hrsz getirilince: "Senin güzel biri olduunu

görüyorum. Senin gibiler hrszlk yapmaz" dedikten sonra: "Kuriân’dan

bildiin bir ey var m?" diye sordu. Adam. "Evet. Bakara Sûresini biliyorum”

cevabn verince, Hz. Osman: "Git, Bakara Sûresine karlk elini baladm”
dedi.

Beyhakî, Sünen'de bildiriyor: Ebû Cemre der ki: bn Abbâs’a: "Ben hzl

okuyan biriyim" dediimde, "Benim için, Bakara Sûresini tertil üzere

okumam, Kuriân'n hepsini hzl bir ekilde okumamdan daha sevimlidir”

karln verdi .

3

Hatîb, Ruvât Mâlik’te ve Beyhakî, uabu'l-îmân ’da bildiriyor: ibn Ömer

der ki: "Hz. Ömer, Bakara Sûresini on iki ylda ezberledi. Bakara Sûresinin

hepsini ezberleyince kurban kesti .”3

Mâlik’in Muvattâ’da bildirdiine göre Abdullah b. Ömer, Bakara Sûresini

sekiz ylda ezberledi .

4

bn Sa’d’n, Tabakât’ta Meymûn'dan bildirdiine göre bn Ömer, Bakara

Sûresini dört ylda ezberledi .

5

Mâlik, Saîd b. Mansûr ve Beyhakî’nin, Sünen’de, Urve'den bildirdiine

göre Hz. Ebû Bekr, sabah namazn klarken iki rekatnda Bakara Sûresini

okudu .

6

âfiî, el-Ûmm’de, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Musannefte ve Beyhakî,

Sünen'de, Enes'ten bildiriyor Ebû Bekr es-Sddîk halka sabah namazn

Bakara Sûresiyle kldrnca, Hz. Ömer: "Neredeyse güne doacak" dedi.

1 Ebû Dâvûd (2112, 2113), Beyhakî (7/242). Hadis zayftr. Elbârvî, (Da’îfu Sünen Ebî

Dâvüd. 457, 458).

2
Beyhakî (3/13).

3 Beyhakî (1955).

« Mâlik (1/205).

5 bn Sa'd (4/164).
4
Mâlik (1/82) ve Beyhakî (2/389).
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Bunun üzerine Hz. Ebû Bekr: “Eer dosayd bizi gaflet içinde bulamazd"

dedi.’

bn Ebî eybe, Enes’ten bildiriyor: “Hz. Ebû Bekr, bayram namaznda

Bakara Sûresini okudu. Hatta ihtiyar olanlann kyamn uzun sürmesinden

dolay sallandn gördüm." 2

bn Ebî eybe, Mervezî, Cemiz’de ve Ebû Zer el-Herevî, Fadâil'de

bildiriyor: a’bî der ki: “Ensâr, ölmek üzere olan kiinin yannda Bakara

Sûresini okurlard .”

3

Ebû Bekr b. el-Enbârî, el-Mesâhifte, bn Vehb tarikiyle öyle bildirin

Süleyman der ki: “Benim de bulunduum bir srada Rabîa'ya: “Bakara ve Âli-

mrân sûreleri, Mekke'de bunlardan daha önce seksen sûre nazil olmasna

ramen neden önce yazld ?” diye sorulunca, “O iki sûreyi takdim edenler

onlarn öncülüünü bilenlerdir. Bu öyle bir meseledir ki, (insanolu)

kendisine (hissederek, zevkle) vanlr, ne olduu sorulmaz” cevabn verdi.”

Abdürrezzâk, Musannefte ve bn Ebî eybe, Musannefte bildiriyor: Ur/e

der ki: “Museyleme ile savaldg gün Müslümanlarn parolas: «Ey Bakara

Sûresinin sahipleri» eklindeydi.”'’

Ahmed, ez-Zühd’de ve Hakîm et-Tîrmizî, Nevâdiru 'l-Usûl’de bildiriyor

Süleyman b. Yesâr der ki: Ebû Esîd el-Ensârî bir gece öyle diyerek uyand:

"üphesiz ki biz Allah'a aidiz ve yine O'na döneceiz. Bu gece rüyamda

virdim bana bir inek sûretinde geldi. Benim virdim Bakara Sûresiydi.

Rüyamda iken sanki beni süsüyordu."3

bn Ebî eybe ve Müsedded'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Bakara

Sûresiyle -baka bir lafzda: Kur’ân'dan bir sûreyle- yemin eden kii, yemin

ettii surenin her ayeti için bir yemin etmi saylr” demitir.

6

bn Ebî eybe, Mücâhid'den, Resûlullah'n Mallaiu aMi «sellem) öyie

buyurduunu nakleder. "Kur'ân'dan bir sûreyle yemin eden kiinin
,
yemin

1

afiî (7/228), bn Ebî eybe (1/353) ve Beyhakî (2/389).

J bn Ebî eybe (2/176).

3 bn Ebî eybe (3/236).

4 Abdürrezzâk (9465) ve bn Ebî eybe (12/503, 550).

s Hakîm (1/338).
6 bn Ebî eybe (Dördüncü cüzün birinci bölümü sh. 12).
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ettii sûrenin her ayeti için bir yemin etmi olur. Artk dileyen yeminini yerine

getirir, dileyen yeminini bozar.'*

Ebû Ahmed el-Hâkim'in, el-Künâ’da, Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber [»iai*u aleyhi reniitn) öyle buyurdu: "Allah, Bakara ve Âli-mrân

sûrelerim okuyan kiiye incilerle ve yakutla bezenmi iki kanat yapar." Ebû

Ahmed der ki: “Bu hadis münkerdir.”

r
1 '

“Elif, Lam, Mm“ (Bakara Sur. l)

Vekî ve Abd b. Humeyd bildiriyor Ebû Abdurrahman es-Sülemî, (^.1) ve

(fp-)'i bir âyet sayyordu.

Buhâri, Tarih’te, Tirmizî, bn Durays, Muhammed b. Nasr, bnu’l-Enbârî, el-

Mesâhifte, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Zer el-Herevî, FadâiVde ve Beyhakî,

uabu'l-lman’da, bn Mes'ûd'dan, Resûlullah’n (saiaiun aleyhi «niien) öyle

buyurduunu nakleder. "Allah'n Kitab'ndan bir harf okuyana bir sevap

vardr ve her sevap on katyla karlk bulur, (^î) bir harftir demiyorum. Fakat

elif bir harf, lam bir harfmim de bir harftir."*

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Dârimî, ibn Durays, Taberânî ve

Muhammed b. Nasr, ayn hadisi bn Mes'ûd’dan onun sözü olarak

naklettiler.
5

Muhammed b. Nasr, Ebû Câfer en-Nahhâs, el-Vakf ve'l-îbtid&da, Hatîb,

TanTz’te ve Ebû Nasr es-Siczî, el-bâne’ de, Abdullah b. Mes’ûd'dan,

Resûlullah'n (saiialishu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Kuran
okuyunuz; çünkü onu okumanza karlk size sevap verilir.

(fi)
bir harftir

demiyorum. Fakat elife on sevap, lam'a on sevap ve (f)’e de on sevap verilir.

Böylece (eliflam (r) demekle) otuz sevap alrsnz

’ bn Ebî eybe (Dördüncü cüzün birind bölümü sh. 12).

1 Buhâri (1/216), Tirmizî (2910); bnu'd-Durays (58), Hâkim (1/555, 566) ve Beyhakî

(1933, 1983). Hadis sahihtir. (Flbânî, Sahih Sünen et-Tirmizi, 2327).

* Saîd b. Mansûr, (Tefsir, sh. 4), bn Ebî eybe (10/461, 462), Dârimî (2/429, 431),

bnu'd-Durays (59, 60) ve Taberânî 9/139 (8646, 8649).

* Muhammed b. Nasr, Muhtasar Kyamu'l-Leyl (sh. 70), Ebû Câfer en-Nahhâs (sh. 80)

ve Hatîb (1/286).
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bn Ebîeybe, Bezzâr, Murhibî, Fadâilu'l-îlm’de, Ebû Zer el-Herevî ve Ebû

Nasr es-Siczî zayf senetle, Avf b. Mâlik el-Ecaî'den Hz. Peygamberin (saJidishu

elerto «selisn) öyle buyurduunu nakleder: "Allah, Kur'ân okuyana her harfine

karlk bir sevap yazar, (f I Ç»ÜXj dJa) bir harftir demiyorum. Fakat elif bir harf

lam bir harf, Zâl bir harfve Kefde bir harftir."'

Muhammed b. Nasr, Beyhakî, uabu'l-îmân’da ve es-Siczî'nin Avf b.

Mâlik'ten bildirdiine göre ResûlullahiMiy^deYtevMsnetn): "Allah, Kur'ân'dan bir

harf okuyana bir sevap yazar. (^) bir harftir demiyorum. Fakat (^) bir harf,

G") bir harf ve (p) bir harftir. Yine
(f.\)

bir harftir demiyorum. Fakat (I) bir harf

(j) bir harf ({) de bir harftir" buyurmutur.

2

Muhammed b. Nasr es-Silefî, el-Vecîzft Zikri’l-Mucâz ve’l-Mecîz’de, Enes

b. Mâlik'ten Resûlullah'n (niiaiMu ateyh vaseiism) öyle buyurduunu nakleder:

"Allah, Kur'ân'dan bir harf okuyana on sevap yazar, (o) harfine ayr, (o)

harfine ayn ve (£>) harfine ayn sevap yazar."

bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte ve Ebû Nasr es-Siczî, bn Ömer'in öyle

dediini bildirin "Kii, ihtiyacn giderip ailesinin yanna döndüü zaman

Kuriân' açp onu okusun. Çünkü Allah, okuduu her harfine karlk on sevap

verir. (<L) bir harftir demiyorum. Fakat (l)'e on sevap, (j)'a on sevap ve (f)'e

de on sevap verir."

Ebû Câfer en-Nehhâs, el-Vakf ve'l-btidâ’da ve Ebû Nasr es-Siczî, Kays b.

Seken'den, bn Mes'ûd'un öyle dediini bildirir: "Kur’ân' öreniniz. Çünkü

onun her harfine karlk on sevap verilir ve on günah affedilir. (jü) bir harftir

demiyorum. Fakat (')'e on sevap, (j)’a on sevap ve (f)’e de on sevap

verilir."3

Vekî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, en-Nehhâs

ve Ibnu'n-Neccâr, Tarihinde bildirdiine göre bn Abbâs, (fi) âyetinin

manasnn: "Ben Allah’m, bilirim" olduunu söyledi .

4

1 bn Ebî eybe (10/461) ve Bezzâr (2761). Heysemî, Mecrtutu'z-Zevâid’de (7/163) der ki:

Ravilerden Mûsa b. Ubeyde er-Rebezî zayftr.
1 Beyhakî 81983).

3 Nehhâs (sh. 80), hadisi Kays b. Seken'in sözü olarak zikretmitir.

4 bn Cerîr (1/208), bn Ebî Hâtim 1/32 (43), en-Nehhâs (sh. 111) ve bnu'n-Neccâr

(17/3,4).
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bn Cerîr ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifâfta, bn Mes’ûd'un, (fl) ayeti

hakknda: "Allah’n isimlerinden türemi harflerdir" dediini bildirir.

1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifafta

bildiriyor: bn Abbâs: (fl), (o*ai), OJl>, (A 1). (oa*itf). (**0. (o-i).

(jo), (ö) ve (j) ayetleri için: "Bunlar, Allah'n kendileriyle kasem ettii

yeminlerdir. Ve bunlar O'nun isimlerindendir" demitir.
1

bn Cerîr, krime’nin, (fl) için "Kasemdir" dediini bildirir.
3

bn Cerîr, bn Mes’ûd’un, (fl) ayeti için "Allah’n sm-i Azam'dr" dediini

bildirmitir.4

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, (fl), (^) ve

ayetleri için, "Allah’n sm-i Azam’dr" demitir. 5

bn Ebî eybe, Tefsir
1

de, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir bildiriyor:

Âmir’e, (fl) ve (^Ji) gibi harflerle balayan sûreler sorulunca: "Allah’n

isimlerinin harflere ayrlm halidir. Eer onlan bir araya getirirsen Allah’n

isimlerinden birisi ortaya çkar" cevabn verdi.

Abd b. Humeyd, Rabî b. Enes’in, (fl) ile ilgili olarak: "(I), Allah, lafznn ilk

harfi, (j), Latîf isminin lk harfi, (f)
ise Mecîd isminin ilk harfidir" dediini

bildirir.

bn Merdûye, bn Abbâs’n öyle dediini nakleder: Sûrelerin

balangcndaki harfler, Allah’n isimlerinden bir isimdir."
6

Ebu’-eyh ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifâfta bildiriyor Süddî, sûrelerin

balangcndaki harflerin hepsinin, Allah’n isimlerinden bir isim olduunu

söyledi.
7

1 bn Cerîr (1/208) ve Beyhakî (168).
1 bn Cerîr (1/207, 10/53, 15/452, 16/7, 17/542, 18/5, 19/398, 20/6, 274, 21/400), bn Ebî

Hâtim 5/1437, 8/2747, 9/2838, 2938 (8201) ve Beyhakî (163).

* bn Cerîr (1/207).

4 bn Cerîr (1/206).

s bn Cerîr (1/206) ve bn Ebî Hâtim 1/32, 8/2838, 3029 (44)
6
Zeylaî, Ehâtîsu 'l-Kcâf ta (sh. 34) geçtii üzere bn Merdûye.

7 Beyhakî (169).
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Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'ir bildirdiine

göre Katâde, (,Ll) ile ilgili olarak: "Bu, Kur’ân’n isimlerinden biridir" dedi.
1

bn Cerîrîm bildirdiine göre Mücâhid, (,L) ile ilgili olarak: "Bu, Kuriân'n

isimlerinden biridir" dedi .

1

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh b. Hayyân'n

bildirdiine göre Mücâhid, (fl), (<*»), (yal) ve >) ile ilgili olarak: "Bunlar,

Allah'n Kurîân’a kendileriyle balad balklardr. Allah onlarla sûreleri

açmtr” dedi .
3

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Haan der ki: (<L) ve (p—±>)

Allah'n, kendileriyle balad balklardr. Allah onlarla sûreleri açmtr.”4

bnu'l-Münzir, Mücâhîd’in öyle dediini bildirin Sûrelerin balangcndaki

(<**-) ,(jM) ve (ö) gibi balklar vazedilen hecelerdir.

bn Cerir, Zeyd b. Eslem'in, "(<lî) ve buna benzer harflerle balayan

âyetler, sûrelerin addr” dediini bildirmitir.

5

bn shâk, Buhârî, Tarih 'te ve ibn Cerîr zayf senetle, bn Abbâs’tan, o da

Câbir b. Abdillah b. Riâb'dan bildiriyor Ebû Yâsir b. Ahtab Yahudilerden bir

grupla Bakara Sûresinin ba ksmn (4J Ç43 Oöj dJ(\)^
)

6 okuyan

Resûlullah'n <riieH*j eleyhi yanndan geçti ve sonra bir grup Yahudiyle

beraber olan kardei Huyey b. Ahtab'n yanna giderek: ""Biliyor musunuz,

vallahi Muhammed'in, Aziz ve Çelil olan Allah'n, ona indirdiklerinden (^l cJ

4^ ç4j 4>i5SJ) âyetlerini okuduunu iittim” dedi. Onlar "Bizzat sen iittin

mi?" diye sorunca, Ebû Yâsir “Evet” cevabn verdi. Bunun üzerine Huyey,

yanndaki Yahudilerle beraber Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi «seiism) gitti ve: "Ey

Muhammedi Ey Muhammed, sana indirilenler içinde (<l kâ 0I5 V yöJ *&>),

okuduun anlatlyor doru mu?" diye sordular. Hz. Peygamber (»iaiiahu ahyhi

yerellen):
"
Evet

"

cevabn verince, Yahudiler “Bunu sana Allah katndan Cebrail

mi getirdi?" diye sordular. Allah'n Resulü (saliailahu aleyhi veseiiem): "Evet" karln

Abdürrezzâk (1/225). bn Cerîr 81/204) ve Ibn Ebî Hâtim 1/33 (50).

1 bn Cerîr (1/204).

J bn Ceîr (1/205) ve bn Ebî Hatim 5/1437 (8204).

* bn Ebî Hâtim (8/2747).

* bn Cerir (1/206).

6 Bakara Sur. 1-2
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verince, onlar: "Allah, senden önce de Peygamberler gönderdi. Allah,

onlardan herhangi bir peygambere, iktidarnn ve ümmetinin ecelinin ne

kadar olacan beyan ettiini bilmiyoruz. Bunu ancak sana bildirmi" dediler

ve Huyey b. Ahtab yanndakilere dönüp: “(') bir, (J) otuz, (f) ise krk

demektir ve bu da yetmi bir yl eder. imdi sîzler kendi iktidan ve ümmetinin

eceli yetmi bir yl sürecek olan bir peygamberin dinine mi gireceksiniz?"

deyip Resûlullah'a (mUsMhj aleyhi ressam) döndü ve: "Ey Muhammedi Bu zamana

lave olarak baka bir ey var m?” diye sordu. Hz. Peygamber (aeiidlahu aleyhi vesdlem):

“Evet" cevabn verince, Huyey: "O nedir?" diye sordu. Resûlullah (taliaiiahu aleyhi

•eseliem): "(^) ayetidir" buyurunca, Huyey: "Bu daha uzundur. (') bir, (J)

otuz, ( f)
krk, (o°) ise doksan demektir. Bunlarn hepsi, yüz altm bir yl

demektir. Ey Muhammed, bundan baka bir ey yar mdr?" dedi. Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Evet" cevabn verince, Huyey: "O nedir?" diye

sordu. Resûlullah (saiaiiahu aleyhi veseiiem): "(y) ayetidir" buyurunca, Huyey: "Bu daha

uzundur. (') bir, (J) otuz, (j) ise iki yüz demektir. Bunlarn hepsi, iki yüz otuz

bir yl demektir. Bundan baka bir ey yar mdr?" dedi. Allah’n Resulü (aaiiaMu

aleyhi vesellem): “Evet, (jil) ayetidir" karln verince, Huyey: "Bu daha uzundur.

(') bir, (J) otuz,
(f)

krk, (j) ise iki yüz demektir. Bunlann hepsi, iki yüz yetmi

bir yl demektir" deyip öyle devam etti: "Ey Muhammed, senin iin bize

kark geldi. Öyle ki, sana çok ey mi yoksa az ey mi verildi bilemiyoruz.”

Sonra kalkp gittiler ve Ebu Yâsir, kardei Huyey ve yanndaki Yahudi

keilerine: "Ne biliyorsunuz, belki de Muhammed'e, bunlann toplam

verilmitir. Bunlar, yetmi bir, yüz altm bir, iki yüz otuz bir ve iki yüz yetmi

bir yldr ve toplam yedi yüz otuz dört yl yapar" deyince, onlar: "Onun

durumu bize kark geldi" dediler. "Sana Kitap' indiren O'dur. Onda

Kitap'n temeli olan kesin anlaml âyetler vardr, dierleri de çeitli

anlamldrlar. Kalblerinde erilik olan kimseler, fitne çkarmak, kendilerine

göre yorumlamak için onlarn çeitli anlaml olanlarna uyarlar..."

1

âyetinin

bu kiiler hakknda nazil olduu söyleniri

1 Âl- Lmrân Sur. 7
2 bn shâk (Siretu bn Hijâm 1/545, >46), Buhârî (2/208), bn Cerir (1/221, 222), ibn

Kesîr, Tefsîr (1/6D) hadisi Muhammed b. shak a dayandrd ve hadisin zayf olduunu
söyledi. Hadîsin medar Muhammed b. es-Sâib el-Kelbî'ye aittir. O ise tek kald
hadislerde hüccet kabul edilmez.
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jbnu'l-Münzir, bn Cüreyc'den bildiriyor. Yahudiler, Muhammed (sdidas» aleyhi

resBiem) ve ümmetini (kitaplannda) görüyor, gönderileceinim biliyorlar, ama

Ümmetinin ecelinin ne kadar olduunu bilmiyorlard. Allah, Muhammed'i

(sBieiiehj aleyhi veseiiem) gönderip, (fl) ayetini indirdii zaman: “Bu ümmetin

gönderileceini biliyorduk, ama ecelinin (ömrünün) ne kadar süreceini

bilmiyorduk. Eer Muhammed doru söylüyorsa, bu ümmetin

peygamberiyse, bu ümmetin ömrünün ne kadar olduu size bildirildi

demektir. Çünkü, (fl) ebced hesabyla karl yetmi bir senedir. Ömrü

yetmi bir yl olan bir dini ne yapalm” dediler. (^Jl) ayeti nazil olduu zaman,

bu ebced hesabyla iki yüz otuz bir sene yapyordu. Bunun üzerine: "imdi, iki

yüz otuz bir yl ve yetmi bir yl oldu” dediler. Sonra, (>) ayeti nazil olunca,

bunun da ebced hesabyla karl iki yüz yetmi bir yl yapyordu. Dier

sûrelerin banda olan Mukatta harfler de nazil olunca Yahudiler: “Onun

durumu bize kark geldi” dediler.’

bn Cüreyc ve bn EbîHâtim, Ebu’l-Âliye’nin öyle dediini bildiriyor: Yirmi

dokuz harften olan bu üç harf hakknda herkes görü bildirmitir. Bunlardan

her harf, Allah'n isimlerinden birinin ba harfidir. Yine her harf bir âyet ve

imtihandr. Yine her harf bir topluluun ömrünün müddetine ieret eder. (),

Allah isminin ba harfidir, (j), Latif isminin ba harfidir. (f)
ise Mecîd isminin

ba harfidir. (), Allah’n nimetleri, (j), Allah'n lütfü, ( r)
ise Allah’n yücelii

anlamna gelmektedir. () bir yl, (j) otuz yl (P)
ise krk yl ifade eder.'

bnu'l-Münzir, Tejsîr’öe ve Ebu'-eyh b. Hayyân, Tefsir*de, Dâvud b. Ebt

Hind'in öyle dediini bildirin a'bî'ye, sûrelerin bandaki harfleri

sorduumda: “Ey Dâvud! Her kitabn bir sim vardr. Kuriân'n da sim,

sûrelerin bandaki bu harflerdir. Bunlan brak, dier eylerden istediini

sorabilirsin” cevabn verdi.

Ebû Nasr es-Siczî, el-lbâne’de, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Cibril'in,

Resûlullah Istlah aM. «-«M ile müzakere ettii son harf: Ç45 }JyK dJi fi

ij) ayetidir.

’ bnu'l-Münzi 1/111 (200).

1 bn Cerir (1/209, 210) ve bn Ebî Hatim 1/33, 2/584 (49, 3118).
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4J CJ3 V

"...onda asla üphe yoktur..." <BaWa Sur. 2)

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Durays, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in

bildirdiine göre Mücâhid dedi ki: Bakara Sûresinin ilk dört ayeti müminlerin

vasflan, iki âyet kafirlerin vasflan, on üç âyet münaftklann vasflan, krknc

âyetten yüz yirminci ayete kadar olan ksmda ise srail oullannn

vasflanndan bahsedilmektedir .

1

Vekî, Mücâhid'in öyle dediini bildirir: Bakara Sûresinin bandaki ilk dört

âyet (j^iij pÂ iUJjlj. .
.

)’e
3
kadar, müminlerin vasflan hakknda, iki âyet ( ^3

jjâi Ç»ÛÂ...)'e
3 kadar kâfirlerin vasflan hakknda, yirminci ayete kadar olan

bölüm ise münafklarn vasflan hakkndadr.

4

bn Cerîr, Rabî b. Enes'in öyle dediini bildirir: “Bakara Sûresinin ilk dört

ayeti iman edenler hakknda, ki âyet ise Ahzâb savana katlan müriklerin

ileri gelenleri hakknda nazil oldu .”5

bn Cerîr ve Hâkim, bn Mes’ûd’un öyle dediini bildirir: (jü), Allah’n

isminin ba harfleridir, “Bu, doruluu üphe götürmeyen ve Allah'a kar
gelmekten saknanlara yol gösteren Kitap’dr"

6
ayetinde geçen kitaptan

kast, Kurîân'dr. (a* cJj tf) sözünden kast ise, kendisinde hiç üphe olmayan

demektir.

7

bn Cerîr, bn Abbâs'n, kitaptan kastn Kur'ân olduunu söylediini

bildirmitir.

8

bn Cerîr ve bnu’l-Enbârî, el-Mesâhifte, krime’den buna benzer bir

rivayette bulunmutur.
9

’ bn Cerîr (1/245, 246)
1 Bakara Sur. 1- 5
i Bakara Sur. 6-7

4 bn Cerîr (1/246).

5 bn Cerîr (1/246).
4
Bakara Sur. 2

7 bn Cerîr (1/208, 232) ve Hâkim (2/260, "sahih").
8 bn Cerîr (1/229)

9 bn Cerîr (1/228)
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bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor bn Abbâs der ki: («u* Ç3

sözünün manas: "Kendisinde hiç üphe yoktur” demektir.
1

Ahmed, Zühd’öe ve bn Ebî Hâtim, Ebu’d-Derdâ'nn: “ek ve üphe
küfürdendir

1
' dediini bildirir.

2

et-Tastî'nin, Mesâi?de bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: Yüce

Allah’n âyette buyurduu: (4*9 ÇJj iJ) sözünün manas nedir?” diye sorunca,

bn Abbâs: "Kendisinde hiç üphe yoktur” demektir” cevabn verdi. Nâfi:

“Araplar bunu (reyb kelimesinin manasn) bilir mi?" diye sorunca ise, bn
Abbâs öyle karlk verdi: “Evet. Yoksa Za'berî'nin öyle dediini duymadn

m?

Ey Umâme hakta üphe yoktur

üphe yalancnn söylediidir .

3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, (5J y) sözünün manasnn:

“Kendisinde hiç üphe yoktur” olduunu söyledi.

bn Cerîr, Mücâhid’den buna benzer bir rivayette bulundu.4

"...Takva sahipleri için hidayet kaynadr" (BaUa Sur. 2)

Vekî ve bn Cerîr, a'bî'nin, âyette geçen “Hidayet" kelimesini,

“Sapklktan kurtaran" eklinde izah ettiini bildirir.
5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Mes'ûd öyle der: “Âyetteki hidayetin

manas nur, takva sahiplerinden kast ise müminlerdir.”
6

’ bn shâk (Sîretu bn Hiâm 1/530), bn Cerîr 81/232), bn Ebî Hâtim (1/34, 55't n

sonra muallak olarak, 1/63 (234). (Kulumuza indirdiimiz Kur'âridan üphe
ediyorsanz, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin; eer doru sözlü iseniz,

Allah’tan baka, güvendiklerinizi de yardma çarn." (Bakara Sur. 23) âyetinin

tefsirinde rivayet etti.

' Ahmed (sh. 141) ve bn Ebî Hâtim 1/24 (55).

3 tkâ (2/1 U3) 1 asti'nn tarikiyle.

4 bn Cerîr (1/231).

5 bn Cerîr (1/234).
6 bn Cerîr (1/238).
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ibn shâk, ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs der ki: "...takva

sahipleri için hidayet kaynadr'’ ayetinde kastedilenler, bildikleri doru

yolu braktklarnda Allah'n azabna uramaktan korkanlar, Allah'tan

gelenleri tasdik ettiklerinde ise rahmetini umanlardr .

1

bn Cerîr, bn Abbâs’n öyle dediini bildirin "...takva sahipleri için

hidayet kaynadr" ayetinde kastedilenler, irkten saknanlar ve Allah'a

itaat edenlerdir.

1

Abd b. Humeyd bildiriyor Katâde, "...takva sahipleri için hidayet

kaynadr" ayeti hakknda öyle dedi: “Allah, Kitab, Kendisine inananlar için

aydnlk, takva sahipleri için ise nur yapmtr.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muâz b. Cebel öyle dedi: “Kyamet

günü insanlar bir yerde hapsedilir ve bir münadi: «Takva sahipleri nerede?»

diye seslenir. Bunun üzerine takva sahipleri Rahmân'n korumasnda hfznda

ayaa kalkarlar. Yüce Allah onlardan perdeli deildir. Onlardan gizlenmez.”

Muâz’a: “Takva sahipleri kimlerdir?” diye sorulunca: “irkten ve putlara

tapmaktan saknp ihlasla Allah'a ibadet edenlerdir ve böylece takva sahipleri

Cennete girerler.” 3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Tarih’te, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebî

Hâtim, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman'da, sahabeden olan Atiyye es-

Sa'dTden Resûlullah’n isaMahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu bildiriyor "Kul,

zararlnn korkusundan zararsz terk etmedikçe, muttakiler mertebesine

varamaz.
"4

bn Ebi’d-Dünyâ, Kitabu't-Takvâ’da bildiriyor: Bir kii Ebû Hureyre’ye:

"Takva nedir?” diye sorunca, Ebû Hureyre: “Dikenli bir yolda yürüdün mü?”

karln verdi. Adam: “Evet” cevabn verince, Ebû Hureyre: “Ne yaptn”

diye sordu. Adam: “Dikeni gördüümde ondan uzaklatm veya üzerinden

atm ya da demeden yanndan dolandm” cevabn verince, Ebû Hureyre:

“te takva budur” dedi.

1 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/530), bn Cerîr (1/237) ve bn Ebî Hâtim 1/35 (62).
J bn Cerîr (1/238, 239).

* bn Ebî Hâtim 1/35 (61).

4 Abd b. Humeyd (483), Buhârî (5/158), Tirmizî (2451, hasen olduunu söyledi), bn
Mâce (4215), bn Ebî Hâtim 1/34 (60) ve Hâkim (4/319 sahih olduunu söyledi), Beyhakî

(5745). Hadis zayftr, Elbânî, (Da "/ Sünen et-Tirmizi, 435).
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bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ ve bn Ebî Hatim, Talk b. Habîb'den

bildiriyor: Talk b. Habîb'e: “Bize, anlayabileceimiz basit sözlerle takvay

anlatabilir misin?" denilince, öyle karlk verdi: “Takva, Allah'tan gelen

nurla, rahmetini dileyerek Ona itaat etmektir. Yine takva, Allah’tan gelen

nurla Allah'n azabndan korkarak Ona isyan etmeyi terk etmektir."
1

Ahmed, Zühd'de ve bn Ebi'd-Dünyâ, Ebu'd-Derdâ'nn öyle dediini

bildirin "Gerçek takva, kulun Allah’tan korkmas, hatta zerre kadar emrinden

çkmaktan saknmasdr. Haram olmasndan korktuu ve harama dümesine

engel olmas için helal olan baz eyleri bile terk etmesidir.”

bn Ebi’d-Dünyâ, Hasan(- Basrî)’nin öyle dediini nakleder: "Muttaki er,

takvada o kadar ileri gittiler ki, harama dümekten korktuklar için birçok

helali terk ettiler."

bn Ebi’d-Dünyâ'nn bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî der ki: "Takva

sahiplerinin üstünlüünün sebebi, kimsenin saknmad eylerden bile

saknmalardr."

bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Abdullah b. el-Mübârek öyle cer

"Kii, yüz eyden saknp, sadece bir eyden saknmazsa muttakilerden

saylmaz."

bn Ebî eybe ile bn Ebi’d-Dünyâ bildiriyor: Avn b. Abdillah der ki:

"Takvann kemale ermesi, bildiin eyleri kullanarak bilmediin eyleri

örenmeye çalmakla olur.”

bn Ebi'd-Dünyâ’nn bildirdiine göre Ebû Recâ der ki: "Muttaki olmak

steyen, ilerde kullanlan develerden daha yumuak huylu olsun. devesine

kim gitse onu çökertebilir."

bn Ebi'd-Dünyâ, Mâlik b. Enes tarikiyle, Vehb b. Keysân'dan bildiriyor:

"Bir adam Abdullah b. ez-Zübeyrie bir mektup yazarak öyle nasihat etti:

"Derim ki: Takva sahiplerinin, kendisiyle tanndklan alâmetleri vardr. Onlar

da bu alâmetleri bilirler. Belaya sabreden, kadere raz olan, nimetlere

ükreden ve Kuriân'n hükmüne boyun eerse takva sahibidir demektir."

bn Ebi'd-Dünyâ, Ibnu'l-Mübârek'in öyle dediini bildirir "Hz. Dâvud

(BierhiîsdOT) olu Süleymân'a: "Ey oul! Bir insann takva sahibi olmas u üç ey
ile belli olur

1 bn Ebî eybe (13/488).
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Allah'n takdir ettii bela ve sknt karsnda, O’na tam ve güzel bir ekilde

tevekkül etmesi, O'nun kendisine ihsan ettii eylere gönülden raz olmas ve

O'nun müptela kld belalara kar ise güzel bir sabra sahip olmasdr.” bn

Ebi'd-Dünyâ’nn bildirdiine göre Sehl b. Mincâb der ki: "Takvann asl, dilinin

her an Allah'n zikriyle megul olmasdr.”

Ahmed, Zühd’de ve bn Ebi'd-Dünyâ, Saîd b. Ebî Saîd el-Makburî’nin öyle

dediini bildirir: Bize ulatna göre bir kii Hz. sa’ya (aieyh.sseiam) gelerek: "Ey

haynn muallimi! Ben ne ekilde gerektii gibi Allah’tan korkarm?” diye

sorunca, Hz. sa: "Kolay bir eyle olursun: Bütün kalbinle Allah' seversin.

Gücün yettii kadar ibâdet edersin. Nefsine merhamet ettiin kadar

hemcinslerine de merhamet edersin” cevabn verdi. Adam: "Ey haynn

muallimi! Benim hemcinslerim kimlerdir?” diye sorunca, Hz. sa:

"Âdemoullannn hepsidir. Sana dokunmasn istemediini bakasna

dokundurma. O zaman gerçekten Allah’n azabndan saknm olursun”

cevabn verdi .

1

bn Ebi'd-Dünyâ’mn bildirdiine göre yâs b. Muâviye der ki: "Takvann

ba ve en büyüü, Allah’tan bakasna ibadet etmemendir. Sonra insanlar

Allah’n emirlerine uyduklar ve haramlardan kaçndklan derecede

birbirlerine üstün olurlar.”

ibn Ebi’d-Dünyâ’nn bildirdiine göre Avn b. Abdillah der ki: "Takvann

ba hüsnüniyet, sonu ise muvaffakiyettir. Kul da bu kisi arasnda bazen

kendisini helaka götürecek eylere, bazen üphelere, bazen arzularn

peinde koan bir nefse, bazen de kendisinden gafil ve aciz olmayan bir

dümana (eytana) maruz kalr ve bunlarla urar.”

bn Ebi'd-Dünyâ, Muhriz et-Tufâvî’nin: "Dünyay âhirete tercih eden kii,

nasl takva sahibi olmay arzu edebilir ki” dediini bildirmitir.

bn Ebi'd-Dünyâ bildiriyor: Ömer b. Abdilaziz der ki: "Allah’tan saknmak,

gündüz oruç tutup gece namaz klmak ve baka eylerde ise dikkatsiz olmak

deildir. Takva, Allah'n haram kldklarn terk etmek, emrettiklerini yerine

getirmektir. Bundan sonra kime hayr nasib edilirse, bu kii hayr üzerine

hayr elde etmi demektir.”

’ Ahmed (sh. 59)
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bn Ebi’d-Dünyâ bildiriyor Muhammed b. Yûsuf el-Firyâbî der ki: Süfyân

es-Sevrî'ye: "nsanlar Süfyân es-Sevrî (çok ibadet yapyor) derken, sen gece

uyuyor musun?" dediimde: "Sus! Bu iin ba takvadr" karln verdi.

bn Ebi’d-Dünyâ, ebîb b. eybe’den bildiriyor: Bilgelerden bir kii

Abdulmelik b. Mervân’n yannda konuup takva sahiplerinin vasflann sayd

ve öyle dedi. "Takva sahibi: Allah’, yaratlmlara, âhireti dünyaya tercih

eden, ihtiyaçlar kendisini skntya sokmayan, nefse ho gelen eyler

kendisini (Allah’a ibadetten) alkoymayan, Allah'n kendisinden istediklerine

kalp gözüyle bakp onlan yerine getirmek için çalan, hayat hüzünle geçen,

insanlar uyurken o geceyi kederli geçiren, gam içinde sabahlayan, kendini

dünyada hapishanedeymi gibi gören, ölüm kendisine gelinceye kadar rahat

nedir bilmeyen, ifas Kuriân olan, devas hikmetli bir söz ve güzel bir nasihat

olan, dünyada bundan daha deerli bir eyi kabul etmeyen ve baka eyden

zevk almayan" kiidir. Bunun üzerine Abdulmelik b. Mervân: "ahitlik

ederim ki bu kii, düünce olarak bizden daha rahat ve yaam daha refah

içindedir" dedi.

bn Ebî eybe ve Ebû Nuaym, el-HUye*de Meymûn b. Mihrân'dan

bildiriyor: "nsan kendisini ortan orta hesaba çekmesinden daha sk bir

ekilde hesaba çekmedikçe; nereden yediini, nereden giyindiini, nereden

içtiini, haramdan veya helalden olup olmadn bilmedikçe takva sahbi

olamaz."'

bn Ebi’d-Dünyâ, Ömer b. Abdilaziz’den bildiriyor bn Abdilaziz, idareyi

eline ald zaman, Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra: "Size, Allah'tan

korkmanz tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her eyin yerini tutar, ama

hiçbir ey Allah korkusunun yerini tutamaz" dedi.

bn Ebi'd-Dünyâ’nn bildirdiine göre Ömer b. Abdilaziz: "Ey insanlar!

Allah’tan korkunuz. Yok olan her eyin yerini tutacak bir ey vardr. Ancak

takvann yerini hiçbir ey tutamaz” dedi.

bn Ebi'd-Dünyâ, Katâde’nin öyle dediini nakleder: "Allah Cennec’i

yaratt zaman, ona: «Konu» deyince, Cennet: «Takva sahiplerine ne

mutlu!» dedi.”*

’ bn Ebî eybe (13/519, 14/36) ve Ebû Nuaym (4/89) lafz kendisinindir.

1 bn Ebi'd-Dünyâ, Sfutu'l-Cenrt (39)
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bn Ebi'd-Dünyâ'nn bildirdiine göre Mâlik b. Dînâr: “Kyamet, takva

sahiplerinin düünüdür" demitir.

bn Ebi'd-Dünyâ, Muhammed b. Yezîd er-Rahabî'den bildiriyor: Ebu’d-

Derdâ'ya: “Ensâridan, bir beyt iiri olmayan kimse yoktur. Sen hangi iiri

söylersin?" diye sorulunca, Ebu'd-Derdâ: Ben de unu söylüyorum,

dinleyiniz" dedikten sonra u iiri okudu:

Kii ister ki dilekleri verilsin kendisine

Allak ise ancak muradm yerine getirir

Kii der ki: Benim faydam, benim malm

Halbuki Allak korkusu (takva) elde edecei en üstün faydadr.

"

bn Ebî Hâtim, Muâz b. Cebel'in örencisi olan Ebu'l-Afîfin öyle dediini

bildirir: "Cennetlikler, Cennete dört snf olarak girerler: Takva sahipleri,

sonra ükredenler, sonra korkanlar, en son ise amel defterleri sa tarafndan

verilenlerdir."

"Onlar, gaybe iman ederler..." (Bakara Sur. 3)

bn Cerîr bildiriyor: Katâde, Yüce Allah'n, takva sahiplerini "Onlar, gaybe

iman ederler..." eklinde vasfettiini söyledi .

1

bn shâk ve bn Cerir'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Onlar, gaybe iman

ederler..." buyruuyla kastn, Allah'tan geleni(n tümünü) tasdik etmek

olduunu söylemitir/

bn Cerir'in bildirdiine göre bn Mes’ûd, "Onlar, gaybe iman ederler..."

ayetiyle ilgili olarak öyle dedi: Onlar, Araplardan iman etmi olanlardr. man
etmek, tasdik, gayb ise Cennet, Cehennem ve Allah'n Kuriân'da zikretmi

olduu, kullarn göremedikleri eylerdir. Bunu tasdik etmelerinin sebebi,

yanlarnda bulunan bir kitap veya daha önce bilgileri dâhilinde olan bir ey
deildir. "Onlar ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman

’ bn Cerir (1/238).
1 bn shâk (Sîretu ibn Hiâm, 1/530) ve bn Cerîr (1/240, 241) laf/ kendisinindir.
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ederler, onlar âhirete de kesin olarak inanrlar.'” Âyetinde kastedilen kiiler

ise kitap ehlinden iman etmi olanlardr. Sonra Allah bu iki grubu toplayarak:

"te bunlar hidayet üzeredir. .
." 2

buyurdu.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye'nin öyle dediini bildirin "Onlar,

gaybe iman ederler..." ayetinde kastedilen, Allah'a, meleklerine,

peygamberlerine, âhiret gününe. Cennetine, Cehennemine, Ona kavumaya

ve öldükten sonraki hayata iman etmektir.

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’nin öyle dediini bildirir: "Onlar,

gaybe iman ederler..." ayetinde kastedilenler, öldükten sonra dirilme /e,

hesaba, Cennete ve Cehenneme inanp Allah'n Kurîân'da vaad ettiklerine

iman edenlerdir .

4

et-Tastî, el-Mesâil’de bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Yüce

Allah'n: "Onlar, gaybe iman ederler..." ayetinde kastedileni bana bildr"

deyince, bn Abbâs: “Cennet ve Cehennemle ilgili kendileri için gayb olan

eylere iman edenlerdir" karln verdi. Nâfi: “Araplar bunu bilir mi?" diye

sorunca ise, bn Abbâs öyle cevap verdi: “Evet. Ebû Süfyân b. el-Hâris in

öyle dediini duymadn m?

Bi2 gaybe iman ettik, oysa bizim kavmimiz,

Putlara taparlard Muhammed gelmeden önce}

bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Mende, Ma'rifetu's-Salvbe’de ve Ebû Nuaym,

Ma'rifetu's-Sahabe'de, Tuveyle binti Eslem'in öyle dediini bildiriyor: Hârise

oullarnn mescidinde öle veya ikindi namazn Mescid-i Aksâ’ya yönelerek

kldm. ki rekat kldktan sonra bir kii gelip Resûlullah'n (sateiahu ateyhi «sslkm)

Kâbe'ye yönelerek namaz kldn bildirince, erkekler kadnlarn, kadnlar da

erkeklerin yerine geçerek kalan iki rekat Kâbe'ye yönelerek kldk. Hz.

Peygamber («bIIbII^u aliydi maiM bunu örenince: “Bunlar, gaybe iman edtn

topluluktur" buyurdu .

6

1 Bakara Sur. 4
2 BakaraSur 5

3 bn Cerîr (1/242) ve bn Ebî Hâtim 1/36 (68).

4 bn Cerîr (1/242).

5 MesSil Nâf (272).
6 bn Ebî Hâtim (73, lafz kendisinindir) ve Taberânî 24/207 (530), Heysem i.

Mecmuu’z-Zevâd 'de (2/14) der ki: Ravileri güvenilirdir.



Süfyân b. Uyeyne, Saîd b. Mansûr, Ahmed b. Menî, Münsed’öe, bn Ebî

Hatim, bnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte, Hâkim ve bn Merdûye bildiriyor: Hâris b.

kays, bn Mes'ûd'a: "Ey Resûlullah'n (saMaiiahu aleyhi veseiiem) ashab, Sîzler

Resûlullah' (saiisiiahu aleyhi veseiiem) gördünüz, biz ise göremedik. Bunun sevabn

Alllah'tan bekleriz” deyince, bn Mes'ûd öyle karlk verdi: "Siz

Muhammed'i görmeden iman ettiniz (biz ise onu görüp iman ettik) bunun

sevabn Allah’tan bekleriz. Çünkü Resûlullah'n (saMiahu aleyhi veseiiem)

peygamberlii, onu gören için açk bir durumdu. Kendisinden baka ilah

olmayana yemin ederim ki, hiç kimse, gaybe iman eden kii gibi üstün bir

imana sahip deildir.” Sonra ibn Mes'ûd u ayetleri okudu: "Elif, Lam, Mim.

Bu, doruluu üphe götürmeyen ve Allah'a kar gelmekten saknanlara

yol gösteren Kitap'dr... te Rab'lerinin yolunda olanlar ve saadete

erienler bunlardr." {Bakara Sur. 1- 5)
1

Bezzâr, Ebû Ya’lâ, Murhibî, Fadâilu'l-îlm'de ve Hâkim'in bildirdiine göre

Ömer b. el-Hattâb der ki: Hz. Peygamber (saisiiehu aleyhi vescHem} ile beraber

otururken: "Buna, iman yönünden en üstün olanlar söyleyiniz" buyurunca,

sahabe: "Ey Allah'n Resulü! Meleklerdir” cevabn verdiler. Resûlullah (saUaiiahu

aleyhi veseiiem): "Melekler öyledir ve böyle olmalar da haklardr. Allah onlara

bulunduklar mertebeyi vermiken onlarn böyle olmasna ne mani olabilir
?"

dedi. Bunun üzerine sahabe: "O halde Allah’n peygamberlikle ereflendirdii

peygamberlerdir” dediler. Hz. Peygamber (uIIbMu aleyhi mel em):
"
Peygamberler

böyledir ve böyle olmalar da haklardr. Allah onlara bulunduklar mertebeyi

vermiken onlarn böyle olmasna ne mani olabilir?" dedi. Sahabe: "Ey Allah'n

Resulü! ehidlerdir. Peygamberlerle beraber olup ehit düenlerdir” dediler.

Resûlullah («haiishu aleyhi veseibn):
"
Onlar öyledir ve öyle olmalar haklardr. Allah

onlar peygamberleriyle ehadet mertebesiyle ereflendirdikten sonra onlarn

böyle olmasna ne mani olabilir? Ben onlar sormuyorum " dedi. Sahabe: "Ey

Allah'n Resulü! Onlar kimdir?” diye sorunca, Resûlullah Mflahu aleyhi veniim): "Baz

1 Bu hadis, iki rivayetin bir araya gelmesinden olumaktadr. Birincisi, batan "Siz

Muhammed'i görmeden iman ettiniz" cümlesine kadar olan ksmdr ve bunu Süfyân b.

Uyeyne rivayet etmitir. Ondan da Saîd b. Mansûr, (Tefsir

,

183), Haris b. Kays

araclyla rivayet etmitir, ikinci ksm ise "Muhammed'in peygamberlii onu görenler

için açkt..." cümlesiyle balayp sonuna kadar devam eder. Bu bölümü de, el-

Metâlibu 'l-Â liye
1de (3213) geçtii üzere bn Menî, bn Ebî Hatim 1/36 (66), Hâkim (2/260)

sahih olduunu söyledi, bn Mende, el-mân'da (2/371 (209), Beavî, Tesfîr'de (1/62)

Abdurrahman b. Yezîd tarikiyle bn Mes'ûd'dan rivayet etmitir.
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kcmimlerdir ki, hâlâ atalarnn bellerinde olup benden sonra gelecekler, beni

görmedikleri halde bana iman edecekler, beni görmedikleri halde tasdik

edeceklerdir, duvarlarda asl duran Mushaf görerek içindeki hükümlere

uyacaklar. te iman en üstün olanlar bunlardr" buyurdu.’

Haan b. Arafe, Beyhakî, DelâiVde, sbehânî, et-Terîb'de, Amr b.

uayb'dan, o da babasndan, o da dedesinden bildiriyor: Hz. Peygamber

(seiuiühu ateyhj venil«n): "Sizce, iman yönünden kim daha üstündür?" diye sorunca,

sahabe: “Meleklerdir*' cevabn verdiler. Resûlullah (tailriirim aleyhi medeni); "Onlar,

Rablerinin yanndayken neden iman etmesinler ki!" karln verince, sahabe:

“Peygamberlerdir1
’ dediler. Hz. Peygamber [saiiaiiahu aleyhi vsniiBm): " Vahiy

kendilerine indii halde onlar neden iman etmesinler ki!" buyurunca, sahabe:

“Biziz" dediler. Resûlullah Mallak aleyhi vatdM: "Ben aranzda olduum halde

neden iman etmeyesiniz ki! Benim için iman yönünden yaratlmlarn m
üstünü sizden sonra gelecek Kur'ân'n bulunduu mushaflar bulup

içindekilere iman edecek olanlardr" buyurdu.
2

TaberânF, bn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah (nilalriu aleyhi vesiM bir sabah

uyanp: "Su yok mu? Su yok mu?" diye sordu. Sahabe: "Hayr" cevabn

verince, Hz. Peygamber MaMu aleyhi mailem): "Su tulumu yok mu?" diye sordu.

Resulullah’a (tdiribhu aleyhi malim) bir su tulumu getirip önüne koyduklannda elini

tuluma koyup parmaklarn ayrd. Bunun üzerine Resûlullah'n (sallailahu dsyM veselkm)

parmaklarndan Hz. Musa’nn asasndan akan su gibi su akmaya balad.

Resûlullah (uiaHshu aleyhi ve tetem): "Ey Bilâl! Halk abdest almalar için çar"

buyurdu. nsanlar Resûlullah'n (ulldiahu Bieyhi vesBiism) parmaklarndan akan suyla

abdest almak için geldiklerinde bn Mes'ûd içmek için çalyordu. Ha k

abdest alnca, Resûlullah (saiiaihhu aleyhi meltem) onlara sabah namazn kldrd ve

onlarla oturup: "Ey insanlar! man yönünden yaratlmlarn en güzeli

kimdir
1"

diye sordu. Sahabe: “Meleklerdir
1
’ cevabn verince Resûlullah Maiteiu

aleyhi vesellem): "Bu ii gözleriyle gördükleri halde melekler nasl iman etmesinler

k!" buyurdu. Sahabe: “O zaman peygamberlerdir ey Allah'n Resulü!"

deyince, Allah'n Resûlü (saiiBiiehu aleyhi yadlan): "Vahiy kendilerine gökten indiyi

’ Bez/.Sr (289); Ebû Ya'lâ (160) ve Hâkim (4/85) sahih olduunu söyledi.

.

* bn Hacer, el-Emâli'l-Mutlaka (1/39), bn Arafe tarikiyle, Beyhakî (6/538), bn Haut

der ki: Bu hadis garibdir. Muîre b. Kays hakknda bn Ebî Hatim: "Hadisleri

münkerdir" demitir. smail b. Ayyâ'n ise am'llar dndaki rivayetleri zayftr. Bu

rivayet te onlardan biridir.
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halde nasl iman etmesinler kir cevabn verdi. Sahabe: "O zaman ashâbndr,

ey Allah'n Resûlüî” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiuhu aleyhi vesilem) öyle

buyurdu: “Bu gördüklerine (mucizelere) ramen nasl iman etmesinler ki. man

yönünden yaratlmlarn en güzeli, benden sonra gelecek, beni görmedikleri

halde bana iman edecekler
,
beni görmedikleri halde tasdik edeceklerdir. te onlar

benim kardelerimdir,"

1

smâîlî, Mu'cem’de, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Resûlullah (sbUbIIbHu Bieyhi veseitom):

"man yönünden en güzel olan kimdir?" diye sorunca, “Meleklerdir" cevab

verildi. Resûlullah (saUaiMu aleyhi mailen): "Onlar gökte, sizin görmediinizi Allah

kendilerine gösterdii halde nasl iman etmezler ki!" karln verince, “O

zaman peygamberlerdir” denildi. Hz. Peygamber (uiMahu aleyhi vesilem): “Onlara

vahiy geldii halde nasl iman etmezler ki!" buyurunca, “0 zaman biziz”

dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesilem) öyle buyurdu: "Allah'n

ayetleri size okunduu, Allah'n Resulü aranzda olduu halde nasl iman

etmezsiniz ki! man yönünden en güzel olanlar, benden sonra gelecek ve beni

görmeden bana iman edeceklerdir. Bu kiiler iman yönünden en güzel

olanlardr. Onlar benim kardelerim, sizler ise arkadalanmsnz."3

BezzâHn bildirdiine göre Enes öyle der; Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «selleri):

"man yönünden en güzel olan kimdir?" diye sorunca, sahabe: "Meleklerdir”

cevabn verdi. Hz. Peygamber (sailsiBhu siayhi veseiiem): "Melekler nasl iman etmezler

ki!" karln verinrp, sahabe: “Peygamberler” dediler. Resûlullah [taHahahu aleyhi

vasaiiem): "Peygamberlere vahiy geliyor, onlar nasl iman etmezler ki! man
yönünden insanlarn en güzeli sizden sonra gelecek, vahyedilen kitab görüp

ona iman ederek tâbi olacak kiilerdir. nsanlar içinde iman yönünden en güzel

olanlar bunlardr

"

buyurdu. 3

bn Ebl eybe, Müsned’de, Avf b. Mâlik'ten bildiriyor Resûlullah (siiniiahu aleyhi

vesilem): "Keke kardelerimi görebilseydim" deyince, sahabe: "Ey Allah'n

Resûlüî Biz senin kardelerin ve arkadalarn deil miyiz?" diye sordular.

1

Taberânî (12560). Heyscmî, Mecmau'z-Zevâid'de (8/300) der ki: ravilerden Atâ b. es

Sâib ezberi sonradan bozulmu bir ravidir.

2
smâîlî (168), bn Ebî Hatim ve bn Maîn, ravilerden Halid b. Yezîd el-Amrî'nin

hadis uyduran olduunu söylemitir.
3 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2840), Bezzâr der ki: Enes'in bu hadisi garbdr. Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (10/65) der ki: Ravilerden Saîd b. Beîr hakknda ihtilaf vardr.

Bazlar güvenilir olduunu söylemiken, bazlan zayf olduunu söylemitir. Dier
ravileri ise güvenilirdir.
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Resûlullah (saiMafa «Mu malam): "Evet öyle, ama sizden sonra gelecek, sizin iman

ettiiniz gibi bana iman edecek, sizin tasdik ettiiniz gibi beni tasdik edecek,

sizin bana yardm ettiiniz gibi yardm edecek bir topluluk gelecektir. Keke o

kardelerimi görebilseydim" buyurdu.’

bn Asâkir, el-Arbaîne's-Subâiyye’de, Ebû Hind tarikiyle Enes’ten bildiriyor:

Resûlullah (uilalMu «Mi mseiiem):
"
Keke kardelerimi görebilseydim" deyince,

sahabeden bir kii: "Ey Allah’n Resûlüî Biz senin kardelerin deil miyiz?"

diye sordular. Resûlullah (ssHaHahu aiyhi ««salam):
"
Siz benim arkadalanmsnz.

Kardelerim ise benden sonra gelip, beni görmeden iman edecek olan

kimselerdir" buyurup: “Onlar, gaybe inanrlar, namaz klarlar, kendilerine

verdiimiz rzktan yerli yerince sarfederler"

1

ayetini okudu.

Ahmed, Buhârî, Tarih’te, Dârimî, el-Bâverdî, Mu'cemu's-Sahabe’de, bn
Kâni, Mu'cemu's-Sahabe'de, Taberânî ve Hâkim, Ebû Cum'a el-Ensârî’den

bildiriyor: Resûiullah'a (saiyiahu aleyh i ««ileni}: "Ey Allah'n Resûlü! Bizden daha çok

sevab olan topluluk var m? Sana iman edip tâbi olduk" diye sorduumuzca,

Resûlullah {s«llall«fnj aleyhi «seli«m): "Allah'n elçisi Meiiahu aleyhi vusulleri) aranzda ve size

gökten vahiy getirdii halde nasl iman etmezsiniz ki! Sizden sonra gelecek bir

topluluk vardr ki, iki kapak arasndaki kitap kendilerine gelecek, bunlar kitaba

iman edip içindekilere tâbi olacaklar. Bunlar, sevap yönünden sizden dana

üstündür" buyurdu .

3

bn Ebî eybe, ibn Ebî Ömer, Ahmed ve Hâkim, Ebû Abdirrahman d-

Cuhenî'den bildiriyor Biz Resûlullah'n (saiieiiehu aleyhi veseiiem) yarndayken iki süvari

gözükünce, Resûlullah (saHaiiahu aleyh, veseiiem): "Bunlar, Kinde veya Mezhac'dan iki

kiidir" buyurdu. Süvariler yanmza geldiklerinde Mezhac’l olduklann

örendik. Bunlardan biri biat etmek için yaklap Resûlullah’n (ssiiaiiBhu aleyhi meiiem)

elini tuttu ve: "Ey Allah’n Resûlü! Seni görüp, iman eden ve sana tâbi olup

tasdik edene ne vardr?" diye sordu. Hz. Peygamber

(

ssUsIUri aleyhi m«n««n): "Ona ne

mutlu!" karln verince adam Resûlullah (seMisin aleyhi «suflem) ile tokalap (biat

edip) gitti. Sonra dieri gelip biat etmek için Resûlullah’n {««flaHahu aleyhi «selim.) elini

1

el-Metâlibu'l-Âliye'de {461 7) geçtii üzere bn Ebî eybe.
1
Bakara Sur. 3

3 Ahmed 28/181- 184 (16976, 16977), Buhârî, et-Tarihul-Evsat (1/205), bn Kâni 1/187

(211). Taberânî (3537- 3541) ve Hâkim (4/85). Lafz Buhârî ve TaberânTnindr. Hâkim der

ki: Bu hadisin senedi sahihtir. Zehebî de ona muvafakat etti. bn Hacer, el-Feth'te (7/6)

isnadnn sahih olduunu söyledi.
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tuttu ve: "Ey Allah'n Resulü! Seni görmeden, iman eden ve sana tâbi olup

tasdik edene ne vardr?" diye sordu. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meltem):
"Ona ne

mutlu! Ona ne mutlu" deyince, bu kii de Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «sbIIbiti) ile

tokalap biat ederek gitti.
1

Tayâlisî, Ahmed, Buhârî, Tarih’te, Taberânî ve Hâkim, Ebû Umâme el-

Bâhilî’den, Resûlullah'n (saliaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu bildiriyor: "Beni

görüp iman edene ne mutlu! Beni görmeden iman edene ne mutlu!" Resûlullah

(jaiiliahu aleyhi veaeiBo) ikinci cümleyi yedi defa söyledi.
2

Ahmed ve bn Hibbân, Ebû Saîd el-Hudri'den bildiriyor Bir adam: "Ey

Allah'n Resûiü! Seni görüp iman edene ne mutlu!" deyince, Resûlullah Miaitehu

aleyhi meiiem): "Beni görüp iman edene ne mutlu! Beni görmeden man edene ne

mutlu, ne mutlu, ne mutlu!" buyurdu.3

Tayâlisî ve Abd b. Humeyd'in, Nâfi'den bildirdiine göre bir kii bn

Ömer’e gelip: “Ey Abdurrahman'n babas! Bu gözlerinizle mi Resûlullah*!

(sBiialiahu aleyhi meltem) gördünüz?" diye sorunca, bn Ömer: “Evet" cevabn verdi.

Adam: "Bu dillerinizle mi onunla konutunuz?" diye sorunca, bn Ömer yine:

“Evet” karln verdi. Adam: “Bu ellerinizle mi ona biat ettiniz?" diye

sorunca, bn Ömer. "Evet" cevabn verdi. Adam: "Size ne mutlu” deyince

ibn Ömer: “Sana Hz. Peygamber’den (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) duyduum bir eyi

söyleyeyim mi?" dedi. Adam: “Evet" karln verince, bn Ömer:

Resûlullah'n (saiieiiehu aleyhi veseHem):
"
Beni görüp iman edene ne mutlu. Beni

görmeden iman edene ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu!" buyurduunu duydum,

dedi.4

Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Taberânî, Enes'ten, Resûlullah’n (setiaiiahu aleyhi meltem)

öyle buyurduunu nakleden "Benî görüp iman edene ne mutlu ! Beni

'

îbn Ebî eybe, Müsned (730), el-MetâlibuTÂliye'de (4633) geçtii üzere bn Ebî Ömer,

Ahmed 28/611 (17388). Müsned' in muhakkikleri, isnadn sahih olduunu söylemitir.
1

Tayâlisî (1228), Ahmed 36/453 (22138), Buhârî (2/27), Taberânî (8009, 8010),

Müstedrek (4/86). Müsned’ in muhakkikleri hadisin hasenun liayrihi olduunu
söylemitir.

3 Ahmed 18/211 (11673) ve îbn Hibbân (7230). Münsed'in muhakkikleri isnadnn

zayf olduunu söylemitir.

* Tayâlisî (1956) ve Abd b. Humeyd (767). bnuT-Cevzî, el-lelu'l-Mütenûhiye'de (484)

der ki: "Bu hadis sahih deildir.
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görmeden iman edene ne mutlu!" Resûlullah (saiisbhu aleyhi «seteni ikinci cümleyi

yedi defa söyledi .

1

Hâkim, Ebû Hureyre’den Resülullah'n (nuwu aleyhi vcalkm) öyle buyurduunu
nakleder:

"
Ümmetimden bazdan benden sonra gelecek ve onlardan her bin,

bütün malna ve ailesine karlk beni görmeyi arzu edecek. "J

"...namaz dosdoru klarlar..." (Balara Sur. 3)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn shâk bildiriyon bn Abbâs, "...namaz

dosdoru klarlar ve kendilerini rzklandrdmz eylerden de infak

ederler
"3 âyetinin manasnn öyle olduunu söyledi: “Be vakit namazlarn

klarlar ve mallannn zekatn verirler.”4

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs,

"...namaz dosdoru klarlar ve kendilerini rzklandrdmz eylerden de

infak ederler
"5 âyetinin manasnn öyle olduunu söyledi: “Namazlarn

farzlar yerine getirerek klarlar ve sevabn umarak mallarnn zekatn

verirler.”
6

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs, “Namaz dosdoru klmak, rüku,

secdesi, kraati ve huuu tam olarak yerine getirmek ve namazda kiinin

kendisini tamamen namaza vermi olmaktr” demitir.
7

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde der ki: "...namaz dosdoru

klarlar ve kendilerini rzklandrdmz eylerden de infak ederler"*

ayetinde kastedilen, namazlan vaktinde, abdeste, rükûa ve secdeye dikkat

ederek klmak, Allah’n, kendilerine farz kld harcamalar Allah yolunda ve

Onun nzas için yapmaktr.

’ Ahmed 20/37 (12578), Ebû Ya'lâ (3391), Taberânî, el-Evsat (6106). Müsned'm

muhakkikleri hadisin, hasenun liayrihi olduunu söylemitir.
1 Hâkim (4/85).

3 Bakara Sur. 3
4 bn Cerîr (1/249).

s Bakara Sur. 3
6 bn Cerîr (1/247, 249) ve bn Ebî Hâtim, Tefsir 1/37 (74, 77).

7 bn Cerîr (1/248).
8
Bakara Sur. 3



139Ayet: 4

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "...kendilerini

rzklandrdmz eylerden de infak ederler
" 1

ayetiyle ilgili olarak öyle

dedi: “Burada, dier intaklarn dnda sadece zekat kastedilmitir. Namazn

zikredildii her yerde onunla beraber zekat ta zikredilmitir. Eer namazdan

sonra zekat kelimesi kullanlmamsa, namaz zikredildikten sonra

"...kendilerini rzklandrdmz eylerden de infak ederler
" 2

cümlesi

zikredilmitir.

bn Cerîr, bn Mes'ûd’un öyle dediini bildirir: "...kendilerini

rzklandrdmz eylerden de infak ederler
"7 âyetinden kast, kiinin

ailesine harcamas gereken nafakasdr .

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk, "...kendilerini rzklandrdmz
eylerden de infak ederler

"5
ayetiyle ilgili olarak öyle dedi: "ntaklar, Allah'a

yaklamak için kiilerin güçleri nisbetinde verdikleri nafile sadakalard. Tevbe

Sûresinde zekatn farz klndn ve kimlere verileceini açklayan âyetler

inince, daha önce intakla ilgili olan ayetleri neshedip zekatn farz olduunu

belirtti."
6

Uj

"Onlar ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman
ederler..." (Baka™. sur. \)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "Onlar ki sana

indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler, onlar âhirete de kesin

olarak inanrlar
" 7

âyetinin manas hakknda öyle dedi: Senin, Allah’tan

getirdiine ve senden önceki peygamberlerin getirdiklerine iman ederler.

Onlar arasnda aynmcik yapmazlar ve getirdikleri eyleri inkâr etmezler.

Öldükten sonra dirilmeye, kyamet gününe, Cennete Cehenneme, Hesab'a

j üî Uj öy*

J

j

'

Bakara Sur. 3
1
Bakara Sur. 3

3 Bakara Sur. 3

4 bn Cerîr (1/250).

5 Bakara Sur. 3
6 bn Cerîr (1/249).

7 BakaraSur. 4
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çekileceklerine ve Mizan’a iman ederler. Senden önce gönderilenlere irran

edip Rabbinden sana gelenleri inkar edenler gibi yapmazlar."1

Abd b. Humeyd bildiriyor: Katâde, "Onlar ki sana indirilene ve senden

önce indirilenlere iman ederler, onlar âhirete de kesin olarak inanrlar. te
onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler; ite onlar kurtulua erenlerin ta

kendileridir
" 7

ayetleri hakknda öyle dedi: “ndirilen ey, Allah’n, hak ile

batl birbirinden ayrd Furkân'dr. Daha önce indirilenler ise Hz.

Peygamberden Mai^u aleyh «seM önce gelen kitaplardr. Bunlara iman edenler,

hidayeti ve kurtuluu hak ettiler ve Allah ta onlara bunu verdi. Bu vasf ar

iman ehlinin vasfdr. Sonraki iki âyette Yüce Allah: "üphe yok ki, inkar

edenleri, balarna gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar
" 3

ifadesiyle kafirleri vasfetmitir.

Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Müsned'in zevâidinde, Hâkim ve Beyha-cî,

ed-Da’vât'tB, Ubey b. Ka’b’dan bildiriyor Resûluilah'n Maiiüto aleyhi «seM

yanndayken bir bedevi gelip: “Ey Allah'n Resulü! Hasta olan bir kardeim

var" dedi. Resûlullah Csaiiaiiahu aleyhi vfiseiiem):

"Hastal nedir?" diye sorunca,

bedevi: “Biraz delilii var" cevabn verdi. Resûlullah (saiiaiiahu afeyh YeMÜem): "Onu

bana getir" buyurdu ve adam gelince onu önüne oturttu ve Fâtiha Sûresini,

Bakara Sûresinin ilk dört ayeti, "Tanrnz bir tek Tanrdr. O, merhamet eden,

merhametli olandan baka Tanr yoktur."
4
, Âyetu’l-Kürsî, Bakara Sûresinin

son iki ayetini, Âli-mrân Sûresinin “Allah, melekler ve adaleti yerine getiren

ilim sahihleri, O’ndan baka tanr olmadna ahidlik etmilerdir. O'ndan

baka tanr yoktur, O güçlüdür, Hâkim'dir"$
âyetini, A'râf Sûresinin,

"Rabbiniz, gökleri ve yeri alt günde yaratan ve sonra Ar'a hükmeden,

gündüzü durmadan kovalayan gece ile bürüyen; Günei, Ay', yldzlar,

hepsini buyruuna ba edirerek var eden Allah'tr. Bilin ki yaratma da,

emir de O'nun hakkdr. Alemlerin Rabbi olan Allah Yüce'dir
" 6

âyetini

Müminûn Sûresinin son, "Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. O'ndan

baka tanr yoktur. O, yüce Ar'n Rabbidir"7 ayetini, Cin Sûresinin,

’ bn Cerîr (1/250- 252) ve bn Ebî Hatim 1/38 (80, 82).

2 Bakara Sur. 4-5

5 Bakara Sur. 6
* BakaraSur. 163

5 Al-i mrân Sur. 18
6
A' raf Sur. 54

7 Muminûn Sur. 116
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"Dorusu Rabbimizin yücelii her yücelikten üstündür. O, zevce ve çocuk

ednmemitir" 1

ayetini, Sâffât Sûresinin ilk on ayetini, Har Sûresinin son üç

ayetini, hlas Sûresini ve Muavvizeteyn sûrelerini okuyunca adam daha önce

hiç rahatszlanmam gibi ayaa kalkt.
2

Ibnu's-Sünnî, el-Amelu’î-Yevm ve'l-Leyle’de, Abdurrahman b. Ebî Leylâ

tarikiyle, bir adamdan, o da babasndan aynsn rivayette bulunmutur.3

Dârimî ve bn Durays, bn Mes'ûd’un öyle dediini bildirir: “Bakara

Sûresinin bandan dört ayet, Âyetu'l-Kürsî'den sonra iki ayet, Bakara’nn son

üç ayeti okuyann ne kendisine, ne de ailesine o gün eytan veya ailesine ve

malna yaklamasn istemedii baka bir ey yaklaamaz. Bu âyetler bir

deliye okunduu zaman ise, deli kendine gelir.”
4

Dârimî, Ibnu’l-Münzir ve Taberânî bildiriyor: bn Mes'ûd der ki: "Gece,

Bakara Sûresinden on âyet okuyan kiinin bulunduu eve o gece sabaha

kadar eytan girmez. Bu ayetlerin dördü sûrenin banda, Âyetu’l-Kürsî ve

sonraki iki âyet ve "Göklerde ve yerde olanlar Allah'ndr ..."5 diye balayan,

Bakara Sûresinin son üç ayetidir.

Saîd b. Mansûr, Dârimî ve Beyhakî, uabu ’l-îmân 'da, Abdullah’n

örencilerinden olan Muîre b. Subey’den bildiriyor: “Uyuyaca zaman

Bakara Sûresinden on âyet okuyan, Kuriân' unutmaz (ezberinde kalr). Bu

on âyet unlardr: Bandan dört ayet, Âyetu'l-Kürsî, bundan sonraki iki âyet

ve sûrenin sonundan üç ayet.”

Taberânî ve Beyhakî, uabu'l-man'da bildiriyor: bn Ömer, Resûlullah'n

(s alw lalu aleyhi nellem) öyle buyurduunu nakletmitir: "Biriniz vefat ettii zaman

onu bekletmeyiniz ve onu defnetmek için acele ediniz. Defnettikten sonra

1 Cin Sur. 3
1 Abdullah b. Ahmed 35/106 (21174) ve Hâkim (4/412, 413). Hâkim der ki: eyhin

Ebû Cennâb el-Kelbî dndaki bütün ravilerin hüccet olduunu söyledi. Hadis

mahfuzdur ve ikisi de hadisi tahric etmemitir. Zehebî, Ebû Cennâb el-Kelbî'yi

Dârakutnî'nin zayf bulduunu söyleyip münker olduunu belirterek Hâkim'i

desteklemitir. Müsned'in muhakkikleri hadisin zayf olduunu söylediler.

3 tbnu's-Sünnî (632).

4 Dârimî (2/448) ve Ibnu'd-Durays (166, 179).

5 Bakara Sur. 284. Dârimî (2/448) ve Taberânî (8673). Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de

(10/118) der ki: Ravileri Sahih'in ravileridir; ancak a'bî, bn Mes'ûd'dan hadis

dinlememitir.
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baucunda Bakara Sûresinin ilk ksm, ayakucunda ise Bakara Sûresinin son

ksm okunsun."'

Taberânî, M. el-Kebîr’de, Abdurrahman b. el-AIâ b. el-Leclâc'n öyle

dediini bildiriyor: Babam bana dedi ki: “Ey oul! Beni mezara koyduun

zaman «Bismillahi ve alâ sünneti Resûlillah» de, sonra topra üzerime

yavaça at, sonra baucumda, Bakara Sûresinin ba tarafn ve son ksmn
oku. Çünkü Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseUem) böyle dediini duydum.”2

bnu’n-Neccâr, Tarih’inde Muhammed b. Ali el-Melatî’den, o da Hattâb b.

Sinân’dan, o da Kays b. er-Rabî'den, o da Sâbit b. Meymûn’dan, o da

Muhammed b. Sîrîn'den bildiriyor. Tire nehrinde konakladmzda yanmza

orann sakinleri geldiler ve: “Buradan gidiniz, çünkü burada konaklayan

herkesin eyalar alnd” dediler. Ben Ibn Ömer'in bana Hz. Peygamberden

(»8iiah akyhi ««Hem) aktarm olduu hadis sebebiyle orada kaldm. Hadis

öyleydi: “Gece, otuz üç âyet okuyan kiiye okuduu gece yrtc hayvan ve

ekya zarar veremez. Bu kii sabaha kadar hem kendisi, hem ailesi, hem de mal

emniyette olur." Akam olduunda ben uyumadm ve ekyann otuz

defadan fazla klçlarn çekmi olarak geldiklerini gördüm. Ama her

defasnda bana yaklaamadlar. Sabah olunca oradan aynldm. 0 topluluktan

bir ihtiyar beni görüp: "Ey kii, sen insan msn, yoksa cin misin?” diye

sorunca, ben: "Ben insanm” cevabn verdim. htiyar "Senin bu durumun

nedir, yetmi defadan fazla üzerine yürüdük ama her defasnda senin e

aramza demirden bir sur çkt. htiyara hadisi ve otuz üç ayeti anlattm.

Âyetler unlardr: Dört âyet Bakara Sûresinin banda, "ite Rab'lerinin

yolunda olanlar ve saadete erienler bunlardr"3 âyetiyle biten ayetler,

Âyetu'l-Kürsî, ondan sonraki, "...te onlar Cehennemliklerdir, onlar orada

temelli kalacaklardr"^ ile biten iki ayet, sûrenin sonundaki, "...Göklerde ve

yerde olanlar Allah'ndr...."5 ile balayan üç ayet, A’râf Sûresinin, "Rabbiniz,

gökleri ve yeri alt günde yaratan ve sonra Ar'a hükmeden, gündüzü

durmadan kovalayan gece ile bürüyen; Günei, Ay', yldzlar, hepsini

’ Taberânî (13613) ve Beyhakî (9294). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/44) der ki:

Ravilerden Yahya b. Abdillah el-Bâbulatî zayftr.
2 Taberânî 19/220 (491). Heysemî, Mecmauz-Zevâid'dc (3/44) der ki: Ravileri

güvenilirdir.

3 Bakara Sur. 5

4 Bakara Sur. 256- 257
5 Bakara Sur. 284- 285- 286
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buyruuna ba edirerek var eden Allah'tr. Bilin ki yaratma da, emir de

O'nun hakkdr. Alemlerin Rabbi olan Allah Yüce'dir. Rabbnize gönülden

ve gizlice yalvarn. Dorusu O, ar gidenleri sevmez. Düzeltilmiken,

yeryüzünde bozgunculuk yapmayn. Allah'a korkarak ve umutla yalvarn.

Dorusu Allah'n rahmeti iyi davrananlara yakndr" 1

ayetleri, srâ Sûresinin

sonundaki, "De ki: "ster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini

derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur." Namaz klarken sesini

yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasnda bir yol tut"
2
âyeti, Sâffât Sûresinin

bandan on ayet, Rahman Sûresinin, "Ey cin ve insan topluluklar! Göklerin

ve yerin çevresini ap geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin! Ama Allah'n

verdii bir güç olmakszn geçemezsiniz ki! öyleyken, Rabbinizin

nimetlerinden hangisini yalanlarsnz? Ey nsanlar ve cinler! Üzerinize

dumansz bir alev ve atesiz bir duman gönderilir de kurtulamazsnz"3

ayetleri, Har Sûresinin, "Eer Biz Kuran' bir daa indirmi olsaydk, sen,

onun, Allah korkusuyla baeerek parça parça olduunu görürdün. Bu

misalleri, insanlar düünsünler diye veriyoruz...."
4
ayetiyle balayp sûrenin

sonuna kadar olan ksm. Cin Sûresinin, "Dorusu Rabbimizin yücelii her

yücelikten üstündür. O, zevce ve çocuk edinmemitir. Dorusu aramzdaki

beyinsiz, Allah'a kar yalanlar uyduruyordu "s
ayetleri. Bu hadisi u’ayb b.

Harb’e zikrettiimde: "Bu ayetlere korunma ayetleri derdik. Bunlarn yüz

hastala ifa olduu söylenir" deyip, delilik, cüzam, alacal ve baka

hastalklar sayd. Muhammed b. Ali der ki: Bu ayetileri felç olan bir ihtiyara,

Allah onu bu hastalndan iyiletirinceye kadar okudum .

6

Beyhakî, uabu'l-îmât'da bildiriyor: bn Mes'ûd der ki: "Günün

balangcnda, Bakara Sûresinden on âyet okuyana eytan akama kadar

yaklaamaz, eer akam vakti okuyacak olursa, eytan ona sabaha kadar

yaklaamaz ve bu kii ne ailesinde, ne de malnda holanmad bir eyi

görmez. Bu ayetleri bir deliye okuyacak olsa bu kii kendine gelir. Bu

’ A'râfSur. 54- 55- 56
1 srâ Sur. 110
3 Rahman Sur. 33- 34- 35
4 Har Sur. 21-22-23
5 Cin Sur. 3-4
6 bnu'n-Neccâr (18/253- 255).
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ayetlerin dördü sûrenin banda, Biri Âyetu'l-Kürsî ve sonraki iki âyet ve

sûrenin son üç ayetidir."
1

«>>

"üphe yok ki, inkar edenleri, balanna gelecekle uyarsan

da uyarmasan da birdir../' (Bakara Sur. 6)

ibn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî, M. el-Kebîr’âz, el-Lâlekâî, es-Sünne' de,

bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sijat’ta, bn Abbâs’tan bildiriye r:

“Resulullah (saiiaiiaiu aleyhi veseiiem) bütün insanlarn iman etmelerini ve doru yokla

kendisine tâbi olmalarn çok arzuluyordu. "üphe yok ki, inkar edenleri,

balarna gelecekle uyarsan da, uyarmasan da birdir, inanmazlar"’ ve

benzeri ayetlerle, onun bu iddetli arzusunu bilen Allah, daha önce iman

edecekleri yazl olanlardan bakasnn iman etmeyeceini ve daha önce iman

etmeyecekleri yazl olanlardan bakasnn da sapkla dümeyeceini

bildirdi."
3

bn Ebî Hâtim bildiriyor: Abdullah b. Amr der ki: Resûlullah'a (»iaiam aleyhi

w*M: "Ey Allah'n Resulü! Bazen Kur'ân’dan okuyoruz ve (okuduumuzun

manasna bakp) ümitleniyoruz. Bazen de okuyoruz ve ümitsizlie

düüyoruz" denilince, Hz. Peygamber (saiMu feyh «altn): “Size Cennetlikleri -je

Cehennemlikleri haber vereyim mi?" diye sordu. Sahabe: "Evet, ey Allah'n

Resulü!" karln verince, Resulullah Maiiahu aleyhi «ailen) öyle buyurdu: "Bu,

doruluu üphe götürmeyen ve Allah'a kar gelmekten saknanlara yol

gösteren Kitap'dr" ile balayp "te Rab'lerinin yolunda olanlar ve saadete

erienler bunlardr
"4

ile biten âyetlerde vasfedilenler Cennetliklerdir." Bunun

üzerine sahabe: "Onlardan olmay umarz” dediler. Sonra Resulullah (saihiiahu

aleyhi roellem): "üphe yok ki, inkar edenleri, balarna gelecekle uyarsan da,

uyarmasan da birdir, inanmazlar. Allah onlarn kalblerini ve kulaklarn

mühü demitir, gözlerinde de perde vardr ve büyük azab onlar içindir
"5

’ Beyhakî (2412).
1 Bakara Sur. 6
5 bn Cerîr (1/259), bn Ebi Hâtim, Tefsir 4/1284, 1371, 1385 (7250, 7785, 7875), Taberânî

(13025), Lâlekâî (1024) ve Beyhakî (139)

* Bakara Sur. 1-5
5 BakaraSur. 6- 7
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ayetlerini okuyup: "Bunlar Cehennemliklerdir" buyurdu. Bunun üzerine bîz:

"B2 onlardan deiliz, öyle deil mi ey Allah'n Resulü!” dedik. Resûlullah

(ssMisHu aleyhi vasBiiem): "Evet" cevabm verdi .

1

bn shâk, ibn Cerir ve ibn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "üphe yok ki,

nkar edenleri, balarna gelecekle uyarsan da, uyarmasan da birdir,

inanmazlar
"2

ayetiyle ilgili öyle dedi: Sana indirileni inkar edenler, “Senden

önce gelen kitaplara inandk” deseler bile, kendilerinde bulunan ilmi ve

Allah'n, kendilerinden ald ahdi inkâr ederek hem kendi bilgilerini hem de

sana getirdiklerimi inkâr etmilerdir. Artk onlar senin uyarman ve

korkutman nasl dinleyeceklerdir? "Allah onlarn kalplerini ve kulaklarn

mühürlemitir. Onlarn gözlerine de bir çeit perde gerilmitir ve onlar için

(dünya ve âhirette) büyük bir azap vardr"3 âyetinin manas ise öyledir:

Rabbinden sana gönderileni inkar ettikleri için, senden önce gönderilen

kitaplann ve peygamberlerin hepsine iman etseler bile, sana gönderilene

iman etmedikçe doru yolu bulamazlar. Sana muhalefet ettikleri için de onlar

için büyük bir azab vardr. Bu âyette kastedilenler Yahudi hahamlandr .

4

bn Cerir, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Ebu'l-Âliye der ki:

"üphe yok ki, inkar edenleri, balarna gelecekle uyarsan da, uyarmasan

da birdir, inanmazlar. Allah onlarn kalplerini ve kulaklarn mühürlemitir.

Onlarn gözlerine de bir çeit perde gerilmitir ve onlar için (dünya ve

âhirette) büyük bir azap vardr"5 ayetleri Ahzâb savana katlanlarn ileri

gelenleri haknda nazil olmutur. Bunlar Yüce Allah'n, "Allah'n nimetine

nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna

sürükleyenleri görmedin mi?"6 ayetinde zikrettii kiilerdir. Bunlar Bedir

savanda öldürülmülerdir ve içlerinden sadece Ebû Süfyân ve Hakem b.

Ebi'l-Âs slam’ kabul etmitir.

7

’ bn Ebî Hâtim 1/39 (86-91).

2 Bakara Sur. 6

3 Bakara Sur. 7
* bn Hiâm (1/531), ibn Cerir {1/258, 265, 272) ve ibn Ebî Hâtim 1/40, 41 (92, 94).

5 Bakara Sur. 6, 7
6 brahim Sur. 28
7 bn Cerir (1/259, 273) ve bn Ebî Hâtim 1/40 (93).
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bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Süddî, “...inkar edenleri, balarna

gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar"’ ayeti hakknda:

“Sen onlara nasihat etsen de, etmesen de birdir" demitir.

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, "üphe yok ki, inkar edenleri,

balarna gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar
"

1

ayetiyle

ilgili öyle dedi: “Onlar eytana uydular, eytan da onlara hâkim oldu.

Böylece Allah, onlann kalplerini ve kulaklannt mühürleyip, gözlerine perde

gerdi. Bu sebeple onlar doruyu göremez, duyamaz, bilemez ve

anlayamazlar."

Ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Kâfirlerin kalplerini

ve kulaklann mühürlemek, gözlerine perde germek, doruyu bulmalanra

engel olmak demektir."*

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Allah onlarn kalplerini ve

kulaklarm mühürlemitir. Onlarn gözlerine de bir çeit perde gerilmitir

ve onlar için (dünya ve âhirette) büyük bir azap vardr"4 ayetiyle ilgili öyie

dedi: "Kalplerini ve kulaklarn mühürleyerek doruyu anlayp duymalarn

engellemek, gözlerine perde germek ise hakk görmelerini engelleme*,

demektir.”5

et-Tastî, eî-Mesâil’de bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: Bana, "Allah

onlarn kalplerini ve kulaklarn mühürlemitir. Onlarn gözlerine de bir

çeit perde gerilmitir ve onlar için (dünya ve âhirette) büyük bir azap

vardr"6 âyetinin manas hakknda bilgi ver" deyince, bn Abbâs: “Allah

onlann kalplerine ve kulaklarna mühür vurmutur" karln verdi. Nâri:

“Araplar, «Mühür» sözcüünü kullanr myd?" diye sorunca ise bn Abbâs

öyle dedi: “Evet. Sen A'âVmu iirini duymadn m?

Yakudiler içkiyi almak istediklerinde

Ö2erindcki mührü açtlar

1

Bakara Sur. 6
2
Bakara Sur. 6

' bn Cerîr (1/270) ve bn Ebî Hâtim 1/41 8100).
4 Bakara Sur. 7

5 bn Cerîr 81/273).
6
Bakara Sur. 7
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Sâîd b. Mansûr, Haan ve Ebû Recâ’dan, birinin ayeti (03li*) olarak,

dierinin ise eklinde okuduunu bildirir.’

Jj* (r* <r?J

“nsanlardan, inanmadktan halde, «Allah'a ve âhiret

gününe inandk» diyenler vardr/' (Baka™ Sur. 8)

bn shâk, bn Cerir ve bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Abbâs, "nsanlardan,

inanmadklar halde, «Allah'a ve âhiret gününe inandk» diyenler vardr"
7

ayetinde, Evs ve Hazrec kabilesi ile onlar gibi münafk olanlarn kastedildiini

söyledi.3

bn shâk ve bn Cerir bildiriyor: ibn Abbâs der ki: “Bakara Sûresinin

bandan ilk yüz ayeti, isim ve neseplerinin de açkland baz Yahudi

hahamlan ve Evs ve Hazrec kabilesinden olan münafklardan

bahsetmektedir.”4

bn Cerir bildiriyor: bn Mes'ûd, "nsanlardan, inanmadklar halde,

«Allah'a ve âhiret gününe inandk» diyenler vardr" 5 ayetinde münafklann

kastedildiini söyledi.

6

Abdürrezzâk bildiriyor: Katâde, "nsanlardan, inanmadklar halde,

«Allah'a ve âhiret gününe inandk» diyenler vardr.. ..Onlar, doruluk

yerine sapkl aldlar da alverileri kâr getirmedi; doru yolu

bulamamlard" 7 ayetlerinin münafklar hakknda nazil olduunu söyledi.
8

Abd b. Humeyd, Katâde’nin, "nsanlardan, inanmadklar halde, "Allah'a

ve âhiret gününe inandk" diyenler vardr"9 ayeti hakknda öyle dediini

bildirir: "Bu, münafklann vasfdr. Âyet, gizlice hainlik eden, kötü ahlâkl ve

1

Saîd b. Mansûr, (Tefsir, 182). ki kraat te azdr. bn Hâlûye'nin âz Kraatlerin

MuhtasarJ adl eserine bkz (sh. 10).

1
BakaraSur, 8

3 bn Cerir (1/275) ve bn Ebî Hatim 1/42 (104).

4 bn Cerir (1/258).

3 BakaraSur. 8
b
ibn Cerir (1/276).

7 BakaraSur. 8-16
s bn Cerir (1/275, 276).

9 BakaraSur. 8
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gaddar, diliyle kabul ettiini söyleyip kalbiyle inkar eden, diliyle iman ettiini

söyleyip ameliyle bunun tersini yapan, sabah bir halde, akam baka bir

halde olan ve geminin rüzgarn esmesiyle savrulduu gibi iman ile küfür

arasnda savrulanlann özelliklerini bildirmektedir.”

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn der ki: "Sahabe,

"nsanlardan, inanmadklar halde, "Allah'a ve âhiret gününe inandk"

diyenler vardr"1

ayetinde tarif edilenlerden olmaktan korktuklan kadar

baka hiçbir eyden korkmazlard."

Abd b. Humeyd, Muhammed b. Sîrîn’den bildiriyor: "Sahabe,

"nsanlardan, inanmadklar halde, «Allah'a ve Âhiret gününe inandk»

diyenler vardr"
1
âyetinde tarif edilenlerden olmaktan korkarlard.”

Abd b. Humeyd, Yahya b. Atîk'ten bildiriyor: Muhammed, Haccâc’dan

bahsedildii zaman, "nsanlardan, inanmadklan halde, "Allah'a ve âhiret

gününe inandk" diyenler vardr"3
ayetini okur ve: "Biz, Haccâc’dan

bakasndan daha çok korkanz” derdi.

bn Sa’d, Ebû Yahya'dan bildiriyor: Ben yanndayken bir adam Huzeyfe’ye:

"Nifak nedir?” diye sorunca, Huzeyfe: "slam’dan bahsedip onunla amel

etmemendir” cevabn verdi.

Ip\ jjülj W\ Ö

"Bunlar Allah' ve inananlar aldatmaya çalrlar..."
(Bakara Sur. 9)

Ahmed b. Menî, Müstted'de, zayf isnâdla sahabeden bir kiiden bildiriye r:

Müslümanlardan bir kii: "Ey Allah'n Resulü! Kyamet günü nasl kurtuluruz

diye sorunca, Allah'n Resulü (sallalahu aleyh, vessilem): "Allah' aldatma

"

cevabn

verdi. Adam: "Allah' nasl aldatrz?” diye sorunca ise Hz. Peygamber Miaiuhu

aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:
"
Allah'n sana emrettiklerini, baka birisi içn

yapmandr. Riyadan saknnz, çünkü riya Allah'a ortak komaktr. Riyakâr,

kyamet günü yaratlmlarn içinde dört isimle çarlr: Kendisine: Ey kâfir ey

facir, ey her eyi kaybeden, ey gaddar! Amelin boa gitmitir, sevaplarn yok

’ BakaraSur. 8
1
BakaraSur. 8

5 BakaraSur. 8
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olmutur. Bugün, Allah katnda senin için hiçbir nasibin yoktur. Ey aldatan,

kim için amel yaptysan ücretini ondan iste." Sonra Resûlullah (uUiahu aleyhi «sellem),

"...Rabbine kavumay uman kimse, yararl i ilein ve Rabbine kullukta

hiç ortak komasn"1

ve "üphesiz münafklar Allah'a oyun etmeye

kalkyorlar; halbuki Allah onlarn oyunlarn balarna çevirmektedir.

Onlar namaza kalktklar zaman üenerek kalkarlar, insanlara gösteri

yaparlar, Allah' da pek az hatra getirirler"
2
ayetlerini okudu.

bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Cüreyc, "Bunlar Allah’ ve inananlar

aldatmaya çalrlar, oysa sadece kendilerini aldatrlar da farknda

deildirler"3 ayeti hakknda öyle dedi: çlerinden iman etmedikleri halde,

açktan "Lâ ilahe illallah” derler ve bunu söylemekle canlann ve mallann

emniyet altna almak isterler .

4

bn Cerir bildiriyor: bn Vehb der ki: bn Zeyd'e, "Bunlar, Allah’ ve

inananlar aldatmaya çalrlar, oysa sadece kendilerini aldatrlar da

farknda deildirler"5
ayetini sorduumda öyle cevap verdi: "Onlar, iman

ettiklerini söyleyip Allah', Resûlullah’ isBiaiiahu alerh veseiiemi ve iman edenleri

aldatmak isteyen münafklardr. Ama onlar, gizledikleri küfür ve ifaklaryla

kendi nefislerine zarar verdiklerinin farknda deildirler.” Sonra ibn Zeyd,

"Allah, onlarn hepsini tekrar dirilttii gün, size yemin ettikleri gibi O’na

yemin ederler; kendilerine bir yarar salayacan sanrlar. Dikkat edin;

onlar üphesiz yalancdrlar"6
ayetini okuyup: "Bunlar münafklardr” dedi.

7

Beyhaki, uabu'l-îman'da bildiriyor Kays b. Sa’d der ki: "Resûlullah’n

(sdiaiihu aleyhi veseiiem): "Tuzak kurma ve aldatma, cehennemdedir" dediini

duymasaydm, bu ümmetin en fazla tuzak kuran olurdum.”8

’ Kehf Sur. 110
1
Nisa Sur. 142

i Bakara Sur. 9
4 bn Eb! Hâtim 1/42 (107).

* Bakara Sur. 9
6 Mücâdele Sur. 18

7 bn Cerîr (1/281, 286).

8
Beyhakî (5268), Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1057) sahih olduunu söyledi.
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jjj&; li, fjJÎ OÜi U>i sil <Uiljî j>y
(

ifji J
“Kalblcrinde hastalk vardr, Allah hastalklarn artrmtr.

Yalan söyleye geldikler! için onlara elem verici azab vardr."

(üakara Sur. 10)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "Kalblerinde

hastalk vardr, Allah hastalklarn artrmtr. Yalan söyleye geldikleri için

onlara elem verici azab vardr"
1

ayetindeki hastaln üphe olduunu,

Allah’n da onlardaki bu üpheyi arttrdn söyledi .

3

bn Cerîr, bn Mes'ûd'dan ayn yorumu rivayette bulunmutur.
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "Kalblerinde hastalk

vardr, Allah hastalklann artrmtr. Yalan söyleye geldikleri için onlara

elem verici azab vardr"4 ayetindeki hastaln nifak olduunu, gerçei

deitirip tahrif ettikleri için onlara ceza olarak ac verici bir azab olduunu

söyledi .

3

et-Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbis'a: “Bana, Yüce

Allah’n: “Kalblerinde hastalk vardr, Allah hastalklarn artrmtr. Yalan

söyleye geldikleri için onlara elem verici azab vardr"6
ayetindeki hastalk

nedir?” deyince, bn Abbâs: “Nifak manasndadr” cevabn verdi. Nâfî:

“Araplar bu kelimeyi kullanr m?” diye sorunca ise bn Abbâs öyle dedi:

Evet, sen airin öyle dediini duymadn m?

Bazen, kimilerine güzeI söz söylerim, ama

Onlarn kasta kalpleri kana kar (kinle) kaynar

Nâfi: “Âyetteki “Etîm” kelimesinin manas nedir?” diye sorunca, bn

Abbâs: “Ac verici bir azab, demektir” karln verdi. Nâfi: “Araplar bu

kelimeyi kullanr m?” diye sorunca ise bn Abbâs öyle dedi: Evet, sen airin

öyle dediini duymadn m?

’ Bakara Sur. 10
J bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/531), bn Cerîr (1/288, 290) ve bn Ebî Hâtim 1/43 (112,

1149.

3 bn Cerîr (1/288, 290, 291).

"* Bakara Sur. 10

5 bn Cerîr (1/288), bn Ebî Hâtim 1/43, 44, 297 (111, 120) ve Taberânî (1/292)
6
Bakara Sur. 10
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An çekmeyen uyudu da

Ben yece boyu uyuyamadm 1

bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs der ki: Kur'ân'da (^J) olarak geçen her

kelimenin manas, ac verici demektir .

2

bn Ebî Hâtim bildiriyor: Ebu'l-Âliye der ki: Kur'ân'da (^JÎ) olarak geçen

her kelimenin manas, ac verici demektir .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerir bildiriyor: Katâde: "Kalblerinde hastalk

vardr, Allah hastalklarn artrmtr. Yalan söyleye geldikleri için onlara

elem verici azab vardr'"’ ayeti hakknda öyle dedi: "Hastalk, kalplerindeki

Allah’n emirlerine kar olan ek ve üphedir. Bu sebeple Allah onlarn

üphelerini arttrmtr. Yalan söylemekten saknnz. Çünkü yalan, nifakn

kapsdr. Vallahi, kulun kalbini en çabuk bozulmasna sebep olan amel, bizce

kibir veya yalandr.”3

bn Cerir bildiriyor: bn Zeyd der ki: "Kalplerdeki hastalktan maksat,

bedende deil dinde olan bir hastalktr. Bunlar münafklardr. Hastalk ise

slam hakkndaki üpheleridir.”
6

bn Cerir bildiriyor: Rabî der ki: "Kalpleri hasta olan kiiler, münafklardr.

Kalplerindeki hastalk ise Allah'n emri hakknda duyduklar üphedir. Bu

sebeple Allah ta onlarn üphesini arttrmtr.” 7

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk öyle der Elem verici azab, ac verici

azab demektir. Kur'ân'da "Elîm” olarak geçen her kelimenin manas, ac

verici demektir .

8

’ El-tkân (2/77, 103).

1 bn Ebî Hâtim 2/261 (3336).

3 bn Ebî Hâtim 1/44(119).

* Bakara Sur. 10

5 bn Cerir (1/289, 291). Hadisin sadece üpheyle ilgili bölümünü rivayet etti.

6 bn Cerir (1/289).

7 bn Cerir 81/289, 291).

8 bn Cerir (1/293).
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çi\ vî * Û HW^ j »jM ^ JJ !ib

"Kendilerine: «Yeryüzünde bozgunculuk yapmayn» dendii

zaman, «Bizler sadece slah edicileriz» derler. yi bilin ki,

asl bozguncular kendileridir, lâkin farknda deillerdir.”

(Bakara Sur. 11, 12)

bn Cerîr bildiriyor: bn Mes’ûd der ki: "Kendilerine: «Yeryüzünde

bozgunculuk yapmayn» dendii zaman..."' ayetinde geçen fesadn

manas, küfür ve isyan etmektir.

2

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “Kendilerine: «Yeryüzünde

bozgunculuk yapmayn» dendii zaman, "Bizler sadece slah edicileriz"

derler
"3 ayetiyle ilgili olarak öyle dedi: Bir günah iledikleri zaman

kendilerine: “Böyle yapmayn" dendiinde, “Biz doru yoldayz" derler.

3

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor ibn Abbâs, "...Bizler

sadece slah edicileriz" derler."5 ayetiyle ilgili öyle dedi: “Münafklar, «Biz

müminlerle kitap ehlinin arasn düzeltmek istiyoruz» derler."
5

Vekî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Abbâd b. Abdillah el-Esedî der

ki: Selmân: “Kendilerine: «Yeryüzünde bozgunculuk yapmayn» dendii

zaman, «Bizler sadece slah edicileriz» derler
" 7

ayetini okuyup: “Henüz bu

ayetin muhataptan gelmemitir" dedi .

8

' Bakara Sur. 11

J bn Cerir (1/297).

3 Bakara Sur. 11

4 bn Cerir (1/200).

5 Bakara Sur. 11

6 bn shâk (Sîrelu bn Hiâm, 1/531), bn Cerîr (1/299, 300) ve bn Ebî Hâtim 1/45 (1.24).

7 Bakara Sur. 11
8 bn Cerîr (1/297), bn Ebî Hâtim 1/45 (123) hadisi Vek! tarîkiyle rivayet etmitir..
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rW V' 4ÜJI CyS Ui IjJB (jilDl lip

Oj-ÜLii V Ö^Jj LfrâJJI ^
“Onlara «Müslümanlarn nand gibi siz de inann»

denilince de, «Beyinsizlerin inand gibi mi inanalm?»
derler; iyi bilin ki asl beyinsizler kendileridir, fakat

bilmezler." (BaWa Sur. 13)

bn Cerir ve ibn Ebî Hatim bildiriyor: ibn Abbâs, "Onlara «Müslümanlarn

inand gibi siz de inann» denilince de, «Beyinsizlerin inand gibi mi

inanalm?» derler; iyi bilin ki asl beyinsizler kendileridir, fakat bilmezler"
1

ayetiyle ilgili öyle dedi: “Muhammed'in ashabnn, Resûlullah'n (ssiiaiiabu aleyhi

vesaiiam) peygamber olduuna, kendisine indirilenin hak olduuna inand gibi

inannz dendiinde, Resûlullah'n (saiisiiahu aleyh* «eseiM ashabn kastederek, “Bu

beyinsizler gibi mi inanacaz» derler. Hâlbuki beyinsiz ve cahil olanlar

kendileridir, ama bunu kendileri anlamazlar."

2

bn Asâkir, Tarih’inde, zayf isnâdla bildiriyor: bn Abbâs, "Onlara

«Müslümanlarn inand gibi siz de inann» denilince de, "Beyinsizlerin

inand gibi mi inanalm?" derler; iyi bilin ki asl beyinsizler kendileridir,

fakat bilmezler" i ayetinde, kendileri gibi inanlmas istenen kiilerin, Ebû

Bekr, Ömer, Osman ve Ali olduunu söyledi.

4

bn Cerir bildiriyor: bn Mes’ûd, "Beyinsizlerin inand gibi mi inanalm?"

derler; iyi bilin ki asl beyinsizler kendileridir, fakat bilmezler" 5 ayetinde,

münafklarn kastettikleri kiilerin Resûlullah’n CsaliaHahu aleyhi veseliem) ashab

olduunu söyledi .

6

bn Cerir, Rabî ve bn Zeyd’den ayn rivayette bulunmutur.
7

1

Bakara Sur. 13
1 bn Cerîr (1/302, 304, 305), bn Ebî Hatim 1/45, 46 (126-129, 131, 132).

3 Bakara Sur. 13

4 Târih Dmak (Hz. Osman'n hayat, sh. 169)

5 Bakara Sur. 13
6 bn Cerîr (1/303).

7 bn Cerîr (1/303, 304).
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tfj Ijiu Jl fcp lîiT Ijitf ^ &U

Ü ^U*J* ^ f-fc ^^4^4^ * Oj5^i-Ü^ U|

"nananlara rastladktan zaman, «nandk» derler,

elebalanyla ba baa kaldklannda, «Biz üphesiz

sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz» derler. Onlarla

Allah alay eder ve taknlktan içinde bocalar durumda
brakr." (Bakara Sur. 14. 15)

Vâhîdî ve Sa'lebî, zayf isnâdla bildiriyor br Abbâs der ki: Bu âyet

Abdullah b. Ubey ve arkadalar hakknda nazil olmutur. Bu kiiler bir gün

çkp, Resûlullah’n (saBaiiohu Biayhi voMiam) ashabndan bir grupla karlamlard.

Abdullah, b. Ubey: “Bakn bu beyinsizleri sizin banzdan nasl savacam"

deyip giderek, Ebû Bekr'in elini tutup: “Teyme Oullan'nn ulusu. slam'n

büyüü, maarada Allah’n Resûlünün («eiiaiiahu aiByh. «sadem) yannda bulunan iki

kiinin kincisi ve cann maln Allah yolunda cömertçe harcayan Sddk'a

merhaba” dedi. Sonra Ömer’in elinden tutup: “Adiy bn Ka'b Oullan’nn

ulusu, hakla bâtln arasn ayran, Allah'n dini hususunda taviz vermeyen

cann ve maln Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) için harcayan kimseye

merhaba” dedi. Sonra da Ali'nin elini tutup: Resûlullah’n (saifaiiahu aleyhi «sillem)

amcazadesi ve damad, Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi «selem) dnda, Haim
Oullan'nn efendisi olan kiiye merhaba” dedi ve sonra daldlar, Abdullah

arkadalarna: “Nasl yaptm gördünüz mü? Siz de onlan gördüünüz

zaman böyle yapn” dedi. Münafklar da ona övgü yadrdlar. Müslümanlar

dönüp olanlan Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi «senem) anlatnca, bu âyet nazil oldu.
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Abbâs, "nananlara rastladklar

zaman, «nandk» derler, elebalaryla ba baa kaldklarnda, «Biz üphesiz

sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz» derler. Onlarla Allah alay eder

ve taknlklar içinde bocalar durumda brakr”3
ayetiyle ilgili olarak öyle

dedi: Yahudi'lerden bazlan Resûlullah’n {saiiaiiahu aleyhi veseiiem; ashabyla veya

ashabdan bazlanyla karlatklan zaman: “Biz sizin dininizdeniz” derler,

kardelerinin yanna döndükleri zaman ise, "Biz sizin dininizdeniz.

’ Esbâbu't-Nüzûl (sh. 13, 14).

J
Bakara Sur. 14, 15
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Muhammed'in ashabyla alay ediyoruz” derlerdi. Hâlbuki Allah onlardan

intikam alarak kendileriyle alay eder ve küfürlerinde bocalayp dururlar.

1

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta bildiriyor, ibn Abbâs: "nananlara

rastladklar zaman, «nandk» derler, elebalaryla ba baa kaldklarnda,

«Biz üphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz» derler. Onlarla

Allah alay eder ve taknlklar içinde bocalar durumda brakr”3
ayetiyle

ilgili öyle dedi: Bunlar, Ehli kitaptan olan münafklardr. Allah onlar ve alay

etmelerini, arkadalannn yanna döndükleri zaman: "Biz sizin dininizdeniz.

Biz Muhammed’in ashabyla alay ediyoruz” demelerini zikredip, âhirette

Allah’n kendileriyle alay edeceini bildirmitir. Âhirette, yüce Allah onlara

Cehennemden Cennete bir kap açacak ve kendilerine: "Geliniz” denilecek,

münafklar atete yüzerek kapya doru yönelecekler. Bu srada müminler

süslü çadrlar içerisinde tahtlar üzerinde onlara bakacaklar. Kapya doru
vardklarnda kap üzerlerine kapatlacak ve müminler onlara gülecekler. te
"Allah onlarla alay eder” buyruunda anlatlan budur. Yani âhirette onlarla

alay eder, demektir. Kaplar yüzlerine kapatlnca da müminler onlara

gülerler. Yüce Allah’n: "Bugün de, inananlar inkarclara gülerler
" 3

buyruunda anlatlan da ite bu durumdur.

4

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Abbâs, "nananlara

rastladklar zaman, «nandk» derler, elebalaryla ba baa kaldklarnda,

«Biz üphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz» derler. Onlarla

Allah alay eder ve taknlklar içinde bocalar durumda brakr" 3
âyetinin

manasyla ilgili öyle dedi: Sizinle karlatklarnda, "Arkadanza yani

Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi vBSBiiBm) iman ettik. Ama sadece o size gönderilmitir.”

derler. Kendilerine yalanlamalarn emreden Yahudilerden olan

arkadalarnn yanna döndükleri zaman ise, "Biz sizin dininiz üzereyiz. Biz

onlarla alay edip eleniyoruz” derler .

6

1 bn Cerîr (1/306, 311, 316, 317, 321) ve bn Ebî Hatim 1/46-49 (133, 136, 142, 143, 148,

150).

2 Bakara Sur. 14, 15

3 Mutafifûn Sur 34
4
Beyhakî (1018).

5 Bakara Sur. 14, 15
6 bn shâk {Siretu bn Hiâtn, 1/531), bn Cerîr (1/307, 311) ve bn Ebî Hâlim 1/47, 48

(134, 137, 141).
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bnu'l-Enbârî bildiriyor Yemânî, bu ayeti, (lîiî ijîll ijîiT ^ÛJI jfr eklinde

okumutur.

1

bn Ebî Hâtim, Ebû Mâlik’in, âyetteki (ji*-) kelimesinin "gitmek" olduunu

söylemitir.

2

bn Ceir, bn Mes'ûd'un, "... elebalaryla ba baa kaldklarnda ...” 3

ayetinde bahsedilen elebalann, küfürdeki elebalan olduunu söylediini

bildirir.

4

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: "... elebalaryla ba
baa kaldklarnda ..." 5 ayetinde bahsedilen, münafklardan ve müriklerden

olan arkadalardr .

6

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

ba baa kaldklarnda, «Biz üphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay

etmekteyiz» derler. Onlarla Allah alay eder ve taknlklar içinde bocalar

durumda brakr"7
âyetinin manasyla ilgili öyle dedi: Müriklerden olan

kardeleri, reisleri ve er ilerdeki önderlerine gittikleri zaman: “Biz onlaria

alay ediyoruz ve eleniyoruz" derler.

8

bnu'l-Münzir, Ebû Salih'in: "...Onlarla Allah alay eder ve taknlklar

içinde bocalar durumda brakr”9 ayetiyle ilgili öyle dedi: «Cehennemlik er

ateteyken: "Çknz" denir ve Cehennem kaplan açlr. Onlar Cehennem

kaplannn açldn görünce çkmak için kaplara yönelirler. Bu srada

müminler tahtlar üzerinde onlara bakarlar. Cehennemlikler kaplara

yetitiklerinde, onlar çkmadan kaplar kapanr. te Allah'n onlarla a ay

etmesi, müminlerin kaplar onlara kapatlnca gülmesidir. Yüce Allah'n:

"Bugün de, inananlar inkârclara gülerler
”10 buyruunda anlatlan da ite bu

durumdur.

1

Bu kraat âzdr ve on kraat imamndan hiç biri ayeti bu ekilde okumamtr.
1 bn Ebî Hâtim 1/47 (135).

3 Bakara Su. 14, 15
4 bn Cerir (1/307).

5 Bakara Sur. 14, 15
4
Talîku't-Ta'lîk'te (4/161) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerir (1/308).

7 Bakara Sur. 14, 15
1
Fethu’l-Bâri'de (8/161) geçtii üzere Abd b. Humeyd ve bn Cerir (1/307, 308, 312).

5 Bakara Sur. 14, 15
,0
Mutafifûn Sur. 34
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bn Cerîr, bn Mes’ûd’un, “...ve taknlklar içinde bocalar durumda

brakr"' ayetiyle ilgili öyle dediini bildirin “Taknlklar içinde bocalamalar

için Allah onlara mühlet verip sürelerini uzatr."

3

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

“Bocalamaktan" kastn sapkla devam edip durmak olduunu söylemitir.

3

et-Tastî bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “Yüce Allah'n

“Bocalarlar" sözünün manas nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “Oyalanp

tereddüt içinde yaamak, demektir" cevabn verdi. Nâfi: “Araplar bu

kelimeyi kullanr m?" diye sorunca ise bn Abbâs öyle dedi: Evet, sen

A’â'nn öyle dediini duymadn m?

Görüldüü gibi oyalanp dururken saçlarm aard

Bu oyalanma yal kiiler için kötüdür.*

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

bildiriyor: Mücâhid der ki; “...ve taknlklar içinde bocalar durumda

brakr"5 âyetinden kast, dalalet içinde oyalanp dolamalan için onlara

zaman vermesi demektir .

6

UJ L hÜJl IJjsI jiSSI isJjî

“Onlar, doruluk yerine sapkl aldlar da alverileri kâr

getirmedi; doru yolu bulamamlard." (Bak*™ Sur. «)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Onlar, doruluk yerine sapkl aldlar..."
7

âyetinin manas hakknda:

“Onlar iman karlnda küfrü satn aldlar" demitir .

8

1

Bakara Sui. 14, 15

* bn Cerîr (1/318, 321).

3 bn Cerîr (1/323) ve bn Ebî Hatim 1/49 (149).

4 El-tkân (2/103).

5 Bakara Sur. 14, 15
6 bn Cerir (1/319).

7 Bakara Sur. 16

8 bn shak (Sretu bn Hiâm, 532), bn Cerîr (1/3Z5) ve bn Ebî Hatim 1/49 (153).
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bn CenVin bildirdiine göre bn Mes'ûd: "Onlar, doruluk yerine

sapkl aldlar..."

1

ayeti hakknda öyle dedi: “Dalaleti alp, hidayeti

braktlar.”*

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim bildiriyor: Mücâhid der ki:

“Âyette kastedilenler, önce iman edip sonra küfre girenlerdir.”3

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Katâde'den

bildiriyor "Onlar, doruluk yerine sapkl aldlar da alverileri kâr

getirmedi; doru yolu bulamamlard"4
âyetinin mânâsn açklarken öyle

dedi: “Onlar, hidayeti brakp dalâleti tercih ettiler. Bu sebeple vallahi,

gördüünüz gibi hidayetten dalâlete, cemaatten aynla, emniyetten

korkuya ve sünnetten bidate çktlar."5

m y>- u öiUt uiî \yi, âîji jLs

j\ * V ç,Ui ffij

^ ^
<ü»f üjjc^j -Lpjj vhjIaJl» aU ?U-Ul y

^ Âb
Ij ojuJt j«i>- ^ylykl! y

il *li ^Jj Iyu jJÎ ISJj 4j lyii^ ;Ut UST yLjUJ

* >.4*^ > * üi Çj>i3

"Onlar, çevresini aydnlatmak için ate yakan kimseye
benzerler ki, Allah klarm yok edince, onlar karanlklar

içinde görmez bir halde brakmtr. Sardrlar, dilsizdirler,

kördürler, bu yüzden doru yola dönmezler. Bir ksm da,

karanlklarda, gök gürlemeleri ve imek arasnda gökten

boanan saanaa tutulup, yldrmlardan ölmek korkusu

ile parmaklarn kulaklarna tkayan kimseye benzer.

imein çakmas neredeyse gözlerini alr; onlar

1

Bakara Sur. 16
5 bn Cerîr (1/325).

3 bn Cerîr (1/326) ve bn Ebî Hâtim, Tefsîr 1/50 (154).

4 Bakara Sur. 16
5 bn Cerîr (1/325, 330) ve bn Ebî Hâtim 1/49, 5ü (152, 157).
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aydnlattkçanda yürürler ve üzerlerine karanlk

basnca durakalrlar. Allah dileseydi iitme ve görmelerini

giderirdi. Dorusu Allah her eye Kadirdir."
(Bakara Sur. 1 7-20)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Sâbûnî, el-Mieteyn'de bildirir:

bn Abbâs der ki: "Yüce Allah, "Onlar, çevresini aydnlatmak için ate yakan

kimseye benzerler ki, Allah klarn yok edince, onlar karanlklar içinde

görmez bir halde brakmtr"1

ayeti, slâm’n izzetinden faydalanan

münafklar için verdii bir örnektir. Onlar müslüman olduklarn açklamakla,

müslümanlarla evlenmekte, müslümanlara vâris olmakta ve ganimetleri

paylamaktaydlar, ölünce Allah onlardan bu izzet ve erefi synp alm,

kendilerini azab içinde brakmtr. Onlar hidayeti duymazlar, görmezler ve

anlamazlar. Onlar belalar getiren ve imekler çakan yamura tutulmu

gibidir. Kur'ân'n ayetleri bu örneklerle münafklann gizli durumlarn aça
çkarmaktadr. Münafklar, slam'n izzetinden faydalandklar müdetçe

rahatlk içinde olurlar, Müslümanlar bir skntya maruz kalnca ise, "nsanlar

içinde Allah'a, bir yar kenarndaym gibi kulluk eden vardr. Ona bir iyilik

gelirse yatr, bana bir bela gelirse yüz üstü döner. Dünyay da, âhireti de

kaybeder. te apaçk kayp budur"
2
ayetinde belirtildii üzere küfürlerine

geri dönerler."3

ibn Cerîr bildiriyor: ibn Mes'ûd ve sahabeden bazlan, "Onlar, çevresini

aydnlatmak için ate yakan kimseye benzerler ..."
11

âyetinin manas

hakknda öyle dediler: "Hz. Peygamber (saiiailahu aleyh «seM Medine'ye geldii

zaman, bazlar slam’a girip, sonra münafk oldular. Böylece bu insanlann

durumu, aydnlanmak için karanlkta ate yakan, böylece çevresinde bulunan

zararl eyleri gören daha sonra ise atei sönerek çevresindeki zarar veren

eyleri göremeyen kiinin durumuna benzetilmitir. Bu kii aydnlktaykenk
söner ve ate sönünce hangi eyden korunacan bilemez. Münafk ate

yakan bu kimseye benzer. Daha önce inkarcln karanlklar içerisinde

bulunur, Müslüman olarak helali haram, hayr ve erri örenerek aydnlanm

’ Bakara Sur. 17
2 Hac Sur. 1

1

J bn Cerîr (1/337, 348, 369- 370) ve bn Ebî Hâtim 1/50, 52, 54, 55, 57, 58 (158, 167, 172,

203, 208).

4 Bakara Sur. 17



160 ü Bakara Sûresi

olur. Bu durumdayken inkâr ederek helal haram tanmaz, hayr ve er bilmez

duruma düer. te bunlar, sardrlar, dilsizdirler, konuamazlar ve slam'a

dönemezler." 1

bn Mes'ûd derki: Medine münafklarndan iki adam, Hz. Peygamber'den

{saiialiahu aleyhi vesellem) kaçp müriklerin yanna giderken, Allah'n âyette zikrettii,

gök gürlemesi, imek ve saanak yamura tutuldular. Bunun üzerine ik si

de, imek kulaklanndan girip kendilerini öldürmesin diye parmaklann

kulaklarna soktular. imek çakt zaman, onun nda yürüyorlar, imek
çakmaynca ise önlerini göremiyorlard ve bu sebeple yerlerinde

duruyorlard. Bu sebeple ikisi de: "Keke sabaha çksak ta Muhammed’e

gidip elimizi eline koysak" dediler. Sabah olunca Resûlullah’n (saiialiahu aleyhi «sillem)

yanna gidip slam’a girip Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi vesBiiem) biat ettiler ve güzel ki

Müslüman oldular. Allah bunlarn durumunu Medine'deki münafklara örnek

verdi. Münafklar, Resûlullah’m (saiialiahu aleyhi vesellem) meclisinde bulunduklar

zaman, aleyhlerinde bir vahiy geleceinden veya aleyhlerine bir ey
anlatlarak öldürüleceklerinden korkarak, önceki iki münafn yapt gibi

parmaklanyla kulaklarn tkyor ve onu dinlemek istemiyorlard. Yine

Medine'de yaayan bu münafklarn mallan çoald, erkek çocuklan olduu

ve ganimetten pay almalan durumunda slam’dan holanyor

"Muhammed'in dini doru bir din" diyorlar ve doru yolda devam ediyor-

lard. Tpk bu iki münafkn imein aydnlatmasyla yürümeleri gibi. Medine-

deki münafklarn mallan helak olduu, çocuklarnn kz doduu ve balanna

bir felaket geldiinde ise "Bu, Muhammed'in dininin yüzünden oldu" diyorlar

ve kalblerindeki inkar üzerinde karar klyorlard. Tpk bu iki münafn, im-

ek çakmad durumda, bulunduklar yerde kalmalar gibi ."2

bn Cerîr bildiriyor: ibn Abbâs: "Onlar, çevresini aydnlatmak için ate

yakan kimseye benzerler ki, Allah klarn yok edince, onlar karanlklar

içinde görmez bir halde brakmtr."3 Allah ate yakan bu kimseyi münafa
misal vermitir. Nur, onunla konutuklar imanlandr. Karanlk ise onlarn

dalâleti ve küfrüdür. “Sayyib" ise yamur demektir. Münafn, Allah'n

Kitab'ndan bildiklerini söylemesi ve insanlarn arasndayken amel yapmas

a, yalnz kalnca bunun tersini yapmas, bu kii böyle devam ettii

’ ibn Cerîr (1/337, 338, 348, 349).

2 bn Cerîr (1/368, 369).

3 Bakara Sur. 17
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müddetçe karanla benzetilmitir. Karanlklar; dalâlet, imek ise iman

demektir. "imein çakmas neredeyse gözlerini alr; onlar aydnlattkça

nda yürürler ve üzerlerine karanlk basnca durakalriar ..."

1

ayetinde

kastedilenler Ehli kitaptr. Onlardan biri imek parltsnda yol almak gibi

hakkn sadece bir ucundan tutup ilerlemeye çalr. Bu parltyla görünen

alann da dna çkamaz ." 1

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Abbâs, bu âyetler

hakknda öyle demitir: "Allah, hakk görüp ikrar eden, küfrün karanlndan

çknca, küfürleriyle bu söndüren, bu sebeple yüce Allah'n kendilerini

karanlkta brakt ve doru yolu göremeyen, hakka yönelemeyen

münafklara misal vermitir. Bunlar hayra kar kördür, hidayete ve hayra

dönemezler. Onlar küfür ve sizin tarafnzdan öldürülme korkusu içinde

olduklanndan dolay tpk yamura ve imeklere tutulmu kii gibidirler. Bu

kii ölüm korkusuyla parmaklaryla kulaklarn kapatr. Ama Allah ona belay

indirerek o belayla kendisini kuatmtr. Hak nn kuvveti neredeyse

gözlerini kör edecekti. Hakkn herk vermesinde, onlar hakk bilip söylerler

ve sözleriyle doru görünürler. Haktan sapp küfre döndükleri zaman, akn
bir ekilde kalrlar. Eer Allah dileseydi, hakk bildikten sonra terk ettikleri için

onlann duyma kabiliyetlerini yok ederdi ."

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid’den bildiriyor: "Onlar, çevresini

aydnlatmak için ate yakan kimseye benzerler ki, Allah klarn yok

edince, onlar karanlklar içinde görmez bir halde brakmtr'"1 ayetindeki

atein k saçmas, onlarn müminlere ve doru yola yönelmeleridir.

Iklannn yok olmas ise, kafirlere ve dâlalete yönelmeleridir. imein k
saçmas ve nn yok olmas da ayn ey için misal verilmitir. "...Allah

kâfirleri kuatmtr^ âyetinden kast ise, Allah'n onlan Cehennemde

toplamasdr.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’den bildiriyor "Onlar, çevresini

aydnlatmak için ate yakan kimseye benzerler ki, Allah klarn yok

1

Bakara Sur. 20
J bn Cerîr (1/338, 352, 353, 369).

3 bn Cerîr (1/367, 368, 382) ve bn Ebî Hatim 1/54, 57, 58 (183, 199, 206).
4 Bakara Sur. 17
5 Bakara Sur. 19
6 bn Cerîr (1/340, 378).
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edince, onlar karanlklar içinde görmez bir halde brakmtr"1

ayetini Allah

münafklara misal vermitir. Münafk "Lâilâhe llallah" dedii zaman, bu sözü

söyledii için müslümanla evlenebilir, mirasç olabilir, Müslümanlann hakk

olan eylerde kendisinin de hakk olur, can ve mal emniyette olur. Ölüm

annda ise bu kelimenin kalbinde bir yeri olmaz ve amelinin de gösteri için

yapld için geçerlilii olmaz. Bu sebeple, söylemi olduu kelime

kendisinden çekilip alnr ve körlüün karanlklan içinde braklr. Dünyada,

Allah'a kar ve Ona itaatte kör olduu gibi, âhirette de bu körlük içinde,

hakka kar sar olduu için âhirette de kimse onu duymaz, hakka kar dilsiz

olduu için kimse kendisiyle konumaz, hakka kör olduu için de kimse

kendisine bakmaz. Bu kiiler, içinde bulunduklan dalâletten dönmezler,

tövbe etmezler ve hakk hatrlamazlar. "Yahut (onlann durumu), gökten

saanak halinde boalan, içinde youn karanlklar, gürültü ve imek
bulunan yamur(a tutulmu kimselerin durumu) gibidir. O münafklar

yldrmlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarn kulaklarna tkarlar.

Halbuki Allah, kâfirleri çepeçevre kuatmtr" 2

ayetiyle Allah, münafn
korkaklna örnek vermitir. Her ses duyuunda birisinin kendisine geldiini,

her sayhada öleceini zanneden toplumun en korkak ve hakk en çabuk terk

eden kiisidir. Yüce Allah bu konuda: "...her çl kendi aleyhlerine

sayarlar ..."3 buyurmaktadr. "imein çakmas neredeyse gözlerini alr..."4

ayetindeki imekten kast, slam'dr. Karanlk ise bela ve fitnedir. Münafk;

slam’da emniyet, afiyet, rahatlk ve güzel yaam gördüü zaman: “Biz

sizinleyiz ve sîzdeniz" der. Ama zorluk ve belayla karlat zaman, zorluk

karsnda, buna tahammül gösterip, ecrini Allah’tan beklemez ve hemen

geri çekilir. Böyle olan kii, Allah’n vasfettii gibi, dünya için yaar, dünya için

kzar ve dünyala raz olur.
5

Vekî, Abd b. Humeyd, Ebû Ya'lâ, Müstcd’de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, el-Azame’de bildiriyor: bn Abbâs, "Yahut (onlarn

’ Bakara Sur. 17

’ Bakara Sur. 19

3 Münâfikûn Sur. 4

A Bakara Sur. 20
5 bn Cerîr (1/399, 348, 371).
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durumu), gökten saanak halinde bocalan..."
1

ayetinde gökten boald
söylenen eyin yamur olduunu söyledi .

2

bn Cerîr, Mücâhid, Rabî ve Atâ'dan ayn rivayette bulunmutur.
3

Taberânî, M. el-Evsafta bildiriyor Ebû Hureyre, Resûlullah'n (saiMaiu aleyhi

ntellen), eliyle gökyüzüne iaret ederek: "Sayyib (yamur) ite buradan iner"

buyurduunu nakleder .

4

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: ibn Abbâs, "imein
çakmas neredeyse gözlerini alr..."5 ayetiyle ilgili öyle dedi: Eer imein
çakmas devam edecek olsayd gözlerini kör ederdi. Kurîân'da, (alil) ve

(jjtf) kelimeleri, her zaman eer manasna gelir ve o eyin hiç olmayacan

gösterir.

6

Vekî'nin, Mübârek b. Fadâla'dan bildirdiine göre Hasan(-t Basrî), bu ayeti,

JlL» J^ji eklinde okumutur.

üJZj&Si&âji OiJülj fSfii. ^Jül (Üj \jxi.\ 4L;

"Ey insanlar .
1 Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize

kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmu (Allah'n

azabndan kendinizi kurtarm) olursunuz."
(Bakara Sur. 2l)

Bezzâr, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Delâide bildiriyor: bn Mes'ûd

der ki: "Ey iman edenler..." diye balayan âyetler Medine'de, "Ey

insanlar..." diye balayan âyetler ise Mekke’de nazil olmutur.

7

bn Ebî eybe, Musannefte, Abd b. Humeyd, Taberânî, M. el-Evsafta ve

Ebu'-eyh b. Hayyân, Tcfsîr
1
de, Alkame'den bildiriyor: Kur'ân’da, "Ey

1

Bakara Sur. 19
1
Ebû Ya'lâ (2664). bn Cerîr (1/352), bn Ebî Hâtim 1/54 (180) ve Ebu-cyh (74T).

Heysemî, Mecmau'z-Zevöid'de (6/313) der ki: Ravilerden Ebû Cenâb müdellistir.
1 bn Cerîr (1/353).

A Taberânî (9353). Heysemi Mecmau'z-Zevâid' de (1/216) der ki: bn Leha hakknda
söz söylenmitir.

5 Bakara Sur. 20
6 bn Cerîr (1/379, 2/1 14) ve bn Ebî Hâtim 1/57 (204).

7 Bezzâr (1531), Hâkim (3/1B), bn Merdûye (1/30) ve Beyhakî (7/144).



164 H Bakara Sûresi gr

nsanlar..." diye balayan âyetler Mekke’de, "Ey iman edenler..." diye

balayan âyetler ise Medine'de nazil olmutur.’

Ebû Ubeyd, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Durays, bnu'l-Münzir ve

Ebu’-eyh b. Hayan, Tefsir*de, Alkame’den bildiriyor: "Kur'ân'da, "Ey

insanlar..." diye balayan her âyet Mekke'de, "Ey iman edenler..." diye

balayan her âyet ise Medine’de nazil olmutur.”

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, ibn Merdûye ve bnu'l-Münzir, Dahhâk'tan

ayn rivayette bulunmutur .

3

Ebû Ubeyd, Meymûn b. Mihrân’n, "Kur’ân’da, "Ey insanlar...", "Ey Âdem
olu..." diye balayan her âyet Mekke'de, "Ey iman edenler..." diye

balayan her âyet ise Medine'de nazil olmutur” dediini bildirir.

4

bn Ebî eybe ve bn Merdûye, Urve’nin öyle dediini bildirir: ' Ey

nsanlar..." diye balayan âyetler Mekke'de, "Ey iman edenler..." diye

balayan âyetler ise Medine'de nazil olmutur.
5

bn Ebî eybe ve bn Merdûye bildiriyor Urve der ki: "Hac veya farz

klnan herhangi bir eyi bildiren, ya da hadleri (eri cezalan) açklayan ve

cihad emreden âyetler Medine’de, önceki ümmetlerden, nesillerden

bahsedip onlardan örnekler veren âyetler ise Mekke'de nazil olmutur.”6

bn Ebî eybe, krime'den bildiriyor: "çinde, "Ey iman edenler..."

eklinde balayan âyet bulunan bütün sûreler Medine'de nazil olmutur.”7

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Ey iman

edenler..." hitab, hem müminlere, hem de kafirlere yöneliktir. "...Rabbinize

kulluk ediniz. .." sözünden kast ise Allah’ birlemek (tevhid etmek)tir.

8

1 bn Ebî eybe (10/522), Taberânî (6344) ve Hâkim (3/19) Buhari ile Müslim'in artna

göre sahih kabul etti ve Zehebî'de ona muvafakat etti.

1 Ebû Ubeyd (sh. 222), bn Ebî eybe (10/522) ve bnu'd-Durays (26). bn Ebî eybe,

Alkame'yi zikretmemitir.
3 bn Ebî eybe (10/522).

4 Ebû Ubeyd (sh. 222).

s bn Ebî eybe (10/523).
6 bn Ebî eybe (10/522- 524).

7 bn Ebî eybe (10/523).
8 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, l/533),bn Cerîr (1/385) ve bn Ebî Hâtim 1/59, 60 (21 5,

216).
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bn Ebî Hâtim, Süddî’nin öyle dediini bildirir: "...Sizi ve sizden

öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz..."' âyetinin manas: “Sizi yaratan

ve sizden öncekileri yaratan" demektir .

2

bn Ebî Hâtim, Ebû Mâlik’ten bildiriyor Bu âyette geçen (f£I»j) kelimesi

art edat olarak "badet ediniz ki kurtulasnz" manasnda gelmitir. Baka

bir âyette ise fo&z eklinde gelmitir ve burada "Sanki devaml

kalacaksnz" manasna gelmektedir .

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Avn b. Abdillah b. Utbe,

"...Umulur ki..." sözünün kesinlik ifade ettiini ve Allah’n onlara kulluk

etmelerini farz kldn söyledi.*

Vekî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid

der ki: "Umulur ki korunmu olursunuz" sözünden kast, Allah’a itaat etmi

olursunuz” demektir .

6

bn Ebî Hâtim bildiriyor Dahhâk der ki: "Umulur ki korunmu olursunuz"

sözünden kast, ateten korunmaktr.
7

*

»uzjij i$ >jV fSa jUf c-ÂJ'

"0, yeryüzünü size bir döek ve göü de bir bina Kld "

(Bakara Sur. 22)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Mes’ûd ve sahabeden bazlar, "O,

yeryüzünü size bir döek ve göü de bir bina kld. Gökten su indirip

onunla size rzk olmak üzere ürünler meydana getirdi; artk Allah'a, bile

bile e komayn"8
âyetinin manasyla ilgili öyle dedi: "Burada kastedilen

üzerinde yürünmeye müsait hale getirilmesidir. Gökyüzünün bina

' Bakara Sur. 21

* bn Ebî Hâtim 1/60(217).

3 uarâ Sur. 129
4 bn Ebî Hâtim 1/60 (218).
5 bn Ebl Hâtim 1/108 (516).
4 bn Cenr (1/386).

7 bn Ebî Hâtim 1/60 (219).

* Bakara Sur. 22
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klnmasndan maksadn, onun, yeryüzünün üzerinde bir kubbe gibi yaratl-

mas ve yeryüzünün tavan gibi durmasdr.”1

Ebû Dâvûd, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâ

ve’s-Siföfta, Cübeyr b. Mut'im'den bildiriyor: Hz. Peygamberim (saiiaiaiu aleyhi

rereiiem) huzuruna bir bedevi gelip: "Ey Allah'n Resulü! Canlar son derece

skntya girdi, çocuklar can verdi, mallar azald, hayvanlar helak oldu. Bizim

için Rabbinden yamur iste. Biz (yamurumuzun yadnlmas için) seni

Allah'a efaatçi klyoruz. Allah' da sana efaatçi klyoruz" dedi. Resûlullah

(saiiaiiaiu aleyhi veseitem): “Sübhânallah” dedi ve "Sübhânallah" demeye devam etti.

Resûlullah'n tsaiiaiiatu aleyt.. veseiiem) ve sahabenin, bedevinin söylediklerinden dolay

kzgnlklar yüzlerinden belli oluyordu. Sonra Resûlullah (salleiahu aleyhi vaseM:

"Yazklar olsun sana! Sen Allah kimdir biliyor musun? (unu iyi bil ki)

Allah'n an bundan yücedir. Allah yarattklarndan hiçbirisi için arac

klnamaz. O, semdvâtnda Ar'nn üzerindedir. Onun Ar't semâvât üzerinde

u ekildedir" buyurdu ve parmaklanyla (el boluu) üzerinde kubbe gibi bir

ekil yapt ve: "Muhakkak ki Ar, Allah'n azametinden dolay semerin

süvarinin arlndan dolay gcrdad gibi gcrdar" buyurdu .

2

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, el-Azame 'de bildiriyor. yâs b. Muâviye:

"Gökyüzü, yeryüzünün üzerine bir kubbe gibi na edilmitir" dedi .
3

Ebu'-eyh, Vehb b. Münebbih’in, "Gökyüzünün kenarlan, yerleri ve

denizleri, bir çadnn kenarlan gibi kaplamtr" dediini bildirir.
4

bn Ebî Hâtim, Kasm b. Ebî Bezze'nin öyle dediini bildiriyor “Gökyüzü

kare deildir, gökyüzü kubbe eklindedir ve insanlar onu mavi olarak görür."

’ bn Cerîr (1/388).

* Ebü Uâvüd (4726), bn Eb Hatim 1/61 (223), Eh/-eyh (200) ve Beyhakî (883).

Hadis zayftr. Hlbânî, [Da’îf Sünen Ebû Dâvûd. 1017).

3 Ebu'-eyh (342).

4 Ebu'-î?eyh (572).
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"...Gökten su indirip onunla sîze nzk olmak üzere ürünler

meydana getirdi.,/' {B-kara Sur. 22)

Ebu'-eyh, el-Azame 'de bildiriyor: Hasan(-t Basrî)’ye: “Yamur, gökten mi

yoksa buluttan m iner?” diye sorulunca, Haan: “Gökten gelir, çünkü

bulutlar, gökten üzerlerine yamurun indii iaretlerdir” cevabn verdi .

1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih): “Yamur, damlalar

halinde gökten bulutlara m indirildi, yoksa bu damlalar bulutta yaratld da

böyle mi yamur oldu, bilmiyorum” dedi .

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Ka'b'n öyle dediini bildirir: “Bulutlar

yamurun kalburudur. Eer yamur yaarken bulutlar olmasa yerde dütüü
yeri bozard. Bitkilerin kendisinden bittii tohum(un yeermesine sebep olan

su) da semadan inmektedir.”

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh bildiriyor: Hâlid b. Ma’dân der ki: "Yamur,

Ar'n altndan çkar ve semâdan semâya geçip dünya semâsnda birleir.

Sonra Ebzam denilen yerde toplanr, siyah bulutlar gelip oraya girerek

yamur suyunu sünger gibi içerler ve Allah onu diledii yere yadrr.” 5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre krime: "Yamur, yedinci

semadan inip her damlas deve büyüklüünde bulutun üzerine düer”

demitir.

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hâlid b. Yezîd der ki:

"Yamurun bazs semadan, bazs ise bulutun denizden çekmesiyle

meydana gelir. Denizin tuzlu suyunu da imek ve yldnmlar tatl hale getirir.

Bulutlarn denizden alp yeryüzüne brakt yamurla nebat bitmezken,

gökyüzünden inen yamurdan nebat biter.” 5

1 Ebu'-eyh (762).
1 Ebu'-eyh (768).

3 bn Ebî Hâtim 1/61 (225) ve Ebu'-eyh (767).

* bn Ebî Hâtim 1/274 (1469) ve Ebu'-eyh (741).
5 Ebu'-eyh (760).
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bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, krime’den bildiriyor: "Allah, gökyüzünden

indirdii her yamur damlasyla, ya bir ot bitirir veya denizde bir inci yapar.”
1

bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu'l-Matar'da, bn Abbâs’tan bildiriyor "Yamur
damlas gökyüzünden geldii zaman, inci kabuu açlr ve böylece yamur
damlas içine düüp inci olur.”

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs öyle der: "Allah, inciyi, inci

kabuunun içinde yamurdan yaratr. Yamur yad zaman inci kabuu
azn açar ve büyük inci tanesi, düen büyük yamur damlasndan, küçük

inci ise küçük damladan oluur.

âfîî, el-Ümm’ da, bn Ebi’d-Dünyâ, Kitabu'l-Matar’da ve Ebu'-eyh, tl-

Azame’de Muttalib b. Hantab’dan, Resûlullah'n (uMahu aleyh «atan) öyle

buyurduunu nakleder:
"
Gecenin veya gündüzün hiçbir an yoktur ki, gökten

yamur yamasn. Allah bu yamuru diledii yere yönlendirir.

bn Ebi’d-Dünya ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’tan bildiriyor "Gökten inen her

yamurun tohumu vardr. Eer yamur yaarken deriden bir yayg serecek

olsanz onu görürdünüz.”4

bn Ebi'd-Dünyâ ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Yamurun

katnts Cennetten gelmektedir. Bu katnt artt zaman yamur az olsa bile

bereketi çok olur. Katnt az olduu zaman ise yamur çok olsa bile bereketi

az olur.”5

Ebu'-eyh bildiriyor: Hasan(- Basrî) der ki: "Hiçbir yl dierinden fazla

yamur yamaz. Ama Allah yamuru diledii yere yönlendirir. Yamurla u
kadar melek inip yamurun nereye dütüünü, kime faydas olduunu ve her

damlayla ne bittiini yazarlar.”
6

’ bn Ebî Hatim 1/61 (227) ve Ebu'-eyh (742).

’ Ebu'-eyh (736).

1 afiî (1/254) ve Ebu'-eyh (752).

4 Ebu'-eyh (754).

5 Ebu'-eyh (766).

6 Ebu'-eyh (765).
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U

OI^JJ ISÜÜ IijajçJ ^
...artk Allah'a, bile bile e komayn" (B.W. Sur. 22)

Ibn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "...artk Allah'a,

bile bile e komayn"

1

âyetinin manasyla ilgili öyle dedi: "Hiç bir zaran ve

yarar olmayan eyleri Allah'a ortak komayn. Allah’tan baka size rzk

verecek Rab yoktur.”5

bn Ebt Hâtim, ibn Abbâs'n, "($jj‘) ortak demektir” dediini bildirmitir.
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs der ki: "(Siit) benzer

demektir.”4

ibn Cerîr bildiriyor: bn Mes’ûd, "...artk Allah'a, bile bile e komayn"5

âyetinin manasyla ilgili öyle dedi: "Bir ksm insanlar Allah'a denk tutarak

Allah'a isyanda olanlara itaat etmeyin .”

6

et-Tastî’nin bildirdiine göre Nâfi, bn Abbâs'a: "Âyette geçen (loijjl)

kelimesinin manas nedir?” diye sorunca, bn Abbâs: "Benzer ve e
demektir” cevabn verdi. Nâfi: "Araplar bu kelimeyi kullanr m?” diye

sorunca ise bn Abbâs öyle dedi: Evet, sen Lebîd'in öyle dediini duymadn

m?

j\flah ’a Iamd ederim ve Onun ei yoktur

Hayr Onun elindedir ve O dilediini yapar

?

Abd b. Humeyd, Katâde'nin, (iSlit) kelimesinin manas hakknda: "Ortaklar

anlamna gelir” dediini bildirir.

bn Ebî Hâtim, Avn b. Abdillah’tan bildiriyor: Resûlullah (satiaiiahu aleyhi «allem) bir

gece Medine'den çkt ve bir kiinin "Allahu Ekber Allahu Ekber” diyerek

namaza çardn duyunca: "Asl gibi oku" buyurdu. Adam: "Ehedu en lâ

1

Bakara Sur. 22
1 bn shâk, Sîret (1/533), bn Cerîr (1/393) ve bn Ebî Hâtim 1/62 (231).

3 bn Ebî Hâtim 1/62 (229).

4 bn Cerîr (1/392) ve Ibn Ebî Hâtim 1/62 (228).

5 Bakara Sur. 22

‘ bn Cerîr (1/391).

7 el-tkAn (2/76).
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lahe illallah" deyince, Hz. Peygamber M*hh^ «dan):
"
Allah'a ortak koulan

eyleri söküp atarak reddetti" buyurdu.

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhâri, el-Edebu'l-Müfred'de, Nesâî, bn Mâce, Ebû

Nuaym, el-Hilye'de ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât^ta, bn Abbâs’tan bildiriyor:

Bir adam Resûlullah'a {aiiihhu aleyhi «seiM: “Allah ve sen istediin takdirde"

deyince, Hz. Peygamber (safcUahu aleyhimOm): "Beni Allah'a e kotun, sadece Allah

istedii takdirde, de" buyurdu.'

bn Sa’d, Kuteyle binti SayfT’den bildiriyor: Yahudi âlimlerinden biri

Resûlullah'a (satlallahu aleyhi vesBlem) gelerek: “Ey Muhammed! Allah’a ortak

komasaydnz siz ne güzel bir topluluk olurdunuz" deyince, Resûlullah (salla lahu

aieyN veseiiem): "Nasl ortak kouyoruz?" diye sordu. Adam: “Sizden biri «Kâbe’nin

hakk için hayr!» diye yemin ediyor" deyince, Hz. Peygamber (saMahu aleyhi mailem):

"Yüce Allah, Yemin edecek kiinin, Kabe'nin Rabbine yemin etmesini istiyor

”

buyurdu. Adam: “Ey Muhammed! Allah'a e komasaydnz siz ne güzel bir

topluluk olurdunuz" deyince, Resûlullah (sawiahu aleyhi melen): "Nasl e
kouyoruz

?"
diye sordu. Adam: “Sizden biri: «Eer Allah isterse ve sen

istersen» diyor" karln verince, Allah'n Resulü (salieiiahu aleyhi mdkm): "Yüce

Allah, böyle bir ey diyecek kiinin, «Eer Allah isterse, sonra sen istersen»

demesini emrediyor" buyurdu.
1

Ahmed, bn Mâce ve Beyhakl bildiriyor: Tufayl b. Sahbere, rüyasnda

Yahudi bir toplulua uradn gördü. (Rüyasnda) onlara: “Siz, “Uzeyr

Allah’n oludur" demeseniz ne kadar güzel insanlarsnz” dedi. Onlar da:

“Siz de, “Allah isterse ve Muhammed isterse” demeseniz ne kadar güzel bir

topluluksunuz" karln verdiler. Sonra Hristiyan bir toplulua urad ve:

"Siz, “Mesîh, Allah’n oludur" demeseniz ne kadar güzel insanlarsnz” dedi.

Onlar da: “Siz de, “Allah isterse ve Muhammed isterse" demeseniz ne kadar

güzel bir topluluksunuz" karln verdiler. Tufayl, sabah olduunda rüyasn

Resûlullah'a (salisilata aityt» vutiiRfn) anlatnca, Hz. Peygamber (saMsUahu *yhi mdm) halka

1 bn Ebî eybe (9/117, 10/346), Ahmed 3/339, 341, 4/341 (1839, 1964, 2561), Buhâri

(783), Nesâî, S. el-Kübrâ (10825), bn Mâce (2117), Ebû Nuaym (4/99) ve Beyhakî (293).

Elbânî, Sahîhu Edebiul-Müfred (601) ve Silsiletus-Sahdta'da (139), sahih olduunu söyledi.

* bn Sa'd (8/309).
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hitab edip: "Bir daha böyle demeyiniz, "sadece, orta olmayan Allah isterse"

deyiniz" buyurdu .

1

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvûd, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, Huzeyfe

b. el-Yemâr'dan, Resûlullah'n (mIIiIIbIhj aleyhi »eseiim) öyle buyurduunu bildirir:

"Allah isterse ve falan kii isterse
,
demeyiniz. Eer Allah isterse, sonra da falan

isterse, deyiniz.
"2

bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor “...artk Allah'a, bile bile e komayn"3

âyetinin manas: Sizi, gökleri ve yeri yaratan Allah'a denk komaynz"
demektir.

4

Vekî, Abd b. Humeyd ve bn Cerir bildiriyor: Mücâhid der ki: "...artk

Allah'a, bile bile e komayn"5 âyetinin manas: Tevrat'ta ve ncil’de de

yazldn bildiiniz gibi Bir olan ve dengi olmayan Allah'a denk komaynz"
demektir.

6

’ Ahmed 34/296 (20694), bn Mâce (2118) ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât (292). Bûsayrî,

MisbShu'z-ZücSce'de (747) der ki: Buhârî'nin artna göre ravileri güvenilirdir. Elbânî, es-

Sitsiletu'd-Da'îfe'de (138) sahih olduunu söyledi.
1 bn Ebî eybe (9/117), Ahmed 38/299, 300, 370, 396 (23265, 23347, 23381), Ebû Dâvûd

(4980), Nesâî, el-Kübrâ (10821), bn Mâce (2118) ve Beyhakî (3/216). Elbânî, es-Silsiletu’d-

Datfe'de (138) sahih olduunu söyledi.

3 Bakara Sur. 22
4 bn Cerîr (1/391, 393).

5 Bakara Sur. 22
6 bn Cerîr (1/391, 394).
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"Kulumuza indirdiimiz Kur an dan üphe ediyorsanz, siz

de onun benzeri bir sûre meydana getirin; eer doru sözlü

iseniz, Allah tan baka, güvendiklerinizi de yardma çann.
Yapamazsanz ki yapamayacaksnz, o takdirde, inkar

edenler için hazrlanan ve yakt insanlarla ta olan ateten
sakinin." (Batara Sur. 23, 24)

Ahmed, Buhârî, Müslim ve Beyhakî, Delâil*de, Ebû Hureyre’den,

Resûlullah'n {sallalBhu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu bildirir:
"
Peygamberlerden hiç

biri yoktur ki, ona beerin emsaline iman ettii mucizelerin misli verilmi

olmasn. Bana verilen (mucize) ise ancak Allah'n bana vahyettii Kur'ân-

Kerîm'dir. Binaenaleyh kyamet gününde ben peygamberlerin en çok tabiî

bulunan olmay ümid ederim."
1

bn Ebî Hatim, Hasan(- Basrî)'nin, "Kulumuza indirdiimiz Kuran'dan

üphe ediyorsanz..."
2

âyetinin muhatab, Hz. Muhammed’in getirdiinde

üphesi olanlardr" dediini bildirir .

5

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor

Katâde: "Kulumuza indirdiimiz Kuran dan üphe ediyorsanz, siz de onun

benzeri bir sure meydana getirin; eer doru sözlü iseniz, Allah'tan baka,

güvendiklerinizi de yardma çarn"4
âyetinin manas hakknda öyle dedi:

“Eer Kur'ân'dan üphe ediyorsanz, «Bu Kur'ân gibi doru, içinde aslsz ve

yalan olmayan bir kitap getirin» demektir.”5

Vekî, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid, "Kulumuza indirdiimiz Kuran'dan üphe ediyorsanz, siz de

' Ahmed 14/190, 15/515, 516 (8491, 9828), Buhârî (4981, 7274), Müslim (152), Nesâî, el-

Kübrâ (7977) ve Beyhakî (7/129).

* bakara Sur. 23
3 bn Ebî Hatim 1/63 (236).

4 Bakara Sur 23
5 bn Cerîr (1/396) ve bn Ebî Hâtim 1/63 (238).
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onun benzeri bir sure meydana getirin; eer doru sözlü iseniz, Allah'tan

baka, güvendiklerinizi de yardma çarn"1

âyetinin manas hakknda öyle

dedi: “Getirdiiniz eyin Kur'ân gibi olduuna insanlar da ahitlik etsinler.”*

bn Ishâk, ibn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor: Ibn Abbâs, “...Allah'tan

baka, güvendiklerinizi de yardma çarn. Yapamazsanz ki

yapamayacaksnz..."3 âyetinin manas hakknda öyle dedi: “Sizin

inancnzdan olan yardmclarnz getirin” demektir. Çünkü hak size apaçk

gösterilmitir.
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’nin, "Yapamazsanz ki

yapamayacaksnz ..."3 âyeti hakknda öyle dediini bildirir: “Bunu yapmaya

gücünüz yetmez.”

bn Ebî eybe, Musannefte, bn Mes’ûd’dan bildiriyor: “Namazda, ateten

bahseden ayeti okuduunuzda. Cehennemden Allah'a snnz. Cennetten

bahseden ayeti okuduunuzda ise Allah’tan Cenneti isteyiniz.”
6

bn Ebî eybe, Ebû Dâvûd ve bn Mâce bildiriyor: Ebû Leylâ der ki: Namaz

klmakta olan Resûlullah'n (saiisiiahu aleyhi veseibn) yannda namaza durmutum. O'nu

(öyle) duâ ederken iittim:
"
Cehennem ateinden Allah'a snrm.

Cehennemliklerin vay hâline!"7

bn Ebî eybe bildiriyor: Nu’mân b. Beîr der ki: Resûlullah'n (uiMidu aleyhi

veseilem) minberde: "Sizi, Cehennem konusunda uyaryorum. Sizi, Cehennem

konusunda uyaryorum" dediini iittim. Hz. Peygamber (»iaHahu Bierh veseiiam) bu

sözü o kadar çok söyledi ki, sonunda ridasnn bir kenan omzundan dütü.
8

Abd b. Humeyd, Talha tarikiyle bildiriyor: Mücâhid, Kur’ân’daki bütün

(liâjlâ) kelimelerini (liS$jj) eklinde okurdu. Sadece Buruc Sûresindeki (

a^Sjî o&)9 ayetindeki ($) harfini üstün olarak okurdu.

’ Bakara Sur. 23
J bn Cerîr (1/397) ve bn Ebî Hatim 1/63, 64 (237, 238).

* Bakara Sur. 23, 24
4 bn Cerîr (1/399), bn Ebî Hâtim 1/63, 64 (240).

5 Bakara Sur. 24
6 bn Ebî eybe (2/21 1).

7 bn Ebî eybe (2/210), Ebû Dâvûd (881), bn Mâce (1352). (Elbânî, Dal/ Sünen Ebû

Dâvûd, 186). (Elbânî, Da'îf Sünen bn Mâce, 284).

* bn Ebî eybe (13/158). Elbânî, Mikâtu l-Misbâh' ta (5687) sahih olduunu söyledi.
9 Burûc Sur. 5
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Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr, Firyâbî, Hennâd b. es-Serî, Kiatbu'z-

Zühd'de, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî,

M. el-Kebîr

1

de, Hâkim ve Beyhakî, Ba's’ta, bn Mes’ûd’dan bildiriyor "Yüce

Allah’n, Kurîân'da, “...yakt insanlarla ta olan ate..."
1

ayetinde zikrettii

talar, kükürt talandr. Allah onlan diledii ekilde yaratmtr."*

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor: “Bunlar, atete olan ve siyah kükürtten

olan talardr. Cehennemlikler atele azap gördükleri gibi bu kibrit talanyla

da azab görürler."3

bn Cerîr, Amr b. Meymön'un, bu âyet hakknda öyle dediini bildirir:

“Bunlar kibritten olan talardr. Yüce Allah, bunlan yerleri ve gökleri yaratt

zaman dünya semasnda yaratt ve kafirler için hazrlad ."4

bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-îmân’da bildiriyor Enes der ki: Hz.

Peygamber (sbUbUbHu aleyh, veseiiBm), “...yakt insanlarla ta olan ate..." 5 ayet-ni

okudu ve: "Cehennem atei bin sem kzarana kadar yakld; kzard. Bin sene

daha beyazlaana kadar yakld; bin sene daha siyahlaana kadar yakld. Artk

o, simsiyah ve kapkaranlktr. Onun alevleri de sönmez" buyurdu .

6

bn Ebî eybe, Tirmizî, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Ba's*ta, Ebû

Hureyre'den bildirir: Resûlullah (saiidiah aleyhi vesellem) öyle buyurdu:
"Cehennem

atei bin sene kzarana kadar yakld; kzard. Bin sene daha beyazlaana kadar

yakld; bin sene daha siyahlaana kadar yakld. Artk o, simsiyah ve

kapkaranlktr.
"7

Ahmed, Mâlik, Buhârî, Müslim ve Beyhakî, el-Ba’s’ta, Ebû Hureyre'den

bildiriyor: Hz. Peygamber [saiiaiiahu iayN «seiiem): "Âdemolunun yakt u ateiniz.

Cehennem scann yetmi cüzünden bir cüzdür" buyurunca, sahabe: "Ey

Allah’n Resûlü! (Dünya atei bile kafirler için) yeterliydi" dediler. Bunun

1

Bakara Sur. 24
1 Hennâd (263), bn Cerîr (1/404), bn Ebî Hâtim 1/64 (244), Taberânî (9026),Hâkim

(2/494) ve Beyhakî (553). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de (7/127) der ki: Taberânî bu hadisi,

hocas Abdullah b. Muhammed b. Saîd b. Ebî Meryem'den rivayet etmitir ve bu kii

zayftr.

3 îbn Cerîr (1/404).

4 bn Cerîr (1/403).

5 Bakara Sur. 24
6
Beyhakî (799).

7 bn Ebî eybe (13/167), Tirmizî (2591), el-Bidttye ve’n-Nihâye (20/123) ve Beyhakî

(555). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'ife'de (1305) zayf olduunu söyledi.
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üzerine Allah'n Resûlü (saliaiiahu aleyhi veseiiem): "Cehennem atei (miktar ve sayca

)

dünya ateleri(nin tümü) üzerine altm dokuz derece fazla klnd. Bunlardan

her birinin harareti, bütün dünya ateinin harareti gibidir

"

buyurdu.
1

Mâlik, Muvattâ'da ve Beyhakî, BaVta, Ebû Hureyre’den Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi vasBi«n) öyle buyurduunu bildirir: "Sz Cehennem ateini, bu ateiniz

gibi krmz m sanyorsunuz? O ziftten daha siyahtr .

"

2

Tirmizî, Ebû Saîd'den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «saHem) öyle

buyurdu:
"
Sizin u ateiniz Cehennem ateinin yetmi parçasndan bir

parçadr. Bunlardan her bir parça dünya ateine denktir. "3

bn Mâce ve Hâkim, Enes’ten bildiriyor: Allah'n Resûlü («yahu aleyhi vaseiiem)

öyle buyurdu: "Sizin u ateiniz Cehennem ateinin yetmi parçasndan bir

parçadr. Eer iki defa su ile söndürülmeseydi, ondan faydalanamazdnz.

Dünya atei, Allah’n kendisini Cehennem’e geri döndürmemesi için dua

eder.”'

Beyhakî, Ba’s’ta bildiriyor: bn Mes'ûd der ki: "Sizin u ateiniz, Cehennem

ateinin yetmi parçasndan bir parçadr. Eer iki defa denize daldrlmasayd,

ondan faydalanamazdnz."5

Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildiriyor Resûlullah {saiiaiiahu aleyhi ««iem) öyle

buyurdu: "Sizin u ateiniz, Cehennem ateinin yetmi parçasndan bir

parçadr ve iki defa denize daldrlmtr. Eer öyle olmasayd, Allah ondan hiç

kimseyifaydolandrmazd. "6

bn Ebî eybe, Mücâhid’den bildiriyor: "Sizin bu ateiniz, Cehennem

ateinden Allah'a snr."7

bn shâk, bn Cerîr ve ibn Ebî Hatim bildiriyor: bn Abbâs, "...Çünkü o

ate kâfirler için hazrlanmtr"1

âyetinin manas hakknda öyle dedi:

"Cehennem atei, sizin gibi küfür üzere olanlar için hazrlanmtr."2

’ Ahmed 12/280 (7327), Mâlik (2/994), Buhârî (3265), Müslim (2843) ve Beyhakî (547).
1 Mâlik (2/994) ve Beyhakî (551, merfu olarak).

3 Tirmizî (2590) hasen olduunu söyledi. Elbânî, Sahîhu'l-CSmtde (6619) sahih

olduunu söyledi.

4 bn Mâce (4318), Hâkim (4/593) sahih olduunu söyledi. Elbânî, es-Silsiletu'd-

Da'ifede (3208) zayf olduunu söyledi.

5 Beyhakî (549).
6
Beyhakî, Ba's (550).

7 bn Ebî eybe (13/161).
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'nananlar ve yararl iler yapanlara, kendilerine

altlarndan rmaklar akan Cennetler olduunu müjdele..."
(Bakara Sur. 25)

bn Mâce, bn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne'de, Bezzâr, bn Ebî Hâtim, ibn

Hibbân, bn Ebî Dâvûd, el-Ba's'ta, Beyhakî, el-Ba's’ta, Ebu’-eyh, el-

Azame’öe ve bn Merdûye, Usâme b. Zeyd'den bildiriyor: Hz. Peygamber

(salisilata aleyhi reselle) öyle buyurdu: "çinizde Cennet için gayret edecek kimse yok

mu? Zira Cennetin ei yoktur. Kabe’nin Rabbine yemin ederim ki, Cennet, parl

parl parlayan nurlun, güzel kokulu yeillikleri, salam yüksek kökleri, devaml

akan nehirleri, çok çeitli olgun meyveleri, güzel genç zevceleri, pek çok

elbiseleri ile yüksek, salam ve güzel saraylarda saadet ve yüz parlakl içinde

yaanan ebedi mekândr" buyurdu. Sahabe: “Biz zaten onun için gayretteyiz,

ey Allah'n Resulü!" deyince, Resûlullah (uiiBiiata aleyhi ««im: "naallahl" deyiniz

buyurdu. Bunun üzerine sahabe: “nallah" dediler.

3

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müsned’de, Tirmizî, bn Hibbân ve Beyhakî, el~

Bas'ta, Ebû Hureyre'den bildiriyor Resûlullah'a (jadaiiata a^i vessiiern): “Ey Allah'n

Resülü! Bize Cennetten bahset. Onun binas neden yaplmtr

1

"

dediimizde, Hz. Peygamber (ssiiateta aleyhi ««iem):
"
Bir kerpici altndan, bir kerpici

gümüten, harc misk, çakllar inci ve yakut, topra za’ferandr. Oraya

girenler nimetler içersinde refah bulur, sknt çekmez. Ebedî olur, ölmez,

giydii eskimez ve gençlii yok olmaz" buyurdu.*

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ, Taberânî ve bn Merdûye, bn Ömer'den

bildiriyor Resûlullah'a (sdiaiBhu aleyhi vneiM, Cennetin nasl olduu sorulunca:

1 Bakara Sur. 24
1 bn Kesîr, Tefsir (1/90), bn Cerîr 81/405), bn Ebî Hatim 1/65 (248) ve bn shâk

(Sîretu bn Hiâm, 1/534).

3 ibn Mâce (4332), bn Ebi'd-Dünyâ (1, 2), Bezzâr (2591), bn Hibbân (7381), bn Ebî

Dâvûd (71), Beyhakî (433) ve Ebu'-eyh (604). Bûsayri, Misbâhu'z-Zücâce'de (946) der ki:

"Bu senet hakknda söz söylenmitir." Elbânî, DaTf Sünen bn MScfde (946) ve es-

Silsiletu'd-Da'îfe'de (3358) hadisin zayf olduunu söylemitir.

4 Ahmed 13/410, 15/464 (8043, 9744), Tirmizî (2526), bn Hibbân (7387) ve Beyhakî

(284). Hadis sahihtir. Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmzî, (2050).
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"Cennete giren ebedi yaar ve ölmez, devaml nimetler içinde yaar ve sknt

çekmez, elbiseleri eskimez ve gençlii yok olmaz

"

cevabn verdi. Sahabe: "Ey

Allah'n Resulü! Onun binas neden yaplmtr?” diye sorunca, Hz.

Peygamber (tBiiaiishu sisyhi «eseiiem): “Bir kerpici altndan, bir kerpici gümüten,

harc keskin kokulu misk, çakllan inci ve yakut, topra zafrandr

"

cevabn

verdi.'

Bezzârve Beyhakî, el-Ba's’ta, Ebû Hureyre'den bildiriyor: Hz. Peygamber

(salisilahu aleyhi »Esaiism) öyle buyurdu: "Cennetin duvarnn bir kerpici altndan, bir

kerpici gümütendir. Merdivenleri ve çakl talan inciden, topra za'firan,

kokusu ise misktir."

1

bnu’l-Mübârek, Zühd'de ve ibn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne'de bildiriyor:

Ebû Hureyre der ki: Cennetin duvarnn bir kerpici altndan, bir kerpici

gümütendir. Merdivenleri inci ve yakut, çakl talan inciden, topra

za’ferandr.

3

bn Ebi'd-Dünyâ, Ebû Hureyre’den bildiriyor: Allah'n Resûlü (sdlailahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurdu: "Cennetin tabam beyazdr. Cennetin taban kâfur

kayalanndan olumaktadr. Her taraf kum tanecikleri gibi miskle kuatlmtr.

Onda Cennete ilk girenlerle son girenlerin toplanp tant uzun nehirler

vardr. Allah rahmet rüzgarn gönderip misk kokusunu onlara doru savurur

ve kii hanmnn yanma daha da güzellemi ve kokusu daha güzel olmu bir

ekilde döner. Hunimi kendisine: «Yanmdan çktnda seni beeniyordum,

imdi ise daha çok beeniyorum» der.
"A

Ebû Nuaym, Satd b. Cübeyriden naklen, Cennetin tabannn gümüten

olduunu söyledi.

Bezzâr, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Ba's'ta, Ebû Hureyre’den

bildiriyor: Hz. Peygamber (saiMuhu aleyhi meltem) öyle buyurdu: "Allah, Cennetin

duvarnn bir kerpicini altndan, birini gümüten yapt, sonra nehirleri yarp

Cennete aaçlan dikti. Melekler Cennetin güzelliine ve süsüne bakt zaman:

1

tbn Ebî eybe (13/95) lafz kendisinindir. bn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne (12),

Heysemî, Mecmau 'z-Zeoâid'de (10/397) geçtii üzere Taberânî.
1 Bezzâr, Kefu’l-Estâr (3509), Beyhakî (282, 283), Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid'de

(10/396) der ki: Ravileri Sa/îh'in ravileridir.

3 bnuT-Mübârek, Zevâid Nuaym (251) ve bn Ebi'd-Dünyâ (4)
4 tbn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne (28).



178 9 Bakara Sûresi g

"(Ey insanolu!) Krallarn konaklad yerde konaklayacan için sana ne

mutlu" dediler."'

bn Ebî eybe, Ahmed ve Müslim, Ebû Saîd'den bildiriyor Ebâ Sâid,

Resûlullah'a (saMu aleyhi vtMiiem) Cennetin topran sorunca, Hz. Peygamber

(sBBlahu aleyhi veseiiem): "Cennetin topra ince ve beyaz olan saf misktendir" cevabn

verdi .

2

bn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne'de ve Ebu'-eyh, el-Azame’de bildiriyor:

Ebû Zumeyl, bn Abbâs'a: “Cennet'in taban nedir?" diye sorunca, bn Abbâs:

"Ayna gibi olan beyaz gümü mermerdendir” cevabn verdi. Ebû Zumeyl:" nedir?" diye sorunca ise, bn Abbâs: "Günei doarken gördün mü? te
nuru böyledir ancak, onda ne günein sca, ne de zemheri souu vardr"

cevabn verdi. Ebû Zumeyl: "Nehirleri nedir? Kanallardan m akarlar?" diye

sorunca, bn Abbâs: "Hayr. Yerde akar, ama rastgele her yere akmaz"

cevabn verdi. Ebû Zumeyl: "Elbiseleri nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Nar

gibi meyveleri olan aaçlar vardr. Allah dostu, bir elbise istedii zaman

dallardan kendisine doru sarkar ve kendisine renk renk yetmi elbise nar

tanesi gibi olan meyveden çkar. Sonra bu meyve kapanp eski haline döner"

cevabn verdi .
3

Taberânî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Resûlullah Maiiatu «leyM mailem) öyle

buyurdu: "Allah, Adn Cennetini kudret eliyle yaratt. Orada meyvelerini

hazrlad ve nehirlerini yaratt. Sonra ona bakt ve: «Konu» buyurdu. Adn

Cenneti: «Müminler kurtuldu» deyince, Allah:

«zzet ve celalim hakk için, senin içinde hiçbir cimri bana komu olmayacak. »

buyurdu."*

Bezzâr'n bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiialkhu aleyhi vcseiie-n)

öyle buyurdu: "Allah, Cenneti beyaz olarak yaratt.

’ Bezzâr, Kefu'I-Estâr (3508), Taberânî, el-Evsaf (3701) ve Beyhakî (236).

1 bn Ebî eybe (13/96), Ahmed 17/37, 288 (11002, 11193) ve Müslim (2928).

} bn Ebi'd-Dünyâ (147) ve Ebu'-eyh (601).

4 Taberânî (12723), el-Evsat (5518). Heysemî, Mecmau'z-ZeoSid'de (10/397) der ki:

Taberânî bu hadisi tl-Losal ve M. tl-KebîJde rivayet etti. El-Evsaft&ki senetlerden birisi

ceyyidür.

* Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3510). Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de (10/397) der la:

Ravilerden Hiâm b. Ziyâd Ebu'l-Mikdâm, metruktür.
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Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve bn Mâce, Sehl b. Sa'd es-Sâidî’den,

Resûlullah'n (uiiiiBi» aleyhi »Esdiem) öyle buyurduunu bildirir: "Cennet'teki bir

kamç boyu kadar yer, dünyadan ve içindekilerden daha hayrldr.

Ahmed, Buhârî ve Müslim, Ebû Hureyre’den, Hz. Peygamber’in (taUihu Bsyhi

veseiiem) öyle buyurduunu nakleden
"
Cennette, sizden birinin okunun

kaplad bir yer, günein üzerine doup batt her eyden daha hayrldr. " 3

bn Ebî eybe, Hennâd b. es-Serî, Zühd’de ve bn Mâce, Ebû Saîd el-

Hudrî'den bildiriyor: Allah’n Resulü (uiiiiah aleyhi vesellem) öyle buyurdu:

"Cennetteki bir kanlk yer, dünya ve içindekilerden daha hayrldr. "3

Tirmizî ve bn Ebi’d-Dünyâ, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan, Resûlullah’n (uiiaiihu aleyhi

vesBiiem) öyle buyurduunu bildiriyor: "Cennet'teki nimetlerden bir trnan

tayabilecei kadar az bir ey, dünyaya gösterilmi olsayd gökler ve yeryüzü

her tarafyla süs içerisinde kalrd. Cennetliklerden bir kii dünyaya bir baksa ve

bileziklerinden biri dünyaya görünse günein yldzlarn n silip

süpürdüü gibi o da güneinn silip süpürürdü."4

Buhârî, Enes'ten bildiriyor: Bedir günü Hârise vurulunca, annesi

Resûlullah'a (sei»flahu aleyh «MM gelip: "Ey Allah'n Resulü! Harise'nin yanmdaki

deerini biliyorsun. Eer Cennetlikse sabrederim, deilse ne yapaym, ne

yapmam tavsiye edersin” deyince, Hz. Peygamber (salkMu aleyh mailem): "Sadece

bir Cennet deil, Cennetler vardr. Harise, imdi Firdevsu'l-A'ladadr"

buyurdu .
5

Tirmizî ve Hâkim, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n (saiisiiahu aleyhi «aeiiem) öyle

buyurduunu nakleden "Kim (Allah'n azabndan) korkup saknrsa (Cenneti

elde etmek için) hemen yola koyulsun. Kim de yola koyulursa arzusuna

kavuur. Ama dikkat edin! Allah'n ticaret için ortaya koyduu mal çok

pahaldr."6

’ Ahmed 24/335 (15563), Buhârî (2892, 3250), Tirmizî (1648, 1664), bn Mâce (4330) ve

Müslim (1881).
1 Ahmed 16/181 (10260), Buhârî (2793, 3253), hadisin asl Müslim'dedir (1882).

3 bn Ebî eybe (13/123), Hennâd 1/50 (5) vc bn Mâce (4329). Hadis zayftr. Elbânî,

Dalf Sünen bn Mâce (945)

* Tirmizî (2538) ve bn Ebi’d-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne (225). Hadis sahihtir. Elbânî, Sahih

Sünen ct-Tirmizt

,

(2061).

5 Buhârî (2809).
6
Tirmizî (2450), hasen olduunu söyledi. Hâkim (4/307, 308) sahih olduunu söyledi.
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Hâkim, Ubey b. Ka'b’dan Hz. Peygamberin (sdlallahu aleyh* veseiien) öyle

buyurduunu nakleden "Kim (Allah'n azabndan) korkup saknrsa (Cenneti

elde etmek için) hemen yola koyulsun. Kim de yola koyulursa arzusuna

kavuur. Ama dikkat edin ! Allah'n ticaret için ortaya koyduu mal t,ok

pahaldr. Dikkat edin! Allah'n ticaret eyas ise, dalarndan misk fkran
Cennettir. Sarsnt gelmitir; onun peinden de dieri gelecektir. Ölüm

beraberinde getirdikleriyle (zorluk veya kolaylk ile) gelmitir."'

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre öyle dedi:

“Muhammed’e kitab indirene yemin ederim ki, dünyadayken güzellikleri

gidip ihtiyarladklar gibi Cennetliklerin güzellii artacaktr."
1

bn EbîHâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik, "...altlarndan rmaklar akan

Cennetler..." 3 ayetini açklarken, "Cennet nehirleri, meskenlerin altndan

akar" demitir.

bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-

Ba's’ta, Ebû Hureyre'den, Resûlullah'm (saMuhu aiyhi malln):
"
Cennet nehirleri,

misk dalarnn altndanfkrr" buyurduunu nakletmitir .

4

bn Ebl eybe, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh, Tefsîr’öe ve Beyhakî, el-Ba’s’ta,

bn Mes’ûd'dan bildiriyor Cennet nehirleri, misk dalannn altndan fkrr.

3

Ahmed ve Müslim, Ebû Hureyre'den Resûlullah’m (seiuiahu niayhi veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Seyhan, Ceyhan, Frat ve Nil nehirleri. Cennet

nehirlerindedir.
"6

bn Ebi’d-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne’de, bn Abbâs'tan bildiriyor: Cennet'te,

Beydah denilen bir nehir vardr, üzerinde yakuttan kubbeler, altnda yetien

huriler vardr. Cennet ehli (birbirine): “Haydi Beydah'a gidelim" derler,

gelirler ve bu cariyeleri süzerler, bu cariyelerden birini beenen, onun

’ Hâkim (4/308). Hadis sayhtr Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha (954).

’ bn Ebî eybe (13/114).

1 Bakara Sur. 25
4 bn Ebî Hatim 1/65 (252), bn Hibbân (7408), Hâdi'l-Ervâh 'ta (sh. 173) geçtii üzen!

Hâkim ve Beyhakî (292). bn Hbbân'm muhaklaklen hadisin isnadnn basen olduunu

söyledi.

3 bn Ebî eybe (13/96) ve Beyhakî (293).
6 Ahmed 13/268, 15/421 (7886, 9673) ve Müslim (2839).



Âyet: 25 • Cennet 181

bileine dokunur, cariye de onu takip eder ve cariyenin yerine baka bir

cariye biter.

1

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müsned’de, Nesâî, Ebû Ya'lâ, Beyhakî, DelâiVde

ve Ziyâ el-Makdisî, Sifatu'l-Cmne'de, Enes’ten bildirir. Hz. Peygamber (sailal ahu

Bieyhi veseiiem) güzel rüyadan holanrd. Bir kadn gelip: "Ey Allah'n Resulü!

Rüyamda, Cennete girdiimi gördüm ve orada Cennette büyük gürültüye

sebep olan bir düme sesi duydum. Baktmda, falan ve falan kiiyi gördüm"

deyip on iki kiinin adn sayd. Resûlullah (saiieiishu aleyhi »selem) kadnn saydklarn

daha önce bir müfrezeyle göndermiti. Kadn öyle devam etti: "Bu kiiler,

üzerlerinde eski elbiselerle getirildiler. Boazlanndan kan akyordu. Sonra:

“Bunlan Beydah nehrine götürünüz" denildi ve bunlar götürülüp Beydah

nehrine batnldlar. Nehirden çkarldklannda, yüzleri dolunay gibiydi.

Kendilerine altndan koltuklar getirilip oturtuldular ve içinde taze hurma olan

altn tabaklar getirdiler. Bu hurmalardan diledikleri kadar yedi. Ne tarafa

dönseler, diledikleri meyvelerden diledikleri kadar yiyorlard." Haberci gelip,

Resûlutlah'a CseiBlahu aleyhi vasellem): "Ey Allah'n Resûlü! Savata öyle öyle oldu ve

falan kiiler vuruldular" deyince, Hz. Peygamber (»iaiiahu Bisyti »»ilam): "O kadn

bana getirin" buyurdu. Kadn gelince, Resûlullah Maiblu aieytu veteiim): "Bana

rüyan anlat" buyurdu. Kadn rüyasn anlatnca, adam: "Kadnn dedii

dorudur, bu saydklan vuruldular" dedi .

1

Beyhakî, el-Ba's’ta, Ebû Hureyre'den bildiriyor: "Cennet'te boydan boya

bir nehir vardr, kenarlarnda bakire kzlar durup en güzel seslerle arklar

söylerler. Hatta, Cennetlikler, Cennette ondan daha güzel bir ey
bulamazlar." Râvi der ki: "Ey Ebû Hureyre! O arklar nedir?" diye

sorduumuzda, "nallah, tebih, tahmîd, takdîs ve Yüce Allah' övmek

eklindedir" cevabn verdi .

3

Ahmed b. Hanbel, Zühd’de ve Dârakutnî, el-Mudebbec’de, Mu'temir b.

Süleymân'dan bildiriyor: Cennette, bakire kzlann bittii bir nehir vardr.

bn Asâkir, Tarih’te Enes'ten merfu olarak bildiriyor: "Cennette, Reyyân

denilen bir nehir vardr. Üzerinde mercandan bir ehir kurulmutur. Onun

1 bn Ebi'd-Dünyâ (70).

4 Ahmed 19/378- 380 (12385). Abd b. Humeyd (1273), Nesâî, el-Kübrâ (7622), Ebû Ya'lâ

(3289), Beyhakî (7/26, 27) ve Ziyâ, el-Muhtâra (1715, 1716). Müsned’in muhakkikleri,

hadisin Müslim'in artna göre sahih olduunu söylediler.

5 Beyhakî (425).
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altm ve gümüten yetmi bin kaps bulunur. te bu, hâmil-i Kur'ân'a

mahsustur

.

,n

bnu’l-Mübârek, bn Ebî eybe, Hennâd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu'-

eyh ve Beyhakî, el-Ba's’ta bildiriyor Mesrûk der ki: Cennet nehirleri kanalsz

akarlar. Cennet aaçlan ise kökten dallara kadar meyvelerle doludur,

meyveleri üzüm salkm gibidir ve koparlan her meyvenin yerine bakas

çkar. Her salkmn boyu ise on iki arndr. 3

bn Merdûye, Ebû Nuaym, Sifatu'l-Cenne'de ve Ziya el-Makdisî, Sifatu'l-

Cenne', Enes'ten, Resûlullah'n (saiiailshu aleyhi «seHem) öyle buyurduunu nakleder:

"Cennet nehirlerinin, yerde kanallarda aktn zannetmeyin, hayr vallahi, bu

nehirler yerde kanalsz akarlar, onlarn etrafnda inciden çardaklar vardr, i1u

çardaklarn svas Ezfur miskindendir. "(Enes der ki) Ben: "Ey Allah'n Resû üî

Ezfur nedir?” diye sorunca, Hz. Peygamber (ssiiiiahu aleyhi vastiM: "Halis demektir
"

cevabn verdi.3

bn Ebi'd-Dünyâ, bn Merdûye ve Ziyâ, Enes'ten bildirir Allah'n Resulü

(saiiBiiahu aleyhi «snHsm) öyle buyurdu:
"
Cennet nehirleri, Adn Cennetinden bir gole

fiknr. Sonra nehirler halinde çkar."*

*

"...Onlara burann bir meyvesi nzk olarak verildiinde, «Bu

daha önce de nzklandmzdr» derler. Bunlar,

söylediklerinin benzerleri olarak sunulmutur..."
(BakAra Sup. 25)

bn Cerîr, bn Mes'ûd ve baz sahabeden bildiriyor "Onlara burann bir

ürünü rzk olarak verildiinde, «Bu daha önce de nzklandmzdr»

' bn Asâkir (54/199).

1 bnu'l-Mübârek (1439, 1490), bn Ebî eybe )13/97), Hennâd (103), bn Cerîr (1/406,

407) ve Beyhakî (320).

3 bn Kesîr, Tefsîr'de (7/296, 297) geçtii üzere bn Merdûye ve Ebû Nuaym, Hilve

(6/205).

* bn Ebi'd-Dünyâ, S/atu'l-Cenne (208) aynca bakn: bn Kesir, Tefsir (7/296).
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derler. Bunlar, söylediklerinin benzerleri olarak sunulmutur..."
1

ayetinde

kastedilen udur: Kendilerine Cennette her meyve veriliinde, bu meyvelere

bakp, bunlar daha önce bize dünyada verilmiti, bunlar renk, görünü olarak

dünya meyvelerine benzer ama tad dünya meyvelerine benzemez .

2

Abd b. Humeyd bildiriyor: Ali b. Yezîd, “Onlara burann bir ürünü rzk

olarak verildiinde, «Bu daha önce de rzklandmzdr» derler. Bunlar,

söylediklerinin benzerleri olarak sunulmutur..." 3 ayetiyle ilgili öyle der:

"Bunlar, Cennetten önce, dünyada iken kendilerine nzk olarak verilen

meyvelerdir."

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Enbârî, Kitabu'l-Azdâd’da Katâde'den

bildiriyor: "Onlara burann bir ürünü rzk olarak verildiinde, «Bu daha

önce de rzklandmzdr» derler. Bunlar, söylediklerinin benzerleri olarak

sunulmutur..."
4 âyetinden kastedilen udur: Kendilerine verilen meyveler

dünyadaki meyvelere benzer, ancak Cennet meyveleri daha lezzetlidir.
5

Müsedded, Müsned’de, Hennâd, Zühd’üe, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim ve Beyhakî, el-Ba's’ta bildiriyor: bn Abbâs der ki: "Cennette olup ta

dünyada bulunan her ey sadece isim yönünden Cennettekilere benzer.”
6

Deylemî, Hz. Ömer'in, Hz. Peygamberden (saiiaiiBhu aleyhi vsaiiem) öyle

naklettiini bildirin
"Düün yemeinde. Cennet yemeinin kokusundan bir

miskal vardr."7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildiriyor: Mücâhid, "Bu daha önce de

rzklandmzdr" derler. Bunlar, söylediklerinin benzerleri olarak

sunulmutur ..."
8
ayeti hakknda öyle dedi: "Cennetlikler: "Bu, dünyada bize

verilen nzklara ne kadar da benziyor. Her cins rzk gördüklerinde

Cennetlikler ayn eyi söyler."9

1

Bakara Sur. 25
* bn Cerîr (1/408). Rivayet edenler arasna bn Abbâs' da katmtr.
3 Bakara Sur. 25
4 Bakara Sur. 25
5 bn Cerîr (1/415) ve bnu'l-Enbârî (sh. 386).
6

el-M.etâlibu'1-Âliye'de (5202) geçtii üzere Müsedded, Hennâd (3, 8) ve bn Ebî

Hatim 1/66 (260).

7 Deylemî (4375). Elbârû, Da'îfu'l-Câmi'de (4014) zayii olduunu söyledi.
8
Bakara Sur. 25

9 bn Cerîr (1/408, 409).
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Abd b. Humeyd, ikrme'nin, "Bu daha önce de rzklandmzdr" derler.

Bunlar, söylediklerinin benzerleri olarak sunulmutur...”
1

ayeti hakknda

öyle dediini bildirir: "Daha önce demelerinden kast, bir gün önce

kendilerine verilmi olan nzktr.”

bn Cerir, Yahya b. Ebî Kesîrîden bildiriyor: Cennetlik olan kiiye tabak

götürülür ve bu kii ondan yer, sonra bir bakas götürülünce: "Bu daha önce

bize verilenin aynsdr” der. Bunun üzerine melek: "Ye! Bunlann rengi ayn,

ama tad deiiktir” karln verir.

3

Vekî, Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre

Mücâhid, "Bunlar, söylediklerinin benzerleri olarak sunulmutur..."3

âyetinden kastn, ayn renkte olmalan, ama tpk, acur ve salataln birbirine

benzemesine ramen tatlannn deiik olmas gibi, tatlannn ayn olduunu

söylemitir.

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'nin, "Bunlar, söylediklerinin

benzerleri olarak sunulmutur..." 3 ayetiyle ilgili öyle dediini bildirir:

"Cennet meyvelerinin hepsi güzeldir ve naho olan yoktur.”
6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Hasan(- Basrî)'nin, Bunlar, söylediklerinin

benzerleri olarak sunulmutur...”
7

ayetiyle ilgili, "Cennet meyvelerinin hepsi

güzeldir ve birbirine benzerler. çlerinde naho olan yoktur. Dünya

meyvelerinin bazlann sevmediiniz görmüyor musunuz?” dediini bildirir/

Bezzâr ve Taberânî, Sevbân'dan, Resûlullah'n (ssllaiieftu aleyhi nocIM öyle

buyurduunu nakleder: "Cennetlik biri, bir meyveyi kopard zaman, hemm

yerine yenisi konulur/"*

'

Bakara Sur. 25
1 bn Cerir (1/410).

3 Bakara Sur. 25

"bn Cerir (1/414).

s Bakara Sut. 25
6 bn Cerir (1/413).

7 Bakara Sur. 25
8 bn Cerir 81/413).

9 Bezzâr (3530, 3531), Taberânî (1449), Heysemî, Mecmuu'z-Zeoâid’de (10/414) der ki:

Taberânî*nin ravileri ve Bezzâr*m isnadlanndan birinin ravileri güvenilirdir. bn Kesir,

el-Bidâye ve'n-Nihâye'de (20/315) der ki: Ravilerden Abbâd baz âlimler tarafndan

eletirilmitir.
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bn Asâkir, Tarih’te, Recâ b. Hayve tarikiyle Hâlid b. Yezîd b. Mu'âviye b.

Ebî Süfyân'dan bildiriyor: Ben, Cezîre topraklarnda yolculuk yaparken, rahip,

keiler ve piskoposlardan oluan bir toplulukla karlap selam verdim,

selamm aldklarnda, "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordum. Bana: "u
manastrdaki bir rahibin yanna gidiyoruz. Her yl yanma gideriz ve o da bize

bu yl içinde olacak eyleri bize bildirir" cevabn verdiler. "Ben, bu rahibin

yanna gidip, ilminin ne kadar olduuna bakacam" dedim. Ben kutsal

kitaplara ilgisi olan biriydim. Gittiimde, onun manastrn kapsnda

durduunu gördüm ve kendisine selam verdim. Selamm alp: "Sen

kimlerdensin?” diye sorunca, ben: "Müslümanlardanm" cevabn verdim.

Rahip: "Muhammed’in ümmetinden mi?" diye sorunca ise, "Evet” karln
verdim. Rahip: "Sen, Müslümanlarn âlimlerinden mi, yoksa cahillerinden

misin?” diye sorunca, ben: "Ne âlimlerindenim, ne de cahillerindenim”

cevabn verdim. Rahip: "Sîzler, Cennete girip, yemeklerinden yiyip,

içeceklerinden içeceinizi ve orada ne küçük ne de büyük abdest

bozmayacanz iddia ediyorsunuz" deyince, ben: "Biz öyle diyoruz ve

dorusu da böyledir” karln verdim. Bunun üzerine rahip: "Eer buna

dünyadan bir örnek varsa bana söyle" deyince, ben: "Anne karnnda olan

cenin buna misaldir. Cenin, anne karnndayken, Allah’n nzkyla besleniyor ve

ne küçük ne de büyük abdest bozmuyor” cevabn verdim. Rahibin yüzü

kzgnlktan deiti ve: "Sen, bana Müslümanlarn âlimlerinden olmadn
söylemedin mi?” diye sordu. Ben: "Sana yalan söylemedim” deyince, bu

sefer: "Cennete gireceinizi ve yemeinden yiyip içeceinden içeceinizi ve

yediklerinizin, ondan hiçbir eyi eksiltmeyeceini iddia ediyorsunuz” dedi.

Ben: "Biz öyle diyoruz ve dorudur" cevabn verince, rahip: “Eer buna

dünyadan bir örnek varsa bana söyle” deyince, ben: "Dünyadaki misali,

hikmettir. Hikmetten Allah’n bütün yarattklar örenseler bile ondan hiçbir

ey eksilmez” karln verdim. Bunun üzerine yine rahibin yüzünün rengi

sinirden deiti ve: "Sen, bana Müslümanlann âlimlerinden olmadn
söylemedin mi?” diye sordu. Ben: "Sana yalan söylemedim. Ne

Müslümanlann âlimindenim, ne de cahillerindenim" cevabn verdim.’

1

ibn Asâkir (16/308).
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"...Onlara orada tertemiz eler vardr ve orada temelli

Kalrlar." (BaU-a Sur. 25)

Hâkim ve bn Merduye, Ebû Saîd el-Hudrî'den, Resûlullah'n (sstisiiahu tieyhi

veseflem) öyle buyurduunu nakleder: "...Onlara orada tertemiz eler vardr ve

orada temelli kalrlar" ' âyetinden kast, oradaki elerde hayz, dk , sümük ve

tükürüün olmamasdr
." 2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "...Onlara

orada tertemiz eler vardr ve orada temelli kalrlar" i ayetinde kastedilenin,

dk ve hayz halinin görülmemesi olduunu söylemitir.
4

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Mes’ûd, "...Onlara orada tertemiz eler

vardr ve orada temelli kalrlar
" 5

âyetinin manasyla ilgili öyle dedi: "Hayz

olmazlar, abdestsizlik durumuna dümezler ve sümkürmezler.’’6

Vekî, Abdürrezzâk, Hennâd, Zühd’de, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr

Mücahid’den bildiriyor: "...Onlara orada tertemiz eler vardr ve orada

temelli kalrlar"
7
âyetinin manas, hayz, dk, idrar, sümük, balgam, tükürük,

meni ve doumun olmamas demektir.

4

Vekî, Hennâd, Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr bildiriyor: Katâde, "...Onlara

orada tertemiz eler vardr ve orada temelli kalrlar" 9
âyetinin manasyla

ilgili öyle dedi: "Hayzdan ve meniden arnmlar, çocuk dourmazlar, dk
ve idrar çkarmazlar ve tükürmezler .’’10

' Bakara Sur. 25
1 bn Kesîr, Tefsir

1de (1/92) geçtii üzere Hâkim b. bn Merdûye. Hâkim, hadisin

eyhaynn artna göre sahih olduunu söyledi. bn Kesîr, Hâkim'in görüünün

eletiriye açk olduunu, çünkü Abdürrezzâk b. Ömer el-Buze/î hakknda bn Ebî

Hâtim b. Hayyân el-Best?nin ,"Bu kii hüccet kabul edilmez" dediini bildirir.

3 Bakara Sur. 25
4 bn Cerîr (1/419) ve bn Ebî Hatim 1/67, 3/984 (264, 5507).

3 Bakara Sur. 25

‘ bn Cerîr (1/419).

7 Bakara Sur. 25
8 Hennâd (27) ve bn Cerîr (1/420).

9 Bakara Sur. 25

Hennâd (28).
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Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'nin, "...Onlara orada

tertemiz eler vardr ve orada temelli kalrlar
" 1

âyetinin manasyla ilgili öyle

dediini bildirir. "Allah onlar her türlü idrar, dk, pislik ve kötülükten

anndrmtr."2

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, bn Mâce ve Beyhakî, el-Ba's’ta,

Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n (saiiaiiahu afeyt. v«eiM öyle buyurduunu nakleder:

"Gerçekten Cennete ilk girecek zümre Bedir gecesindeki ay suretinde olacaktr.

Bunlar Cennette, tükürmezler, sümkürmezler, küçük ve büyük abdest

bozmazlar
;

bunlarn kaplan ve taraklan altn ve gümütendir. Kokulan

buhurdandr. Bunlann teri misktir. Her birinin, inciklenndeki ilikler görünecek

kadar güzel olan iki hanm vardr. Bunlar birbirleriyle ters dümeyecek, kin

duymayacak, sanki ayn kalbi tayorlar gibi huylan birbirine benzeyecek ve

sabah akam Allah' tebih edecekler.
"3

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî ve Beyhakî’nin, el-Ba's’ta, Ebû Saîd el-

Hudrî'den bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi veseiinm) öyle buyurdu:

"Cennete ilk girecek kimselerin yüzü Ay'n on dördü, ikinci olarak girecekler ise

gökteki en parlak yldzn parlakl gibi olacaktr. Orada herkese iki hanm
verilecek, her bir hanmn yetmi kat elbisesi olacak ve bu kadar elbise altndan

inciklerinin ilii görülecektir."
4

Ahmed ve Tirmizî, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi veaeiem) öyle buyurdu: "Cennetliklerin en aa derecede olann seksen bin

hizmetçisi ve yetmi iki kars vardr. Ayrca bizzat kendisi için Câbiye ile San’â

aras kadar mesafede inci, yakut ve zebercedden bir çadr dikilecektir,"
5

Ahmed, Buhâri, Müslim ve Beyhakî, el-Ba s’ta bildiriyor: Ebû HureyreVin

olduu bir yerde, Cennette kadnlann m yoksa erkeklerin mi daha çok olduu

tartlnca, Ebû Hureyre: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Cennetteki her erkein iki

’ Bakara Sur. 25
2 bn Cerîr (1/421).

3 bn Ebî eybe (13/109, 110, 14/129, 130), Ahmed 2/82, 405, 457 (7165, 7435, 7486),

Buhârî (3245, 3246, 3254, 3327), Müslim (2834), bn Mâce (4333) ve Beyhakî (327, 328, 329,

448).

4 bn Ebî eybe (13/120), Ahmed 17/201 (11126), Tirmizî (2522, 2535) ve Beyhakî (328).

Sahih hadistir. Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmzî (2058).

5 Ahmed 18/250 (11723), Tirmizî (2562) Hadis zayftr. Elbânî, Dalf Sünen et-Tirmizi

(2688).
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hanm vardr. Bu hanmn yetmi kat elbisesinin altndan inciklerinin ilii

görülecektir" buyurmad m?" dedi.’

Tirmizî ve Bezzâr, Ebû Hureyre'den bildiriyor. Hz. Peygamber (sbIIbIMu ieyhi

vesilem): "Cennete giren bir kul yetmi hanm ile evlendirilecektir" buyurunca,

sahabe: "Ey Allah'n Resulü! O kimsenin buna gücü yetecek mi?” diye

sorunca, Allah’n Resulü Csdiaihhu aleyhi «selfen): "O kimseye yüz erkek kuvveti

verilecektir" buyurdu .

3

bnu’s-Seken, el-Ma'rife*de ve Ibn Asâkir, Tarih’te, Hâtb b. Ebî Beltea'dan

bildiriyor: Resûlullah'n (sBffalBhu aleyhi vesEicm) öyle buyurduunu duydum: “Mümin,

Cennette yetmi iki kadnla evlendirilir, bunlardan yetmii âhret

kadnlarndan, ikisi ise dünya kadnlarndandr."3

bn Mâce, Ibn Adiy, el-Kâmil’de ve Beyhakî, el-Ba's’ta, Ebû Umâme el-

Bâhilî’den, Resûlullah'n (seiloiiahu sia^ vBsallsm) öyle buyurduunu nakleder: "Yüce

Allah, Cennete koyduu herkesi, ikisi hurilerden, yetmii de Cennetteki

mirasndan olmak üzere yetmi iki kadnla evlendirecektir. Bu zevcelerin hep-

sinin kadnl çok çekicidir ve Cennetlik olan her adamn ehvet gücü

daimidir.
"4

Ahmed’in bildirdiine göre Ebû Hureyre, Hz. Peygamber’in (saiieitahu aliyi» vuhtm)

öyle buyurduunu nakleder.
"
Cennetliklerin en alt tabakasnda olan kiinin

yedi derecesi vardr. Bu kii altna derecede ikamet eder ve yedinci derece

üzerinde bulunur. Bu kiinin üç yüz hizmetçisi vardr. Kendisine sabah akam

altn tabaklarla üç yüz tabak yemek getirilir ve her tabakta ayn çeit yemek

vardr. Bu kii ilk yedii tabakta ald lezzeti son tabakta da alr ve: «Ey

rabbim! Eer bana izin verseydin, Cennet ehline yedirir içirirdim ve yanmdaki

yiyecek ve içeceklerden hiçbir ey eksilmezdi» der. Yine bu kiinin hurilerdim

' Ahmed 12/64, 287 (7152, 7375), Buhâri (3245, 3246, 3254), Müslim (2834) ve Beyhakî

(371).
1 Tirmizî (2536) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3526). Sahih hadistir. Elbânî, Sahih Sünen rf-

Tirmizî (2059).
3 bn Asâkir (34/282).

4 bn Mâee (4337), bn Adiy (3/884) ve Beyhakî (406). Bûsayri, Misbâhu'z-Zücâce'de

(1552) der ki: "Bu hadis hakknda eletiri vardr ve çok zayftr." Elbânî, Da'îf Sünen bn
Mâce (948).
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yetmi iki zevcesi vardr. Onlardan birinin oturduunda kaplad yer, bir mil

kadardr.

Beyhak, el-Ba's’ta, Abdullah b. Ebî Evfâ’dan, Resûlullah'n (saliallahu aleyhi vesBbm)

öyle buyurduunu nakleden
"
Cennetlik bir erkek, be yüz huri, dört bin

bakire ve sekiz bin dul ile evlenir. Bunlardan her biriyle dünyadaki ömrü kadar

beraber olur.

"

Ebu'-eyh ve Ebû Nuaym'n, Sifatu'l-Cenne’de, Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Allah'n Resulü (uiieiihu aleyhi wseiM öyle buyurdu: "Cennetlik

erkeklerden her biri, dört bin bakire, sekiz bin dul ve yüz huri ile evlenir . Bunlar

her yedi günde bir araya gelirler ve yaratlmlarn daha önce hiç duymad
güzel bir sesle: «Biz, devaml kalclarz, yok olmayz, biz nimet içindeyiz

bedbaht olmayz, biz raz olanlarz kzmayz, biz kalc olanlarz, bir yere

gitmeyiz, bizim olana ve bize sahip olana ne mutlu» derler.

1

Ahmed ve Buhâri'nin bildirdiine göre Enes, Hz. Peygamberin Maiu» aleyhi

»raiBm) öyle buyurduunu nakletmitir:
"
Allah yolunda sabah veya akam

yaplan bir yolculuk, dünya ve içindeklerden daha hayrldr. Cennette, sizden

birinin okunun kaplad kadar bir yer, Güne'in üzerine doup batt her

eyden daha hayrldr. Eer Cennet ehli kadnlarndan bir kadn yer yüzü

halkna görünseydi, dünyay ve içindekileri aydnla boar ve ikisinin arasm

da güzel koku ile doldururdu. Cennetlik kadnn bandaki örtü, dünya ve

içindckilerden daha hayrldr.
3

bn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne’öe bildiriyor: bn Abbâs der ki: "Eer

Cennet ehlinin kadnlarndan birisi yedi denize tükürseydi, bütün bu denizler

baldan daha tatl olurdu.”4

Ahmed, Zühd’de, Ömer b. el-Hattâb'dan, Resûlullah'n (»yahu aleyhi melen)

öyle buyurduunu bildirir:
"Eer Cennet ehli kadnlarndan bir kadn yer

halkna görünseydi, yeryüzünü misk kokusuyla doldururdu.
"5

1 Ahmed 16/544 (10932). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (1/400) der ki: Bazlarnn
zayf olmasna ramen ravileri güvenilirdir. Müsnei ' in muhakkikleri hadisin isnadnn
zayf olduunu söylemitir.

a Ebu -eyh (6U5) ve Ebü Nuaym (378, 431). Ravilerden Velîd b. Ebî Sevr zayftr.
3 Ahmed 21/300 (13780) ve Buhâri (2796).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (3000)
5 Ahmed (sh. 185).
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Ibn Ebî eybe ve Hennâd’n bildirdiine göre Ka’b (u'l Ahbâr) öyle dedi:

"Eer Cennet ehli kadnlanndan birinin bilezii (dünyada) görünseydi,

Güne'inn bastrrd .”1

bn Ebî eybe, Ahmed, Hennâd b. es-Serî, ez-Zühd’de, Nesâî, Abd b.

Humeyd, Müsted’de, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Ba's'ta,

Zeyd b. Erkam’dan bildiriyor: Ehli Kitaptan bir adam Resûlullah'a (saiielisbu »feyhi

yeseilem) gelerek: "Ey Ebu’l-Kâsm! Cennet ehlinin yiyip ileceini iddia ediyorstn"

deyince, Resûlullah (uiiaiiahu aleyh: veseiiam):
"Canm elinde olana yemin ederim ki,

Cennetlik olan kiiye, yemek, içmek, cinsel iliki ve ehvet hususunda yüz adam

kuvveti verilecektir" karln verdi. Adam: "Yiyen ve içenin tuvalet ihtiyac

olur. Cennet ise temizdir ve orada sknt verecek bir ey yoktur" deyince, Hz.

Peygamber (utiaiiaiuj aleyhi veseiien): "Onlar, ihtiyaçlarn misk kokusu gibi çkan ter

olarak gidereceklerdir. Böyle olunca da kam (yemek ve içmekten imeyecek ve)

zayfkalacaktr" buyurdu .

1

Ebû Ya'lâ, Taberânî, bn Adiy, el-Kâmil'de ve Beyhakî el-Ba's’ta, Ebû

Umâme’den bildiriyor: Bir adam Resûlullah'a [hMUiu ateyt rodi«m): "Cennet ehli

cinsel iliki yaparlar m?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sollaüahu alevhi veseltem): "liki

yaparlar ama ne erkekten, ne de kadndan meni gelmez" cevabn verdi .

5

Bezzâr, Taberânî ve Hatîb el-Badâdî, Tarih'te, Ebû Hureyre’den bildiriyor:

Resûlullah'a (syiaiiahu aleyhi mM: "Ey Allah'n Resulü! Cennette hanmlanmzla

cinsel ilikide bulunacak myz?” diye sorulunca, "Kii, Cennette günde yüz

bakireyle ilikide bulunacak" cevabn verdi .
4

Ebû Ya’lâ ve Beyhakî'nin, el-Ba's'ta, bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Resûlullah'a <saiB»8hu aleyh, meiiem): "Dünyadayken kadnlanmzla cinsel ilikiye

girdiimiz gibi Cennette de girebilecek miyiz?" diye sorulunca, Resûlullah

’ bn Ebî eybe (13/106).
1 bn Ebî eybe (13/108), Ahmed 32/65 (19314), Hennâd (63), Nesâî, el-Kübrû (11473),

Abd b. Humeyd (262) ve Beyhakî (352). Müsned'in muhakkikleri hadisin sahih olduunu

söylemitir.

3
el-Metâlibu'l-Âliye (10/186), Taberânî, M el-Kebîr (7479), bn Adiy (3/884), Beyhakî

(407) Heysemî, Mecrmu’z Zevâii 'de (10/416) hadisi, baka senetlerle zikrettikten sonra,

"Bunlarn hepsini deiik senetlerle rivayet etmitir ve bazlarnn ravileri güveni. ir

bulunmutur ama bazlarnda zayflk vardr" dedi
4
Bezzâr, Kcfu'l-Estâr (3525), Taberânî, et-Evsat (718), Hatîb (1/371) vc Heysemî.

Mecmuu ’-Zevâid'de (10/417) derki: Bu isnadn, Muhammed b. Sevbân dndaki ravile-i,

Sahîh’in ravileridir. Oda güvenilirdir.
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(»iaiiahu aleyhi nsiim):
"Muhammed'in can elinde olana yemin ederim ki, kii bir

gecede yüz bakireyle ilikide bulunacaktr

"

cevabn verdi .

1

bn Ebî Hâtim ve Taberânî, Ebû Umâme’den bildiriyor Allah'n Resûlü'ne

(sBieiiahu aleyhi veîeiiem), Cennet ehlinin cinsel ilikiye girip giremeyecei sorulunca,

Resûlullah (hUMni aleyhi «sallm): "Evet, yorulup usanmayan bir fere, gevemeyen

erkeklik organ, bitmeyen ehvetle ve ne kadndan ne de erkekten meni gelmeden

bu gerçekleecektir" cevabn verdi.

3

Abd b. Humeyd, bn Ebi’d-Dünyâ ve Bezzâr, Ebû Hureyre'den bildiriyor:

Resûlullah’a (wiwiBhu aleyh vessiiem): "Cennet ehli hanmlarna dokunabilecek mi?"

diye sorulunca, Hz. Peygamber (saNaiiahu aleyhi reselim): “Evet, gevemeyen erkeklik

organ, usanmayan bir fere ve bitmeyen ehvetle olacaktr" buyurdu .

3

Haris b. Ebî Usâme ve bn Ebl Hâtim, Süleym b. Âmir ve Heysem et-Tâî'den

bildiriyor: Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyh vesdiem) Cennette cinsel ilikinin olup olmad
sorulunca, "Evet, çekici birfere ve gevemeyen erkeklik organyla olacaktr. Kii

Cennette yastna krk yl, baka tarafa dönmeden yaslanabilecek ve

usanmayacak. Yasland yerde kendisine cannn istedii ve görüp beendii

her ey getirilecektir" cevabn verdi.
1
*

Beyhakî, el-Ba's’ta ve bn Asâkir, Tarih’te, Hârice el-Uzrî’den bildiriyor:

Tebûk'te bir adam: "Ey Allah'n Resulü! Cennetlikler cinsel ilikiye girecek

mi?” diye sorunca, Hz. Peygamber MaHalu aleyhi vesdM: "Cennetlik olan erkee bir

günde verilecek olan (cinsel güç) sizden yetmi kiinin gücünden daha fazladr"

cevabn verdi .

5

1

Ebû YaTâ (2436) ve Beyhakî (404). Heysemî, Mecmauz-Zevâid'de (10/416) der ki:

Ravilerden Zeyd b. Ebi'l-Hivâri zayf olmasna ramen güvenilir bulunmutur. Dier
ravileri güvenilirdir.

2
Taberânî (7674). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/417) der ki: Taberânî bu hadisi

bazlarnn ravileri zayf olmasna ramen güvenilir bulunan deiik senetlerle rivayet

etmitir.

3 bn Ebi’d-Dünyâ, Sifalu'l-Cenne (270) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3524). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâid'de (10/41 7) der ki; Ravilerden Abdurrahman b. Ziyâd b. En'um zayftr

ama hadis uyduran deildir. Dier ravileri ise güvenilirdir.

4 el-Metâlibu'l-Âliye (10/186).

5 Beyhakî (403), Tahrîc Ehâdîsu’l-hyâ'da (4217) geçtii üzere tbn Asakir. îbn Hacer, el-

sâbe'de (2/221) der ki: Hadisin isnâdmda zayflk vardr.
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Taberânî, Zeyd b. Erkam'dan, Resûlullah'n (saüaiiahu aleyhi «eteUeml öyle

buyurduunu nakleder: "Cennetliklerin idrar ve cünüplükleri arkalarndan

ayaklarna doru misk gibi bir kokunun akmas eklindedir."'

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve sbehânî, et-Terîb’de bildiriyor: Ebu’d-

Derdâ der ki: “Cennette, ne kadnn, ne de erkein menisi yoktur. Kadn ve

erkek, meni olmadan cima edeceklerdir.”
2

Abdürrezzâk ve Abd b. Humeyd, Tâvûs’tan bildiriyor “Cennetlikler,

kadnlarla cinsel iliki kuracaklar, ama çocuktan olmayacak. Çünkü orada ne

kadnn, ne de erkein menisi yoktur.”3

Abdürrezzâk ve Abd b. Humeyd, Atâ el-HorasânTden ayn yorumu

rivayette bulunmutur .

4

Vekî, Abdürrezzâk, Hennâd, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, brâhim en-

Nehaî'den bildiriyor: “Cennette, dilediin kadar cima edebileceksin ve çocuk

olmayacak. Kii dönüp baktnda can cima etmek isteyecek, sonra bir daha

dönüp baktnda yine cima yapmak isteyecek.”5

Ziyâ el-Makdisî, Sifatu'l-Cenne’de, Ebû Hureyre'den bildiriyor. Resûlullah’a

(saiiaiiahi Bieyhi veseiiem): "Cennette cinsel ilikiye girebilecek miyiz?” diye sorulunca,

Hz. Peygamber (saiioUahu aiayti veseiiem): “Evet, canm elinde olana yemin ederim k,

(erkek ve kadndan meni gelmeden) cinsel ilikiye girilebilecek ve erkek cinsel

ilikiyi bitirince kadn eskisi gibi bakire olacaktr” cevabn verdi.

Bezzâr, Taberânî, es-Saîr’de ve Ebu'-eyh, el-Azame'de, Ebû Saîd el-

Hudrî’den, Resûlullah'n (sayiahu aleyhi veseiien) öyle buyurduunu bildirir: "Cennet

ehli hanmlaryla cima ettikleri zaman, kadnlar tekrar bakire olurlar."
6

1

Taberânî (5010). Ravilerden Abdunnûz b. AbdiUah b. Sinan hakknda Ukayü,

"Uydurma hadis rivayet eder" demitir. Zehebî ise bu kiinin uydurmac olduunu

söylemi ve uyduruk bir hadisini de örnek göstermitir.
1 Abdürrezzâk (20890).

3 Abdürrezzâk (20887).

4 Abdürrezzâk (20889).

5 Hennâd (91), bn Ebî eybe (13/116).

6
Bezzâr, Kefu'l-Eslâr (3527), Taberânî (1/91) ve Ebu'-eyh (585). Heysem î.

Mecmuu z-Zevâid’de (10/417) der ki: Ravilerden Muallâ b. Abdirrahman el-Vâsitî

uydurmacdr.
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Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Zuhd'ün zevâidinde ve bnu'l-Münzir

bildiriyor: Abdullah b. Amr der ki: "Mümin, (Cennette) zevcesiyle her ilikiye

girmek istediinde onun bakire olduunu görür."

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyr'dan bildiriyor: "Cennetlik erkein boyu
»

doksan mil, kadnn ise otuz mildir. Oturduu zaman ise bir cerîb (496 m2)

yer kaplar. Kadn, erkein kendisiyle girdii bir cinsel ilikinin lezzetini yetmi

yl boyunca hisseder.'”

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebî Dâvûd, el-Ba's'ta, Mu'âz b. Cebel'den,

Resûlullah'n Udiaiishu ai«yt» ««stilim) öyle buyurduunu nakleder: "Bir kadn

dünyada kocasna eziyet ederse Cennet'te ona e olacak huriler öyle derler:

"Kahrolas kadn! O erkee eziyet etme
,

o senin yannda misafirdir, senin

yanndan ayrlp bize gelecektir."
1

"...ve orada temelli Kalrlar" (Bak*™ Sur. 25)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "...ve orada temelli

kalrlar"3 ayetindeki "temelli kalrlar” sözünden kastn, ölmemeleri olduunu

söyledi.
4

Et-Tastî, el-Mesâil’de bildiriyor Nâfi b. el-Ezrak, bnAbbâs’a, "...ve orada

temelli kalrlar"5 ayetinde kastedilen nedir?" diye sorunca, bn Abbâs:

"Devaml orada kalmalan ve hiçbir zaman çkmamalandr" cevabn verdi.

Nâfi, "Araplar kelimesini kullanr m?” diye sorunca ise bn Abbâs:

"Evet, yoksa Adiy b. Zeyd'in

Biz helak olursak temelli kalacak var m?

Ah insanlar/ Hiç ölümden utanlr m?

’ bn Ebî eybe (13/104).
3 Ahmed 36/417 (22101), Tirmizî (1174, hadisin hasen olduunu söyledi), bn Mâce

(2014), bn Ebî Dâvûd (76). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (173) sahih olduunu söyledi.
3 Bakara Sur. 25
4 bn Ebî Hatim 1/68 (269).

5 Bakara Sur. 25
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'iini duymadn m?" cevabm verdi.'

Abd b. Humeyd, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye, Ömer b. el-Hattâb'dan,

Resûlullah'n (sbHhHbIiu eieyhi «jellem) öyle buyurduunu bildirin "Cennetlikler

Cennete, Cehennemlikler Cehenneme girdikten sonra aralarndan bir mümdi
kalkp: «Ey Cehennemlikler! Ölüm yoktur. Ey Cennetlikler! (Artk) ölüm

yoktur. Herkes olduu yerde ebedi kalacaktr» diye seslenir/’
1

Buhârî, Ebû Hureyre’den Hz. Peygamberin (saiiaiiahu aleyh. veseiiem):
"
Cennetliklere

,

«(Burada) Ebedilik vardr ve ölüm yoktur» Cehennemliklere de, «(Burada)

Ebedilik vardr ve ölüm yoktur» denir" buyurduunu nakletmitir 3

Abd b. Humeyd, bn Mâce, Hâkim ve bn Merdûyeh’in Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Allah’n Resulü (saiiaiiahu aleyhi vesBiiem):
"Kyamet günü ölüm alacal

bir koç eklinde getirilip Srat köprüsü üstünde durdurulur ve: «Ey Cennet

halk » diye çarlrlar. Cennettekiler (bu çar üzerine) içinde bulunduklar

(güzel) yerden çkarlacaklar endie ve korkusu ile bakarlar. Onlara: «Bunu

tanyor musunuz?» diye sorulur. Cennetlikler: «Evet, bu ölümdür» cevabn

verince, bu sefer: «Ey Cehennem halk!» denilir. Onlar da içinde olduklar kötü

yerden çkarlacaklar ümidiyle sevinçle bakarlar. Onlara da: «Bunu tanyor

musunuz?» diye sorulur. Cehennemlikler: "Evet, bu ölümdür" cevabn

verirler. Bunun üzerine emir verilerek ölüm, Srat’ta boazlanr. Hem

Cennetlik, hem Cehennemliklere: «çinde bulunduunuz halde devaml

kalacaksnz. Buradan gitmek ve ölüm yoktur» denilir."4

Taberânî ve Hâkim bildiriyor: Resûlullah Mailehu aleyh vesekm) Muâz b. Cebel'i

Yemen'e gönderdii zaman, Muâz Yemen’e gidince onlara öyle dedi: “Ey

insanlar! Ben Resûlullah’n [Mtiv >ieyh ««Hem) size gönderdii elçisiyim. Hz.

Peygamber Maiiahu aleyh «selleri) size, dönüün Allah’a olduunu, ya Cennete veya

Cehenneme gideceinizi, orada ölümün olmadn ve devaml hayatn

olduunu, gidilen o yerden baka yere gidilemeyip, ölmeyen bedenlerle

devaml orada kalnacan haber veriyor."
5

’ El-tkân (2/75).

* Abd b. Humeyd (761), Buhârî (6544) ve Müslim (2850).

3 Buhârî (6545).
4 bn Mâce (4327) ve Hâkim (1/83) hadisin sahih olduunu süyledi.

5 Taberânî 20/175 (375), Hâkim (1/83) hadisin sahih olduunu söyledi. Heysemi,

Mecmau'z-ZeoSid’de (10/227) der ki: Ravileri güvenilirdir, ancak îbn Sabit Muiz'a

yetimemitir.
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Taberânî, bn Merdûye ve Ebû Nuaym, bn Mes'ûd'dan, Hz. Peygamber’in

(mIUMu aleyhi «Kellem) öyle buyurduunu nakleder: "Eer Cehennemliklere:

«Cehennemde, dünyadaki çakl says kadar bir müddet kalacaksnz» dense.

Cehennemlikler buna sevinirdi. Cennetliklere de: «Cennette, dünyadaki çakl

says kadar bir müddet kalacaksnz» dense, buna üzülürlerdi. Ama her iki

taraf ta olduu yerde ebedi kalacaktr.

\
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“Gerçekten Allah bir sivrisinei ya da (küçüklükte) ondan
daha üstün herhangi bir eyi misal vermekten çekinmez.

man edenler, bunun Rablerinden bir gerçek olduunu
bilirler. Ama kâfirler: «Allah bu misal ile ne anlatmak
istemitir?» derler. Allah bununla birçounu saptrr ve
birçounu da hidâyete eritirir. O, bununla fasklardan

bakasn saptrmaz. Onlar ki Allahn ahdini

salamlatrdktan sonra bozarlar, Allah'n birletirilmesini

emrettii eyi keserler ve yeryüzünde fesad çkarrlar. te
onlar zarara urayanlardr." (B*U«ra Sur. 26, 2 7)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Mes'ûd ve baz sahabeden öyle bildiriyor:

Allah, münafklara "Onlar, çevresini aydnlatmak için ate yakan kimseye

benzerler ..."
l

ve "Bir ksm da, karanlklarda, gök gürlemeleri ve imek
arasnda gökten boanan saanaa tutulup, yldrmlardan ölmek korkusu

ile parmaklarn kulaklarna tkayan kimseye benzer" 3 ayetiyle iki misal

1

Taberânî (10384) ve tbû Nuaym (4/168). bn Ebî Hatim, el lci'da (2/224) der k: "Bu

hadis münkerdir." Klbânî, es-Sibitetu'tl-Dûlfr'di} (605), hadisin uydurma olduunu
söylemitir.

2
Bakara Sur. 17

3 Bakara Sur. 19
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verince, münafklar: "Allah, bunlar misal vermeyecek kadar yücedir” dediler.

Bunun üzerine: "Gerçekten Allah bir sivrisinei ya da (küçüklükte) ondan

daha üstün herhangi bir eyi misal vermekten çekinmez. man edenler,

bunun Rablerinden bir gerçek olduunu bilirler. Ama kâfirler: «Allah bu

misal ile ne anlatmak istemitir?» derler. Allah bununla birçounu saptrr

ve birçounu da hidâyete eritirir. O, bununla fasklardan bakasn
saptrmaz. Onlar ki Allah'n ahdini salamlatrdktan sonra bozarlar, Al-

lah'n birletirilmesini emrettii eyi keserler ve yeryüzünde fesad

çkarrlar. te onlar zarara urayanlardr."
1

ayetleri nazil oldu .

1

Abdulanî, Tefsîfde ve Vâhidî, bn Abbâs’tan bildiriyor: Allah, müriklerin

ilahlann zikredip: "...Sizlerin Allah' brakp taptklarnz bir araya gelseler,

bir sinek bile yaratamayacaklardr..."3 buyurdu ve böylece ilahlarn

zaafiyetini zikredip örümcek ana benzetti. Bunun üzerine mürikler:

"Allah'n Muhammed'e indirdii Kuriân'da zikrettii sinee, örümcee

baknz. Bunlarla ne yapacakm?" dediler. Bunun üzerine Allah, "Gerçekten

Allah bir sivrisinei ya da (küçüklükte) ondan daha üstün herhangi bir eyi

misal vermekten çekinmez..."
4
ayetlerini indirdi.*

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

bildirdiine göre Katâde der ki: Yüce Allah, sinek ve örümcei zikredince,

mürikler - veya bnu’l-Münzir’e göre Ehli Kitap - öyle dediler: "Örümcek ve

sivri sinek zikredilmee deer mi?” Bunun üzerine Allah, "Gerçekten Allah

bir sivrisinei ya da (küçüklükte) ondan daha üstün herhangi bir eyi misal

vermekten çekinmez..."
6
ayetlerini indirdi .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Haan der ki: "Ey insanlar! Bir misal

verilmektedir, imdi onu dinleyin: Sizlerin Allah’ brakp taptklarnz bir

araya gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardr. Sinek onlardan bir ey
kapsa, onu kurtaramazlar; isteyen de, istenen de aciz!"® ayeti nazil olduu

zaman, mürikler: "Bu ve buna benzeyen misaller, anlatlacak misâl deildi'”

’ Bakara Sur. 26, 27

1 bn Cerîr (1/423) ve bn Ebî Hatim 1/68 (273), Süddî'nin sözü olarak rivayet etti.

3 Hac Sur. 73

4 Bakara Sur. 26, 27
5 Vâhidî (sh, 15).

6 Bakara Sur. 26, 27
7 bn Cerîr (1/424) ve bn Ebî Hatim 1/69 (273).

8 Hac Sur. 73
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deyince, Allah, “Gerçekten Allah bir sivrisinei ya da (küçüklükte) ondan

daha üstün herhangi bir eyi misal vermekten çekinmez..."
1

ayetlerini

indirerek, kastedilenin sivrisinek deil örnek olduunu bildirmitir.

bn Cerîr, Katâde’den, "Sivrisinek, Allah'n yarattklannn en zayfdr”

dediini bildirir.

2

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, el-Azame'de ve Deyiemî, Ebû Hureyre’den,

Resûlullah'n (stiliMu aleyhi vrceHen) öyle buyurduunu nakleder: "Ey insanlar!

Sakn Allah hakknda gafil olmayn, eer Allah bir eyden gafil olsayd,

sivrisinek, zerre ve hardal tanesinden gafil olurdu."*

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Ebu’l-Âliye, "... man edenler, bunun

Rablerinden bir gerçek olduunu bilirler ..."'1 âyetinin manasyla ilgili öyle

dedi: man edenler, bu misalin Rablerinden olduunu, bu sözlerin Allah'n

sözleri olduunu bilirler .

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'den ayn yorumu nakletmelerdir.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, "... man
edenler, bunun Rablerinden bir gerçek olduunu bilirler..." 7 ayeti hakknda

öyle demitir: Müminler ona iman ederler ve Rablerinden bir gerek

olduunu bilirler. Allah ta onlara bu misalle doruyu gösterir. "...Allah

bununla birçounu saptrr..."
8

âyetinden kastedilen, müminler bunun

Rablerinden bir gerçek olduunu bilip iman ederken, fasklann ise gerçek

olduunu bilip (buna ramen) inkar etmeleridir .

9

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Mes'ûd ve sahabeden bazlan, "Allah

bununla birçounu saptrr ve birçounu da hidâyete eritirir. O, bununla

fasklardan bakasn saptrmaz..."
10

ayetlerinin manas hakknda öyle

dediler: Allah bununla münafklan saptnrken müminleri hidayete eritirir.

1

Bakara Sur. 26, 27
1 bn Cerîr (1/426).

3 Deyiemî (8202).

4 Bakara Sur. 26
5 bn Cerîr (1/431) ve bn Ebî Hâtim 1/69 (275). bn Cerîr, hadisi mevkuf olarak Rabî

b. Enes'len rivayet etmitir.
6 bn Cerîr (1/431, 432).

7 Bakara Sur. 2b
a
Bakara Sur. 26

9 bn Cerîr (1/432).
10
Bakara Sur. 26
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Fasklardan kast ta münafklardr. “Onlar ki Allah'n ahdini

salamlatrdktan sonra bozarlar..."

1

Allah'n ahdini kabul ettikten sonra

onu inkar edenler kastedilmitir.

1

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildiriyor: “O, bununla fasklardan bakasn
saptrmaz..."

3 âyetinden kastedilen, kafirlerin bilmesine ramen inkar

etmeleridir .

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, "O, bununla fasklardan

bakasn saptrmaz..."s âyetinden kastedilenin, onlann fask olmasyla,

Allah’n kendilerini dalâlete düürmesi olduunu söylemitir.

Buhâri, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Sa'd

b. Ebî Vakkâs öyle den “Harûriler (=Hariciler), Allah'n ahdini

salamlatrdktan sonra bozanlardr.” Sa’d, Harûrileri fask olarak

adlandrmt .

6

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, "Onlar

ki Allah n ahdini salamlatrdktan sonra bozarlar..."7 ayetiyle ilgili öyle

dedi: “Sakn bu âyetin beyan ettii ahdi bozmayn. Zira Allah bunu bozmay

çirkin görmekte ve bunu bozma hususunda tehditte bulunmaktadr." Allah

Kur'an- kerim’in çeitli âyetlerinde, ald bu ahit hususunda öüt ve

nasihatlerde bulunmu, buna dair deliller beyan etmitir. Biz, Allah'n verdii

ahdi bozan hakkndaki tehdidi kadar herhangi bir günah hakknda tehdit

ettiini bilmiyoruz. Kim Allah'a samimiyetle ahid verecek olursa Allah için

olan bunu yerine getirsin.”
8

Ahmed, Bezzâr, bn Hibbân, Taberânî, M. el-Evsat’ta ve Beyhakî, uabu'!-

îmât’da, Enes'ten bildiriyor: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) bize hutbe verdi

1

Bakara Sur. 27
1 bn Cerîr (1/433, 434). Hadisi nakledenlerin arasna bn Abbâs' da katmtr.
3 Bakara Sur. 26
4 bn Eb! Hâtim 1/70 (2B6).

s Bakara Sur. 26
° bn Cerir (1/432). Hanûriler: Hz. Ali'ye kar çkan Hincilerdir. Küte'ye k m

mesafedeki Harurâ denilen yerde konakladklar için onlara bu ad verilmitir.

7 Bakara Sur. 27
8 bn Cerir (1/439)
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ve: "unu bilin ki, emanet ehli olmayann iman da yoktur. Ahde vefa

göstermeyenin dini de yoktur" buyurdu .

1

Taberânî, M. el-Kebîr’de, Ubâde b. es-Sâmit ve Ebû Umâme'den ayn

hadisi nakletmitir .

2

Taberânî, M. el-Evsat’ta ayn hadisi bn Ömer’den nakletmitir.
3

Buhârî, Tarih’te ve Hâkim, Hz. Âie'den Resûlullah'n (satlallafu aleyhi »«ellem) öyle

buyurduunu nakleder: "Ahde vefa imandandr."4

Abd b. Humeyd ve bn Cerlr’in bildirdiine göre Katâde, "...Allah'n

birletirilmesini emrettii eyi keserler ve yeryüzünde fesad çkarrlar. te
onlar zarara urayanlardr"5 âyetinden kastn, akraba ve yaknlaryla alakay

kesmek olduunu söyledi .

6

bn Ebî Hatim bildiriyor: Süddî, âyette geçen "...Yeryüzünde fesat

çkarrlar..."7 sözünün manasnn, "Yeryüzünde günah ilerler” demek

olduunu söyledi .

8

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Mukâtil, "...ite onlar zarara

urayanlardr"9 sözünü: "Onlar Cehennemliktir” eklinde açklamtr.

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor, ibn Abbâs der ki: "Yüce Allah’n

Müslümanlardan bakasna nisbet ettii, zarara urayan, müsrif, zalim,

mücrim, fâsk gibi isimlerle kastedilen ey küfürdür. Müslümanlara nisbet

ettii eylerle ise günah kastedilmitir."’
0

’ Ahmed 19/375, 376 (12383), Bezzâr, Kefu’l-Estâr (100), bn Hibbân (194), Taberânî

(2606) ve Beyhakl (4354). Müsned'in muhakkikleri, hadisin hasen olduunu söylemitir.
1 Taberânî ve Ebû Umâme'den (7798, 7972). Hoysemî, Mecmau ’-Zermd'de (1/96) der

ki: Ravilerden Kasm Ebû Abdurrahman çounluun görüüne göre zayftr. Heysemî,

Mecmau ’z-Zeoâid'de (3/83) Ubâde'nin hadisini Taberânî'nin M. el-Kebîr’ ine dayandrd
ve isnadnn kesik olduunu söyleyip, shâk b. yahya'rtn, dedesi Ubâde'den hadis

dinlemediini bildirdi.

3 Taberânî (2292). Ravilerden Mendel b. Ali zayftr. Tezhîbu'l-Kemâl (28/493)
4 Buhâri (1/319) ve Hâkim (1/16). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (216) sahih lduunu

söyledi.

5 Bakara Sur. 27
6 bn Cerîr (1/441).

7 Bakara Sur. 27
8 bn Ebî Hâtim 1/72 (296).

5 Bakara Sur. 27
10 bn Cerîr (1/442).
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"Ölü idiniz sîzleri diriltti, sonra öldürecek sonra tekrar

diriltecek ve sonunda O na döneceksiniz; öyleyken Allah'

nasl inkâr edersiniz?" (Bakara Sur. 28)

ibn Cerîr, bn Mes'ûd ve sahabenin bazlarndan: “Ölü idiniz sîzleri

diriltti, sonra öldürecek..."’ ayetini öyle açkladklann bildirir “Siz hiç Dü-

ey deilken sizi yaratt. Sonra sizi öldürecek ve kyamet günü tekrar

diriltecek.”
2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, “ölü idiniz

sîzleri diriltti, sonra öldürecek..."3 ayetine öyle mana verdi: “Allah sizi

yaratana kadar, siz babalannzn sulbünde hiçbir ey deildiniz. Sonra sizi

gerçek ölümle öldürecek, sonra kyamet günü huzurunda toplamak için sizi

tekrar diriltecek.”
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katade'nin âyet hakknda öyle dediini

bildiriyor: “Babalanmn sulbünde ölüyken Allah onlan diriltti ve dünyaya

çkard. Sonra kaç olmayan ölümle onlan öldürdü. Sonra huzurunda

toplamak için kyamet günü onlan diriltti. Böylece iki ölüm iki de hayat

gerçeklemi olacaktr."5

Vekî ve ibn Cerîr bildiriyor: Ebû Sâlih, bu ayete öyle mana vermitir: “Sizi

öldürecek, sonra kabirde diriltip tekrar öldürecek .” 6

bn Cerîr, Mücâhid'in, bu âyet hakknda öyle dediini bildirin “Sizi

yaratana kadar hiçbir ey deildiniz. Sonra sizi gerçek ölümle öldürecek,

sonra tekrar diriltecek. "...Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa

dirilttin ..."
7 âyetinden kastedilen ey de ayndr.”8

’ Bakara Sur. 28
1 bn Cerîr (1/443), bu manay verenler arasnda bn Abbâs' da sayd.
3 Bakara Sur. 28
4 bn Cerîr (1/444) ve bn Ebî Hatim 1/73 (301) lafz bn Ebî Hâtim'indir.
3 bn Cerîr (1/446).

6 bn Cerîr (1/445).

7
Gâfir Sur. 11

8 bn Cerîr (1/444).
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bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebu’l-ÂIiye, bu âyet hakknda öyle demitir:

"Onlar hiçbir ey deilken Allah onlar yaratt, sonra öldürdü, sonra tekrar

diriltti, yaadktan sonra kyamet günü tekrar Allah'a döneceklerdir."
1

^Ip ?L-UI *jîil p ^ U ^ jU >

"Yerde olanlann hepsini; sizin için yaratan 0'dr. Sonra,

göe doru yönelerek yedi gök olarak onlar düzenlemitir.

O her eyi bilir." (Bakara Sur. 29)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde’nin, "Yerde olanlarn hepsini; sizin

çin yaratan O'dur..."
2
ayetini öyle açkladn bildirir: Yeryüzündeki her eyi,

cömertliiyle size nimet olarak, geçinmek ve belli bir süre faydalanmak için

sizin hizmetinize verdi.3

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

bildiriyor: Mücâhid, "Yerde olanlann hepsini; sizin için yaratan O'dur.

Sonra, göe doru yönelerek yedi gök olarak onlar düzenlemitir. O her

eyi bilir
"4 âyetini öyle açklad: Yeryüzündeki her eyi sizin hizmetinize

verdi. Allah yeri gökten önce yaratt. Yeri yaratt zaman ondan duman çkt.

"...Sonra, göe doru yönelerek yedi gök olarak onlar düzenlemitir. O
her eyi bilir."5 Sözü buna iaret etmektedir. Düzenlemekle kastedilen de:

Yedi göü üst üste, yedi kat yeri de alt alta yaratmasdr.6

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

Süddî tarikiyle, Ebû Mâlik ve Ebû 5âlih'ten, bunlar da, bn Abbâs ve Murra el-

Hemedânî'den, onlar da, bn Mes'ûd ve sahabenin bazlannn, "Yerde

olanlarn hepsini; sizin için yaratan O'dur. Sonra, göe doru yönelerek

yedi gök olarak onlar düzenlemitir. O her eyi bilir
"7

âyetini öyle

açkladn bildirir: Allah’n Ar’ suyun üzerindeydi ve sudan önce bir ey

1 bn Cerîr (1/444, 445).

1 Bakara Sur. 29
3 bn Cerîr (1/454).

4 Bakara Sur. 29
5 Bakara Sur. 29
6 bn Cerîr (1/463), bn Ebî Hâtim 1/75 (311) ve Ebu'-eyh (885).

7 Bakara Sur. 29



202
-H Bakara Sûresi fc

yaratmamt. Yaratklar var etmeyi dileyince sudan duman (buhar) çkartt.

Buhar suyun üzerine yükseldi. Allah ona "Yükselen" anlamna gelen "Sema"

ismini verdi. Sonra suyu kuruttu. Onu bir tek kütle haline getirdi. Sonra onu

parçalad. Onu, pazar ve pazartesi günlerinde yedi yer haline getirdi. Arz

balk üstüne koydu. Balk ise, Allah'n Kur'ân- Kerim'de: “Nûn. Ve Kalemle,

yazmakta olduklarna yemin olsun"
1 buyruunda sözü geçen “nûn”dur.

Balk su içerisindedir, su da dümdüz bir kayalk üstündedir. Dümdüz kayalk

da bir melein srt üzerindedir. Melek bir baka kayann üstündedir. Kaya

ise, rüzgara maruzdur. Burada sözü geçen kaya. Lokman sûresinde

kendisinden söz edilen ve yerde de gökte de olmayan kayadr. Balk harekete

geçip kprdaynca yer de sarsld. Allah yere dalan braknca yer kararn

buldu. O bakmdan dalar yere kar öünür. te yüce Allah'n u
buyruunda kastedilen budun "Sizi sarsmamas için yeryüzünde salam

dalar, yolunuzu bulmanz için de rmaklar ve yollan yaratt."2 Allah yerde

dalan, orada yaayacak olanlann gdalann yerin aaçlann ve oras için

gerekli olanlar da iki günde, yani sal ve çaramba günlerinde yaratt. te
yüce Allah u buyruklarnda bunu anlatmaktadr: "De ki: Gerçekten siz, yeri

iki günde yaratan inkâr edip O'na ortaklar m kouyorsunuz? O, âlemlerin

Rabbidir. O, yeryüzüne sabit dalar yerletirdi. Orada bereketler yaratt ve

orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gdalar takdir etti ."3

Yani soran kimseler bilsin ki durum ite böyledir. "Sonra duman halinde olan

göe yöneldi ..."
4 Sözü geçen bu duman ise, suyun teneffüs etmesi ile (bu-

harlamas) ile meydana gelmitir. Allah ondan sonra (buharn yükselmesi so-

nucu) bir tek sema halinde göü yaratt. Sonra onu ayrarak iki günde, Per-

embe ve Cuma günlerinde yedi sema haline getirdi. Cuma gününe bu ismin

verili sebebi ise, göklerin ve yerin yaratlnn bu günde tamamlanmasdr,

"...ve her göün iini kendisine bildirdi ..."5 Yani her bir semada oraya has

olan melekleri yaratt. Yerde de bulunan dalan, denizleri, dolu ve

bilinmeyen daha pek çok eyleri var etti. Sonra dünya semasn yldzlarla

süsledi. Bu yldzlar hem bir süs, hem de eytanlara kar bir koruma arac

kld. Yüce Allah dilediini yaratmay bitirdikten sonra bu sefer Ar'a istiva

1 Kalem Sur. 1

' Nahl Sur. 15

3 Fussilet Sur. 9, 10

4 Fussilet Sur. 11

s Fussilet Sur. 12
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etti .

1

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifat'ta, ibn Abbâs’n, "...Sonra, göe doru

yönelerek yedi gök olarak onlar düzenlemitir. O her eyi bilir
"2

âyetini

öyle açkladn bildirir: Allah’n emri semaya yöneldi ve Allah yedi göü
yaratt. Atei suda aktp denizi buharlatrd ve buhar semaya çknca ondan

da gökleri yaratt .

3

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Beyhakî bildiriyor: Ebu'l-Âliye, "...Sonra, göe
doru yönelerek yedi gök olarak onlar düzenlemitir. O her eyi bilir"*

âyeti hakknda öyle dedi: “Allah, semaya yönelip (semay) yedi gök olarak

düzenledi ."5

Osmân b. Saîd ed-Dârimî, Kitabu'r-Reddi Ale'l-Cehmiyye’de, Abdullah b.

Amridan bildiriyor: "Allah her eyi yaratmak istediinde Ar’ suyun

üzerindeydi ve ne yer, ne de sema vard. Rüzgar yaratt ve rüzgar suya doru

esince dalgalar oluup köpükler meydana geldi. Sudan çkan dumana

emredince, duman yükselip büyüdü ve ondan gökleri yaratt. Çamurdan

yerleri, köpüklerden ise dalan yaratt .’’6

Ahmed, Buhârî, Tarih'te, Müslim, Nesâî, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, el-

Azame'de, bn Merdûye ve Beyhakî, Kitâbu'l-Esmâ ve's-ifa t’ta, Ebû

Hureyre’den bildiriyor: Hz. Peygamber (sayiehu aleyh: veseiiem) elimden tutup öyle

buyurdu: “Allah, yeri cumartesi günü yaratt
,

dalan pazar günü, aaçlan

pazartesi günü, sevilmeyen eyleri sal günü, nuru çaramba günü yaratt.

Yerin üzerine hayvanlan perembe günü yayd. Hz. Âdem'i cuma günü

ikindiden sonra yaratt.''7

1 bn Cerîr 81/463), bn Ebî Hâtim 1/74 (306) ve Beyhakî (807).
1
Bakara Sur. 29

3 Beyhakî (872).

4 Bakara Sur. 29
5 Bakn: Talîk (5/344) ve Fethu'l-Bârî (3/405). Taberî, Tefsir (1/456, 458), bn Ebî Hâtim

1/75 (308, 310) ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sfât (872)rivayet ettiler.

6 Dârimî (sh. 12).

7 Ahmed 14/82 (8341), Buhârî, Tarih (1/413), Müslim (2789), Nesâî, el-Kübrâ (11010),

Ebu'-eyh (877, 878) ve îbn Kesîr, Tefsir'de (1/99) geçtii üzere bn Merdûye, Beyhakî

(812) Buhârî der ki: Bazlan bu hadisi, Ebû Hureyre'den o da Ka'b'dan nakletti, eklinde

almlardr ve doru olan budur. bn Kesîr, Bu hadis, Müslim'in Su/îh'indeki garip

hadislerdendir. Çünkü bu hadisi bnu'l-Medînî, Buhârî ve hadis âlimlerinden birçou
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Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvüd, Tirmizî, bn Mâce, Osman b. Saîd ed-

Dârimî, bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu 'l-Matar’da, bn Ebî Asm, es-Sünne1

de, Ebû

Ya'lâ, bn Huzeyme, et-Tevhîd’de, bn Ebî Hatim, Ebû Ahmed el-Hâkim, d-

Kuttâ'da, Taberinî, M. el-Kebîr’de, Ebu'-eyh, el-Azame*de. Hâkim, bn

Merdûye, el-Lâlekâî, es-Sünne’de ve Beyhakî, el-Esmâ ves-Sifât*ta bildiriyor:

Abbâs b. Abdilmuttalib der ki: Hz. Peygamber (sfaUu ** wa*m) ile birlikte

otururken: “Sema ile yer arasndaki mesafe ne kadardr, biliyor musunuz?" diye

sordu. Biz: “Allah ve Resulü daha iyi biliri' karln verince, Resûlullah («***>

"Yer ile sema arasnda be yüz yllk bir mesafe vardr. Her bir semann

dier sema ile arasnda be yüz yllk mesafe vardr. Her semann kalnl da bey
yllk mesafedir. Yedinci semann üzerinde deniz vardr. Bu denizin alt ile üstü aras

iki gök aras kadardr bunun bu denizin üstünde sekiz da keçisi (eklinde sekiz

Melek) bulunmaktadr. (Onlarn her birinin) trnaklaryla diz kapaklan gök ile

yer arasndaki (mesafe) kadardr.. Sonra bunlarn da tepesinde Ar vardr. Ar'n

alt üe üstünün aras bir semâdan bir semâya kadar olan uzaklk kadardr. Allah ta

bununfevkindedir ve Âdemoullannn amellerinden hiç biri Allah'tan gizlenemez.

shak b. Râhûye, Müsned’de, Bezzâr, Ebu’-eyh, el-Azame’de, bn

Merdûye ve Beyhakî, Ebû Zeriden, Resûlullah’n (saMahu dar»» reseUm) öyle

buyurduunu nakleder: "Yer ile sema arasnda be yüz yllk mesafe vardr.

Her sanann kalnl da be yüz yllk bir mesafedir. Bir sema ile dieri

arasnda be yüz yllk mesafe vardr. Bu yedinci semaya kadar böyle devam

eder. Yer tabdkalan arasndaki mesafe de ayn ekildedir. Yedinci sema ile Ar
arasndaki mesafe, bütün bu mesafeler kadardr. Eer kardeinize çukur kazp

onu sarktsaydnz, bu kii Allah'n varln bilip kabul ederdi."
2

Tirmizî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye bildiriyor: Ebû Hureyre der ki: Hz.

Peygamber (aidata skyh »«aileni) ile birlikte otururken üzerimize bir bulut geld

.

Resûlullah (saiiaiBta aleyh »eseiM: "Bunun ne olduunu biliyor musunuz?” diye

eletirip bu sözün, Ka’b'e ait olduunu söylemitir. Ebû Hureyre'de bunu KaTm'l-

Ahbârin sözü olarak duymutur.
' Ahmed 3/292 (1770), Ebû DâvÛd (4723- 4725), Tirmizî (3320), bn Mâce (193), Dârimi

(sh. 19), tbn Ebî Âsim (577), Ebû Ya'lâ (6713), bn Huzeyme (68, 69), Ebu'-eyh (570).

Hâkim (2/500, 501), Lâlekâî (650) ve Beyhakî (847, 882). Hadis zayftr. Elbânî, Da^fSünen

Ebû Dâvüd (1014), Elbânl, Da T/ Sünen et-Tirmizî (654),

1 el-Metâlibu’l-Âliye'de (3795) geçtii üzere shâk b. Râhûye, Bezzâr (4075), Ebu'-eyh

(201) ve Beyhakî (850). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid'de (8/131) der ki: Ravileri Sahih' iri

ravileridir, ancak Ebû Nasr Humeyd b. Hilal, Ebû Zeriden hadis dinlememitir.
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sorunca, sahabe: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” karln verdiler.

Resûlullah(saiiaii8hu aleyhi vesaflem):
“Bu, buluttur! Bu bulutlar topran sulaytalandr.

Allah onlar kendisine ibadet etmeyen ve ükretmeyen kimselere bile

gönderiyor" buyurup, "Bunun üzerinde ne var biliyor musunuz?" diye sordu.

Sahabe: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” cevabn verince, Allah'n Resûlü

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Onun üzerinde sema vardr" buyurup: "Bunun üzerinde ne

var biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabe: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir”

cevabn verince, Allah'n Resûlü (aaiiBiiahu aleyhi veseliem):
"
Önüne geçilmi bir dalga ve

korunmu tavan vardr" buyurup, "Bunun üzerinde ne var biliyor musunuz?"

diye sordu. Sahabe: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” cevabn verince, Allah'n

Resûlü (saiyahu aleyhi yeseiiemi: "Bunun da üzerinde sema vardr. Ya onun üzerinde ne

vardr biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabe: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir”

cevabn verince, Allah'n Resûlü (salisilatn aleyh» veseliem):
"Bunun da üzerinde baka

bir sema vardr. Ya bu ikisi arasnda ne vardr biliyor musunuz?" diye sordu.

Sahabe: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” cevabn verince, Allah'n Resûlü

(sGialhh aleyhi veseliem): "kisi arasnda be yüz ylk mesafe vardr" buyurduktan

sonra ayn ekilde yedi kat semay sayd. Ve
"
Her sema arasnda be yüz yllk

mesafe vardr" buyurdu. Sonra: "Bunlarn üzerinde ne olduunu biliyor

musunuz?" diye sorunca, sahabe: “Allah ve Resûlü daha iyi biliri’ cevabn

verdi. Resûlullah Mislinim aleyhi vBsellem): "Bunlarn üzerinde Ar vardr. Ar ile

bunlar arasnda ne kadar mesafe olduunu biliyor musunuz?" diye sorunca,

sahabe, yine: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” cevabn verdi. Resûlullah (sallaiiahu

aleyhi verefem): "Aralarnda iki sema arasndaki mesafe kadar bir mesafe vardr"

buyurup: "Altnzdaki yerin altnda ne olduunu ve yerle onun arasndaki

mesafeyi biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabe: “"Allah ve Resûlü daha iyi

bilir” cevabn verince, Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseliem): "Altnda baka bir yer daha

vardr. ki yer arasnda ise be yüz yllk mesafe vardr" buyurup yedi kat yeri

sayd ve: "Her tabakayla dieri arasnda be yüz yllk mesafe vardr" dedi.’

Osman b. Saîd ed-Dârimî, er-Reddu ale'l-Cehmiyye’öe, bnu’l-Münzir,

Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Lâlekâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre

bn Mes'ûd der ki: “Yerle gök arasnda be yüz yllk mesafe vardr. Her sema

ile dieri arasnda be yüz yllk mesafe vardr. Her kat sema ve yerin kalnl

be yüz yllk mesafedir. Yedinci sema ile Kürsî arasnda be yüz yllk mesafe

1

Tirmizî (3298) ve Ebu'-eyh (728). Hadis zayftr. Elbânî, Da'îf Sünen et~Tirmizî

(651).
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vardr. Kürsî ile su arasnda be yüz yllk mesafe vardr. Ar ta suyun

üzerindedir. Allah ta Arn üzerindedir ve sizin durumunuzu bilir.”
1

Beyhakî'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs, gökyüzüne bakp

öyle dedi: “Allah yüceler yücesidir! u gökyüzü ne kadar da beyazdr. kinci

sema bundan daha beyazdr -deyip yedi kat semay saydktan sonra-Yedinci

semann üzerinde suyu yaratt ve Ar’t suyun üzerine koydu. Dünya

semasnn üzerine, Güne, Ay, yldzlar ve meteorlar koydu.”*

bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildiriyor: Bir

adam Resûlullah'a (saiBiahu aleyhi yesdiem): “Ey Allah'n Resûlü! Bu gökyüzü nedir?”

diye sorunca, Resûlullah isaMshu aliydi vesellem): "Bu, sizden baka tarafa

yönlendirilmi dalgalardr" cevabn verdi .

3

shâk b. Râhûye, Müsned’de, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, M.

el-Evsat ’ta ve Ebu'-eyh, Rabî b. Enes’ten bildiriyor “Dünya semas, önüne

geçilmi dalgadr, ikinci sema beyaz mermer, üçüncüsü demir, dördüncüsü

bakr, beincisi gümü, altncs altn, yedincisi ise krmz yakuttur. Bunlarn

üzeri ise nur sahralardr. Bunlann üstünde ne olduunu Allah'tan bakas

bilmez. Maytâtarû adnda bir melek te Yüce Allah ile yarattklar arasndaki

perdeyle görevlidir.”
1

Ebu'-eyh, Selmân el-Fârisî'den bildiriyor: "Dünya semas, yeil

zümrüttendir ve ismi ince manasnda olan "Rakîa”dr. kinci sema beyaz

gümütendir ve ismi “Erkelûn”dur. Üçüncüsü krmz yakuttandr ve ismi

“Kaydûm”dur. Dördüncüsü beyaz incidendir ve ismi "Mâûnâ”dr. Beincisi

krmz altndandr ve ismi "Dîkâ”dr. Altncs san yakuttandr ve ismi

"Deknâe”dir. Yedincisi ise nurdandr ve ismi "Arîbe”dir.”s

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib der ki: “Dünya semasnn

ismi “Rakî”, yedinci semann ismi ise "ed-Durâh”tr.”

’ Dârimî (sh. 21), Taberânî (8986, 8987), Ebu'-eyh (281,567), Beyhakî (851, 852) ve

Lalekâikî (659).
1 Beyhakî (853).

3 bn Kesir, Tefsîr'de (5/334) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh (541).

4 el-Metâlibu'l-Âliye’de (8/396 (3796) geçtii üzere shâk b. Râhûye, Taberânî (5661) ve

Ebu'-eyh (564). Heysem, Mecmau z-Zevâd'de (8/132) der ki: Ravilerden Ebû Câfer er-

Râzî'yi bn Ebî Hâtim ve bakalar güvenilir bulmu, Nesâî ise zayf olduunu

söylemitir. Dier ravileri güvenilirdir.

5 Ebu -eyh (909).
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Osman b. Saîd ed-Dârimî, Kitabu'r-Reddi ale'l-Cehmiyye’de ve bnu’l-

Münzir bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Semalarn efendisi Ar’n bulunduu

semadr. Yerlerin efendisi ise sizin bulunduunuz yerdir."'

ibn Ebî Hâtim, a'bî'den bildiriyor: bn Abbâs, Ebû Ecled’e yazp, semann

hangi eyden yaratldn sorunca, Ebû Ecled: “Sema, önüne geçilmi

dalgalardan yaratlmtr" cevabn yazd.

bn Ebî Hâtim, Habbe el-Urenî’den bildiriyor: Hz. Ali’nin bir gün "Semay

duman ve sudan yaratan Allah'a yemin ederim k” eklinde yemin etti.

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Ka’b(u’l-ahbâr): "Sema,

sütten daha beyazdr" demitir.

2

Abdürrezzâk ve bn Ebî Hâtim, Süfyân es-Sevrî’den bildiriyor: "Yerlerin

altnda bir kaya vardr. Bize bildirildiine göre sema yeil rengini bu kayadan

almaktadr."

Ebu’-eyh, el-Azame'de ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifâfta bildiriyor: bn
Abbâs der ki: "Hereyi düününüz, ama Allah’n zatn düünmeyiniz. Çünkü

yedinci semadan Kürsî’ye kadar yedi bin nur vardr. Allah da bunlarn

üzerindedir.”5

Abdürrezzâk ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde, "...Sonra, göe
doru yönelerek yedi gök olarak onlar düzenlemitir...'"' ayeti hakknda

öyle dedi: "Bunlar üst üstedir ve her sema ile dieri arasnda be yüz yllk

mesafe vardr.”5

*â

J;
.0 her eyi bilir." (Bakara Sur. 29)

bn Durays’n bildirdiine göre bn Mes'ûd "Kur’ân'daki en üstün ayetler,

sonunda Allah’n isimlerinden birinin zikredildii ayettir .

6

’ Dârimî (sh. 24).

1 Ebu'-cyh (545).

3 Ebu'-cyh (2, 3, 22), Beyhakî (618, 887). el-Esmâ ve's-Sifât 'n muhakkikleri isnadnn
zayf olduunu söylemitir. es-Silsiletu's-Sahîha'ya (1788) bakn.

4 Bakara Sur. 29
5 bn Cerir (1/475).
6 bn Ebî Hâtim 1/75 (313).
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"Hani Rabbin meleklere: «Ben yeryüzünde bîr halife

yaratacam», dedi. Onlar: «Bizler hamdnle seni tebih ve
seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çkaracak,

orada kan dökecek birini mi yaratacaksn?» dediler. Allah

da onlara: «Sizin bilemiyeceinizi herhalde ben bilirim»

ded. (Bakara Sur. 30)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik, "Kur'ân'da "Hani" edat, her

zaman mâzî için kulanlmtr" dedi.

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), (Jçlâ-) sözünün manasnn

yapmak olduunu söyledi .

1

bn Cerîr bildiriyor: Dahhâk der ki: "Kur'ân'daki her (jip-) kelimesi,

yaratmak manasndadr.'' 3

Vekî, Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Asâkir

bildiriyor. bn Abbâs: "Allah, Âdem'i Cennetten henüz onu yaratmadan

çkarmtr" dedikten sonra "...Ben yeryüzünde bir halife yaratacam...'”’

ayetini okudu .
5

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah, Âdem'i, Cennete

girmeden çkarmtr. Yüce Allah: “...Ben yeryüzünde bir halife

yaratacam, dedi. Onlar: «Bizler hamdinle seni tebih ve seni takdis edip

dururken, yeryüzünde fesat çkaracak, orada kan dökecek birini mi

yaratacaksn?» dediler..."
6 buyurmaktadr. Âdem yaratlmadan bin yl önce

orada (yeryüzünde) cinler vard. Cinler orada bozgunculuk yapp kan

akttlar. Yeryüzünde bozgunculuk yaptklar içinde Allah onlara meleklerden

'bn Ebî Hatim 1/75(313).
2 bn Cerîr (1/475).

3 bn Cerir (1/475).

4 Bakara Sur. 30
4 bn Asâkir (7/452).
6
Bakara Sur. 30
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bir ordu gönderdi ve melekler onlar deniz kenarlarna kadar kovalayp

öldürdüler. Yüce Allah: "...Ben yeryüzünde bir halife yaratacam, dedi.

Onlar: «Bizler hamdinle seni tebih ve seni takdis edip dururken,

yeryüzünde fesat çkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksn?»

dediler..."' buyurduu zaman melekler: “O cinlerin yapt gibi yeryüzünde

fesat çkarp orada kan aktacak birini mi yaratacaksn?” dediler. Bunun

üzerine Allah: "... Sizin bilemiyeceinizi herhalde ben bilirim, dedi."
2

bn Ebî Hâtim, bn Amr'dan ayn hadisi nakletmitir. 3

ibn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs öyle dedi: blis, cin adnda

meleklerin türlerinden biriydi. Bunlar melekler arasnda kor ateten

yaratlanlard. blisin ad el-Hâris’di ve Cennet bekçilerinden biriydi.

Meleklerin ise hepsi nurdan, cinler ise dumansz ateten yaratld. Yeryüzüne

ilk yerleenler cinlerdir. Cinler yeryüzünde fesat çkanp kan akttlar ve

birbirlerini öldürdüler. Bunun üzerine Allah blisi meleklerden bir orduyla

gönderip onlar öldüre öldüre da eteklerine kadar kovalad. blis böyle

yapnca gurura kaplp içinden: "Kimsenin yapmad eyi yaptm” dedi. Allah

blisin kalbinden geçeni bildi, ama meleklerin blisin kalbinden geçenden

haberi yoktu. Allah, meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacam”

dedii zaman melekler: "Cinlerin fesat çkard gibi, yeryüzünde fesat

çkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksn?" dediler. Allah: "Ben,

sizin bilmediinizi bilirim. Ben, sizin blisin kalbinde görmediiniz kibir ve

gururlanmay gördüm" dedi. Sonra Allah, Âdem’in toprann getirilmesini

emreti ve toprak getirilince, Allah Âdem'i yapkan çamurdan (Tînun lâzib)

yaratt. Lâzib ise birbirine yapan çamur demektir. Daha sonra kokuncaya

kadar brakld. Âdem’in yaratld toprak daha sonra yapkan çamur haline

getirilmiti ve Allah onu eliyle yaratt ve Âdem krk gece yere atlm (cansz)

ceset halinde kald. blis gelip ayayla Âdem'e vurunca kendisinden (içi bo
bir eyin çkard) ses çkyordu. Sonra blis Âdem'in azndan girip

arkasndan çkyor, arkasndan girip azndan çkyordu ve: "Sen hiç bir ey
deilsin ve hiçbir ey için yaratlmadn. Eer sana mûsallat edilirsem seni

helak ederim. Eer sen bana mûsallat edilirsen sana isyan ederim” diyordu.

Allah, Âdem’e ruhundan üfleyince nefes ba tarafndan geldi ve nereye

'

Bakara Sur. 30
1 Hâkim (2/261) sahih olduunu söyledi. Zehebî de ona muvafakat etti.

3 bn Ebî Hâtim 1/77 (321).
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vardysa oras et ve kana dönütü. Nefes göbeine yetiince Âdem bedenine

bakp gördüünü beendi ve kalkmak için davrand, ama kalkamad. Yüce

Allah'n: "nsan aceleden yaratld
" 1

âyeti buna iaret etmektedir. Ruhun

bedene girmesi tamamlannca Âdem aksrd ve Allah’n kendisine ilhamyla:

"Âlemlerin Rabbine hamd olsun" dedi. Allah da: "Ey Âdem! Allah sana

merhamet etsin” deyip, semada olan meleklerin dndaki blîs ile beraber

olan meleklere: "Âdem'e secde ediniz" buyurdu. Bütün melekler secde etti,

ama blîs içindeki kibirden dolay böbürlenip secde etmeyi kabul etmedi ve:

"Ben ondan daha hayrl, daha büyük ve daha güçlüyken kendisine secde

etmem” dedi. Bunun üzerine Allah onu susturup bütün hayrlardan mahrum

etti ve onun isyanna bir ceza olmak üzere kavulmu eytan yapt.
3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, el-Azame’de, Ebû'l-Âliye'nin öyle

dediini bildirir: "Allah, melekleri Çaramba günü, cinleri Perembe günü,

Âdem'i ise Cuma günü yaratt. Cinlerden bir topluluk inkâra dümülerdir, öu

yüzden melekler yeryüzüne iniyor ve Cinlerle savayorlard. Yeryüzünde kan

dökülüyor ve fesat kaynyordu. Bu sebeple (Allah, yeryüzünde halife

yaratacan beyan edince, bu durumu bilen) melekler. "Orada bozgunculuk

yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksn?"3 dediler."
1

bn Cerir'in bildirdiine göre bn Zeyd öyle der "Allah atei yaratt

zaman melekler ondan çok korkup "Ey Rabbimiz, bu atei ne için yarattn-”

diye sorunca, Allah: "Yarattklarmdan bana kar gelenler için" buyurdu. 0

zaman da Allah’n, melekler dnda herhangi bir yarat yoktu. Melekler: "E y

Rabbimiz! Sana isyan edeceimiz zaman gelecek mi?” diye sorunca ise, Allah:

“Hayr. Ben yeryüzünde halife yapacam birisini yaratacam. Bunlar kan

aktacak ve yeryüzünde bozgunculuk yapacaklar" buyurdu. (Bunun üzerine

melekler: "Onda bozgunculuk yapacak biririsini mi yaratacaksn. Bizi

yeryüzüne koy, biz hamdinle seni tebih ve seni takdis ederiz” deyince, Allah:

"Sizin bilemiyeceinizi herhalde ben bilirim, dedi."5

bn Cerîr ve bn Asâkir, bn Mes'ûd ve sahabeden bazlannn öyle dediini

’ Enbiyâ Sur. 37

'bn Cerîr (1/482).

* Bakara Sur. 30

« bn Cerîr 81/478), bn Ebî Hâtim 1/77 (322) ve Ebu-eyh (882). bn Cerîr ve bn Ebî

Hâtim hadisi Rabî'in sözü olarak nakletmilerdir.

5 bn Cerîr (1/495).
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bildirin "Allah, yaratmak istediklerini yaratnca Ar'a istiva etti ve blis’e

Dünya semasnn idaresini verdi. O, meleklerin, "Cin" diye adlandnlan bir

kabilesindendi. Cinlere bu adn verilmesinin sebebi de onlann, Cennetin

bekçileri olmalanndand. iblis, hem dünya semasnn idarecisi, hem de

Cennetin bekçilerindendi. Bu sebeple blis'in kalbini kibir bürüdü ve: "Allah,

bütün bunlan bana üstünlüümden dolay verdi" dedi. Allah, blisin

kalbindeki bu kibri görünce meleklere: "...Ben yeryüzünde bir halife

yaratacam, dedi..."' buyurdu. Melekler: "Ey Rabbimiz! Bu halife nasl

olacak? Bunun züm'yeti olur ve yeryüzünde bozgunculuk yapp birbirlerini

kskanarak birbirlerini öldürürler. Ey Rabbimiz! "Onda bozgunculuk yapacak

biririsini mi yaratacaksn”
2
dediler. Allah: "Sizin bilemiyeceinizi herhalde

ben bilirim, dedi ." 3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Hatrla ki

Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacam" dedi. Onlar:

«Bizler hamdinle seni tebih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde

fesat çkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksn?» dediler. Allah

da onlara: «Sizin bilemiyeceinizi herhalde ben bilirim» dedi" âyetini

açklarken öyle dedi: Allah, meleklere: "Ben, bir beer yaratacam. Bunlar

birbirlerini kskanacak, birbirlerini öldürecek ve yeryüzünde bozgunculuk

yapacaklar" buyurdu. nsanolunun yeryüzünde böyle eyler yapacan

anlayan melekler: "...yeryüzünde fesat çkaracak, orada kan dökecek birini

mi yaratacaksn? dediler." blis, dünya semas meleklerinin reisiydi ve

böbürlenip isyan etmeye kalkp azgnlk yapt. Allah onun bu böbürlenmesini

bildi. "...Sizin bilemiyeceinizi herhalde ben bilirim..." sözü buna iaret

etmektedir. Yani Allah, blis'in içinden taknlk yapmay geçirdiini bildiini

söyledi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildiriyor. Katâde, "...yeryüzünde fesat

çkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksn? dediler" âyetinin

açklamasn yaparken öyle dedi: "Melekler, Allah’n kendilerine verdii

1

Bakara Sur. 30
1
Bakara Sur. 30

* bn Cerîr (1/466) ve bn Asâkir (7/377). kisi de hadisin ravileri arasnda bn Abbâs'

da saydlar.
4 bn Ebî Hatim 1/77, 79 (324, 333).
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ilimle, Allah katnda kan dökmek ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan

daha kötü bir ey olmadn bildiler.”'

bnu'l-Münzir ve bn Batta, bn Abbâs'n öyle dediini bildiriyor:

“(Allah'n emirleri karsnda) kendi görülerinizi ileri sürmekten saknnz.

Çünkü Allah meleklerin görüünü reddetmitir. Allah: “Ben yeryüzünde bir

halife yaratacam..." dedii zaman, melekler: "...yeryüzünde fesat

çkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksn? dediler" Bunun

üzerine Yüce Allah: "...Sizin bilemiyeceinizi herhalde ben bilirim..."

buyurdu.”

bn Ebi'd-Dunyâ, Kitabu't-Tevbe’de, Enes b. Mâlik’ten, Resûlullah'n (saiuuhu

Bieyfu meiiem) öyle buyurduunu nakleder: "lk telbiye getirenler meleklerdir.

Allah: “...Ben yeryüzünde bir halife yaratacam, dedi. Onlar: Bizler

hamdinle seni tebih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat

çkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksn?" deyip Allah'a cevap

verdiler. Allah onlardan yüz çevirinde, melekler Ar'n etrafnda, "Buyu r!

Buyur! Senden özür diliyoruz. Buyur! Buyur! Senden balanma dileyip tövbe

ediyoruz" diyerek tavafyaptlar."

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir, Ebû Sâbit'ten bildiriyor: Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Yeryüzü Mekke'den döenmeye

balanmhr. Melekler Beyt'in etrafnda tavafederdi. Bcyt'in etrafnda ilk tavaf

edenler meleklerdi. Buras, Yüce Allah'n: "...Ben yeryüzünde bir halife

yaratacam..." buyururken kasdettii yerdir. Bir peygamberin kavmi helak

olup kendisi ve salihler kurtulduu zaman, o peygamber beraberlerindekileri e

Beyt'e gelip vefat edene kadar orada Allah'a ibadet ederlerdi. Hz. Nûh, H::.

Hûd, Hz. uayb ve Hz. Salih'in kabirleri. Zemzem, Rükün (Hacer-i Esved'in

rüknü) ile Makâm- brahim arasndadr."

1

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerir bildiriyor: Katâde, “...Bizler

hamdinle seni tebih ve seni takdis ederiz..." ayetini açklarken öyle dedi:

"Tebih, Allah' tebih etmek, takdis ise namazdr.”3

1 bn Cerir (1/491) ve Tarih’indc (1/100).

1 bn Cerir (1/476), bn Ebî Hâtim 1/76 (317) ve bn Asâkir (62/288, muhtasar olarak .

bn Kesîr, Te/sîr'de (1/100) der ki: Hadis mürseldir ve isnâdnda zayflk vardr. Ayr
zamanda hadise ilave edilen sözler vardr bu da, hadiste kastedilenin Mekke olmasd.

Ama görünene göre yerden kastedilen, sadece Mekke deil genel olarak yeryüzüdür.
3 bn Cerir (1/505) Abdürrezzâk tarikiyle.
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Ahmed, Müslim, Tirmizî ve Nesâî, Ebû Zer’den Resûlullah'n (saliaiiehu aleyhi

»eselem) öyle buyurduunu nakleder: "Allah'n en çok sevdii sözler
;
melekler

için seçtii «Rabbimi hamdiyle tebih ederim. Rabbimi hamdiyle tebih ederim»

sözleridir.

bn Cerlr ve Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: Ömer b.

el-Hattâb, Resûlullah’a (saiisiiahu aleyhi veseiiem) meleklerin namazn sorunca, Hz.

Peygamber iniiaMu aleyhi vassiiem) ona cevap vermedi. Cibril, Resûlullah'a (seMi«hu aleyhi

«selem) gelip öyle dedi: "Dünya semasndakiler, kyamete kadar secdede kalp:

«Mülk ve Melekûtun sahibi Allah, noksanlklardan münezzehtin* derler. kinci

semadakiler kyamete kadar rükûda kalp: «zzet ve kudret sahibi Allah

noksanlklardan münezzehtir» derler. Üçüncü semadakiler kyamete kadar

kyamda durup: «Her zaman diri olan ve ölmeyen Allah noksanlklardan

münezzehtir» derler."

1

bn Cerîr, bn Mes’ûd ve baz sahabeden, "...Seni takdis ederiz..."

âyetinin manasnn. "Senin için namaz klanz" olduunu nakletmitir.

5

bn Ebî Hâtim bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "Takdîs, arndrmak

demektir."4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre, Mücâhid, "...Seni takdîs

ederiz..." âyetinin manasnn, "Seni yüceltir ve ululanz" olduunu

söylemitir.

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Ebû Sâlih, "...Bizler

hamdinle seni tebih ve seni takdis ederiz..." âyetini açklarken öyle dedi:

"Bunun manas, «Seni yükseltir ve ann yüceltiriz» demektir.”
6

Vekî, Süfyân b. Uyeyne, Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücahid, "...Sizin bilemiyeceinizi herhalde

ben bilirim..." âyetini açklarken öyle dedi: "Allah, blisin isyan edeceini

bildii halde onu yaratt ."7

1 bn Ebî eybe (10/290, 13/454), Ahmed 35/248 (21320), Müslim (2731), Tirmizî (3593)

ve Nesâî, et-Kiibrâ (10660, 10661).
1 bn Cerîr (1/502, 503) ve Ebû Nuaym (4/277).

i bn Cerîr (1/504). Hadisin ravileri arasmda bn Abbâs' da saymtr.
’îbn Ebî Hâtim 1/79(331).

5 bn Cerîr (1/506).
6 bn Cerîr (1/506).

7 Abdürrezzâk, el-Emâlî (195), Saîd b. Mansûr,
(
Tefsir, 184) ve bn Cerîr (1/508- 510).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücahid, '...Sizin

bilemiyeceinizi herhalde ben bilirim..." ayetini açklarken öyle dedi:

"Allah, o halifeden, Cennete hak kazanacak nebiler, resuller ve salih bir

topluluun olacan biliyordu.'”

bn Ebî eybe, Musannefte, Ahmed, Ziihd’âe ve bn Ebi'd-Dünyâ, el-

Emel'de Hasan(- Basrf)'den bildirin "Allah, Âdem ve züm'yetini yaratt

zaman melekler "Ey Rabbimiz! Yeryüzü onlan smaz" deyince, Allah: "Ben

ölümü yaratacam” buyurdu. Melekler: "O zaman hayattan bir tat almazlar”

deyince, Allah: "Ben onlarda emeli yaratacam” buyurdu.”*

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müsned’de, bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu'l-Ukûbât’ta,

bn Hibbân, Sahîh’te ve Beyhakî, uabu'l-îman'da bildiriyor: Abdullah b.

Ömer, Resûlullah'n (saiiailahu aleyhi reseiM öyle buyurduunu nakleder: Allah,

Âdem'i yeryüzüne indirdii zaman melekler: "Ey Rabbimiz

!

Bizler hamdinle

seni tebih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çkaracak, orada

kan dökecek birini mi yaratacaksn?” deyince, Allah, "...Sizin

bilemiyeceinizi herhalde ben bilirim..." buyurdu. Melekler: "Biz, sana,

Âdemoullanndan daha çok itaat ederiz" deyince, Allah, meleklere: "Bana iki

melek getirin de onlan yeryüzüne indirelim de ne yapacaklanna bakalm"

buyurdu. Melekler: "Ey Rabbimiz! Hârût ve Mârût insin " deyince bu iki melek

yeryüzüne indirildiler. Yeryüzüne indiklerinde Zühre yldz kendilerine

beerin en güzel suretinde bir kadn eklinde gösterildi Bu kadn kendilerine

gelince, ikisi de onu istediler ama o: " Vallahi
! u irk kelimelerini söylemeden

sizinle olmam" dedi. Onlar da: "Hayr vallahi! Hiçbir zaman Allah'a irk

komayz " karlm verince kadn yanlarndan gitti, sonra yannda bir

çocukla geldi. Yine kendisiyle olmak istediklerini söylediklerinde kadn:

"Vallahi! u çocuu öldürmezseniz sizinle beraber olmam " karln verdi.

Onlar da: "Hayr vallahi! Hiçbir zaman bu çocuu öldürmeyiz" deyince kadn

gitti, sonra bir bardak içkiyle geldi. Onlar yine kendisiyle beraber olmak

istediklerim söyleyince, o, " Vallahi
!
u içkiyi içmezseniz sizinle beraber

olmam" karln verdi. Bunun üzerine içkiyi içip sarho oldular. Sonra

kadnla ilikiye girip çocuu da öldürdüler. Aylp kendilerine geldiklerinde ise

kadn: "Vallahi ! Sarho olduunuzda, yapmanz isteyip kabul etmediiniz her

1 bn Cerîr (1/510).
1 bn Ebî eybe (13/507).
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eyi yaptnz. O zaman Hârut ve Mârût, dünyada azab çekmekle âhiret azab

arasnda muhayyer braklnca, onlar dünyada azab çekmeyi seçtiler."'

bn Sa’d, Tabakât’ta, Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Hakîm,

Nevâdiru'l-Usûl'de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, el-Azame’de, bn

Merdûye ve Beyhakî, el~Esmâ ve's-Sifafta, Ebû Musa el-E'ari'den,

Resûlullah’n (sallallahu aleyh «seM öyle buyurduunu nakleder: "Allah, Âdem'i

yeryüzünün her bir tarafndan ald topraktan yaratmtr. Bundan dolay

Adem'in nesli yeryüzünün renkleri kadar deiik ekillerde çoalp geldiler.

Dolaysyla; kimi kzl renkli, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunlar aras

renklerdedir. Kimi yumuak, kimi sert, kimi iyi, kimi de kötüdür."
1

5aîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû

Hureyre: “Kâbe, yeryüzünden bin yl önce yaratld” deyince, yanndakiler:

“Kâbe, yeryüzünden bir parça olduu halde nasl oluyor da yeryüzünden

önce yaratlm olabilir?” diye sordu. Ebû Hureyre öyle cevap verdi: “Kâbe,

su üzerindeki bir tan üzerindeydi. Kâbe’nin üzerinde iki melek bin yl gece

gündüz Allah' tebih ettiler. Allah yeryüzünü yaratmak istedii zaman,

yeryüzünü Kâbe'nin yanndan döemeye balad ve Kâbe’yi yeryüzünün

ortas yapt. Allah, Âdem'i yaratmak istedii zaman Ar' tayan meleklerden

birini yeryüzünden toprak getirmesi için gönderdi. Melek toprak almak çin

davrannca yeryüzü: "Seni gönderenin hakk için, bugün benden,

Cehennemlik olacak bir ey almaman istiyorum" dedi. Bunun üzerine melek

toprak almadan Rabbinin huzuruna gidince, Allah: "Neden sana emrettiim

eyi getirmedin?" diye sordu. Melek: "Benden, Senin hakkn için bir ey
almamam isteyince, Senin adna istedii bir eyi yerine getirmemezlik

yapmak istemedim" cevabn verdi. Bunun üzerine Allah baka bir melek

gönderdi ve yeryüzü ona da ayn eyi söyledi. Bu, Ar’ tayan bütün

melekleri gönderinceye kadar böyle devam etti ve sonunda Allah ölüm

’ Ahmed 10/317, 318 (6178), Abd b. Humeyd (785), bn Ebid-Dünyâ (222), ibn Hibbân

(6186) ve Beyhakî (162). bn Ebî Hatim, el lci'de (2/69, 70) der ki: Bu hadisi babama
sorduumda: "Bu hadis münkerdir" dedi. îbn Kesîr Tefsîr'de (1/199) der ki: bn Ömer,

büyük ihtimalle bu hadisi Hz. Peygamberden (sallallahu aleyhi vesellem) deil, Ka’bu'l-

Ahbârdan nakletmijtir. El-Bidâye ve'n-Nihâye’de ise (1/84) der ki: Bu haber, bn Ömer'in,

Ka'bu'I-Ahbârîdan daha önce de naklettii gibi srailiyattandr ve onlarn hurafesidir.

Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe’de (170) der ki: "Bu hadis batldr.''

* bn Sa'd (1/26), Ahmed 32/353 (19582), Abd b. Humeyd (548), Ebû Dâvûd (4693),

Tirmizî (2955), Hakîm (1/332, 2/13), bn Cerîr 81/513), Ebu'-eyh (1014, 1015), Hâkim

(2/216) ve Beyhakî (715, 815). Elbânî, es-SUsiletu's-Saîha'da (1630) sahih olduunu söyledi.



216 ü Bakara Sûresi 8^

meleini gönderdi. Yeryüzü ona da ayn eyi söyleyince, ölüm melei: “Beni

gönderenin itaat edilmeye daha çok hakk vardr" deyip yeryüzünün her

tarafndan, temizinden, pisinden hatta Kâbe'nin yerindeki topraktan da birer

avuç alp Allah'n huzuruna geldi. Topran üzerine Cennetin suyundan

dökülünce toprak yapkan çamur halini ald ve Allah bu çamurla Âdem'i

kendi eliyle yaratt. Sonra srtna meshedip; "Yaratanlann en güzeli her

eyden yücedir” buyurup ona ruh vermeden krk gece bekletti. Sonra ona

ruhundan üfledi ve ruh bandan gösüne doru yaylmaya balad. Âdem,

gösüne can gelince kalkmak için davrand." Ebû Hureyre burada: "nsan

aceleden yaratld
" 1

âyetini okuyup öyle devam etti:

Âdem'in bedenine can gelince oturdu ve aksrd. Allah: “Allah’a hand

olsun" de” buyurunca, Âdem: “Allah’a hamd olsun” dedi. Bunun üzerine

Allah:"Rabbin sana merhamet etti" buyurduktan sonra: "u meleklerin

yanna git ve kendilerine selam ver” dedi. Âdem, meleklere: "Allah'n selam,

rahmeti ve bereketi üzerinize olsun” diye selam verince, melekler: "Allah’n

selam, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun” karln verdiler. Allah,

Âdem'e: "Ey Âdemi Bu senin ve zürriyetinin selam verme eklidir. 5ana

zürrüyetini nerede göstermemi istersin” deyince, Âdem: “Rabbimin sanda

-ki Rabbimin iki eli de sadr- görmek isterim” cevabn verdi. Bunun üzerine

Allah, sa elini açp Âdem’e, kyamet gününe kadar yaratlacak olan bütün

zürriyettni, shhatliyi shatli, hastay hasta, bütün peygamberleri kendi

ekillerinde gösterdi. Âdem: "Ey Rabbim! Neden hepsine afiyet vermedin?”

deyince, Allah: “Bana ükredilmesini istedim” cevabn verdi. Âdem, nuru

parlayan birini görünce: “Ey Rabbim! Bu kimdir?” diye sordu. Allah: “Bu,

olun Dâvud'dur” cevabn verince, Âdem: "Ey rabbim! Bunun ömrü ne

kadardr?” diye sordu. Allah: "Altm yl” buyurunca, Âdem: "Benim ömrüm

ne kadardr?" diye sordu. Allah: "Bin yl” cevabn verince, Âdem: “Benim

ömrümden krk yl eksilt ve onun ömrüne kat” dedi. Baka birinden de hiçbir

peygamberde olmad kadar nur yayldn görünce: "Ey Rabbim! Bu

kimdir?” diye sordu. Allah: "Bu, olun Muhammed'dir ve Cennete girecek ilk

kiidir” cevabn verince, Âdem: "Zürriyetimden, benden önce Cennete

girecek ve benim de onu kskanmadm kiiyi yaratan Allah'a hamd olsun”

dedi. Âdem'in ömründen dokuz yüz altm sene geçince, ruhunu alacak olan

melekler geldiler. Âdem: “Ne stiyorsunuz?” diye sorunca, melekler:

’ Enbiyâ Sur. 37
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“Ruhunu almak için geldik" cevabn verdiler. Âdem: “Daha ölümüme krk yl

var" deyince, melekler: “Krk yllk ömrü olun Dâvûd’a vermedin mi?" diye

sordular. Âdem: “Ben kimseye bir ey vermedim” dedi. Ebû Hureyre der ki:

Âdem inkar etti, zürriyeti de inkar etti. O unuttu, zürriyeti de unuttu .

1

bn Cerîr, Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sifnt’tz ve bn Asâkir, bn Mes’ûd ve

sahabeden bazlarnn öyle dediini nakleder: Yüce Allah, Cebrail'i oradan

bir çamur getirmek üzere yeryüzüne gönderince, yer: “Benden birey

eksiltmenden “Allah'a snyorum" dedi. Bunun üzerine Cebrail birey

almakszn geri döndü ve: “Ey Rabbim! O benden Sana snd, ben de onun

snmasn kabul ederek ona ilimedim" dedi. Bu sefer yüce Allah, Mikail'i

gönderdi. Ayn ekilde ondan da Allah'a snd, bu sefer yüce Allah ölüm

meleini gönderdi. Bundan da Allah'a snnca ölüm melei de: “Ben de

emrini yerine getirmeksizin geri dönmekten Allah'a snrm" dedi ve

yeryüzünden bir miktar ald ve kartrd. Alacan tek bir yerden almad.

Krmz, beyaz ve siyah topraklardan ayr ayr ald. te bunun için

Âdemogullart farkl farkl ortaya çkt. Azrail topra alp yukar çkt. Allah

topra slatt ve toprak yapkan bir çamur haline geldi. Sonra meleklere:

“Ben çamurdan bir insan yaratacam" dedi ve Âdem'i bizzat kendi eliyle

yaratt ki blis ona kar böbürlenmesin diye düzgün bir insan eklinde yaratt.

Âdem krk yl, çamurdan bir ceset olarak kald. Bundan o Cum’a gününün bir

bölümünde ve krk yl süre kadar çamurdan bir ceset halinde idi. Melekler,

Âdem'in yanndan, geçen melekler onu görünce korktular. Ondan en çok

rahatsz olan da blisti. blis, Âdem’in yanndan geçerken ona vuruyor ve

Âdemin vücudu, testinin çkard gibi bir ses çkanyordu. blis ona “Sen, bir

ey için yaratldn, ama bilemiyorum niçin" diyordu. Onun azndan girip ar-

kasndan çkyordu. Meleklere: “Bundan korkmayn, zira sizin Rabbiniz,

Samed'dir, ihtiyaçlar için kendisine bavurulandr. Bu ise içi bo bir eydir.

Yemin olsun ki eer ben ona Musallat edilirsem onu mutlaka helak ederim"

diyordu. Âdem'e ruh üfleme zaman gelince Allah, meleklere “Ben ona

ruhumdan üflediim zaman siz ona secde edin" dedi. Ona ruh üfleyince ruh

ba tarafndan içine girdi ve Âdem aksrd. Melekler ona “Elhamdülillah de"

deyince, Âdem: “Elhamdülillah" dedi. Allah da Âdem'e “Yerhamükellah"

dedi. Ruh, Âdem'in gözlerine varnca Âdem, Cennetin meyvelerine bakmaya

’ Elbânî, Tahricu ’s-Sünne'de (205, 206) ve Sahîhu’l-Câmi'de (5084, 5085) sahih

olduunu söyledi.
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balad. Ruh, içine doru ilerleyince Âdem yemek yeme ihtiyac hissetti. Ruh,

henüz ayaklarna ulamadan Cennetin meyvelerini toplamakta acele etmek

için ayaa kalkmak istedi. Bu hususta Allah: "nsan aceleci bir tabiatta

yaratlmtr" buyurmutur.

1

bn Sa'd, Tabaka?ta, Ibn Cerîr, bn Ebt Hâtim ve bn Asâkir, Tarih'te

bildiriyor bn Abbâs der ki: "Yüce Allah, toprak almas için blis'i gönderdi ve

blis, yerdeki topran tatlsndan ve tuzlusundan ald. Allah, Âdem'i bu

topraktan yaratt. Tatl topraktan yaratt herkes, kafir anne babadan o'sa

bile saadet ehlindendir. Tuzlu topraktan yaratt herkes te peygamber olu

olsa bile bedbahtlardandr. Sonra blis: "Topraktan yarattn birine mi

secde edeceim"1 Bu topra getiren benim" dedi. Yaratld toprak

yeryüzünden getirildii için Âdem’e bu isim verilmitir."5

bn Cerîr, Hz. Ali’nin öyle dediini nakleder: "Âdem yeryüzünün deiik

yerlerinden getirilen topraktan yaratld için kendisine bu isim verilmitir. O

topran içinde temiz olan da, yararl olan da deersiz olan da vardr. Bu

sebeple Âdemoullarnda sen bütün bu özellikleri görüyorsun .”4

bn Sa'd ve bn Asâkirîin bildirdiine göre Ebû Zer, Resûlullah'n («Btiajinhu slayt»

vsBiem) öyle buyurduunu nakleder. "Âdem üç çeit topraktan, siyah, beyaz ve

krmz topraktan yaratlmtr

bn Sa'd, Tabakana, Abd b. Humeyd, Ebû Bekr e-âfîî, el-aylâniyySfta
6

ve bn Asâkir, Saîd b. Cübeyrîin öyle dediini bildirir: "Allah, Âdem'i «Dehnâ»

denilen bir yerin toprandan yaratmtr."7

Deylemî, Ebû Hureyre'den Hz. Peygamberin (Mfatiahu aleyhi ««sitem) öyle

buyurduunu nakleder "Hevâ, bela ve ehvet Âdem'in çamuruyla

yorulmutur."'

' bn Cerîr (1/513), Beyhakî (773) ve bn Asâkir (7/377) bn Mes'ûd ve sahabeden

bazlarndan.
J srâ Sur. 61

3 bn Cerîr (1/512) ve bn Asâkir (7/380).

4 bn Cerîr (1/512).

5 bn Sa'd (1/34) ve bn Asâkir (7/379).

4 Bu eser. Hafz, Dârakutnî'nin, Ebû Bekr b. Muhammcd b. Abdillah b. brahim «1-

Badâdî e-âfiî el-Bezzâr (ölümü. H: 354) için tahric ettii on bir cüzlük bir hadis

kitabdr.
7 bn Sa'd (1/ 25) ve bn Asâkir (7/380).
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Tayâlisî, bn Sa'd, Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Ebû Ya’lâ, bn Hibbân,

Ebu'-eyh, el-Azame’de ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Enes’ten Hz.

Peygamberin (mUaiiahu aleyhi «selem) öyle buyurduunu nakleder: "Allah Cennette

Âdem'e suret verdii zaman, onu diledii kadar brakt. Bunun üzerine blis

onun ne olduunu görmek için etrafnda dolamaya balad. Onu içi kof

görünce bildi ki, kendine mâlik olamyacak bir ekilde yaratlmtr." Ebu’-

eyh'in lafz ise: "Bu kendine hâkim olamaz, ben bunu yenerim" dedi"

eklindedir.

2

bn Hibbân'n Enes’ten bildirdiine göre Allah'n Resulü (saiidiahj aleyhi ustilem)

öyle buyurdu: "Allah, Âdem'e ruh üfledii zaman, ruh bana ulanca aksrd

ve: «Âlemlerin Rabbine hamd olsun» dedi. Yüce Allah da ona: «Allah sana

merhamet etsin» karln verdi."*

ibn Hibbân’n, Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber Mdiahu aiayh.

veseiiem) öyle buyurdu: "Allah Âdem'i yaratt zaman, Âdem aksrnca, Allah

ona: «Elhamdülillah» demesini ilham etti ve Âdem de öyle dedi. Bunun üzerine

Allah: «Yerhamukellah » karln verdi. Bu sebeple Allah'n rahmeti gazabn

geçmitir.
"4

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs öyle dedi: Allah, Âdem'i yaratp, ruh

cesedinde akmaya balad zaman, Âdem aksrp: “Elhamdülillah" deyince,

Rabbi ona: “Yerhamuke Rabbuke (Rabbin sana merhamet etsin) karln
verdi .

5

bn Sa’d, Ebû Ya’lâ, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Ebû

Hureyre’den Allah’n Resulünün (saiiaiiahu aleyhi mellem) öyle dediini bildirir: "Allah,

Âdem'i topraktan yaratt, sonra onu çamur haline getirdi, sonra kuru balçk

haline gelinceye kadar brakt. Onu yaratp ekil verdikten sonra kuru balçk

haline gelince blis yanna gelip: «Sen büyük bir ey için yaratldn» demeye

balad. Sonra Allah ona ruhundan üfleyince, ilk olarak gözlen ve burnu

canland ve Âdem aksrd. Allah kendisine hamdetmesini telkin edip Âdem

1 Deylemî 5/83 (7251). bn Adiy, el-KSmiî'de (1/200) der ki: Bu hadis batldr. El-lelu’t-

MüteShiye'ye (2/289) bakn.
J
Tayâlisî (2136), bn Sa'd (1/27), Ahmed 20/16 (12539), 21/88, 89 (13391), Abd b.

Humeyd (1384), Müslim (2611), Ebû Ya'lâ (3321), bn Hibbân (6163), Ebu'-eyh (1033,

1040) ve Beyhakî (819).

3 bn Hibbân (6165) Kitabn muhakkikleri hadisin isnadnn sahih olduunu söyledi.

4 bn Hibbân (6164).

5 Hâkim (2/261) sahih kabul etti ve Zehebî de ona muvafakat etti.
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hamd edince, Allah: «Rabbin sana merhamet etsin» dedi. Sonra: «Ey Âdem! u
topluluun yanna gidip selam ver ve ne karlk vereceklerine bak» deyince,

Âdem gelip onlara selam verdi. Onlar da: «Allah'n selam ve rahmeti üzerine

olsun » diye karlk verince Âdem rabbine geldi. Âllah, ne dediklerini en iyi

bilen olmasna ramen: «Sana ne dediler?» diye sordu. Âdem: «Ey Rabbim!

Onlara selam verdim, bana: "Allah'n selam ve rahmeti senin de üzerine

olsun" karln verdiler» cevabn verince Allah: «Ey Âdem! Bu senin ve

zürriyetinin selamdr» buyurdu. Âdem: «Ey Rabbim! Zürriyetim nedir?» diye

sorunca ise, Allah: «Sana zürriyetini nerede göstermemi istersin ?» deyince,

Âdem: «Rabbimin sanda -ki Rabbimin iki eli de sadr- görmek isterim

»

cevabm verdi. Bunun üzerine Allah, sa dini açnca Âdem, zürriyetimlen

bütün yaratlacak olanlar Rahmân'm avucunda gördü."'

Ahmed, Buhârî ve Müslim, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n (aiMiahu aleyhi medeni)

öyle buyurduunu nakleden "Allah, Âdem'i altm ar'n boyunda yaratt ve

kendisine: «Git ve u melekler topluluuna selam ver, ne cevap vereceklerim de

dinle. Bu selam ekli senin ve zürriyetinin selamlama eklidir» buyurdu. Âdem

Meleklerin yanna gidip: «Allah'n selam üzerinize olsun» deyince, melekler:

«Allah'n selam ve rahmeti senin üzerine olsun » deyip rahmet sözünü

Âdem'in söylediine ilave ettiler. Her Cennete girecek olan, Âdem'in suretinde

ve uzunluu altm arn olacaktr. Ama Âdem'den sonra halk imdiye katlar

boyu ksalmaya devam etmitir."
1

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Ebi'd-Dünyâ, Sifatu'l-Cenne’de ve Taberânî,

M. el-Kebîr'de bildiriyor Ebû Hureyre, Hz. Peygamberin (nUafetu aleyhi meHem) öyle

buyurduunu nakletmitir: “Cennetlikler, vücudunda hiçbir kl olmayan, by
çkmam, sakal bitmemi ve yaratltan gözleri sürmeli, otuz üç yalarnda

kimseler, Âdem'in boyunda altm arn boy ve yedi arn eninde olarak

Cennete gireceklerdir
."3

Müslim, Ebû Dâvûd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûyeh'in Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Allah’n Resûlü (dUahu aleyhi yenilen) öyle buyurdu:

’ bn Sa'd (1/27, 28), Ebû Ya'lâ (6580, lafz kendisinindir) ve Beyhakî (708). Heysemî,

Mecmau'z-Zevâd'de (8/197) der ki: "Ravilerden smail b. Râfi hakknda Buhârî

«güvenilirdir» demitir. Cumhur ise zayf olduunu söylemitir. Dier raviler Sahîh in

ravileridir."

1 Ahmed 13/504 (8171), Buhârî (3326, 6227) ve Müslim (2841).

3 bn Ebî eybe (13/411), Ahmed 13/315 (7933), bn Ebi’d-Dünyâ sh. 43 (15), Taberânî,

M. el-Evsat (5422) ve M. es-Satr (2/17).
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"Günein üzerine doduu en hayrl gün, Allah'n Âdem'i yaratt, Cennete

koyduu, Cennetten yeryüzüne indirdii, öldüü, tövbesinin kabul edildii ve

kyametin kopaca gün olan Cuma günüdür.

Ebu'-eyh, el-Azame’de, Ebû Nadra'dan bildiriyor: “Allah, Âdem’i

yaratt zaman bedenini cansz bir ekilde gökyüzüne att. Melekler onu

görünce eklinden korktular. blis gelip onu görünce korku içinde yanna

yaklat ve ayayla dürttü. Âdem'den ses gelince blis: «Bunun içi botur ve

hiçbir eye yaramaz» dedi.”*

Ebu'-eyh, bn Cerîriden bildiriyor: “Allah, Âdem'i dünya semasnda

yaratt ve dünya semasndaki melekleri ona secde ettirdi. Dier semalardaki

meleklerin ona secde etmesini emretmedi."3

Ebu'-eyh, sahih senetle, bn Zeyd’den, Resûlullah'n (asSaiiainj aleyhi mailem)

öyle buyurduunu bildirir: "Allah Âdem'i yaratmak istedii zaman,

yeryüzüne bir melek gönderdi. O vakit yeryüzü tek parçayd. Allah bir melei

yeryüzüne gönderip: «Bana ondan bir avuç toprak getir ve ondan bir varlk

yaratacam » buyurdu. Melek toprak almak isteyince yeryüzü: «Allah hakk

için yarn Cehenneme nasip olacak bir eyi bugün benden alma» deyince, melek

hiçbirey almadan geri döndü. Allah: «Neden toprak almadn?» diye sorunca,

melek: «Senin hakkn için, Cehenneme nasib olacak bir eyi kendisinden

almamam istedi. Senin hakkn için istenen bir eyi reddetmek bana zor geldi»

cevabn verdi. Allah baka bir melek gönderdi ve yeryüzü bu melee de ayn

eyleri söyledi. kinci melek te toprak almadan gen dönünce Allah o melee de

ayn eyleri söyleyip üçüncü bir melek gönderdi. Yeryüzü üçüncü melee de

ayn eyleri söyleyince, o da toprak almadan geri döndü. Allah ilk iki melee

söylediklerini buna da söyleyip blis'i çard. O zaman blis'in ad «Hubâb»

idi. Allah ona: «Git ve bana yeryüzünden bir avuç toprak getir» dedi. blis

yeryüzüne vannca, yeryüzü ona da üç melee söylediklerini tekrar etti, ama

blis onu dinlemeyip toprak alarak Allah'n huzuruna vard. Allah: «Benim

isimlerim hakk için kendisinden toprak almaman istemedi mi?» diye sorunca,

blis: «Evet istedi» cevabm verdi. Allah: «Bana kendileriyle snd isimler

arasnda Benim isimlerim yok muydu?» diye sorunca ise blis: "Evet ama, Sen

bana emrettin, ben de itaat ettim" cevabm verdi. Allah: "Bu topraktan, seni

' Müslim (854) ve Ebû Dâvûd (1046).
5 Ebu'-eyh (1038).

3 Ebu'-eyh (1043).
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memnun etmeyecek bir varlk yaratacam" buyurup topra Cennet

nehirlerinden birine att. Toprak çamur haline geldi. Bu yaratlan ilk çamurdu.

Sonra çamuru yapkan ve kötü kokulu bir hale gelinceye kadar bekletti. Sonra

ondan Âdem'i yaratp onu, kuru balçk haline gelinceye kadar Cennette krk yl

bekletti. Ondan sonra Âdem'e can verip meleklere: "Ona ruhumdan üflediim

zaman kendisine secde edin " diye vahyetti. Âdem, Cennette uzanmt.

Kendisine can gelince oturup aksrd. Allah: "Rabbine hamdet " buyurunca,

Âdem: "Allah'a hamd olsun" dedi. Allah da: "Allah sana merhamet etsin"

karlm verdi. Bu sebeple:"Allah'n rahmeti gazabn geçmitir" denir. blis

dnda bütün melekler Âdem'e secde ettiler. Allah: "...Sana emrettiim halde,

seni secdeden alkoyan nedir..."
1

"...Böbürlendin mi? Yoksa

gururlananlardan msn?"2
diye sorup, Allah'a üstünlük taslayamayacan ve

Âdem'e kötülük yapamayacam bildirdi. blis ise: "...Ben ondan daha

üstünüm. Beni ateten yarattn, onu çamurdan yarattn... onlarn çoklarn

ükredenlerden bulmayacaksn"

3

dedi."*
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"Allah, Âdem e bütün isimleri öretti. Sonra onlar önce

meleklere arzedip: «Eer siz sözünüzde sadk iseniz,

unlann isimlerini bana bildirin», dedi, melekler: «Yâ Rab?

Seni noksan sfatlardan tenzih ederiz, senin bize

örettiklerinden baka bizim bilgimiz yoktur, üphesiz Alîm

ve Bakîm olan ancak sensin», dediler, (Bunun üzerine:) «Ey

Âdem! Eyann isimlerini meleklere anlat», dedi. Âdem

1 ArâfSur. 12

2 Sad Sur 75

3 A' raf Sur. 12-17
4 Ebu'-eyh (1044).
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onlarn isimlerini onlara anlatnca: «Ben size, muhakkak
semâvat ve arzda görülmeyenleri (oralardaki srlan)

bilirim. Bundan da öte, gizli ve açk yapmakta olduklannz
da bilirim, dememi miydim?» dedi." (Bakara Sur. 31-33)

Firyâbî, bn Sa'd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-

Sifât’ta, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Âdem'e, (deri ve yüz mânâsna gelen

Âdem isminin verili sebebi, yaratld topran yeryüzünün üstünden

alnmas sebebiyledir." Firyâbî'nin irvayetinde u ilave vardr: "Allah yerin

toprandan bir avuç alp ondan Âdem’i yaratt. Yeryüzünde beyaz, krmz ve

siyah toprak vardr. Bu sebeple insanlardan bazlannn rengi krmz, bazs

beyaz, bazs siyah, bazs iyi, bazs ise kötüdür.'”

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'n: "Allah, Âdem'i yeryüzündeki krmz, beyaz

ve siyah topraktan yaratt" dediini bildirir.

bn Sa'd, Abd b. Humeyd ve bn CerîHin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr

öyle dedi: "Âdem'e neden bu ismin verildiini biliyor musunuz? Çünkü yerin

üst tarafndaki (kabuundaki) topraktan yaratlmtr." 2

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

"Allah, Adem'e bütün isimleri. Öretti..." ayetini açklarken öyle dedi:

"Âdem’e, tabak, kazan ve her eyin adn, hatta yellenmenin adn bile

öretti."3

Vekî ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs, "Allah, Adem'e bütün

isimleri, öretti..." ayetini açklarken öyle dedi: "Âdem’e her eyin ismini,

çanak, çömlek hatta yellenmenin adn bile öretti ."4

Vekî ve ibn Cerîr bildiriyor: Saîd b. Cübeyr, "Allah, Âdem'e bütün isimleri,

öretti..." ayetini açklarken öyle dedi: "Âdem’e her eyin ismini, hatta

deve, sr ve koyunun adn bile öretti."*

Vekî, Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr, Mücâhid’in, "Allah, Adem'e bütün

isimleri, öretti..." ayetini açklarken öyle dediini bildirir "Allah, Âdem’e

’ bn Sa'd (1/26), bn Cerîr (1/511- 113), bn Ebî Hâtim 1/80, 5/ 1443 (337, 8240, 8241),

Hâkim (2/380, sahih olduunu söyledi) ve Deyhakî (773, 816).

* bn Sa'd (1/26) ve bn Cerîr (1/512).

3 bn Cerîr (1/515, 516) ve bn Ebî Hâtim 1/80 (337).
4 bn Cerîr (1/515, 516).

s bn Cerîr (1/515).
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bütün yarattklarnn adn öretti.”'

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “Allah

Adem'e bütün isimleri, öretti..." ayetini açklarken öyle dedi: “Allah,

Âdem'e tek tek bütün çocuklarnn adn, hayvanlarn adn öretti ve

Âdem'e: «Bu devedir, bu eektir, bu attr» denildi .”
2

Vekî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid’in, "Allah, Adem'e bütün

isimleri, öretti..." ayetini açklarken öyle dediini bildirir: “Allah, Âdem'e

bütün yarattklarnn adn öretti .”3

Deylemî, Ebû Râfi’den, Resûlullah’n (saligiiahu aleyhi vessitem) öyle buyurduunu

nakleder:
"Ümmetim bana su ve çamurda gösterildi. Tpk Âdem'in bülün

isimleri bildii gibi ben de ümmetimin bütün adlarn bildim."*

Hâkim, Tarih’te ve Deylemî, Atiyye b. Busr’dan Resûlullah'n (saiialiahu ;l«yh

w«Hem), "Allah, Adem'e bütün isimleri, öretti..." ayetini açklarken öyle

dediini nakleder: Allah, Âdem'e o isimlerden bin tanesini öretti ve ona

öyle dedi: “Ey Âdem! Çocuklarna ve zürriyetine eer dünyaya kar sabrl

deilseniz, dünyay bu kelimelerle isteyiniz ve dini kullanarak dünyay elde

etmeye çalmaynz. Din sadece Benim içindir. Dinini kullanarak dünyay

isteyene yazklar olsun. Böyle kiilere yazklar olsun .”5

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd, “Allah Âdem'e bütün isimleri,

öretti. Sonra onlar önce meleklere arzetti..." âyetinin manasn açklarken

öyle dedi: "Bütün zürriyetinin isimlerini öretti, sonra bunlann isimlerini

meleklere sordu.”6

bn Cerîriin bildirdiine göre Rabî b. Enes, “Allah, Âdem'e bütün isimleri,

öretti. Sonra onlar önce meleklere arzetti..." ayetinde kastedilen

isimlerin, meleklerin adlan olduunu söyledi .

7

Abd b. Humeyd bildiriyor: Katâde, "Allah, Âdem'e bütün isimleri, öretti.

Sonra onlar önce meleklere arzetti..." âyetinin manasn açklarken öyle

’ bn Cerîr (1/515).

1 bn Eb Hatim 1/80 (336).

3 bn Cerîr (1/515).
* Deylemî (6814).

5 Deylemî (3923).

6 bn Cerîr (1/518).

7 bn Cerîr (1/517).
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dedi: “Âdem’e, yaratlmlardan, meleklerin bilmedii isimleri öretti. Âdem,

her eyin ismini söyleyip cinsini de belirtti.”

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs, “Allah, Âdem'e bütün isimleri,

öretti. Sonra onlar önce meleklere arzedip: «Eer siz sözünüzde sadk

iseniz, unlarn isimlerini bana bildirin» dedi. Melekler: «Yâ Rab! Seni

noksan sfatlardan tenzih ederiz, senin bize örettiklerinden baka bizim

bilgimiz yoktur...” ayetini açklarken öyle dedi: “Allah, Âdem'e, insan,

hayvan, yer, deniz, ova, da, eek ve buna benzer isimleri öretti ve Âdem’e

örettii bu isimleri meleklere sorup: “Eer yeryüzünde neden bir halife

yaratacam biliyorsanz, bana bunlann adlarn söyleyin” buyurdu. Melekler:

“Seni noksanlklardan tenzih ederiz. Gayb Senden bakas bilemez. Sana

tövbe ettik ve gayb bilmediimizi söyledik. Âdem, kendisine örettiklerini

nasl biliyorsa, biz de ancak bize örettiklerini biliriz" dediler .

1

bn Cerîr, Mücâid’den bildiriyor: “...Sonra onlar önce meleklere

arzetti..." ayetinde kastedilen, isimlerin sahiplerinin meleklere sorulmasdr.

3

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs öyle dedi: “Allah, Âdem'i

yarataca zaman melekler: «Allah, ne bizden daha deerli, ne de daha bilgili

bir varlk yaratmaz» dediler. Bunun üzerine Âdem’in yaratlyla imtihan

edildiler."3

bn Cerîr, Katâde ve Hasan(- Basrî)'nin öyle dediini bildirir: “Allah

Âdem'i yarataca zaman melekler kendi aralarnda: «Biz, Rabbimizin

yarataca varlktan daha bilgili ve Allah katnda daha üstün oluruz» dediler.

Allah, Âdem’i yaratt zaman, Âdem hakknda söyledikleri sebebiyle

meleklere Âdem'e secde etmelerini emretti ve Âdem’i onlardan üstün tuttu.

Melekler de kendilerinin Âdem'den daha hayrl olmadklarn anladlar ve:

“Biz ondan daha hayrl olmasak bile ondan daha bilgiliyiz. Çünkü ondan önce

yaratldk” dediler. Bunun üzerine Allah, Âdem'e bütün isimleri öretti. Âdem

her eyin ismini örenip gördüünün adn bilmeye balad. Bütün varllar

snf snf kendisine arzedildi (ve Âdem bunlarn adn bildi). Sonra bunlar

meleklere arzedilip: “...Eer siz sözünüzde sadk iseniz, unlarn isimlerini

bana bildirin..." dendi. Bunun üzerine melekler: “Yâ Rab! Seni noksan

1 bn Cerîr (1/514, 520- 523, 528).
J bn Cerîr (1/521).

3 bn Cerîr (1/491, 492).
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sfatlardan tenzih ederiz, senin bize örettiklerinden baka bizim bilgimiz

yoktur..." karln verdiler."
1

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs, "... üphesiz alîm ve hakîm olan

ancak sensin..." ayetini açklarken: "Allah, ilminde ve hükmünde kâmildir"

demitir.

2

bn Cerîr, bn Mes'ûd ve sahabeden bazlarnn öyle dediini bildirir:

"...Eer siz sözünüzde sadk iseniz...” buyruundan kast, “Eer

Âdemolunun yeryüzünde bozgunculuk yapp kan dökecei konusunda

doru söylüyorsanz” demektir. "...Ben sizin aça vurduunuzu da

bilirim..." sözünden kast ise meleklerin, "...yeryüzünde fesat çkaracak,

orada kan dökecek birini mi yaratacaksn?" demeleridir. "...Gizlediklerinizi

de bilirim..." sözünden kast ise blis’in içinde gizledii kibridir .

3

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücahid, "...açk ve gizli yapmakta

olduklarnz da bilirim, dememi miydim?" âyetinin manasn açklar<en

öyle dedi: "Allah'n gizli olan bilmesi, iblisin secdeyi reddederken içinde

gizledii kibridir."

bn Cerîr bildiriyor: bn Abbâs, ayn âyetin manasn açklarken öyle dedi:

"Âyetin anlam, "Açkladnz eyleri bildiim gibi gizlediiniz eyleri de

bilirim” demektir.

4

bn Cerîr, Katâde ve Hasan(- Basri)'nin öyle dediini nakleder: "...açk ve

gizli yapmakta olduklarnz da bilirim, dememi miydim?" âyetinden

kastedilen, Meleklerin, "...yeryüzünde fesat çkaracak, orada kan dökecek

birini mi yaratacaksn?" demeleridir. "...Gizlediklerinizi de bilirim..."

sözünden kast ise birbirlerine, "Biz ondan daha hayrl ve bilgiliyiz”

demeleridir.

5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mehdî b. Meymûn'un öyle dediini bildirir:

Haan b. Dînâr, Hasan(- Basrî)’ye: "Ey Saîd’in babas! "...açk ve gizli

yapmakta olduklarnz da bilirim, dememi miydim?" ayetinde geçtii

üzere meleklerin gizledikleri ey nedir?” diye sorunca. Haan: "Allah, Âdem’i

1 bn Cerîr (1/492. 493. 521, 523).

1 bn Cerîr (1/529).

3 bn Cerîr (1/523, 531) raviler arasnda bn Abbâs' da sayd.
4 bn Cerîr (1/531).

5 bn Cerîr (1/493).
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yaratt zaman melekler onu görünce hayret etmiler ve bunu düünüp,

birbirlerine dönerek, gizlice: “Bu varln neyine önem veriyorsunuz. Allah

hangi varl yaratsa biz Allah katnda o varlktan daha üstünüz" dediler. te
meleklerin gizledii ey buydu” cevabn verdi.'

yt âtfj JS&AiJ VI fiV IjJ^I &-5UJ IÎ ip

"Hani biz meleklere (ve cinlere): «Âdem'e secde edin»,

demitik. blis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve

büyüklük taslad, böylece kâfirlerden oldu." (Bakara Sur. 34)

bn Ebî Hatim, bn Abbâs’n, “...Adem'e secde edin..." ayetini

açklarken, “Secde Âdem’e itaat ise Allah'a idi” dediini bildirir .

2

bn EbîHâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu ayeti açklarken öyle

dedi: “Allah onlara secde etmelerini emredince, Allah’n Âdem’e ikram ettii

yüksek eref sebebiyle secde ettiler.”
3

bn AsâkiHin bildirdiine göre Ebû brahim el-Muzenî'ye, meleklerin

Âdem'e secde etmeleri sorulunca, “Allah (o anda) Âdem’i Kâbe gibi (kble)

yapmt” cevabn verdi .

4

Ebu'-eyh, el-Azame’de bildiriyor: Muhammed b. Abbâd b. Câfer el-

Mahzûmî: “Meleklerin Âdem'e secdesi îmâ eklindeydi” demitir.
5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Damra’dan bildiriyor: “Bir anlatandan

duyduuma göre Allah, meleklere, Âdem’e secde etmelerini emrettii zaman

ilk secde eden srafil’di. Bu sebeple Allah, ödül olarak onun alnna Kuriân’

yazd ."6

1 bn Cerîr (1/532).

1 bn Ebî Hâtim 1/84 (360).

3 bn Ebî Hâtim 1/83 (359).

« bn Asâkir (7/398).

5 Ebu'-eyh (1041).

6 bn Asâkir (7/398).
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bn Asâkirîin bildirdiine göre Ömer b. Abdilaziz öyle dedi: “Allah,

meleklere Âdem'e secde etmelerini emredince, ilk secde eden srâfil oldu. Bu

sebeple Allah, ödül olarak onun alnna Kurîân' yazd."’

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

göre Katide, "Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdeme secde edin,

demitik../ ayetini açklarken öyle dedi: “Secde Âdem’e, itaat ise Allah’a

idi. blis, Allah’n Âdem'e verdii üstünlüü kskanp: “Ben atetenim, bu ise

topraktandr" demitir. Bu ilk günah ve böbürlenmedir. Allah'n düman
blis, Böbürlenerek Âdem'e secde etmeyi reddetti ."

2

bn Ebi'd-Dünyâ, Mckâyidu'-eytan’da, bn Ebî Hatim, bnu'l-Enbâri, el-

Eddâd ve Beyhakî, uabu'l-îman'da bildiriyor: bn Abbâs der ki: “blis’in ismi

AzâzîTdi ve meleklerin en erefi ilerinden di. O dört kanatl bir melekti,

bundan sonra ise, bunlardan mahrum brakld ."

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: “blis'e bu ismin verilmesinin sebebi, Allah'n onu

bütün hayrlardan mahrum brakmas ve hayrdan ümidini kestirmesidir.

bn shâk, e-Mübtedâ'da, bn Cerîr ve bnu'l-Enbârî, bn Abbâs'tan

bildiriyor: “blis, isyan etmeden önce meleklerdendi ve ad Azâzîl’di. Ayn

zamanda yeryüzünün sakinlerinden ve melekler içinde en çok amel yaoan,

ilim sahibi biriydi. Bu özellikleri böbürlenmesine sebep oldu. blis, Cin denilen

bir kabileye mensuptu .”5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Südrîî, “blis'in ad Hâris’ti" demitir.

6

Vekî, bnu’l-Münzir ve Beyhakî, uabu'bîman'da bildiriyor: ibn Abbâs der

ki: “blis, Cennet bekçilerindendi ve dünya semasnn sorumluluu kendisine

aitti."
7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb,

“Dünya semas meleklerinin ba idi" demitir.'

1 Ebu’-eyh (1042).
2 bn Cerîr (1/546) ve bn Ebî Hatim 1/84 (364).

3 bn Ebî Hatim 1/84 (361), bnu'l-Enbârî (sh. 336) ve Beyhakî (146).

4 bn Cerîr (1/543), bnu'l-Enbârî (sh. 336) ve Beyhakî (146).

5 bn Cerîr 81/536) lafz kendisinindir. bnu'l-Enbârî (sh. 334) kisi de bn shâk

tarikiyle.

6 bn Cerîr (1/543).

7 Beyhakî (247).
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bnu’l-Münziriin bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: “blis, meleklerin en

ereflilerinden, say olarak en kalabalk kabileden ve Cennetin bekrisiydi.

Ayn zamanda dünya semas ve yeryüzünün idaresi kendisine aitti. Bu

özellikleri sebebiyle sema ehline kar kendisinin üstün bir eref ve azamete

sahip olduu görüüne kapld. Bu sebeple kalbine gizli kibir yerleti. Allah

meleklere, Âdem'e secde etmelerini emredince, gizledii kibîri ortaya çkt."

bn Cerir ve bnu’l-Münzir bildiriyor: bn Abbâs der ki: "Allah, varlklar

yaratp onlara: “Âdem'e secde edin" buyurdu. Bu varlklar secde etmeyince

Allah onlara bir ate gönderip yakt ve baka varlklar yaratp onlara: "Ben,

çamurdan bir insan yaratacam, (Onu yarattm zaman) Âdem'e secde

edin” diye emretti ama onlar secde etmediler. Allah onlara da, kendilerini

yakmas için bir ate gönderdi. Sonra melekleri yaratp: “Âdem'e secde edin”

diye emretti. Melekler: “Evet ederiz” deyip secde etmeyi kabul ettiler. blis

ise secde etmeyi kabul etmeyen gruptand.”
2

bn Cerir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Allah

melekleri yaratt zaman: “Ben çamurdan bir insan yaratacam. Onu

yarattm zaman kendisine secde ediniz” buyurdu. Melekler: “Secde

etmeyiz” deyince Allah onlara bir ate gönderip yakt. Allah baka melekler

yaratp: “Ben çamurdan bir insan yaratacam. Onu yarattm zaman

kendisine secde ediniz” buyurdu. Bunlar da secde etmeyi kabul etmeyince

onlara da kendilerini yakmas için bir ate gönderdi ve baka melekler yaratt.

Onlara da: "Ben çamurdan bir insan yaratacam. Onu yarattm zaman

kendisine secde ediniz” buyurunca, onlar da secdeyi kabul etmediler. Bunun

üzerine onlara da kendilerini yakmas için bir ate gönderdi. Sonra baka

melekler yaratp: “Ben çamurdan bir insan yaratacam. Onu yarattm

zaman kendisine secde ediniz” buyurdu. Melekler: "ittik ve itaat ettik”

dediler. Sadece ilk inkar edenlerden (secdeyi kabul etmeyenlerden) olan blis

secde etmeyi reddetti.”5

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ebî Âmir el-Mekkî'den bildiriyor: “Allah,

melekleri nurdan, cinleri ateten, hayvanlan sudan, Âdem'i ise çamurdan

yaratt. taati, meleklere ve hayvanlara, isyan etme özelliini ise cinlere ve

insanlara verdi.”

’ bn Cerir (1/538).

• bn Cerir (1/541) ve bnu'l-Enbâri (sh. 335, 336).

3 bn Cerir (14/65, 66 lafz kendisinindir) ve Ebu'-eyh (1039).
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Muhammed b. Nasbin bildirdiine göre Enes, Resûludah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurduunu nakleder: "Allah, Âdem'e secde etmesini emredince, Âdem

secde etti. Bunun üzerine Allah: «Cennet, senin ve secde eden çocuklannndr»

buyurdu. blis, secde etmesini emredince ise blis secde etmeyi reddetti. Bunun

üzerine Allah: «Cehennem senin ve çocuklarndan secde etmeyi kabul

etmeyenlerindir» buyurdu.
,n

bn Ebi'd-Dünyâ, Mekâyidu'-eytan’da bildiriyor: bn Ömer der ki: "blis,

Hz. Mûsa ile karlanca: "Ey Musa! Allah seni risaleti için seçmi ve sana

hitab etmitir. Ben tövbe etmek istiyorum. Tövbemi kabul etmesi için

Rabbinin katnda bana efaatçi ol" dedi. Bunun üzerine Hz. Mûsa rabbine

dua etti. Mûsa'ya cevaben denildi ki: "Ey Mûsa! Dileini yerine getirdim."

Sonra Hz. Mûsa iblis’i gördü ve ona: "Âdem'in mezanna secde etmen

emredildi. Ancak böyle yaparsan tövben kabul edilecek" dedi. blis,

büyüklenip öfkelendi ve dedi ki: "Diriyken ona secde etmedim. imdi ölüyken

mi edeceim?" Sonra blis ekledi: "Ey Mûsa! Bana Rabbin katnda efaatçi

olduun için bende bir hakkn var. Beni u üç eyde hatrla ki, kii bunlarda

mutlak helak oldu: Öfkelendiin zaman beni hatrla ki, o zaman ilhamm

kalbinde, gözlerim gözünde olur ve kan gibi içinde dolarm. Asker olarak

savaa gidecein zaman beni hatrla. O zaman Âdemoluna gelir ve ona

çocuunu, karsn ve ailesini hatrlatrm ki, bunun üzerine savaa gitmekten

vazgeçer. Ayrca sana mahrem olmayan biriyle oturmaktan sakn. Çünkü ben

onun sana elçisi senin de ona elçisi olurum."

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Enes öyle der: “Hz. Nûh gemiye bindii

zaman blis geldi. Hz. Nûh: "Sen kimsin?" diye sorunca, iblis: "Ben blisim"

cevabn verdi. Hz. Nûh: "Neden geldin?” diye sorunca ise blis: "Rabbine,

tövbemin kabul edilip edilmeyeceini sorman için geldim" karln verdi.

Bunun üzerine Allah, Hz. Nuh'a, "Eer blis, Âdem'in kabrine gidip secde

ederse tövbesi kabul edilir" diye vahyetti. blis: "Ben ona diriyken secde

etmedim, ölüyken mi secde edeceim" deyip secde etmeyi reddederek

kâfirlerden oldu."

bnu'l-Münzir, Mücâhid tarikiyle, Cünâde b. Ebî Ümeyye'nin öyle dediini

bildirir: "lk ilenen günah kskançlkt. Allah, blis'in Âdem'e secde etmesini

emredince, blis Âdem'i kskanp bu kskançl kendisini günah ilemeye itti
”

1 Muhammed b. Kasr, Tuzun Kudru’s-Salât (318).
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bn Ebî Hatim, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’den bildiriyor: “Allah, küfür

ve dalalet içinde olmas için blis’i yaratt; ama blis meleklerin iledii

amelleri yapt. Sonunda ise ilk yaratl haline dönüp küfre girdi. Bu konuda

Allah: "... böylece kâfirlerden oldu" buyurmaktadr.’'
1

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs, “...böylece kâfirlerden

oldu" ayetini açklarken öyle dedi: "Allah, blis'i man etmeye gücü

yetmeyecek ekilde kafir yapt."

Sj UüL lAij 4u iSj LJl L-j'jj iJ ySÎL; Uîj

Â-J&l ^ SjiJjl .Â IfcS

"«Ey Âdem] Ein ve sen Cennette kal, orada olandan

istediiniz yerde bol bol yiyin, yalnz u aaca yaklamayn;
yoksa zalimlerden olursunuz» dedik." (Bakara Sur. 35)

Taberânî, Ebu’-eyh, el-Azame’de ve bn Merdûye, Ebû Zer’den bildiriyor:

Ebû Zer: “Ey Allah’n Resulü! Âdem, peygamber miydi?" diye sorunca, Hz.

Peygamber (sallailahu aleyhi vEseilem): "Evet, kendisine resul olan peygamberlerdendi.

Allah onunla bizzat konumu ve: "Ey Adem! Ein ve sen Cennette kal..."
2

buyurmutur" karln verdi.3

Ibr Ebî eybe ve Taberânî bildiriyor: Ebû Zer der ki; Resûlullah’a (sallailahu aleyhi

vESEllem): “Ey Allah’n Resûlü! Peygamberlerin ilki kimdir?" diye sorduumda,

Hz. Peygamber (alaleha aleyhi vesellem):
"
Âdem'dir

" cevabn verdi. Ben: “O

peygamber miydi?" diye sorduumda ise Resûlullah (saiiaiMu aleyhi vesellem): "Evet,

Allah'n kendisiyle bizzat konutuu peygamberlerdendir" buyurdu. Ben,

“Sonra kim?" diye sorunca ise Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem): "Ondan sonraki

peygamber Nuh'tur ve ikisi arasnda on nesil vardr
"
buyurdu/

Ahmed, Buhârî, Tarih'te, Bezzâr ve Buhârî, uabu'l-îman'dz bildiriyor:

Resûlullah’a (sallailahu aleyhi vesellem): “Ey Allah’n Resûlü! Peygamberlerin ilki kimdir?”

’ bn Ebî Hatim 1/85 (368).

J Bakara Sur. 35
3 Taberânî, el-tvsat (7335) ve Ebu-cyh (1U28). Heysemî, Mecmau z-Zevâid'de (8/198)

der ki: Ravilerden Mes'ûdî âhir ömründe ezberi bozulan biridir.

A bn Ebî eybe (14/116) ve Taberânî, M. el-Evsat (4721). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de

(1/197, 8/198) der ki: "Ravilerden bn Lehîa zayftr."
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diye sorduumda, Hz. Peygamber (saUaiiahu aiayhi veseiiem): "Âdem'dir" cevabn verdi.

Ben: “Ey Allah'n Resûlü! O peygamber miydi?" diye sorduumda ise

Resûlullah (saSailshu aleyhi ««M: "Evet, Allah'n kendisiyle bizzat konutu fu

peygamberlerdendir " buyurdu. Ben, “Mürsel olan peygamberler kaç kiiydi?"

diye sorunca ise Resûlullah (nUaUahu ieytu «selim): "Toplam üç yüz on be kii"

cevabn verdi.'

Abd b. Humeyd ve el-Âcurrî, el-Erbaîn’de bildiriyor: Ebû Zer der ki:

Resûlullah'alsaiiaiBhü aleyhi veseliem): “Ey Allah'n Resûlü! Peygamberlerin ilki kimdir?"

diye sorduumda, Hz. Peygamber (uMUu aleyhi «selimi: "Âdem'dir" cevabn verdi.

Ben: “Ey Allah'n Resûlü! O, resul olan peygamberlerden miydi?" diye

sorduumda ise Resûlullah (uiiaflahu aleyhi «nüm): "Evet, Allah onu kendi eliyle

yaratt ve ruhundan üfleyip (meleklerin secde etmesini emrederek) kble yapn"

cevabn verdi.

bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâ ve s-

S/af’ta, Ebû Umâme el-Bâhilî’den bildiriyor: Bir adam: “Ey Allah’n Resûlü!

Âdem peygamber miydi?” diye sorunca, Hz. Peygamber (saUiatu aleyh «selim}:

“Evet, Allah'n kendisiyle bizzat konutuu peygamberlerdendir" buyurdu.

Adam: “Âdem ile Nûh arasnda ne kadar zaman var?” diye sorunca, Allah’n

Resûlü (sBBiishu aleyhi «srilem): "On nesil" cevabn verdi. Adam: “Nûh ile brâhim

arasnda ne kadar zaman var?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sailattshu aleyhi veseiie-n):

"On nesil" cevabn verdi. Adam: “Ey Allah'n Resûlü! Peygamberlerin says

kaçtr?" diye sorunca, Resûlullah (sdOnh aleyh veseHm): "Yüz yirmi dört bin kiidir"

karln verdi. Adam: “Bunlar içindeki resuller kaç kiiydi?" diye sorunca ise

Hz. Peygamber [saiiaiwu aleyhi »eseiiam): “Toplam üç yüz on be kii" karln verdi .

1

Ahmed, bnu’l-Münzir, Taberânî ve ibn Merdûye, Ebû Umâme'den

bildiriyor: Ebû Zer, Resûlullah’a (sslldhhu aleyhi tesellin): “Ey Allah’n peygamberi! ilk

peygamber kimdir?" diye sorunca, Hz. Peygamber iaftaiiahu aleyhi vaden):

"Âdem’dir" cevabn verdi. Ebû Zer: "Âdem peygamber miydi?" diye sorunca

ise Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vasaiiem): “Evet, Allah'n kendisiyle bizzat konutuu

peygamberlerdendir. Allah onu kendi eliyle yaratt, sonra ruhundan üfledi,

1 Ahmed 35/435 (21552), Buhârî (1/29), Bezzâr (4034) ve Beyhakî (3576). Müsnedin

muhakkikleri isnâdmm zayf olduunu söyledi.

J bn Hibbân (6190), Taberânî (7545), Hâkim (2/262) sahih olduunu söyledi, Beyhakî

(440). Heysemi, Mecmau'z-Zevâid’de (1/159) der ki: hadisin medan Ali b. Yezîd'e aittir ve

o da zayftr.
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sonra ona : «Ey Adem! Sen kblesin» buyurdu" cevabn verdi. Ebu Zer:

“Peygamberlerin says kaçtr?" diye sorunca, Allah'n Resûlü (»labhu aleyhi vbmiimi):

"Yüz yirmi dört bin kiidir. Bunlarn içindeki resuller; toplam üç yüz on be
kiidir" karln verdi .

1

bn Ebi’d-Dünyâ, Kitabu'-ükü/de, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’da,

Beyhakî, uabu'l-îman’da ve bn Asâkir, Tarih'te, Hasan(- Basrî)’den

bildiriyor Hz. Musa: “Ey Rabbim! Âdem, kendisine yaptklarnn ükrünü nasl

ödeyebilir? Onu kendi elinle yarattn, ruhundan üfledin, Cennetine koydun ve

meleklere, kendisine secde etmesini emrettin" deyince, Allah öyle buyurdu:

“Ey Mûsa! Bunlarn Benden olduunu bildi ve Bana hamdetti. Böyle yapmas

onun için yaptklanmn ükrüdür."2

bn Ebî Hâtim bildiriyor: Ebu’l-Âliye der ki: “Allah, Âdem'i Cuma günü

yaratt, Cuma günü Cennete koydu ve onu Firdevs Cennetlerine yerletirdi ." 3

Abd b. Humeyd ve Hâkim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: “Âdem'in

Cennette kald süre, sadece ikindi namazndan günein batna kadar olan

süredir."
4

Abdürrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Merdûye, Beyhakî, el~Esma ve's-Sfât’ta

ve bn Asâkir bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Allah, Âdem’i yerin üstündeki

topraktan, Cuma günü ikindiden sonra yaratt ve adn Âdem koydu. Sonra

Âdem verdii ahdi unutunca, Allah onun ismini nsan koydu. Vallahi! O gün,

güne batmadan Âdem Cennetten yeryüzüne indirildi."
5

Firyâbî, Ahmed, Zühd’de, Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir bildiriyor:

Hasan(- Basrî) der ki: “Âdem, Cennette sadece gündüz vakti bir saat kald. O
zaman dilimi, dünya zamanyla otuz üç senedir."6

Ahmed, ZûTd'de, Saîd b. Cübeyr’den bildiriyor: "Âdem'in Cennette kald
süre, sadece öle ile ikindi arasndaki zaman kadardr."7

’ Ahmed 36/618 (22288), Taberânî (7871), bn Kesir, Te/sVde (3/312) geçtii üzere bn
Merdûye. Müsned'in muhakkikleri hadisin isnadnn çok zayf olduunu söyledi.

2 bn Ebi’d-Dünyâ (12), Beyhakî (4437) lafiz ikisinindir. bn Asâkir (7/452).

} bn Ebî Hatim 1/85 (371).

4 Hâkim (2/542) hadisin sahih olduunu söyledi.

5 Abdürrezzâk (1/43), Beyhakî (816, 817) ve bn Asâkir (7/375, 376, 387).
6 Ahmed (sh. 47).

7 Ahmed (sh. 47).
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Abdullah, Müsned’in zevaidi olarak Mûsa b. Ukbe’den bildiriyor “Âdem

Cennette gündüzün dörtte biri kadar bir müddet kald. Bu da iki buçuk saat

eder. Bu da dünya zamanyla iki yüz elli senedir. Âdem, Cennetten çkarld

için yüz sene alad."

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât'ta ve bn Asâkir,

Süddî'nin tarikiyle, Ebû Mâlik ve Ebû Sâlih’ten onlar da bn Abbâs ve

Murre'den bildirir: bn Mes'ûd ve sahabeden bazlar der ki: “Âdem Cennete

konulduu zaman orada tek bana yürüyordu ve onunla sükûn bulup

yalnuzlktan kurtulaca ei yoktu. Âdem Cennette, kendisiyle beraber

olacak bir ei olmakszn yalnz bana dolayordu. Bir zaman uykuya dald.

Sonra uyandnda baucunda bir kadn oturduunu gördü. Allah o kadn

Âdemin kaburgasndan yaratmt. Âdem kadna: “Sen kimsin?" diye sorunca,

o: “Ben bir kadnm" cevabn verdi. Âdem: "Niçin yaratldn?” diye sorunca

ise kadn: “Sen benimle birlikte yaayasn diye" dedi. Melekler Âdem'in

bilgisinin ne kadar olduunu örenmek için: “Ey Âdem! Bunun ad nedir’"

diye sorunca, Âdem: “Havva" cevabn verdi. Melekler: “Neden ona Havva

ad verildi?" diye sorduklarnda ise Âdem: “Çünkü o, diri bir varlktan

yaratld" cevabn verdi. Allah Âdem'e: "Ey Adem, sen ve ein Cennette

kaln ..."
1

buyurdu .”2

Süfyân b. Uyeyne'nin bildirdiine göre Mücahid der ki: “Âdem

uyuduunda, Havva ksa kaburga kemiinden yaratld. Âdem uyanp oru

görünce: “Sen kimsin?" diye sordu. Havva: “Ben Esâ'ym, (yani Süryânice

kadnm)" cevabn verdi."

Buhârî ve Müslim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre, Resûlullah'n Müiiehu alarh

veseüem) öyle buyurduunu nakletmitir: “Kadnlar hakknda birbirinize hayr

tavsiye edin. Kadn, kaburga kemiinden yaratlmtr. Kaburga kemiinin en

eri bölgesi ise, en üst tarafdr. Onu dorultmak istersen krarsn. Eer öylece

brakrsan eri kalr. Kadnlar hakknda birbirinize hayr tavsiye edin
" 3

bn Sa’d ve bn AsâkVin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Havva'ya bu

ismin sebebi, her canlnn annesi olmasdr."4

' Bakara Sur. 35
’ bn Cem 81/548), bn Ebî Hâtûn 1/85 (372), Beyhakî (820) ve bn Asâkir (7/402) Bu

hadis, bn Ebî Hâtim'de, Süddî'nin sözü olarak geçmektedir.

5 Buhârî (3331, 5184, 5185) ve Müslim (1467) az bir metindeki deiiklikle.
4 bn Sa'd (1/39) vebn Asâkir (7/402).
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Ebu’-eyh ve bn Asâkir baka bir kanalla bn Abbâs’tan bildirir: "Kadna

imrâe denmesinin sebebi, (kii anlamna gelen) meriden yaratlm olmasdr.

Havva denmesinin sebebi ise her canlnn annesi olmasdr."1

bn shak b. Bir ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Atâ öyle dedi:

"Melekler Âdem'e secde ettikleri zaman blis ürktü ve kaçmaya balad.

Kaçarken de acaba kendisinden bakas Allah'n bu emrine isyan etti mi diye

arkasna bakyordu. Sonra Allah, Âdem'e: "Ey Âdem! Kalk ve onlara

(meleklere) selam ver" deyince, Âdem kalkp meleklere selam verdi ve onlar

da Âdem'in selamna karlk verdiler. Sonra Âdem gökyüzü meleklerine

gösterildi ve Allah, meleklerine: "Siz ondan daha bilgili olduunuzu iddia

ettiniz. "...Eer sözünüzde samimi iseniz bunlarn isimlerini bana

söyleyin ..."
2
buyurdu. Melekler: "Seni noksanlklardan tenzih ederiz. lim

endendir ve sana aittir, "...senin bize örettiklerinden baka bizim

bilgimiz yoktur../'3 cevabn verdiler. Melekler bunu ikrar edince Allah,

"...Ey Adem onlara isimlerini söyle...'"’ buyurdu. Bunun üzerine Âdem: "Bu

dii devedir, bu erkek devedir, bu srdr, bu yavru devedir, bu koyundur, bu

attr ve bunlarn hepsi Rabbimin yarattklandr" deyip isimleri sayd. Âdem'in

sayd isimlerin hepsi kyamete kadar o eylerin ad olarak kalacaktr. Âdem

önünden geçen her eyi ismiyle çarmaya balad. Sadece en son geçen

eek kalnca, eek Âdem'in ardndan geçti. Âdem onu: "Ey eek" diye

çarnca melekler Âdem'in Allah katnda kendilerinden daha deerli ve bilgili

olduunu anladlar. Sonra Allah, Âdem'e: "Ey Âdem! Cennete gir ve orada

ikramla yaa" buyurunca, Âdem Cennete girdi. Allah, daha Havva domadan

Âdem'e o aac yasaklamt. Âdem Cennette kimseyle beraber olup

yalnzln gideremiyordu ve Cennette kendisine benzeyen kimse yoktu.

Allah onu uyuttu ve Âdem'in bu ilk uykusunda küçük sol kaburga kemiinden

Havva çkarlp yaratld. Bu sebeple kadnn kaburga kemii erkekten bir

fazladr. Âdem uyanp oturduunda, kendisine benzeyen ve beerin en

güzellerinden olan Havva'ya bakt. Allah, Âdem’e her eyin ismini örettii

için melekler gelip kendisini kutladlar ve selam verip: “Ey Âdem! Bu nedir?"

diye sordular. Âdem: "Bu kadndr" cevabn verince, melekler: "smi nedir?”

’ bn Asâkir (69/102).

2
Bakara Sur. 31

3 Bakara Sur. 32
4 Bakara Sur. 33
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diye sordular. Âdem: “Havva" cevabn verince melekler: "Neden adn Havva

koydun” diye sordular. Âdem: “Çünkü bir Hay'dan (diriden) yaratld”

karln verdi. Aralarna Allah’n ruhundan üflendi ve bu sebeple insanlar

arasndaki merhamet ite bu üflemeyle Âdem ile Havva’nn birbirlerine kar
olan merhametleri sebebiyledir.”

1

ibn Ebî Hatim bildiriyor E'as el-Hudânî der ki: “Havva, Cennet

kadnlarmdand ve o kadar berrakt ki, hamile olduu zaman kamndaki

çocuun kadn m, erkek mi olduu görünürdü .” 2

bn Adiy ve bn Asâkir, brâhîm en-Nehaî’nin öyle dediini bildirirler:

“Allah, Âdem'i ve onun için de eini yarattktan sonra yanna bir melek

gönderip eiyle ilikiye girmesi emrini verdi. Âdem bu ii yapp bitirdikten

sonra Havva ona: «Ey Âdem! Bu pek güzel bir eymi. Bunu daha fazla

yapman isterim» dedi.”
3

bn Cerîr ve bn Asâkiriin aktardna göre bn Mes’ûd ve baz sahabeler,

âyette geçen (ijij) kelimesine, "afiyet” manasn vermitir .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs’n, (Hj) kelimesine “yaam bolluu”

manasn verdiini bildirdiler.

5

Yine, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'in, , "...istediiniz yerde bol bol

yiyin..” cümlesine, "Sizin için hesap yoktur” manasn verdiini söylerler.

6

bn Cerîr, bn Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu' eyh ve bn Asâkiriin

bildirdiine göre bn Abbâs, “Allah'n Âdem'e yasaklad aaç, baaktr”

der. Baka bir lafzda “buday” kelimesi gelmitir.

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih öyle

der: “Yüce Allah'n Âdem'e yasaklad aaç, budaydr. Ama Cennetteki bir

1 bn Asâkir (69/102).
1 bn Ebî Hâtim 1/1448 (8277).

3 bn Adiy (7/2607); bn Asâkir (69/109). bn Adiy, hikâyeyi garip buldu. Zehebî ise

Mizân'da (4/450) hikâyenin aslsz olduunu söyledi.

* bn Cerîr (1/550) ve bn Asâkir (7/402) sözü söyleyenlerden birinin de bn Abbâs

olduunu söyledi.

5 bn Cerîr (l/551)ve bn Ebî Hâtim 1/85 (373)
6 bn Cerîr (l/550)ve bn Ebî Hâtim 1/86 (374)

7 bn Cerîr (l/552)ve bn Ebî Hâtim 1/86 (377, 378)
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buday tanesi bir inek böbrei kadardr ve tereyandan daha yumuak

baldan daha tatldr."’

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

Mâlik el-ifârî’nin "...yalnz u aaca yaklamayn..." 1 buyruunda

yasaklanan aacn buday olduunu söyledi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Münzir ve bn Ebt Hâtim’in baka bir kanalla

yaptklar rivayette, bn Abbâs: "Allah'n, Âdem'e yasaklad aaç, üzüm

aacdr" der.

ibn Cerîr de bn Mes’ûd'un ayn eyi söylediini nakleder .

4

Vekî, bn Sa’d, bn Cerîr ve Ebu'-eyh naklediyorlar Ca'de b. Hubeyre:

"Allah’n, Âdem’i imtihan ettii aaç, üzüm asmasdr. Ondan sonra da olu

için fitne sebebi olmutur. Âdem’in yedii yasaklanm ey de üzümdür"

demitir.
5

bn Cerîr öyle der: bn Abbâs bu aacn badem aac olduunu söyledi.

Derim ki: Eski nüshada da bu böyledir. Bana göre "Kerm (üzüm) kelimesi”

eski nüshada yanllkla "Levz” olarak yazlmtr.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre, Mücâhid: "...yalnz u aaca

yaklamayn..."6 buyruundaki aaç incir aacdr" demitir.

bn Cerîr de baz sahabenin, bu aaç için, incir aac, dediini söyler .

7

bn Ebî Hâtim, Katâde'nin bu aaç için incir aac dediini bildirir.

8

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh naklediyor: Ebû Mâlik "...yalnz u aaca

yaklamayn..."9 ayetinde kastedilen aacn hurma aac olduunu söyler .’
0

’ bn Cerîr (l/553)ve bn Ebî Hâtim 1/86 (378)
1
Bakara Sur. 35

J bn Cerîr (l/554)ve bn Ebî Hâtim 1/86 (376)
4 bn Cerîr (1/554)

5 bn Sa'd (1/34) "Âdem'in yedii ey üzümdü" cümlesinin dndaki bölümü. bn
Cerîr (5/555, 556)

6
Bakara Sur. 35

7 fon Cerîr (1/556)
8 bn Ebî Hâtim (1/86 (379)

9 Bakara Sur. 35
10 bn Ebî Hâtim (1/86 (380)
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Ebu'-eyh, Yezîd b. Abdillah b. Sakît'in bu aacn turunç aac olduunu

söylediini nakleder.

Ahmed, Zühd'de, u'ayb el-Cubâî'nin öyle dediini bildirir: “Allah'n,

Âdem ve Hanmna yasaklad aaç; budaya benzeyen “Ra'a” adnda bir

aaçt. Cennetteki elbiseleri de nurdand.”

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebû'l-Âliye'nin öyle dediini naklederler: “O

aaçtan yiyen kiinin tuvalet ihtiyac da olurdu. Oysa Cennette öylesi bir

ihtiyaçtan söz edilemez .”
1

bn Ebî Hâtim, Katâde'nin, “...yalnz u aaca yaklamayn ..."
2
ayetiyle

ilgili olarak öyle dediini bildirirler: “Allah, daha önce melekleri snad gibi;

Âdem'i de snad. Yaratlan her ey snanr. Allah, yarattklar içinde itaatle

snamad hiçbir ey brakmamtr. Bu snama, Âdem yasaklanan eyi

ileyene kadar devam etti.”

Abd b. Humeyd'in aktardna göre, Katâde öyle demitir: “Yüce Allah

Âdem'i Cennete koyup dilediini yemekte serbest brakt. Ancak bir aaçtan

yemesini yasaklad. Bu aaç, durmadan Âdem için bir snanma vesilesi oldu.

Sonunda Âdem ondan yiyince; çirkin yerleri kendisine göründü. Daha önce

bunlar görmemiti. Böylece Cenab Hak, onu Cennetten (yeryüzüne)

indirdi.”

Ijk.âl liLij lîliT LL« L$p jUaiiJI L*£JjU

&r Jj e&i^ j fr

"eytan oradan ikisinin de ayan kaydrtt, onlan

bulunduktan yerden çkard, onlara «Birbirinize düman
olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleip

geçineceksiniz» dedik." (Bakara Sur. 36)

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

“...ayan kaydrtt ..."3 sözünün mânâsnn onlar azdrmak olduunu

1 bn Ebî Hâtim (1/87 (381), 5/1449 (8284)

2
Bakara Sur. 35

3 Bakara Sur. 36
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söyledi.'

bn Ebî Hâtim’in naklettiine göre Âsim b. Behdele: "...ayan

kaydrtt ..."
2 sözünün manasnn doru yoldan ayrmak olduunu söyledi .

3

bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte bildiriyor: A'me der ki: "Bakara Sûresindeki

(uiîjts) kelimesi, bizim kraatimizde, (j-^s) eklindedir.”4

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Mes’ûd ve sahabenin bazlarndan

bildiriyor: Allah, Âdem'e: "...Sen ve ein (Havva) Cennette kaln ..."5

buyurduu zaman, blis, onlarn yanna Cennete girmek istedi. Cennet

bekçileri girmesine engel olunca (o zaman) dört ayakl bir deve gibi ve

hayvanlarn en güzeli olan ylann yanna gitti ve aznda onu Âdem’in yanna

götürmesini istedi. Ylan, blis'i azna koyup Cennet bekçilerinin yanndan

geçerek, Allah'n takdiriyle bekçilerden habersiz blis’i Cennete soktu. blis,

ylann azndan Âdem ile konutu; ama Âdem onu dinlemedi. Bunun üzerine

ylann azndan çkp: "...Ey Âdem! Sana ebedîlik aacm ve sonu gelmez

bir saltanat göstereyim mi?"
&
deyip yeminler ederek: "...Ben gerçekten

size öüt verenlerdenim ..."7 dedi. Âdem aaçtan yemeyi kabul etmeyince

Havva yaklap aaçtan yedi, sonra da: "Ey Âdem ye. Ben yedim, hiçbir zaran

olmad” dedi. Âdem aaçtan yiyince "...Aacn meyvesini tattklarnda ayp

yerleri kendilerine göründü. Ve Cennet yapraklarndan üzerlerini örtmeye

baladlar..." (AVâf Sur. 2J)
8

Abdürrezzâk ve bn Cerîr, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: “Allah'n

düman blis, Âdem ile konumak için bütün hayvanlara kendisini Cennete

sokmalann teklif etti; ama bütün hayvanlar bu teklifi reddettiler. Sonunda

ylan ile konuup: "Âdemoullanna kar seni korurum. Eer beni Cennete

sokarsan benim korumam altnda olursun” dedi. Ylan onu iki az dii arasnda

tayp Cennete girdi ve iblis, Âdem ile ylann azndan konutu. Daha önce

ylann giyecei vard ve dört ayaklyd. Allah ondan giysilerini çkanp kam

’ bn Cerîr (1/560) ve bn Ebî Hatim 1/87 (386).
1
Bakara Sur. 36

5 bn Ebî Hatim 1/87 (383).

4 bn Ebî Dâvûd (sh. 57).

* Bakara Sur. 35
6 Tâha Sur. 120

7 A'râf Sur. 21

8 bn Cerîr (1/563).
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üzerine yürütmeye balad.” bn Abbâs ekledi: “Ylan bulduunuz yerde

öldürünüz. Allah’n düman blisin ona vermi olduu koruma sözünü

bozun.”’

Süfyân b. Uyeyne, Abdürrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Asâkir, Tarih'te

bildirir: bn Abbâs der ki: Allah'n, Âdem'e ve zevcesine yasaklad aaç,

buday baa idi. Ondan yediklerinde, “...ayp yerleri kendilerine

göründü ..."

1

Onlar için çirkin yerlerini kapatacak azalan trnaklan idi. Bunun

üzerine, "... Cennet yapraklarndan üzerlerini örtmeye baladlar..."3

Kopardklan yaprak incir yaprayd. ncir yapraklann birbirlerine yaptnp

ayplann örtmeye çaltlar. Âdem, Cennette kaçmaya balaynca Cennet

agaçlanndan birisi bandan tutu ve Rabbi ona: “Ey Âdem! Benden mi

kaçyorsun?” diye sordu. Âdem: "Hayr ey Rabbim, ama Senden utanyorum”

cevabn verince, Allah: “Sana Cennette verdiim ve mübah kldm yetmedi

mi de yasak aaçtan yedin?” diye sordu. Âdem: “Evet ey Rabbim yetti; ama

zzetine yemin ederim ki, Senin adna, hiç kimsenin yalan yere yemin

edeceini bilmiyordum” cevabn verdi. Bunun üzerine Allah: “zzetime

yemin ederim ki, seni yeryüzüne indireceim, orada ancak zahmet çekerek

hayatn sürdürebileceksin Âdem ile Havva Cennetten yeryüzüne indirildiler,

Cennette bolluk içinde zahmetsiz yerken, zahmet çekmeden ne yemek, ne

de içecek bulunamayan yeryüzüne indirildiler. Âdem'e demircilik öretildi ve

çiftçilik yapmas emredildi. Âdem ekip sulad, hasat vakti biçip öüterek

taneyi ayrmak için savurdu, sonra öüttü, sonra piirip böylece yiyebîldi. Hz.

Âdem, yiyecei nzk elde etmek için çok zahmet çekmeye balamt. Âdem

Cennetten yeryüzüne indirildii zaman hiç kimsenin alayamayaca kadar

çok alad. Eer Dâvud'un günahndan dolay alamas, Yâkub'un oluna

alamas, Âdem'in olunun kardeini öldürdüü zaman duyduu pimanlk

sebebiyle alamas ve yeryüzündeki herkesin alamas bir araya getirilse,

Âdem'in, günah için alamasna denk gelmezdi .

4

bn Asâkiriin bildirdiine göre Abdulaziz b. Umeyr der ki: Allah, Âdem'e:

“Benim civarmdan çk, zzetime yemin olsun ki, Bana isyan eden kii benim

civanmda olamaz. Ey Cibril! Âdem’i, yumuak olmayan bir ekilde Cennetten

1 bn Cerir (1/566).

2
A'râf Sur. 22

3 A'râfSur.22
4 bn Asâkir (7/403) Abdürrezzâk tarikiyle Süfyân’dan.
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çkar” buyurunca, Cibril, Âdem'i çkarmak için elinden tuttu .

1

bn shâk, el-Mübtedâ’da, bn Sa'd, Ahmed, Zühd’de, Abd b. Humeyd, bn

Ebi'd-Dünyâ, et-Tevbe’âe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye

ve Beyhakî, el-Ba's’ta, Ubey b. Ka'b’dan, Resûlullah'n (saiiaiiahu siryt» «»tem) öyle

buyurduunu nakleder: "Âdem, uzun boyluydu. Sanki uzun bir hurma aan
gibi altm arn boyunda ve bandaki saçlar çoktu. Hatay ilediinde ayp

yerleri ortaya çkt. Daha önce ayp yerlerini görmezdi. Ayp yerleri ortaya

çknca Cennette koarak kaçmaya balaynca bir aaca takld ve kâkülleri aaca

takld. Âdem aaca: "Beni brak" deyince, aaç: "Ben seni brakmam"

karln verdi. Rabbi kendisine: "Ey Âdem! Benden mi kaçyorsun ?" diye

sorunca Âdem: "Ey Rabbim! Senden utanyorum" cevabn verdi. Allah: "Ey

Âdem! Civarmdan çk. zzetime yemin ederim ki, ben, bana isyan edenle

beraber olmam. Eer senin gibilerinden yeryüzü dolusunca yaratsam ve Bana

isyan etseler, onlar asilerin yurdunda ikamet ettirirdim" buyurdu. Bunun

üzerine Âdem: "Eer tövbe edip piman olursam tövbemi kabul eder misin?"

diye sorunca, Yüce Allah: "Kabul ederim ey Âdem" cevabn verdi."
2

bn Asâkir, Enes'ten ayn rivayette bulunmutur.
3

bn Menî, bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu'l-Bukâ’da, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, el-

Azame’de, Hâkim, Beyhakî, uabu'l-îman’da ve bn Asâkir, bn Abbâs'tan

bildiriyor: Allah, Âdem’e: "Ey Âdem! Neden yasakladm aaçtan yedin?”

diye sorunca, Âdem: "Ey Rabbim! Havva bana o aac güzel gösterdi”

cevabn verdi. Allah: "Onu, zorluk çekerek hamile kalmak, zorluk çekerek

dourmak, her ay iki defa kana bulamak (adet görme) ile cezalandrdm”

buyurdu. Havva o anda feryad edince, "Sen ve kzlann feryad edin” denildi .

4

Dârakutnî, el-Efrâd’da ve bn Asâkir, Ömer b. el-Hattâb’dan, Resûlullah'n

(sBlalBtM aleyh vBsgflam) öyle buyurduunu nakleder: "Havva adet olduu zaman

Allah Cibril'i ona gönderdi. Havva, Allah’a: «Benden bilmediim ekilde bir

kan geldi» diye seslenince, Allah: « Senden ve zürriyetinden kan getireceim ve

1 bn Asâkir (7/406).
2 bn Sa'd (1/31), Ahmed (sh. 48), bn Ebi’d-Dünyâ, er-Rikkatu ve’t-Bukâ (304), bn Ebî

Hâtim 1/87, 88, 90(388, 389, 406), 5/1451, 1452 (8299), Hâkim (2/262, sahih olduunu
söyledi) ve Beyhakî (193) bazlan hadisi muhtasar olarak rivayet etti.

3 bn Asâkir (7/404).

* el-Metdlibu't-ÂUye'de (237) geçtii üzere bn Menî, bn Ebi'd-Dünyâ (307), Ebu'-

eyh (1060), Hâkim (2/381, hadisin sahih dolduunu söyledi) ve bn Asâkir (69/108).
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bunu size kefaret ve temizlenmenize sebep sayacam » buyurdu."'

Buhâri ve Hâkim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre, Hz. Peygamber'in (niuiahu

aieyii metan) öyle buyurduunu nakleden "Eer srailoullan olmasayd et

kokmazd. Havva olmasayd, hiçbir kadn kocasna ihanet etmezdi."
2

Buhâri, Delâil’de, Hatîb, Tarih’te, Deylemî, Müsned el-Firdevs’te ve bn

Asâkir zayf senetle, bn Ömer'den, Resûlullah'n isaiyiahu aleyhi mellen) öyle

buyurduunu nakleder: "Ben, iki hasletle Âdem'den üstün tutuldum. Benim

eytanm kâfirdi, Allah bana yardm etti ve eytanm Müslüman oldu. Bütün

zevcelerim benim yardmcmdr. Âdem'in eytan kâfirdi ve Âdem o günah

ilerken hanm eytana yardma oldu.
"3

ibn Asâkir, ayn hadisi Ebû Hureyre'den merfu olarak rivayet eti.

bn Asâkir bildiriyor Abdurrahman b. Zeyd der ki: “Âdem, Hz.

Muhammed'i Matiatu aleyh veseUem) zikredip: “Olum olan deve sahibinin benden

üstün tutulmasnn en büyük sebebi, zevcesinin ona dininde yardmc

olmasdr. Benim zevcem ise günah ilememde bana yardmc olmutur"

dedi."4

Buhâri, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, fbn Ebî Hatim, el-

Âcurrî, e-erîa’da ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifâfta, Ebû Hureyre'den,

Resûlullah'n Matahu aleyhi metan) öyle buyurduunu nakleder. "Âdem ve Musa

karlkl münakaa ettiler. Musa dedi ki: «Sen, insanlar saptrp Cennet'ten

çkarlmalarna sebep Âdem'sin » deyince, Âdem: «Sen de, Allah'n kendisine

her türlü ilmi verdii ve risaletiyle seçtii Musa msn?» diye sordu. Hz. Mûsu:

«Evet» cevabn verince, Âdem: «Ben yaratlmadan önce benim için takdir

edilen bir ey sebebiyle mi beni knyorsun ?» dedi.
" 5

Abd b. Humeyd, Müsned’de ve bn Merdûye bildiriyor: Ebû Saîd el-Hudri

Hz. Peygamber'in (ssMlshu aleyhi vesaiiem) öyle buyurduunu nakleder: “Âdem ve

’ bn Asâkir (69/108).

1 Buhâri (3330) ve Hâkim (4/175).

5 Beyhakî (5/488), Hatîb (3/331), Deylemî (4308) ve bn Asâkir (69/108, Ebû

Hureyre'den). Zehcbî, Mizânu'l-tidâl'de (4/59) der ki: "Bu hadis batldr." Elbâni.

Silsiletu'd-Daîfe'de (1100) hadisin uydurma olduunu söyledi.

4 bn Asâkir (69/108).

1 Buhârî (6614), Müslim (2652), Ebû Dâvûd (4701), Tirmizî (2134), Nesâî, e-Kübrâ

(10985, 11186, 11187), bn Mâce (80),bn Kesîr, Tefsir'de (5/609) geçtii üzere bn Ebî

Hatim, el-Âcurrî (355, 356, 357) ve Beyhakî (686, 687).



Âyet: 36 • Hz. Âdem 243

Mûsa karlkl münakaa ettiler. Musa dedi ki: «Sen, Allah'n kendi eliyle

yaratt. Cennetine koyduu ve melekleri sana secde ettirdii kiisin. Buna

ramen zürriyetinin Cennet'ten çkarlmalarna ve saptmalarna sebep oldun»

deyince, Âdem : « Sen de, Allah’n kendisiyle konumak için seçtii ve risaletini

Musa’sn » karln verdi.. Hz. Musa: «Evet» cevabn verince, Âdem: «Ben

yaratlmadan önce benim için takdir edilen bir ey sebebiyle mi beni

knyorsun?» dedi. Bu sözleriyle Âdem, Musa'ya galip geldi. Âdem, Musa'ya

galip geldi.

"

1

Ebû Dâvûd, el-Âcurrî, e-erîa’da ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Ömer b.

el-Hattâb'dan, Resûlullah'n (sdiaiahu veseliem) öyle buyurduunu nakleder:

"Musa: «Ey Rabbim! Bize, bizi ve kendisini Cennetten çkaran Âdem'i göster»

deyince, Allah Âdem'i ona gösterdi. Hz. Mûsa: «Sen bizim babamz (olan)

Âdem misin?» diye sorunca, Âdem: «Evet» cevabn verdi. Bunun üzerine Hz.

Mûsa: «Sen, Allah' tn kendi ruhundan üfürdüü ve isimlerin hepsini örettii,

meleklere (secde etmelerini) emredip de onlarn secde ettii Âdem deil misin?»

diye sorunca, Âdem: «Evet» cevabn verdi. Hz. Mûsa: «Bizi ve kendini

Cennetten çkarmana seni zorlayan sebep ne idi?» diye sorunca, Âdem: «Sen

kimsin?» dedi. Hz. Mûsa: «Ben Musa'ym» cevabn verince, Âdem: «Sen

srailoullarnn peygamberlerinden, Allah'n araya kendi yaratklarndan, bir

elçi koymakszn kendisiyle perde arkasndan konutuu peygamber deil

misin?» diye sordu. Mûsa: «Evet!» cevabn verince, Âdem: «Sen bunun ben

yaratlmadan önce Allah'n Kitabnda daha önceden takdir edilmi olduuna

dair bir bilgiyi sana gelen vahiyler arasnda bulmadn m?» diye sordu. Mûsa:

«Evet» karlm verince, Âdem: «öyleyse hakkmda daha önceden Allah'n

takdir edilmi hükmü bulunan birey hususunda beni nasl knarsn?» dedi."

Allah'n Resûlii [saNU eleyin veseliem} sözlerine devam ederek: "Âdem, Musa'ya

galib geldi. Âdem, Musa'ya galib geldi” buyurdu.
2

Nesâî, Ebû Ya’lâ, Taberânî ve el-Âcurrî’nin, Cündüb el-Becelî’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sdiaiiahu aleyhi veseliem) öyle buyurdu: "Âdem ve

Mûsa karlkl münakaa ettiler. Mûsa dedi ki: «Sen, Allah'n kendi eliyle

yaratt, ruhundan üfürdüü, meleklere (secde etmelerini) emredip de onlarn

secde ettii. Cennetine koyduu kii olmana ramen hatay iledin ve

' Abd b. Humeyd, el-Muntehab (947).
1
Ebû Dâvûd (4702), el-Âcurrî (185, 682 ve Buhârî (421). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da

(1702) sahih olduunu söyledi.
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çocuklarnn Cennetten çkmalarna sebep oldun" deyince, Âdem: "Sen,

Allah'n risaletle görevlendirdii ve kendisiyle konutuu, Tevrat' verdii,

seninle konumak için Kendisine yaklatrd kiisin, söyle bakalm: Ben mi

eskiyim, yoksa Tevrat m?" karln verdi." Sonra Resûlullah (dbHu aleyh meiini:

"Âdem, Musa'ya galib geldi. Âdem, Musa'ya galib geldi" buyurdu .

1

Ebû Bekr e-âfiî'nin, el-ayIâniyyâtJ
ta Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saMluhu derh reselimi) öyle buyurdu: “Âdem ve Mûsa karlkl münakaa

ettiler. Musa: «Sen, Allah'n kendi eliyle yaratt ve meleklere (secde

etmelerini) emredip de onlarn secde ettii kii olmana ramen hatay iledin ve

Cennetten çkarlmana sebep oldun» deyince, Âdem: «Sen de, Allah'n kendisini

risaletle görevlendirdii, Tevrat' indirdii ve bizzat konutuu Musa'sn.

Benim hatam, yaratlmadan ne kadar zaman önce takdir edilmiti!» cevabn

verdi.

"

Sonra Resûlullah (sdbllhu aleyhi «sbIM: "Âdem, Musa 1

ya galib geldi (hakl çkt)
''

buyurdu.

bnu’n-Neccâr, Tarih’te, bn Ömer'den, Hz. Peygamber (sBiiaiiahu aleyhi melim)

öyle buyurduunu nakleder: "Âdem ve Musa karlatlar ve Musa: «Sen.

Allah'n kendi eliyle yaratt ve meleklere (secde etmelerini) emredip de onlarn

secde ettii ve Cennetine koyduu kiisin, sonra sen bizim Cennetten

çkmamza sebep oldun» dedi. Âdem: «Sen de, Allah'n kendisini risaletle

görevlendirdii, seninle konumak için Kendisine yaklatrd ve Tevrat'

indirdii kiisin. Sana bunlar verenin hakk için soruyorum, sence ilediim

hata ben yaratlmadan ne kadar önce benim için takdir edildi?» diye sorunca.

Musa: «Tevrat'ta gördüüme göre yaratlmadan bin yl önce» cevabn verdi

Böylece Âdem, Musa'ya galib geldi. Musa'ya galib geldi. Mûsa'ya galib

geldi.
"2

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

göre bn Abbâs: "...Birbirinize düman olarak inin, yeryüzünde bir müddet

için yerleip geçineceksiniz, dedik" 5 ayetini açklarken öyle dedi:

’ Nesâî, el-Kübrâ (338, 11318), Ebû Ya'lâ (1528), Taberânî (1663( ve cl-Âcurri (683). Bu

rivayet Taberâî'de, Ebû Hureyre'in hadisiyle birletirilerek verilmitir. I Ieysemî,

Mecmau 'z-Zevâid'de (7/191) derki: "Hadisin ravileri Sahîh'in ravileridir."

1 bnu'n-Neccâr (16/338).

3 Bakara Sur 36
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Birbirlerine düman olarak indirilenler, Âdem, Havva, blis ve ylandr.

Yerleilecek yer kabirler, müddet ise hayat boyu demektir.

1

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "...Birbirinize düman olarak

inin...'
,J

ayetini açklarken, "Yeryüzüne indirilenler Âdem, Havva ve

eytandr" demitir.

Ebu’-eyh, Katâde'den, o da Ebû Sâlih’ten bildiriyor: "Yeryüzüne

indirilenler Âdem, Havva ve ylandr."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, yeryüzüne indirilenlerin,

Âdem, Havva ve blis olduunu söylemitir.

bn Cerlr'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Resûlullah’a (sBBlahu elevhi veseüem)

ylanlar öldürmenin hükmü sorulunca, "O ve insan birbirlerine düman olarak

yaratlmtr. Onu gördüünde korkutur, srdnda cann yakar. Ylan

bulduun yerde öldür " cevabn verdi .

3

Ebu’-eyh bildiriyor bn Mes’ûd, "...yeryüzünde bir müddet için

yerleip geçineceksiniz, dedik" ayetini açklarken öyle dedi: "Yerleilecek

yer kabirler, müddet ise kyamet saatine kadardr."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "...yeryüzünde bir müddet

için yerleip geçineceksiniz, dedik" âyetinin manasn açklarken öyle dedi:

"Yerleilecek mekân yerin üstü ve altdr. Belli bir müddetten ise ya Cennete

veya Cehenneme gidene kadar olan zaman kastedilmektedir.”4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Âdem, Mekke ile Taif

arasnda Dahnâ denilen bir yere indirilmitir .

5

bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Ömer der ki: Âdem, Safâ’ya, Havva ise

Merve’ye indirildi.

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Hâkim bildiriyor bn Abbâs der ki: "Allah,

Âdem'i yeryüzüne indirdii zaman Hind'de bir yere indirdi." Bir lafzda ise,

"Hind'de, Dahnâ denilen bir yere indirdi" eklindedir.

1

1 bn Cerîr (1/573, 576, 577) ve bn Ebî Hâtim 1/89, 90, 5/1455, 1456 (398, 403, 8320,

8321,8325).
1
Ballara Sur. 36

3 ibn Cerîr (1/575).

4 bn Ebî Hâtim 1/89, 90, 5/1455, 1456 (400, 404).

5 bn Ebî Hâtim 1/89, 5/1454 (394).

‘ bn Ebî Hâtim 1/88, 5/1454 (392).
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bn Cerîr, Hâkim, Beyhakî, el-Ba's'ta ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Ibn

Addâs, Ali b. Ebî Tâlib’in öyle dediini nakleder: “Yeryüzünün en güzel yeri,

Âdem'in indirildii Hint diyandr. Orann aaçlan kokusunu Cennetten

almtr.''
2

bn Sa'd ve bn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Âdem, Hint

diyanna, Havva ise Cudi'ye indirildi. Onu arad. Cem' denilen yere gelince

orada karsna çkt. Bu sebeple oraya karlamak manasnda olan

Müzdelife denildi. Cem' denilen yerde bir araya geldikleri için de oraya, Dir

araya gelmek manasnda olan Cem' denildi.''
3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Recâ b. Ebî Seleme der ki: “Âdem elleri

dizlerinde, boynunu emi bir ekilde, blis ise parmaklann birbirine geçirmi

ve ban gökyüzüne doru kaldrm bir ekilde yeryüzüne indirildi.”
4

bn Ebî eybe, Musannefte, Humeyd b. Hilâl'den bildiriyor: “Namazda

ellerin böre konmasnn mekruh oluunun sebebi, blis'in yeryüzüne

indirilirken böyle yapmas sebebiyledir.''5

Taberânî, Ebû Nuaym, el-Hilye’de ve bn Asâkir'in Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu ateyhi veseiM öyle buyurdu: “Âdem, Hint

diyanna indirildiinde yalnzlk çekince Cibril inip ezan okuyarak: «Allahu

ekber, Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber. Ehedü en la ilahe illallah,

ehedü en la ilahe illallah. Ehedü enne Muhammeden resulullah, ehedü enne

Muhammeden resulullah» deyince, Âdem: «Bu zkretttin Muhamtmd

kimdir?» diye sordu. Cibril: «Bu, çocuklanndan peygamber olacak son kiidir»

cevabn verdi."
6

bn Ebi'd-Dünyâ, Mekâyîdu'-eytan'da, bnu'l-Münzir ve bn Asâkir'in

bildirdiine göre Câbir b. Abdillah öyle der: “Âdem yere indirildii zaman

Hindistan'a indi. Ba göe kadar yükseliyordu. Yeryüzü Âdem'in arlndan
Rabbine ikâyette bulununca Cebbâr olan Allah Elini Âdem'in bana koydu.

1 bn Cerîr, Tarih (1/121, ondaki lafiz "Dehnâ" eklindedir. bn Ebî Hatim 1/88, 5/1454

(393) ve Hâkim (2/542), hadisin sahih olduunu söyledi.

3 bn Cerîr, Tarih (1/121), Hâkim (2/542, hadisin sahih olduunu söyledi). Beyhad

(197) ve bn Asâkir (7/438).

3 bn Sa'd (1/39) ve bn Asâkir (69/109).

* bn Ebî Hatim 1/88, 5/1454 (391).

5 bn Ebî eybe (2/47).
6
Ebû Nuaym (5/107) ve bn Asâkir (7/437). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'de (403) zayf

olduunu söyledi.
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Bunun üzerine onun boyu yetmi kulaca kadar ksald. Yere indirildii zaman

onunla beraber hurma, turunç ve muz da indirildi. Âdem yere indirildii

zaman öyle dedi: "Rabbim! Aramzda dümanlk kldn o kuluna kar bana

yardm etmezsen onunla ba edemem." Yüce Allah: "Doan her çocuuna

bir melek tayin edeceim" buyurdu. Âdem dedi ki: "Rabbim! Daha fazlasn

ver. Yüce Allah buyurdu ki: "Yaplan kötülüe kar bir kötülük yazar, bir

iyilie kar da onu 10'a veya istediim kadanna katlarm." Âdem dedi ki:

"Rabbim! Daha fazlasn ver.” Allah buyurdu ki: “Ruh bedende olduu

müddetçe, tövbe kaps kula her zaman açk olacaktr." blis: "Rabbim!

Kendisine cömert davrandn kuluna kar bana yardm etmezsen, onu

yenemem" deyince, Yüce Allah: "Onun her çocuu olduunda senin de bir

çocuun olacak" buyurdu. blis dedi ki: "Rabbim! Daha fazlasn ver.” Yüce

Allah buyurdu ki: "Damarlanndaki kan gibi onun içinde dolaacaksn ve

kalplerinde meskenler edineceksin." blis: "Rabbim! Daha fazlasn veri'

deyince Allah: "Onlara atnla ve yürüyerek gelecek, mallarna ve

çocuklarna ortak olacaksn"
1

buyurdu.”
2

bn Sa’d bildiriyor: bn Abbâs der ki: "Allah Âdem'i yaratt zaman,

Âdem'in ba gökyüzüne deiyordu. Allah onun boyunu altm arn

boyunda, yedi arn eninde oluncaya kadar ksaltt."

Taberânî, Abdullah b. Amr'dan öyle bildirir: "Allah, Âdem'i yeryüzüne

indirdii zaman, Hindistan'a indirdi. Âdem'in elinde Cennet agaçlanndan

fidanlar vard ve bunlar yeryüzüne ekti. Âdem'in ayaklan yerde, ba göklere

kadar yetiiyordu ve meleklerin konumasn duyuyordu. Melekleri duymas

yalnzln gideriyordu. Âdem bir defa sklnca yetmi arn boyuna dütü.

Yüce Allah ona: «Sana, meleklerin Ar'mn etrafnda tavaf ettikleri gibi

etrafnda tavaf edilecek bir ev indereceim. Meleklerin, Ar'mn etrafnda

namaz kldklar gibi onun etrafnda namaz klnacak» diye vahyetti. Âdem
eve doru geldi. Att her admda ayak bast yerler köy, admlannn

arasndaki yerler ise geni çöller oldu. Mekke'ye geldiinde safa kapsndan

girip Kâbe'yi tavaf ederek yannda namaz kld, sonra am’a gidip orada vefat

etti.”
3

’ Isrâ Sur. (A
1 bn Asâkir (7/438, 439).

3 Heysemî'nin, Mecmuu z-Zevâid’inde (3/288) geçtii üzere Taberânî rivayet etti ve

Heysem!, ravilerin, Sahîh' in ravLleri olduunu söyledi.
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Ebu'-eyh, el-Azame’de, Mücâhid’den bildiriyor "Âdem yeryüzüne

indirildii zaman, vahi hayvanlar ve yeryuzündekiler onun boyundan

korktular. Bunun üzerine boyu yetmi arn ksaltld.”
1

bn Cerîr, Tarih’te, Beyhakî, uabu'l-îman ’da ve bn Asâkir, bn Abbâs’tan

bildiriyor: “Âdem, çenetten çkt zaman hangi eye urasa kendisine surat

asyordu. Meleklere: «Onu brakn dilediini alsn» denildi. Yeryüzüne indii

zaman Hindistan'a indi. Oradan yürüyerek krk defa hacca gitti .”
2

Saîd b. Mansûr, Atâ b. Ebî Rabâh’n öyle dediini bildirir: "Âdem,

Hindistan’a yannda Cennetten dört çubukla indirildi. Bu çubuklar insanlann

kokusundan faydalandklan çubuklardr. Kâbe'yi de bir inein üzerinde

gelerek tavaf etti.”

bn Ebî Hâtim, Rabî b. Enes'in öyle dediini bildirir: "Âdem, Cennetten

dokuzuncu veya onuncu saatte çkarld. Cennetten çkanlrken yannda

Cennet fidanlanndan bir tane, banda ise Cennet agaçlanndan yaplm bir

taç vard .”3

bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir bildiriyor: Hasan(- Basl) der k: "Âdem,

Hindistan'a, Havva, Cudi'ya, blis, Basra’ya bir kaç mil mesafede olan Desti

Meysân'a, ylan ise tsbehân'a indirildi.”
4

bn Cerîr, Tarih’te, bn Ömer’den bildiriyor Hz. Âdem Hindistan’dayken

Allah ona: "Bu evi (Kabe) tavaf et” diye vahyedince, Âdem de tavaf etti. Her

ayan koyduu yer bir köy, admlannn aras ise geni çöl oldu. Kâbe'ye

vanp tavaf ederek hac menâsikini yerine getirince geri dönmek için yola çkt

ve Mâzimeyn5 denilen yere geldi. Melekler orada kendisini karlayp: “Ey

Âdem! Haccm kabul oldu” dediler. Melekler, bu sözün Âdem'in houna

gittiini görünce: "Ey Âdem! Biz bu hacc, sen yaratlmadan bin yl önce

yaptk” dediler. Bunun üzerine Âdem, yaptnn çok büyütülecek bir ey
olmadn anlad .

6

’ Ebu’-eyh (1036).

* bn Cerîr (1/126) Hacettii bölümü zikretmeden, Beyhakî (3988), bn Asâkir (7/4222)

sadece son ksm.
3 bn Ebî Hâtim 1/88 (390) hadisin sonu: "Cennet yapraklarndan yaplm bir tay"

çekimdedir.
4 bn Ebî Hâtim 1/89, 5/1455 (395).

5 Mekke'de, Me'aru'l-Haram ile Arafat arasnda bir yer.

6 bn Cerîr (1/125).
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âfiî, el-Ûmm’de Beyhakî, ed-DelâiVde ve el-sbehânî, et-Terîb’de,

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildiriyor: “Âdem hac edince melekler

kendisini karlayp: «Ey Âdem! Haccn kabul oldu. Biz senden bin yl önce

haccettik» dediler."’

Hatîb, Tarih’te, aralarnda bilinmeyen bir kiinin olduu bir isnâdla

bildiriyor Yahya b. Eksem, Vâsik'in meclisinde: “Âdem'in ban kim tra

etti?” diye sorunca, fakihler bu soruya cevap veremedi. Vâsik: “Ben size

bunun cevabn verecek kiiyi bulacam" deyip Ali b. Muhammed b. Ali b.

Musa b. Cafer b. Muhammed b. Ali b. el-Hüseyn b. Ali b. Ebî Tâlib'î çard ve

soruyu ona sordu. Ali, öyle cevap verdi: “Babam, dedemden, o da

babasndan, o da dedesinden, Resûlullah’n (saUiahu aleytn vueiM öyle

buyurduunu nakletti:
"
Cibril'e, Cennetten bir yakutla yeryüzüne inmesi

emredildi ve Cibril yakutla inip Âdem'in ban svazlad. Bunun üzerine

Âdem'in bandaki saçlar savruldular ve saçlarn dütüü yerler Harem kabul

edildi."
1

Bezzâr, bn Ebî Hâtim ve Taberânî, Ebû Mûsa el*E’arî'den Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Allah, Âdem'i Cennetten

çkard zaman ona Cennet meyvelerinden azk verdi ve her eyin imalatn

kendisine öretti. Sizin yediiniz meyveler Cennet meyvelerindendir. Ancak,

dünyadaki meyveleri bozulur, ama Cennet meyveleri bozulmaz ."3

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî, el-Ba's'ta ayn hadisi Ebû

Musa'dan onu sözü olarak nakletti.

-1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs öyle dedi: “Âdem,

Cennetten indirildii zaman yannda otuz çeit meyve indirildi. Bunlarn

bazlannn hem çi hem d yenir, bazsnn sadece içi yenip d atlr,

bazsnn ised yenip içi atlr."

bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu'l-Bükâ’da bildiriyor: Ali b. EbîTalha der ki: “Âdem

yeryüzüne indirildii zaman ilk yedii ey armuttur. Büyük abdest bozmak

istedii zaman kadnn doum yaparken çektii sanc gibi sanclannca ne

yapacan bilmeden saa sola gitmeye balad. Sonunda Cibril inip

’ afiî /2/141) ve Beyhakî (2/45).

‘ Hatîb (12/56)

1 Bezzâr (3029), Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de (8/197) geçtii üzere Taberânî.
4 bn Cerîr (1/418), bn Ebî Hâtim 1/92 (418), Hâkim (2/543, hadisin sahih olduunu

söyledi) ve Beyhakî (198).
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çömelerek nasl abdest bozacan gösterince Âdem de böyle yapt ve

ihtiyacn giderdi. Çkardnn kokusunu alnca ise yetmi yl alad."'

Ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Üç ey Âdem ile

beraber indirildi: Örs, kerpeten ve çekiç."

bn Adiyy ve bn Asâkir, Tarih'te zayf isnâdla Selmân'dan Resûlullah'n

{jBieiiahu aleyhi veseiien) öyle buyurduunu nakleder: "Âdem, Hindistan'a

indirildiinde beraberinde örs, kerpeten ve çekiç vard. Havva ise Cudiye

indirildi."
2

bn Asâkir, Câfer b. Muhammed tarikiyle, babasndan, o da dedesinden,

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vtseiten) öyle buyurduunu nakleder. "Allah dünyay

yaratt zaman onda altn ve gümü yaratmamt. Âdem ve Havva’y

yeryüzüne indirdiinde onlarla beraber altn ve gümü indirip onlar Âdem in

çocuklarna yarasnlar diye yeryüzünde deiik yerlere datt. Bunu Âdem in

Havva'ya mehri yapt. Bundan dolay hiç kimse mehir vermeden evlenemez."

bnu’l-Münzir, bn Cüreyc’den bildiriyor: "Allah, Âdem'i yeryüzüne

indirdii zaman, onunla birlikte deve, sr, koyun, keçiden olmak üzere sekiz

çift indirdi. Âdem ile beraber saban ve tohum, asma, reyhan, örs, kerpeten

ve rükn'ü indirdi."

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, el-Azame’âe, Serî b. Yahya’dan bildirir:

“Âdem, yannda tohumlarla yeryüzüne indirildi. blis tohumlara elini koyduu

için blisin elinin dedii tohumlardan çkan eyler faydasz oldu ."3

bn Asâkir, zayf senetle, Enes’ten Resûlullah'n (saflaiiahu »Wi nniM öyle

buyurduunu nakleder: "Âdem ve Havva yeryüzüne çplak olarak indirildiler

ve üzerlerinde sadece Cennet yapraklan vard. Scak bastnnca Âdem otunp

alayarak: «Ey Havva! Scak beni rahatsz etti» deyince Cibril onlara pamuk

getirip Havva'ya yün eirmesini emrederek, bunu nasl yapacatm kendisine

öretti. Âdem'e de kuma dokumasn emrederek bu ii nasl yapacan öretti.

Âdem Cennetten inmeden önce hanmyla cinsel iliki yapmyordu ve her biri

ayn yerde yatyordu. Sonunda Cibril gelerek Âdem'e hanmnn yama
gitmesini emredip onunla nasl iliki kuracan öretti. Âdem hanmyla

’ bn Ebi'd-Dünyâ (329).

2 bn Adiyy (1/260).

5 bn Ebî Hâtim 1/89 (396) ve Ebu'-eyh (1049).
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ilikiye geçince Cibril gelip: «Hanmn nasl buldun?» diye sorunca, Âdem:

«Güzel buldum» cevabm verdi"'

Deylemî, Müsned el-Firdevs’te, Enes’ten merfu olarak öyle bildirir:
"
lk

dokumaclk yapan kii Âdem'dir."

1

bn Asâkiriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Âdem çiftçiydi. dris terzi,

Nûh marangoz, Hûd tüccar, brahim çoban, Dâvud zrh yapan, Süleyman

hurma yaprandan eya yapan, Mûsa içi, sa seyyah, Muhammed (saiiaiiahu aleyhi

«senem» ise cesurdu. Allah onun nzkn mzragnm altnda yapmtr." 3

Hâkim'in bidirdiine göre bn Abbâs, yanndaki bir adama dedi ki: "Bana

yakla ta sana Allah'n Kitab'nda zikredilen peygamberlerden bahsedeyim:

Âdem çiftçiydi. Nûh marangoz, dris terzi, Dâvud zrh yapan, Mûsa çoban,

braim misafirlerine çok ikram eden bir çoban, uayb çoban, Lût çiftçi, Salih

tüccar, Süleyman'a krallk verilmiti, ayn banda alt gün ortasnda üç gün

sonunda da üç gün oruç tutard. Süleyman'n dokuz yüz cariyesi, üç yüz

nikâhl hanm vard. Azrâ'nn olu sa, ertesi gün için bir ey kaldrmazd ve:

«Beni sabah doyuran akam da doyurur, akam doyuran sabah da doyurur»

derdi. Gecenin hepsini ibadetle geçirir, gündüz ise sehayat ederdi. Her

gününü oruçla ve her gecesini de ibadetle geçirirdi."

4

Ebu’-eyh, Beyhakî ve bn Asâkir bildiriyor bn Abbâs der ki: "Âdem

HaceruTEsved ile Cennet’ten indi ve gözyalarn onunla sildi. Âdem,

Cennetten çktktan sonra oraya dönene kadar gözya kurumad.”1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Cibir b. Abdillah der ki: "Âdem yeryüzüne

indirildii zaman Rabbine yalnzlktan ikâyet edince, Allah: «Meleklerimin

tavaf ettiini gördüün evimin hizasna bak ve orada bir ev yapp

meleklerimin tavaf ettii gibi sen de tavaf et» diye vahyetti. Âdem’in (hac

etmek için giderken geçtii yerlerde) önünde çöller, ayaklannn altnda ise

nehirler ve pnarlar olutu.
6"

1 bn Asâkir (1/413).
J Deylemî (7552).

J bn Asâkir (7/443).

4 Hâkim (2/596).

5 Ebu'-eyh (1058), Beyhakî, uabu'l-fmar (837) ve bn Asâkir (1/418).
6 Ebu'-eyh (1052).
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Ibn Ebî Hâtim, Süddfden bildirin "Âdem, Hindistan'a indirilmitir ve

Haceru'l-Esved de onunla indirilmitir. Âdem indii zaman elinde Cennet

yapraklan vard ve onlan Hindistan'a atnca orada güzel aaçlar bitti."’

bn Sa'd, bn Abbâs'n öyle dediini nakleder: "Âdem, Cennetten öle ile

ikindi namaz arasnda çkt ve yeryüzüne indirildi. Cennetten âhiret

günlerinden yanm gün kalmt- Bu da on iki saatlik gün hesabyla be yü2 yl

yapmaktadr. Bu günlerden her biri de dünya zamanyla bin yl yapmaktadr.

Âdem, Hindistan'da Nevz denilen bir daa indirildi. Havva ise Cudi’ye indirildi.

Âdem Cennet kokusuyla indirilince bu koku orann aaçlanna ve vadilerine

de bulat, orada bulunan ne varsa ho koku ile doldu. te oradan gelen ho
ve güzel kokular Âdem'in kokusundandr. Derler ki: Âdem'in beraberinde

Cennet kokusu, kardan daha beyaz olan Haceru’l-Esved, Cennet afaçlamdan

devaml yeil kalan bir aacn dalndan yaplm ve boyu Musa’nn boyu

kadar, on arn olan olan Musa’nn asas zamk ve buhur da indirilmitir. Sonra

Âdem’e örs, çekiç ve kerpeten indirilmitir. Âdem bir daa indirildiinde

demir bir çubua bakp: «Bu, bundandr» diyerek kurumu aaçlar keserle

kesip ate yakarak demir çubuu eritti ve ilk olarak bir bçak yapt. Sonradan

Nûh'un eline geçen bir kanal yapt. Azab vaki olduu zaman Hindistan da

taan kanal budur. Âdem hac görevini yapnca Haceru'l-Esved'i Ebû Kubeys

dana koydu. Haceru'l-Esved karanlk gecelerde ay gibi Mekke halk na

k verirdi. slam'n geliinden dört yl önce, o zamana kadar hayz ve cünüp

olanlann el sürmesi sebebiyle siyahlaan Haceru'l-Esved'i Kureyliler Ebû

Kubeys'ten indirdi. Âdem, Hindistan’dan Mekke’ye hac için krk defa yaya

olarak gitti. Âdem yeryüzüne indirildii zaman ba gökyüzüne deiyordu,

daha sonra ksald ve çocuklar da ksa oldular. Uzun boyundan dolay k.ra

hayvanlar kendisinden kaçm ve yabani olmulard. Âdem o durumda dada

meleklerin konumasn duyuyor ve Cennetin kokusunu alyorken bcyu

altm arna kadar ksald ve vefat edinceye kadar bu boyda kald. Âdem’in

güzellii, çocuklanndan sadece Yûsuf’a verilmitir. Âdem u iiri söylemitir:

Ey Rabbim! Senin evinde komunken, Senden baka Rabbim yokken.

Senden baka gözeten yokken,

Dilediim gibi yerken, dilediim yerde konaklarken, beni bu kutsal daa

indirdin.

' Ibn Ebî Hatim 1/92 (418).
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Meleklerin enini duyar, Ar'mm etrafnda dönülerini görürdüm .

Cennetin kokusuna ve güzelliklerine sakipiim.

Sonra beni yere indirdinf boyumu krk artn yaptn

Artk meleklerin sesini duyamyor, onlarn tavafn göremiyorum.

Cennetin kokusunu alamyorum.

Yüce Allah ona öyle cevap verdi: "Ey Âdem! Bunu günahndan dolay

yaptm.” Allah, Âdem ve Havva'nn çplak olduunu görünce ona, Cennetten

indirdii sekiz çift hayvandan olan koyunlardan bir koçu kesmesini emretti.

Âdem bir koç alp kestikten sonra yününü ald ve Havva o yünü eirdi.

Kendisi de dokuyup kendine bir cübbe yapt. Havva'ya da bir aba ve bir örtü

yapt. Sonra bu elbiseleri giydiler. Cem’ denilen yerde bir araya geldiler. Bu

sebeple oraya bir araya gelmek manasnda olan "Cem” dendi. Arafat’ta

tantklan için oraya da tanmak manasnda olan "Arafat” denmitir. Ve ayn

geçen iki yüz yla beraberce alayarak krk gün hiçbir ey yiyip içmediler. Krk

günden sonra yiyip içtiler. Onlar o gün Nevz denilen dadaydlar ve buna

ramen iki yüz yl birbirlerini görememilerdi.’”

bn Asâkiriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Âdem, Cennette Arapça

konuurdu. Allah’a isyan ettii zaman Allah ondan bu dili ald ve Âdem

Süryânîce konumaya balad. Tövbe edince ise Allah ona Arapça konuma

yeteneini tekrar verdi .”2

Ebû Nuaym ve ibn Asâkir, Mucâhid’den bildiriyor Allah, iki melee:

"Âdem ve Havva’y civarmdan çkarnz; çünkü onlar bana isyan ettiler" diye

vahyedince, Âdem alayarak Havva’ya bakp: "Allah'n civarndan

uzaklamaya hazr ol” dedi. Bu isyann ilk zaranyd, sonra Cibril tac Âdem'in

bandan ald, Mîkâîl mücevherlerle örülmü ba ban ald ve Âdem'e bir dal

taklnca Âdem cezasnn hemen verileceini zannedip ban eerek: "Affet!

Affet” demeye balad. Yüce Allah: "Benden mi kaçyorsun?” diye sorunca,

Âdem: "Ey Efendim! Senden utandm için kaçyorum” cevabn verdi .

3

’ bn Sa'd (1/34).

1 bn Asâkir (7/406, 407).

3 Ebû Nuaym (5/1 13) vc bn Asâkir (7/41)9).
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shâk b. Bir ve bn Asâkir, Atl'dan bakasndan bildiriyor: “Âdem

Cennetten indirilince Kâbe'nin olduu yerde secdeye kapanarak ban
kaldrmadan krk gün öylece kald.'”

bn Asâkir'in bildirdiine göre Katâde der ki: “Allah, Âdem'i yeryüzüne

indirdii zaman kendisine: «Ölüm kadar zor olacak ekilde, çalmadan

ekmekle ya bir arada yiyemeyeceksin» dendi."*

bn Asâkir bildiriyor: Abdulmelik b. Umeyr der ki: “Âdem ve blis

yeryüzüne indirildii zaman blis öyle at yakt ki Âdem de alad. Sonra o

kadar neelendi ki Âdem güldü."3

bn Asâkir'in naklettiine göre Hasan(- Basrî) öyle dedi: Bana

bildirildiine göre Hz. Peygamber MiMw aityhi reseiM öyle buyurdu: "Âdem

günah ilemeden önce eceli iki gözünün arasndayd. Emeli ise ardndayd.

Günah iledii zaman Allah onun emelini iki gözünün arasna, ecelini ise

ardna koydu. (Âdemolu) ölene kadar uzun emelli yaar.''
4

Vekî ve Ahmed, Zühd’de Hasan(- Basrî)'den bildiriyor “Âdem günah

ilemeden önce eceli iki gözünün arasndayd. Emeli ise ardndayd. Günah

iledii zaman Allah onun emelini iki gözünün arasna, ecelini ise ardna

koydu."5

bn Asâkir, Hasan(- Basrî)’den bildiriyor: “Âdem'in akl, bütün çocuklarnn

akl gibiydi."
6

bn Asâkir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) öyle der “Âdem yeryüzüne

indirildii zaman abdest bozma ihtiyac hissedince üzüntüye kapld ve ne

yapacan bilemedi. Allah ona oturmasn emredince Âdem oturdu ve

ihtiyacn giderdi. Kokuyu alnca ise üzülüp alayarak parmaklarn srmaya

balad ve bin yl boyunca parman srmaya devam etti."
7

bn Asâkir bildiriyor. bn Abbâs der ki: “Âdem, Cennetten çkanld

zaman hiç kimsenin aglayamayaca kadar çok alad. Bütün insanlann

'bn Asâkir (7/419).

1 bn Asâkir (7/411).

J îbn Asâkir (7/438).

4 bn Asâkir (7/442). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'de (2008) hadisin münker olduunu
söyledi.

5 Ahmed (sh. 48).

6 bn Asâkir (7/444).

7 bn Asâkir (7/410).
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alamas ve Dâvud’un günahna alamas bir araya gelseydi, Âdem'in

Cennetten çkarld zamanki alamasna denk gelmezdi. Âdem Cennetten

çkarld zaman krk sene ban gökyüzüne kaldnp bakmad .” 1

Taberânî, M. M. el-Evsat’ta, bn Adiyy, el-Kâmil’de, Beyhakî, uabu'l-

îtnan’da, Hatîb ve bn Asâkir, Tarih’te, Bureyde’den, Resulullah'n Mataht aleyhi

mailem) öyle buyurduunu nakleder: "Davud'un ve bütün yeryüündekiîerin

alamas Âdem'in alamasyla kartlatnlsayd ona denk gelmezdi

Beyhakî’nin lafz ise u ekildedir:
"
Âdem'in gözyalar ve bütün

Âdemoullannn gözyalar tartlsayd, Âdem'in gözyalar daha ar gelirdi/'
2

bn Sa’d, Hasan(- Basri)’den, “Âdem, Cennetten çkarld için üç yüz yl

alad” dediini nakleder.

3

bn Asâkir, Mücâhid'den bildiriyor: “Allah, Âdem ve Havva'y yeryüzüne

indirdii zaman: «Yeryüzüne ininiz, ölüm için çocuk, harab olmas için de

evler yapnz» buyurdu.’"’

bnu'l-Mübârek, Zühd’de, Mücâhid'den bildiriyor: “Âdem yeryüzüne

indirildii zaman Rabbi ona: «Harab olmas için binalar, ölmeleri için de

çocuklar yap» buyurdu .”5

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor: “Âdem yeryüzüne

indirildii zaman, orada kerkenez kuu ve balina vard. Yeryüzünde baka bir

ey yoktu. Her gece balinann yanna gidip orada kalan kerkenez kuu Âdem’i

görünce, balinaya: «Ey balina! Bugün yeryüzüne ayaklan üzerine yürüyen ve

elleriyle tutan bir ey indirildi» dedi. Balina: «Eer doru söylüyorsan, benim

için denizde, senin çin karada ondan kurtulu yoktun» karln verdi.”
6

’ bn Asâkir (7/416).

1 Taberânî (143), lafz kendisinindir, bn Adiyy (1/170), Hatîb (4/47), Beyhakî (834) ve

br Asâkir (7/415). Elbânî, es-Silsiletu’d-Daîfe'dti hadisin uydurma olduunu söyledi.

1 bn Sa'd (1/32).

4 bn Asâkir (7/437).

5 bnu'l-Mübârek (258).
6
Ebû Nuaym (4/278).



256 -3 Bakara Sûresi fi-.

4 ^Uisr# ^ fil J&
"Bu durum devam ederken Âdem, Rabbinden bîr takm
ilhamlar ald ve derhal tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri

kabul eden ve merhameti bol olandr." (Bak*™ Sur. 37)

Taberânî, el-Mu'cemu's-Saîr’de, Hâkim, Ebû Nuaym, DelâiVde, Beyhakî,

DelâiVde ve bn Asâkir, Ömer b. el-Hattâb'dan, Resûlullah'n (sallaliahu aayti vesell m)

öyle buyurduunu nakleder: "Âdem o günah iledii zaman ban
gökyüzüne çevirip: «Muhammed'in hakk için beni balamam diliyorum»

dedi. Allah kendisine: «Muhammed kimdir?» diye vahyedmce, Âdem: «Seti n

smin Yücedir. Beni yarattn zaman bam kaldrp Ar’na baktmda oraaa:

“Lâ ilahe illalah, Muhammedun Resulallah" yazl olduunu gördüm. Lu

sebeple senin katnda ondan daha büyük ve kymetli kimsenin olmadn
anladm. Çünkü onun adn kendi adnla birlikte yazmsn» dedi. Bunun

üzerine Allah ona: «Ey Âdem! O, zürriyetinden olan peygamberler.

n

sonuncusudur. O olmasayd seni yaratmazdm» buyurdu

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, et-Tcvbe’de, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve bn Merdûyeh’in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Bu durum devam ederken Âdem, Rabbinden bir takm ilhamlar

ald ve derhal tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti

bol olandr1
âyetini açklarken öyle dedi: Âdem: "Ey Rabbimi Beni kendi

elinle yaratmadn m?" diye sordu. Allah: "Evet" cevabn verince, Âdem:

"Bana ruhundan üflemedin mi?" dedi. Allah: "Evet" karln verince Âdem:

"Ey Rabbim! Bana kar rahmetin gazabn geçmedi mi?" diye sordu. Allah:

"Evet" cevabn verince Âdem: "Beni Cennetine koymadn m?" diye sordu.

Allah: "Evet" karln verince, Âdem: "Eer tövbe edip salih ameller

ilersem beni tekrar Cennete koyar msn?” diye sordu. Allah, Âdem’e: "Evet"

cevabn verdi.*

’ Taberânî (2/82), Hâkim (2/615), Beyhakî (5/489) ve bn Asâkir (7/437). Hâkim der ki:

"Bu hadisin senedi sahihtir." Zehebî ise: "Hadis uydurmadr. Ravilerden Abdurrahman

b. Zeyd b. Elem zayftr" dedi, Elbâu, Silsilctu'd-Daife'de (25) hadisin batl olduunu
söyledi.

1 Bakara Sur, 37
3 bn Cerîr (1/581 lafz kendisinindir ve bn Ebî Hatim 1/90 (407) ve Hâkim (2/545)

sahih olduunu söyledi, Zehebî de ona muvafakat etti."
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Taberânî, M. el-Eusat'ta ve bn Asâkir zayf isnâdla Hz. Âie'den, Hz.

Peygamber’in (sBiyiahu Bieyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Âdem yeryüzüne

ndirildii zaman Kabe'ye doru yönelip iki rekât namaz kld ve Allah kendisine

öyle dua etmeyi ilham etti: «Allahm! Sen
,
gizlimi ve açm biliyorsun.

Özrümü kabul et, isteimi biliyorsun. Sen benim istediimi ver. çimde olan

biliyorsun, günahm bala. Allahm ! Senden, kalbime girecek iman, samimi

bir yalan ver ki sadece benim için takdir ettiin eyin bama geleceini

anlayaym. Bana verdiinle raz olmam nasib et.» Âdem bu duay yapnca,

Allah ona öyle vahyetti: «Ey Âdem! Tövben kabul edildi ve günahn

baland. Kim bana böyle dua ederse günahn balarm, ilerindeki

zorluklar gideririm, eytan ondan uzaklatrr ve her iini verimli hale

getiririm. O dünyay istemese bile dünya kendisine yönelir

Cendî, FadâiVde, Taberânî ve ibn Asâkir’in Hz. Âie'den bildirdiine göre

Allah’n Resûlü (ssUaiishu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Allah, Âdem'in tövbesini kabul

etmek istedii zaman kendisine izin verdi ve Âdem (Kabe'yi) yedi avt tavaf etti.

Kabe o zaman krmz bir tepe eklindeydi. Âdem, iki rekât namaz klnca kalkp

Kabe'ye yönelerek öyle dedi: «Allahm ! Sen, gizlimi ve açm biliyorsun,

özrümü kabul et, isteimi biliyorsun. Sen benim istediimi ver. çimde olan

biliyorsun, günahm bala. Allahm! Senden, kalbime girecek iman, samimi

bir yakîn ver ki sadece benim için takdir ettiin eyin bama geleceini
s*

anlayaym. Bana verdiinle raz olmam nasib et.» Adem bu duay yapnca,

Allah ona öyle vahyetti: «Günahn baladm. Zürriyetinden Bana bu duay

yapan herkesin günahm balarm, gam ve tasasn gideririm. Fakirlii iki

gözünün önünden çekip alrm ve her iini verimli hale getiririm. O dünyay

istemese bile dünya kendisine yönelir»"
2

el-Ezra kî, Tarih Mekke'de, Taberânî, M. el-Evsafta, Beyhakî, ed-Da’vât’ta

ve bn Asâkir, güvenilir bir senetle, Bureyde'den Resûlullah'n(sai«i8htiEi«rhtwsiBm)

öyle buyurduunu nakleden “Allah, Âdem'i yeryüzüne indirdii zaman,

Âdem bir hafta Kâbeyi tavaf edip Rükn’ün hizasnda iki rekat namaz klarak

öyle dua etti: "Allahm! Sen, gizlimi ve açm biliyorsun. Özrümü kabul et,

isteimi biliyorsun, Sen benim istediimi ver. çimde olan biliyorsun günahm
bala. Allahm! Senden, kalbime girecek iman, samimi bir yakîn ver ki sadece

1

Taberânî (5974) lafz kendisinindir. bn Asâkir (7/431, 432). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid
1de (10A83) der ki: Ravilerden Nadrb. Tâhir zayftr.

* bn Asâkir (7/431).
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beim için takdir ettiin eyin bama geleceini anlayaym. Bana verdiinle raz

olmam nasib et . " Âdem bu duay yapnca, Allah ona öyle vahyetti: Bana öyle

bir dua ettin ki, günahn baladm. Zürriyetinden Bana bu duay yapan

herkesin günahn balarm ve gam ve /asasn» gideririm. Fakirlii iki

gözünün önünden çekip alrm ve her iini verimli hale getiririm. O dünyay

istemese bile dünya kendisine yönelir."'

Vekî, Abd b. Humeyd, Ebu'-eyh, cl-Azame’de ve Ebû Nuaym, el-Hilye’âe

bildiriyor: Ubeyd b. Umeyr el-Leysî der ki: Âdem: “Ey Rabbim! Benim bu

yaptm, beni yaratmadan önce takdir ettiin bir ey mi, yoksa kendimin

sonradan yaptm bir amel mi?" diye sorunca, Allah: "Seni yaratmadan önce

takdir ettiim bir eydir" cevabn verdi. Bunun üzerine Âdem: "Ey Rabbim!

Bunu benim için takdir ettiin gibi günahm da bala" diye dua etti. "Bu

durum devam ederken Adem, Rabbinden bir takm ilhamlar ald ve derhal

tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandr”
3

âyeti buna iaret etmektedir.
3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin, uabu'l-îman’da

bildirdiine göre Katâde, "Bu durum devam ederken Adem, Rabbinden bir

takm ilhamlar ald ve derhal tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden

ve merhameti bol olandr"4 âyetinin manasn açklarken öyle dedi: Âdem:

"Ey Rabbim! Eer tövbe edip salih biri olursam beni affeder misin?” diye

sorunca, Allah: "O zaman seni tekrar Cennete koyanm" cevabn verdi.

Bunun üzerine Âdem: "...Rabbimizl Kendimize yazk ettik; bizi balamaz
ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz...”5 diye dua

ederek istifar edip tövbe edince Allah onun tövbesini kabul etti. Allah’n

düman blis ise günahn brakp tövbe etmedi ve sonunda dütüü duruma

geldi. Sadece kyamet gününe kadar bekletilmeyi isteyince Allah, Âdem'e de

blis'e de istediklerini verdi .

6

Sa'lebî, ikrime'nin tarikiyle bildiriyor: bn Abbâs, "Bu durum devam

ederken Âdem, Rabbinden bir takm ilhamlar ald ve derhal tövbe etti.

1

Beyhakî (231) ve bn Asâkir (7/428. 429 lafz kendisinindir.)
1
Bakara Sur. 37

1 Ebu -eyh (1023) ve Ebû Nuaym (3/273).

4
Bakara Sur. 37

5 A'rafSur. 23
6
Beyhakî (7174).
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Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandr"' âyetinin

manasn açklarken Âdem’in ald ilhamn, "...Rabbimiz! Kendimize yazk

ettik; bizi balamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden

oluruz..."

2

duas olduunu söyledi.

bnu’l-Münzir, Cüreyc’in tarikiyle bildiriyor: ibn Abbâs, “Bu durum devam

ederken Adem, Rabbinden bir takm ilhamlar ald ve derhal tövbe etti..."
5

âyetinin manasn açklarken, Âdem'in ald ilhamn, "...Rabbimiz!

Kendimize yazk ettik; bizi balamaz ve bize merhamet etmezsen biz

kaybedenlerden oluruz..."
4 duas olduunu söyledi.

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

uabu'l-îman 'da bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî, "Bu durum

devam ederken Adem, Rabbinden bir takm ilhamlar ald ve derhal tövbe

etti..."
5 âyetinin manasn açklarken öyle dedi: Âdem'in ald ilham

"...Rabbimiz! Kendimize yazk ettik; bizi balamaz ve bize merhamet

etmezsen biz kaybedenlerden oluruz..."
6
duasdr. Eer Allah bu duay

bizlere bildirmeseydi, insanlar hangi duay yaptn örenene kadar

aratrlard .

7

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

Mücâhid, "Bu durum devam ederken Adem, Rabbinden bir takm ilhamlar

ald ve derhal tövbe etti..."
8
âyetinin manasn açklarken Âdem'in ald

ilhamn, "...Rabbimiz! Kendimize yazk ettik; bizi balamaz ve bize

merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz..."9 duas olduunu

söyledi .

10

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî) ve Dahhâk’tan ayn rivayette bulundu.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû ishâk tarikiyle

Temîmî'den bildiriyor: bn Abbâs’a: "Âdem’in, Rabbinden ilhamla örendii

1

Bakara Sr. 37
2 A raf Sur. 23
3 Bakara Sur. 37

* A' raf Sur. 23
5 Bakara Sur. 37
6
A'râf Sur. 23

7 ibn Kbî Hatim 1/91 (410'dan sonra muallak olarak) vl* Beyhaki (7172).
8 Bakara Sur 37

9 A' raf Sur. 23
10 bn Cerîr (1/584) ve ibn F.bî Hâtim 1/91 (410)
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eyler nedir?" diye sorduumda, bn Abbâs: "Haccm nasl yaplacadr"

cevabn verdi.'

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Abdullah b. Zeyd, "Bu durum devam

ederken Âdem, Rabbinden bir takm ilhamlar ald ve derhal tövbe etti ..."
2

âyetinin manasn açklarken öyle dedi: "Âdem'in örendii kelimeler

unlard: "Senden baka ilah yoktur, seni hamdinle tebih ederim. Bir kötülük

iledim ve nefsime zulmettim. Sen mafiret et. Çünkü Sen mafiret edenlerin

en hayrlssn. Senden baka hiçbir ilah yoktur. Seni hamdinle tebih ederim.

Bir kötülük iledim, nefsime zulmettim, Sen bana merhamet buyur. üphesiz

sen merhametlilerin merhametlisisin. Senden baka hiçbir ilah yoktur. Seni

hamdinle tebih ederim. Bir kötülük iledim, nefsime zulmettim. Sen benim

tövbemi kabul et. üphesiz sen çokça tövbeleri kabul eden, çokça

merhametli olansn."

Beyhakî, uabu'l-îman’da ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Enes, "Bu

durum devam ederken Âdem, Rabbinden bir takm ilhamlar ald ve derhal

tövbe etti ..."
3 âyetinin manasn açklarken öyle dedi: "Âdem'in örendii

kelimeler unlard: “Senden baka ilah yoktur, seni hamdinle tebih edenm.

Bir kötülük iledim ve nefsime zulmettim. Sen mafiret et. Çünkü Sen ma-
firet edenlerin en hayrlssn. Senden baka hiçbir ilah yoktur. Seni hamdinle

tebih ederim. Bir kötülük iledim, nefsime zulmettim, Sen bana merhamet

buyur. üphesiz sen merhametlilerin merhametlisisin. Senden baka hiçbir

ilah yoktur. Seni hamdinle tebih ederim. Bir kötülük iledim, nefsime

zulmettim. Sen benim tövbemi kabul et. üphesiz sen çokça tövbeleri kabul

eden, çokça merhametli olansn." Ravi bu rivâyetin Hz. Peygamber'den (uiia iahu

ais/hi vesBiem) olduunu zikretti; ancak bundan emin olmadn söyledi .

4

Hennâd, Zühd'de Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: Hz. Âdem günah iledii

zaman hlâs kelimesine (sözlerine) snd ve: "Senden baka hiçbir ilah

yoktur. Seni hamdinle tebih ederim. Bir kötülük iledim, nefsime zulmettim,

Sen bana merhamet buyur. üphesiz sen merhametlilerin merhametlisisin.

Senden baka hiçbir ilah yoktur. Seni hamdinle tebih ederim. Bir kötülük

1 bn Ebî Hatim 1/91 (408).

1
Bakara Sur. 37

3 Bakara Sur. 37
4 Beyhakî (7173) ve bn Asâkir (7/433).
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iledim, nefsime zulmettim, Sen benim tövbemi kabul et. üphesiz sen çokça

tövbeleri kabul eden, çokça merhametli olansn” diye dua etti.'

bn Asâkir, Cuveybir tarikiyle Dahhâk’tan, bn Abbâs’n öyle dediini

bildirin "Âdem, iki yüz sene tövbe etmek istedi ve sonunda Allah ona nasl

tövbe edeceini ilham etti. Âdem oturup ellerini yüzüne kapam alarken

Cibril gelip kendisine selam verdi. Âdem alamaya devam edince Cibril de

onun alamasna alad ve: "Ey Âdem! Belas ve zorluu seni yorgun düüren

bu musibet nedir ve bu alama nedir?” diye sordu. Âdem: “Ey Cibril! Allah

beni göklerin yüceliinden yerlerin alçaklna, ikamet yurdundan, devaml

kalnmayacak ve zail olacak yurda, nimet yurdundan, kötülük ve zorluk

yurduna, ebedi yurttan fani olan diyara att halde nasl alamayaym? Bu

musibeti nasl tayabilirim ey Cibril!” diye karlk verince, Cibril Rabbinin

huzuruna vanp Âdem’in söylediklerini aktard. Allah: "Ey Cibril! Âdem'e git ve

ona unlan soruyor de” buyurup (Cibril'e sormas gereken baz sorulan

söyledi. Cibril, Âdem’e gelip öyle dedi): Allah sana öyle buyuruyor. "Ben

seni kendi elimle yaratmadm m?” Âdem: "Evet, ey Rabbim!” cevabn

verince, "Sana ruhumdan üflemedim mi?” diye sordu. Âdem: "Evet, ey

Rabbim!” karln verince, Allah: "Sana meleklerimi secde ettirmedim mi?”

diye sordu. Âdem: "Evet, ey Rabbim!” cevabn verince, Allah: "Seni

Cennetime koymadm m?” diye sordu. Âdem buna da: "Evet, ey Rabbim!”

karln verince, Allah: "Sana emrettiim halde Bana isyan etmedin mi?”

diye sorunca ise Âdem: "Evet, ey Rabbim!” karln verdi. Bunun üzerine

Allah öyle buyurdu: «zzetime, Celâlime ve mekânmn yüceliine yemin

ederim ki; Eer yüryüzü dolusunca senin gibi adamlar olsa ve bana isyan

etseler, onlar asilerin menziline indirirdim. Ancak ey Âdem! Rahmetim

gazabm geçmitir. öyle de: «Senden baka ilah yoktur, Seni hamdinle

tebih ederim. Bir kötülük iledim ve nefsime zulmettim. Sen mafiret et.

Çünkü Sen mafiret edenlerin en hayrlssn. Senden baka hiçbir ilah yoktur.

Seni hamdinle tebih ederim. Bir kötülük iledim, nefsime zulmettim, Sen

bana merhamet buyur. üphesiz sen merhametlilerin merhametlisisin.

Senden baka hiçbir ilah yoktur. Seni hamdinle tebih ederim. Bir kötülük

iledim, nefsime zulmettim, Sen benim tövbemi kabul et. üphesiz sen çokça

tövbeleri kabul eden, çokça merhametli olansn»” "Bu durum devam

1 Hennâd (918).
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ederken Âdem, Rabbinden bir takm ilhamlar aidi ve derhal tövbe etti ...*
1

âyeti buna iaret etmektedir.

2

bnu'l-Münzir, Muhammed b. Ali b. Hüseyn b. Ali b. Ebî Tâlib'den

bildiriyor: Hz. Âdem o günah iledii zaman çok üzülüp pimanlk duyunca

Cibril gelerek: “Ey Âdem! Allah'n seni nasl balayacan öreteyim mi"'

diye sordu. Âdem: “Evet ey Cibril!" karln verince Cibril öyle dedi:

“Rabbine münacatta bulunduun yerde dur ve Onu yüceltip hamd et. Allah

katnda, Onu methetmekten daha sevimli bir ey yoktur." Âdem: “Ey Cibril!

Ne diyeyim?" diye sorunca, Cibril öyle cevap verdi: "Allah'tan baka hiçbir

ilâh yoktur; o tektir, orta yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur,

dirilten ve öldüren Odur. O diridir, ölmez. Hayr O'nun elindedir ve Onun her

eye gücü yeter" de, sonra günahn itiraf edip: «Allahm! Seni hamdinle

tebih ederim. Senden baka ilah yoktur. Bir kötülük iledim ve nefsime

zulmettim. Sen mafiret et. Çünkü günahlan senden bakas affedemez.

Allahm! Senden kulun Muhammed yüzü suyu ve onun Senin katndaki deeri

hürmetine günahm balaman istiyorum» diye dua et.” Âdem, Cibril’in

dedii gibi yapnca Allah: “Ey Âdem! Bunu sana kim öretti?” diye sordü.

Âdem: "Ey Rabbim! Bana can verdiin zaman ve ben canl bir insan olarak

duymaya, görmeye, anlamaya ve bakmaya baladm zaman Ar'nm

ayaklannda: «BimillahirrahmanirTahim. Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ erike len,

Muhammedun Resulullah» yazl olduunu gördüm” isminin yannda, sana

yakn meleklerden birinin veya mürsel bir nebinin deil de onun ismini

görünce, onun senin katnda en üstün varlk olduunu anladm” cevabn

verdi. Allah: “Doru söyledin ey Âdem! Senin tövbeni kabul ettim ve günahn

baladm” buyurunca, Âdem Rabbine hamd ederek ükretti ve hiçbir kulun,

Rabbinden gördüü eylere sevinemeyecei kadar büyük sevinç içinde

oradan ayrld. Âdem'in elbisesi nurdu. "...eytan, ayp yerlerini kendilerine

göstermek için elbiselerini soyarak ananz babanz Cennetten çkard
gibi sizi de artmasn ...*3 âyetinde kastedilen elbise, nurdan olan

elbiselerdir. Melekler gruplar halinde gelerek Âdem’i tövbesinin kabulünden

dolay kutladlar ve: “Ey Muhammed’in babas! Allah’n senin tövbeni kabul

etmesi sana kutlu olsun” dediler.

1

Bakara Sur. 37
2 bn Asa kir (7/436).
1

A' raf Sur. 27
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Ahmed, Zühd’de, Katâde’den bildiriyor: "Âdem'in tövbesi, Âurâ günü

kabul edilmitir."

Deylemî, Müsned el-Firdevs’te zayf isnâdla Hz. Ali’den bildiriyor: Hz.

Peygamberce (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), "Bu durum devam ederken Âdem, Rabbinden

bir takm ilhamlar ald ve derhal tövbe etti ..."
1

âyetini sorduumda öyle

cevap verdi: "Allah, Âdem'i Hindistan'a, Havva'y Cudi'ye, blis'i Meysân’a

,

ylan ise sbehan'a indirdi. Ylann deve aya gibi ayaklan vard. Âdem, yüz

yl günahna alayarak Hindistan'da kald ve sonunda Allah Cibril'i

göndererek: «Ey Âdem! Seni kendi elimle yaratmadm m? Sana kendi

ruhumdan üflemedim mi? Melekleri sana secde ettirmedim mi? Kulum

Havva'y seninle evlendirmedim mi 7» diye sordu. Âdem: «Evet» cevabn

verince, Cibril: «O zaman neden alyorsun?» diye sordu. Âdem: «Rahmân'n

civanndan kovulmuken neden alamayaym ?» cevabn verince, Cibril öyle

dedi: «u kelimeleri söylemeye bak. Allah tövbeni kabul edecek ve günahn

balayacaktr. u duay yap: "Allahm! Senden, Muhammed ve ailesinin

hakk için istiyorum. Seni tebih ederim. Senden baka ilah yoktur. Bir kötülük

iledim ve nefsime zulmettim. Sen mafiret et. Çünkü Sen mafiret eden ve

merhametlisin. Allahm! Senden, Muhammed ve ailesinin hakk için istiyorum.

Seni tebih ederim. Senden baka ilah yoktur. Bir kötülük iledim ve nefsime

zulmettim. Sen tövbemi kabul et. Çünkü Sen tövbeleri kabul eden ve

merhametlisin.» te Âdem'in ilhamla ald sözler bunlardr."
1

bnu’n-Neccâr’n bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: Resûlullah'aMsflahuBiîYi

nadim). Âdem'in, tövbe etmek için Rabbinden ilhamla ald kelimeleri

sorduumda öyle buyurdu: "Âdem: «Muhammed, Ali, Fâtma, Haan ve

Hüseyin'in hakk için tövbemi kabul et» deyince Allah da onun tövbesini kabul

etti."

Hatîb, el~Emâl?de ve bn Asâkir, meçhul olanlann bulunduu bir senetle,

bn Mes’ûd’dan Resûlullah'm (saiidihu aleyh «sellem) öyle buyurduunu nakleder:

"Âdem yasak aaçtan yedii zaman Allah ona: «Civarmdan in, zzetim ve

celâlime yemin ederim ki. Bana isyan eden civarmda duramaz» diye vahyetti.

Âdem kararm bir ekilde yeryüzüne indi. Melekler bu duruma alayp feryad

edince, Allah ona: «Ey Âdem! Benim için bugün oruç tut» diye vayhetti. O gün

ayn on üçüydü. Âdem o günü oruçlu geçirince bedeninin üçte bir bölümü

’ Bakara Sur. 37
J

Deylemî (4288).
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beyazlat. Sonra Allah bir daha: «Benim için bugün oruç tut» diye vayhetti. O
gün ayn on dördüydü. Âdem o günü oruçlu geçirince bedeninin üçte ikisi

beyazlat. Sonra, bir daha: «Benim için bugün oruç tut» diye vayhetti. O gün

ayn on beiydi. Âdem o günü oruçlu geçirince bütün bedeni beyazlat. Bu

sebeple bu günlere «Eyyâmu Bîyd (beyaz günler)» denir."'

bn Asâkir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: Allah, Âdem'i

Cennetten yere indirdii zaman öyle buyurdu: "Ey Âdem!u dört eye sahip

çk: Birisi, endedir ve bana aittir. Dieri bendedir ve sana aittir. Üçüncüsü,

Benimle senin arandadr. Dördüncüsü ise seninle halkn arasndadr. Sende

olup bana ait olan: Bana ibadet edip, hiçbir eyi ortak komamandr. Bende

olup sana ait olan ise, sana amelinin karln vermem ve bu konuda madur
etmememdir. Benimle senin aranda olan ise, bana dua etmen ve benim de

sana icabet etmemdir. Seninle halk arasnda olan ise, insanlara, sana nasl

muamele etmelerini istersen, senin de onlara ayn ekilde muamele

etmendir."
2

Ahmed, Zühd’de ve Beyhakî, el-Esmû ve's-Sifafta bildiriyor: Selmân der ki:

Allah Âdem'i yaratt zaman öyle dedi: “Ey Âdem! Bir tanesi Benim hakkm,

birisi senin hakkn, birisi benimle senin arandr. Benim hakkm olan: bana

badet etmen ve bana hiçbir eyi ortak komamandr. Senin hakkn olan ise,

yaptn her amelin karln vermemdir. Eer (yaptn kötülüü)

afedersem, ben balayan ve merhamet edenim. Benimle senin aranda olan

ise, Senin dua etmen ve istemen, benim de icabet edip istediini

vermemdir.”3

Beyhakî, baka bir kanalla Selmân'dan, ayn hadisi Hz. Peygamberin (sallalthu

aleyhi vasilisin) sözü olarak nakletmitir.

4

Hatîb ve bn Asâkir'in Enes'ten bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saiiailahu aleyhi

veseilem) öyle buyurdu: "Allah, Âdem'i yeryüzüne indirdii zaman, Allah'n

diledii kadar yeryüzünde kaldktan sonra çocuklar Âdem'e: «Babacm!

Konu!» dediler. Âdem çocuklarndan ve torunlarndan oluan dört bin kiiye

’ bn Asâkir (7/419) Haöb'in tarikiyle.

2 bn Asâkir (7/440, 441).

3 Ahmed (sh. 47) ve Beyhakî (439).

"Beyhakî (438).
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hitab etmek için kalkt ve öyle dedi: "Allah, bana: «Ey Âdem! Az konu ki

(katma) dönebilesin» diye emretti."'

Hatîb ve bn Asâkir bildiriyor: bn Abbâs der ki: "Allah, Âdem'i yeryüzüne

indirince zürriyeti artp çoald ve bir gün çocuklaryla torunlar yannda

toplanp etrafnda konumaya baladlar. O ise susmu konumuyordu. Ona:

"Ey babamz! Neden biz konuurken, sen susmu konumuyorsun?" diye

sorduklannda, Âdem öyle cevap verdi: "Ey oullanm! Allah beni civarndan

yere indirdii zaman bana ahid verip: "Ey Âdem! Az konu ki civarma

dönebilesin" buyurdu ." 2

bn Asâkir, Fadâla b. Ubeyd’den bildirir: Hz. Âdem o kadar yaland ki

torunlan onunla elenmeye baladlar. Kendisine: Çocuklannn seninle

elenmesine mani olmayacak msn?" dendiinde, öyle karlk verdi: "Ben

onlann görmediini gördüm, duymadklarn duydum. Cennetteyken

meleklerin konumasn duydum. Rabbim, azm tutarsam beni Cennete

koyacana söz verdi." 3

Ibnu's-Salâh, el-EmâlTde, Muhammed b. Nadridan bildiriyor: Hz. Âdem:

“Ey Rabbim! Çalmak beni megul etti. Bana hamd ve tebihleri bir arada

bulunduran bir ey öret" deyince, Allah ona öyle vahyetti: "Ey Âdem!

Sabahladn ve akamladn zaman da üç defa: «Âlemlerin Rabbi olan

Allah’a, nimetlerine karlk olacak ve nimetlerin artmasna denk olacak bir

ekilde hamd olsun» de, bu bütün hamd ve tebihleri bir arada bulundurur."

Ebu'-eyh, el-Azame'de, Katâde’nin, "Âdem bulutlardan su içerdi"

dediini bildirir.

4

bn Ebî eybe, Musannefte, Ka’b'n, "lk dinar ve dirhem basan kii

Âdem'dir" dediini bildirir .

5

bn Asâkir, Muâviye b. Yahya’dan bildirir: "lk dinan ve dirhemi basan kii

Âdem'dir. Bunlarsz da hayatn tad olmaz."6

ibn Ebî eybe bildiriyor: Hasan(- Basrî), "ilk ölen kii Âdem'dir" demitir.’

’ Hatîb (7/328) ve bn Asâkir (7/447).

1
Hatîb (7/328, 329) ve bn Asâkir (7/447).

3 bn Asâkir /7/447, 448).

4 Ebu'-eyh (1037).

5 bn Ebî eybe (14/144)
6 bn Asâkir (7/413).
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bn Sa'd, Hâkim ve bn Merdûye, Ubey b. Ka'b'dan Resûlullah'n (salaiiahu aleyhi

vBSBiem) öyle buyurduunu nakleder: "Âdem vefat edecei zaman çocuklarna:

"Gidin ve bana cennet meyvelerinden getirin" dedi. Çocuklar çktklarnda

onlar melekler karladlar ve: "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordular. Onlar:

"Babamz, bizi kendisine Cennet meyvelerinden toplamamz için gönderdi"

cevabn verince, melekler: "Gidiniz, görevinizi yaptnz" dediler ve meleklerle

birlikte gelip Âdem'in yanna girdiler. Havva onlar görünce korktu ve Âdem'e

yaklamaya balad. Âdem: "Yanmdan uzakla, yanmdan uzakla, senin

tarafndan bana geliyorlar. Rabbimin melekleriyle aramdan çekil" dedi.

Melekler Âdem'in ruhunu alp onu ykadlar, koku sürüp kefenlediler, sonra

namazn klp bir mezar kazarak defnettiler. Sonra da: "Ey Âdemoullar!

ölülerinize yapmanz gereken budur. Gördüünüz gibi yapnz" dediler."
1

bn Ebîeybe, Ubey'den ayn hadisi mevkuf olarak nakletti.
5

bn Asâkir, Ubey'den, Hz. Peygamberin CsaiiaHahu aWi «saM öyle

buyurduunu nakleden "Âdem vefat edecei zaman Allah kendisine Cennetten

koku ve kefen gönderdi. Havva, melekleri görünce korktu. Âdem: t<Rabbimin

elçileriyle aramdan çekil. Karlatm ve bama gelenlerin tek sebebi setisin»

dedi."*

bn Asâkir bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Âdem'in, Vudd, Suvâ, Yaûs, Ya'ûk

ve Nesr adnda potuklan vard. Bunlann en büyüü Yaûs’tu. Âdem ona: “Ey

oul! Git ve eer meleklerden birini görürsen bana cennet yemeklerinden ve

içeceklerinden getirmesini söyle" dedi. Yaûs gidip Cibril'i Kâbe'de görünce,

babasnn söylediklerini ondan istedi. Cibril: “Ölmekte olan babann yanna

git" deyince Yaûs geri döndü ve babasnn can çekmekte olduunu gördü.

Ardndan Cibril, kefen koku ve sidr getirip geldi ve: "Ey Âdemoullar!

Babanza yaptm görüyor musunuz? Siz de ölülerinize aynsn yapnz''

deyip onu ykadlar, kefenlediler, koku sürdüler, sonra Kâbe'ye götürdüler.

Namazn Cibril klnca, o zaman Cibril’in dier meleklere olan üstünlüü

’ bn Ebî eybe (14/126, 127).

1 bn Sa'd (1/33) mevkuf olarak. Hâkim (1/344) hadisin isnadnn Buhari ile Müslim'in

laln etmedikleri bir salil olduunu söyledi, Zehebî de ona muvafakat etti. Elbânî, es-

es-Silsiletu's-Sahîha'da (6/405) sahih olduunu söyledi.

3 bn Ebî eybe (3/243).

4 bn Asâkir (7/456).
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anlald. Cibril dört tekbirle namazn kld; kble tarafna koydular. Onu Hayf

mescidine defnettiler/'
1

Dârakutnî, Sünen’de, bn Abbâs'tan bildirir: "Hz. Âdem'in namazn Cibril

dört tekbirle kld. O gün Cibril Hayf mescidinde meleklere namaz kldrd ve

Âdem'i kble tarafna defnederek Mezara lahid yapp mezar yerden yüksek

yapt."3

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, bn Abbâs’tan öyle nakleder: Resûlullah'a (saiiaiishu

aleyh veseiiam) bir cenaze getirilince dört tekbirle namazn kldrd ve: "Melekleri

Âdem'in namazm dört tekbirle kldlar" buyurdu/

bn Asâkir, Ubey'den Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh wse«em) öyle buyurduunu

nakleder: “Âdem'in mezar lahid eklinde yapld, tek sayda ykand ve

melekler: «Âdem'den sonra oulannn cenazelerini ykama ekli böyledir»

dediler.
"5

bn Asâkir bildiriyor: Abdullah b. Ebî Firâs der ki: "Âdem, Beytu'l-Makdis

ve Mescid-i ibrâhim arasndaki bir maarada defnedildi. Âdem'in ayaklan

kayann yannda, ba ise Mescid i brâhim’deydi. Kaya ile mescid arasnda on

mil mesafe vardr." 6

bn Asâkiriin bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: "Bütün yaratlmlar,

Âdem'in ölümüne yedi gün aladlar" demitir.

7

bn Adiyy, el-Kâmil’dc, Ebu' eyh, el Azame’de ve bn Asâkir bildiriyor:

Câbir Resûlullah'n [sBiyiühu aleyhi «seiM öyle buyurduunu nakletmitir: "Âdem

dnda Cennetliklerden herkes ismiyle çarlr. Âdemin künyesi,

Muhammed'in babas’dr. Cennetlik olan herkes vücudu klsz, byksz ve

sakalsz olacaktr. Sadece Mûsa b. mrân'n sakal göbeine kadar ulaacaktr

’ Hayf, Mina'da olan bir mescittir.

1 bn Asâkir (7/457).

3 Dârakutnî (2/70, 71).

4 Ebû Nuaym (4/96) ve Dârakutnî, Sünen'de (2/72) raviierden Furât b. es-sâib'in

metruk olduunu söyledi.

5 bn Asâkir (7/455, 456). Elbânî, es-Slsiletu'd-Daîfe’öe (3010) hadisin zayf olduunu
söyledi.

6 bn Asâkir (7/458).

7 bn Asâkir (7/459).
8 bn Adiyy (4/1368) ve Ebu'-eyh (1057, lafz kendisinindir), bn Asâkir (7/388, 389)

.

Hadis batldr; bnü'l-Cevzî el-Mevdûât (2/257, 258) ve Suyûtî el-Leâliu'l-masnûa 2/455,456;

Elbânî, es-Silsitetu 'd-Daîfe (704).
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bn Adiyy, Beyhakî, DelâiVde ve bn Asâkir, Hz. Ali'den, Resûlullah'n (sailailahu

aleyhi vesEism) öyle buyurduunu nakleder: "Cennetliklerin künyesi yoktur. Sadece

Âdem'in künyesi vardr ve ona hürmeten künyesi Ebû Muhammed'dr

(-Muhammed'in babas)."'

ibn Asâkir’in bildirdiine göre Ka'b (u'l Ahbâr) öyle dedi: “Cennette hiç

kimsenin sakal yoktur. Sadece Âdem'in, göbeine kadar yetien siyah bir

sakal vardr. Bunun sebebi dünyada sakalsz olmasdr. Sakal, Âdem’den

sonra çkmtr. Cennetliklerin künyesi yoktur. 5adece Âdem'in künyesi vardr

ve O’na hürmeten künyesi, Ebû Muhammed’dir."2

Ebu’-eyh bildiriyor: Bekr b. Abdillah el-Muzenî der ki: . "Cennetliklerin

künyesi yoktur. Sadece Âdem'in künyesi vardr ve Muhammed’e olan ikrar

sebebiyle künyesi, Ebû Muhammed’dir.''3

bn Asâkir, Gâlib b. Abdillah el-Ukaylî'den bildiriyor “Âdem'in dünyadaki

künyesi “Ebu'l-Beer (insanln babas), Cennette ise Ebû Muhammed'dir.''

4

Ebu'-eyh, el-Azame'de, Hâlid b. Ma’dân’dan bildiriyor: “Âdem

Hindistan'a indirildi. Vefat ettii zaman onu evinden Beytu'l-Makdis'e yüz elli

adam tad. Boyu otuz mildi. Onu Beytu'l-Makdis'te defnettiler. Ban
kayann yanna, ayaklarn ise Beytu'l-Makdis'ten otuz mil darya koydular.'”

Taberânî'nin bildirdiine göre Ebû Berze el-Eslemî der ki: Hz. Âdem'in,

meleklerin konumasn duymas engelenince, onlann konumasyla

yalnzln unuttuu için Cennetten çkarlmasna yüz yl alad. Allah: “Ey

Âdem! Neden alyorsun?" diye sorunca, Âdem: “Nasl alamayaym, beri

cennetten yeryüzüne indirdin ve oraya dönüp dönmeyeceimi bilmiyorum '

cevabn verdi. Yüce Allah ona öyle buyurdu: “Ey Âdem! De ki: “Allahm!

Senden baka ilah yoktur ve Sen birsin, ortan da yoktur. Seni hamd ile

tebih ederim. Ey Rabbim! Bir kötülük iledim ve nefsime zulmettim. Sen

mafiret et. Sen mafiret edenlerin en hayrlssn. Allahm! Senden baka

ilah yoktur ve Sen birsin, ortan da yoktur. Seni hamd ile tebih ederim. Ey

Rabbim! Bir kötülük iledim ve nefsime zulmettim. Sen mafiret et. Sen

1 bn Adiyy (6/2303), Beyhakî (5/489) ve bn Asâkir (7/388). bn Adiyy der ki: "Hadis

mimkerdir." bnu'I-Cevzî, hadisi el-MevdüSfta (3/258) nakletmitir.
3 bn Asâkir (7/389).

J Ebu'-eyh (1056).

4 bn Asâkir (7/389).

5 Ebu -eyh (1025).
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merhametlilerin en merhametlisisin. Allahm! Senden baka ilah yoktur ve

Sen birsin, ortan da yoktur. Seni hamd ile tebih ederim. Ey Rabbim! Bir

kötülük iledim ve nefsime zulmettim. Sen mafiret et. Sen tövbeleri en çok

kabul eden ve en merhametlisin." Yüce Allah'n Muhammed'eisallaiiafuaiE/hivesBiüin)

indirdii "Âdem, Rabbi’nden emirler ald; onlar yerine getirdi. Rabb’i de

bunun üzerine tövbesini kabul etti. üphesiz o tövbeleri daima kabul

edendir, merhametli olandr"1

âyeti buna iaret etmektedir ki, ayn ey
Âdem'in çocuklar için de geçerlidir. Âdem, oullarndan, Yahudi ve

Hristiyanlarn ît diye adlandrdklar Hibetullah adndaki oluna öyle dedi:

"Rabbine ibadet et ve beni Cennete döndürüp döndürmeyeceini sor" Olu

ibadet edip sorunca Allah ona: "Onu Cennete tekrar döndüreceim" diye

vahyetti. Hibetullah: "Ey Rabbim! Babamn benden alamet

istemeyeceinden emin deilim, bana bir iaret ver" deyince, Allah ona

Cennet bileziklerinden birini indirdi. Hibetullah bilezii alp babasna gidince,

Âdem: "Ne haber getirdin?" diye sordu. Hibetulah: "Müjdeler olsun. Seni

Cennete döndüreceini söyledi" cevabn verdi. Âdem: "Bir alamet istemedin

mi?" diye sorunca ise Hibetullah bilezii çkarp gösterdi. Âdem bileziin

Cennetten indiini anlad ve secdeye kapanp gözyalanndan bir nehir

oluncaya kadar alad. Gözyalarnn oluturduu nehrin kalnts

Hindistan'da bilinmektedir. Zikredildiine göre Hindistan'daki altn madenleri

o bilezikten olumaktadr. Sonra Âdem, oluna: "Rabbinden benim için

Cennet meyvelerinden iste" dedi. Olu yanndan çktnda Âdem vefat etti.

Cibril Hibetullah’a gelip: "Nereye gidiyorsun?" diye sorunca, "Babam, beni,

Rabbimden Cennet meyvelerinden istemem için yollad" cevabn verdi.

Cibril: "Rabbi, Âdem cennete girene kadar Cennet meyvelerinden

yememesine hükmetti. Âdem öldü, geri dön ve onu defnet" dedi. Cibril,

Âdem'i ykayp kefenledi ve koku sürüp namazn kld. Sonra da: "Siz de

ölülerinize böyle yapnz" dedi.*

Ebu’-eyh bildiriyor: Mücâhid der ki: "Âdem’in mezan Mina’da Hayf

mescidindedir. Havva'nn ise mezar Cudi'dedir."3

’ Bakara Sur. 37
1 Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (8/199) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki:

Ravilerden Sevvâr b. Mus'ab metruktür.
3 Ebu’-eyh (1068).
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bn Ebî Hayseme, Tarih’te ve bn Asâkir’in bildirdiine göre Zührî ve a'bî

öyle derler: “Âdem yeryüzüne indirilip çocuklar çoalarak yeryüzüne

yaylnca, çocuklar takvim balangc olarak Âdem'in Cennetten indiriliini

balangç saydlar. Bu takvim Nûh'un gönderiliine kadar devam etti. Nuh

gönderilince, onun gönderilii takvim balangc kabul edildi. Tufan

olduunda, brahim'in atee atlmasna kadar takvim balangc olarak tufan

kabul edildi. shâkoullan, Yûsuf’un gönderiliine kadar, brâhim'in atee

atln takvim balangc olarak kabul ettiler. Yûsuf’un gönderiliinden

Mûsa’nn gönderiliine kadar takvim balangc Yûsuf'un gönderilii kabul

edildi. Mûsa'nn gönderiliinden Süleymân’n gönderiliine kadar takvim

balangc olarak Mûsa’nn gönderildii tarih balangç kabul edildi.

Süleyman’n gönderiliinden sa’nn gönderiliine kadar Süleyman'n

gönderilii takvim balangc olarak kabul edildi. sa'nn gönderiliinden

Resûlullah’n (»iaibhu aleyhi veseilem) gönderiliine kadar Isa’nn gönderildii tarih

takvim balangc olarak kabul edildi. smâiloullan, brahim’in atee

atlndan, olu smâil ile beraber Kâbe'yi ina etmelerine kadar takvim

balangc olarak atee atld zaman balangç kabul ettiler. Kabe ina

edildii zamandan Ma'ad kabilesi dalana kadar Kabe'nin inas takvim

balangc olarak kabul edildi. Tihâme kabilesinden çkan her topluluk

çktklan tarihi takvim balangc kabul ettiler. Bu, Ka’b b. Luey vefat edene

kadar böyle devam etti. Ka'b ölünce Fil olayna kadar onun ölümünü takvim

balangc olarak kabul ettiler. Ömer b. el-Hattâb'n hicreti takvim balangc

kabul etmesine kadar Fil olay takvim balangc olarak kabul edilmitir.

Takvimin hicret tarihine balanmas, hicretin on yedi veya on sekizinci ylnca

gerçeklemitir."
1

bn Asâkir’in bildirdiine göre Abdulazîz b. mrân öyle der: “nsanlar her

zaman tarih balangc tayin etmilerdir. lk zamanda, Âdem'in yeryüzüne

indirilii takvim balangc olarak kabul edildi. Bu durum, Allah'n Nûh'u

göndermesine kadar sürdü. Nûh gönderilince, Nûh'un kavmine beddua ettii

tarihi takvim balangc kabul ettiler. Sonra tufann, sonra brâhim’in atee

atln, sonra smâiloullarnn Kabe’yi inasn, Sonra Ka'b b. Lueyy'in

ölümünü, sonra Fil olayn takvim balangc kabul ettiler. Sonra

1 bn Asâkir (1/34, 35).
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Müslümanlar, Resûlullah'n Maiiahu aleyhi veseiiem) hicretini takvim balangc olarak

kabul ettiler.’”

uî
[

j^jt
p
<lÂ UJj Uuajj- l$JL» Ijia-Jhl ili»

"Dedik ki: «Hepiniz Cennetten inin! Eer benden size bir

hidayet gelir de her kim hidayetime tâbi olursa, onlar için

herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler.»"
{Bakara Sur. 38)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, "Dedik ki:

Hepiniz Cennetten inin! Eer benden size bir hidayet gelir de her kim

hidayetime tâbi olursa, onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar

üzüntü çekmezler
" 2

âyetinin manasn açklarken: “Gelen hidâyetten kast,

nebiler, resuller ve kitaplardr” demitir .
3

bnu’l'Münzir'in bildirildiine göre Katâde, "Dedik ki: Hepiniz Cennetten

inin! Eer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tâbi olursa,

onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler"4 âyetini

açklarken öyle dedi: “Âdem'in Cennetten çkarld zamandan bu yana

yeryüzünde her zaman Allah'n, O’na itaat eden veli kullan vardr. Allah

yeryüzünü blis'e ve dostlarna brakmamtr."

bnu'l-Enbârî, d-Mesâhifte, bildiriyor: Ebu’t-Tufayl der ki: “Hz. Peygamber

(sallall-hj aleyhi mellem), (^ll* jü) SÖZÜnÜ, (j;ia> ,>ü) eklinde okudu ." 5

bn Ebî Hatim bildiriyor: Saîd b. Cübeyr, "Dedik ki: Hepiniz Cennetten

inin! Eer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tâbi olursa

onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler
"6

âyetini

1

ibn Asâkir (1/35) buna benzer bir rivayette bulundu.
2
Bakara Sur. 38

3 bn Cerîr (1/589) ve bn Ebî Hâtim 1/93 (419).

* Bakara Sur. 38
5 Bu kelimeyi bu ekilde Âsim el-Cahderî okumutur ve bu kraat azdr. Bahru'l-

Muhît (1/169).

6 Bakara Sur. 38
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açklarken öyle dedi: "Onlara âhirette korku yoktur ve öldükleri için üzüntü

çekmezler."'

Abdürrezzâk, Musannefte ve Beyhakî, uabu'l-îman'da Katâde'den

bildiriyor blis, Yeryüzüne indirildii zaman Âdem: "Ey Rabbim! Onu

lanetledin, blisin ameli nedir?” diye sorunca, Allah: "Sihir yapmak” dedi.

Âdem: "Onun kraati nedir?” diye sorunca, Allah: "iiri' cevabn verdi. "Kitab

nedir” diye sorunca, Allah: "Dövme” cevabn verdi. "Yemei nedir?” diye

sorunca, Allah: "Leler ve kesilirken Allah’n adnn zikredilmedii her ey”

karln verdi. "çecei nedir?” diye sorunca, Allah: "Sarholuk veren her

ey” cevabn verdi. "Meskeni neresidir?” diye sorunca, Allah: "Hamamla-”

cevabn verdi. "Meclisleri neresidir?” diye sorunca, Allah: "Çarlard'”

cevabn verdi. "Sesi nedir?” diye sorunca, Allah: "Kaval sesidir” cevabn

verdi. “Peki, avland silahlan nedir?" diye sorduunda ise, Allah:

"Kadnlardr” cevabn verdi.
3

Ebû Nuaym'n, Hilye’de bildirdiine göre Hz. Peygamber (u&Hshu aleyhi w«im

öyle buyurdu: blis, Yüce Allah'a: "Ey Rabbim ! Âdem yeryüzüne indirildi.

nsanlara kitap ve elçiler geleceini biliyorum. Onlarn kitaplar ve elçileri

nedir?" diye sordu. Allah: "Elçileri, melekler ve peygamberlerdir. Kitaplar,

Tevrat, ncil, Zebur ve Türkân'dr" cevabm verince, blis: "Peki, benim kitabm

nedir?" diye sordu. Allah: "Kitabn (vücuda yaplan) dövmelerdir. Kraatin

iir, elçilerin kâhinler, yemein, Allah'n ad anlmadan kesilen hayvanlar,

içecein, sarholuk veren her ey, konuman yalan, evin hamamlar, avlandn

silahlarn kadnlar, müezzinin kaval, mescidin ise çarlardr" buyurdu .

}

kJJi ^ *Jj&l JSj^ cfdSi

IjJ Vj UJ ljuiL cJjîî Uj I

u $aj 'U lUj ij * jtâ Jjî

1 bn Ebî Hatim 1/93 (425, 426).
5
Abdürrezzâk (20511) ve Beyhakî (5091).

3 Ebû Nuaym (3/278, 279). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'de (1564) hadisin münker

olduunu ama "...yemein , Allah'n ad anlmadan kesilen hayvanlar..." ksmnn sahih

olduunu söyledi. es-es-Silsiletu's-Sahha'ya (708) bakn.
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"Ey srailoullan! Sîze verdiim nimetlerimi hatrlayn,

bana verdiiniz sözü yerine getirin Ki, ben de size

vâdettiKIerimi vereyim. Yalnzca benden korkun.

Elinizdekini (Tevrat'n asln) tasdik edici olarak

indirdiime (Kufan'a) iman edin. Sakn onu inkâr edenlerin

ilki olmayn! Âyetlerimi az bir karlk ile satmayn, yalnz
benden (benim azabmdan) korkun. Bilerek hakk bâtl ile

kartrmayn, hakk gizlemeyin. Namaz tam kln, zekât
hakkyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin."

(Bakara Sur. 40-43)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs, srail'in,

Yâkûb («leyhineM olduunu söyledi.’

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

göre bn Mes'ûd: “srâîl, Yâkûb’dur” dedi.

2

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir bildiriyor: Ebû Midez der ki: “Yâkûb

(aiByhiBsaiam) kuvvetli biriydi. Melekle karlap onunla güreti ve melek onu yenip

baldnna vurdu. Yâkûb melein kendisini yenmesi üzerine melei tutup yere

çald ve: “Bana bir isim vermeden seni brakmam” dedi. Bunun üzerine

melek kendisine srâîl adn verdi.” Ebû Miclez ekledi: “srâîl, Mîkâîl, Cebrâîl

ve srafil’in melek ismi olduunu görmüyor musun?”3

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs öyle dedi: “On peygamber dnda,

bütün peygamberler srâîloullanndandr: srâîloullanndan olmayan bu on

kii unlardr: Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, u’ayb, brahim, smail, ishâk, Yâkûb ve

Muhammed (saMalu deyti vKfHium). Peydamberlerden sadece ikisinin iki ad vardr.

Onlar da srâîl ve îsâ’dr. isrâîl, Yâkûb, sa ise Mesih’tir.” 4

’ bnu'l-Münzir (698).
J bn Cerîr (9/383) ve bnu'l-Münzir (699).

3 bnu'l-Münzir (700).

A Hâkim (2/373, 374) sahih olduunu söyledi.
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bn Cerîr bildiriyor: bn Abbâs der ki: "srail, Mikâîl, Cebrail ve srafil'in

manas, Allah’n kulu demektir."
1

bn Cerîr, Abdullah b. el-Hâris el-Basrî’nin öyle dediini bildirir: "srail'in

manas, brânice Allah'n kulu demektir."
2

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "Ey

Israiloullar! Size verdiim nimetlerimi hatrlayn, bana verdiiniz sözü

yerine getirin ki, ben de size vâdettiklerimi vereyim. Yalnzca benden

korkun. Elinizdekini (Tevrat’n asln) tasdik edici olarak indirdiime

(Kur’an’a) iman edin. Sakn onu inkâr edenlerin ilki olmayn! Ayetlerimi az

bir karlk ile satmayn, yalnz benden (benim azabmdan) korkun. Bilerek

hakk bâtl ile kartrmayn, hakk gizlemeyin"3 âyetlerini açklarken öyle

dedi: "Ey srâîloullar!" sözünün muhatab Yahudi hahamlandr. Size ve

babalarnza verdiim nimetleri, onlar Firavun ve kavminden kurtarmamz

hatrlayn. Peygamber size geldii zaman ona iman etmenize dair sizden

aldm ahdimi yerine getirin ki ben de Muhammed'i tasdik edip ona

uymanzla daha önce ilediiniz günahlan affedeceime dair olan vaadimi

yerine getireyim. Atalarnza verdiim belalarn aynsn size de indirmemden

korkun. Elinizde olan Tevrat' tasdik edici olarak indirdiime iman ediniz. Siz

elinizdeki (Tevrat) sayesinde gelen peygamberle ilgili bakasnn bilmedii

eyleri biliyorsunuz. Buna ramen bilerek Tevrat'ta yazl olan peygamberi \e

getirdiini inkâr etmeyin. Çünkü siz bu peygamberi elinizdeki Tevratta

görüyorsunuz .

4

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "...bana

verdiiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vâdettiklerimi vereyim...
"3

âyetini, "Peygamber’e veya baka konuda size emrettiklerimi yerine getirin,

yasakladklarmdan saknn ki sizden raz olup Cennete koyaym” eklinde

açklad .

6

bnu'l-Münzir, bn Mes’ûd'dan ayn yorumu rivayette bulundu.

’ bn Cerîr {1/593, 2/296).
1 bn Cerîr (1/593, 2/296).

3 Bakara Sur. 40, 41, 42
4 bn Cerîr (1/594, 494, 497, 603, 609) ve bn Ebî I Iâtim 1/95- 99 (434, 441, 442, 446, 457,

459). Ayrca bn shâk'a (Sîrelu bn Hiâm, 1/534) bakn.
i Bakara Sur. 40, 41, 42
6 bn Cerîr (1/598) ve bn Ebî Hâtim 1/95, 96 (437, 440).
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bnu'l-Münzir bildiriyor: Mücâhid, "... bana verdiiniz sözü yerine getirin

ki, ben de size vâdettiklerimi vereyim..."' âyetinin açklamasyla ilgili öyle

dedi: "Burada Allah'n ald söz, Mâide Sûresindeki: "And olsun ki, Allah,

israiloullarndan söz almt. Onlardan oniki reis seçtik. Allah: «Ben

üphesiz sizinleyim, namaz klarsanz, zekât verirseniz, peygamberlerime

inanr ve onlara yardm ederseniz, Allah urunda güzel bir takdimede

bulunursanz, and olsun ki kötülüklerinizi örterim. And olsun ki, sizi

içlerinden rmaklar akan Cennetlere koyarm. Bundan sonra sizden kim

inkâr ederse üphesiz doru yoldan sapm olur» dedi
" 3

âyetinde geçen

konularda ald sözdür.”

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde öyle der: ”... bana verdiiniz

sözü yerine getirin ki, ben de size vâdettiklerimi vereyim..."’ âyetinde

Allah’n ald söz, Mâide Sûresindeki: "And olsun ki, Allah,

srailoullarndan söz almt. Onlardan oniki reis seçtik. Allah: «Ben

üphesiz sizinleyim, namaz klarsanz, zekât verirseniz, peygamberlerime

inanr ve onlara yardm ederseniz, Allah urunda güzel bir takdimede

bulunursanz, and olsun ki kötülüklerinizi örterim. And olsun ki, sizi

içlerinden rmaklar akan Cennetlere koyarm. Bundan sonra sizden kim

inkâr ederse üphesiz doru yoldan sapm olun» dedi
"4

âyetinde geçen

konularda ald sözdür.

Abd b. Humeyd, Hasan(- Basrî)'nin, "...bana verdiiniz sözü yerine

getirin ki, ben de size vâdettiklerimi vereyim..."’ âyetinin açklamasyla ilgili

öyle dediini bildirir: "Size farz kldm eyleri yerine getirin, Ben de buna

karlk size vaad ettiklerimi yerine getireyim.”

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, el-Azame’de bildiriyor: Dahhâk, "...bana

verdiiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vâdettiklerimi vereyim..."
6

âyetinin açklamasyla ilgili öyle dedi: "Bana verdiiniz itaat sözünü yerine

getirin, ben de size vaad ettiim Cennete sizi koyaym.”'’

’ Bakara Sur. 40, 41, 42
1 Mâide Sur. 12
3 Bakara Sur. 40, 41, 42
4 Mâide Sur. 12

5 Bakara Sur. 40, 41, 42

Bakara Sur. 40, 41, 42
' Ebu'-eyh (186).
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bn Cerîriin bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, iÇji) sözünün, “Benden

korkunuz" manasnda olduunu söyledi .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, "Elinizdekini

tasdik edici olarak indirdiime iman edin ...
1'

2

âyetini açklarken öyle der:

“...ndirdiim..." sözünden kast Kur'ân, "Elinizdeki..." sözünden kast ise

Tevrat ve ncil’dir .

5

bn Cerîr, bn Cüreyc'in, "...onu ilk inkar edenler siz olmayn..."4 âyetini

açklarken, inkar edilmemesi istenen eyin Kur'ân olduunu söyledi .

5

bn Cerîr bildiriyor; Ebu'i-Âliye bu âyet hakknda öyle dedi; Yüce Allah

buyuruyor ki: “Ey Kitab ehli! Muhammed’e (aiiaiam giem «Miiemi indirdiime iman

edin. Çünkü o “Elinizdekini tasdik edicidir ..."
6
Kitab ehli, Hz. Muhammed’in

(siiaiiahu aleyhi milim) geleceini Tevrat ve ncil'den görüyorlard, "...onu ilk inkâr

edenler siz olmayn ..." 7 Muhammed'i ilk inkar eden siz olmayn ve:

"... ayetlerimi hiçbir deere karlk deitirmeyin ..."
8
Âyetlerin karlnda

ücret almayn. Yahudilerin kitaplarnn birinci bölümünde “Ey Âdemolu,

sana ücretsiz öretildii gibi sen de ücretsiz öret” ifadesi yazldr .

9

Ebu'-eyh bildiriyor: Ebu'l-Âliye, “...ayetlerimi hiçbir deere karlk

deitirmeyin ..."
10

âyetini açklarken öyle der: Örettiin eye karlk ücret

alma. Âlimlerin, hekimlerin ve halimlerin ecri Allah'a aittir. Yahudi’ler de,

kitaplarnda: “Ey Âdemolu! Sana bedava öretildii gibi sen de bedava

öret” yazldr.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Bilerek hakk bâtl ile

kartrmayn, hakk gizlemeyin"
11

âyetini açklarken öyle dedi: “Doruyla

1 bn Cerîr (1/599).

1 Bakara Sur. 41

3 bn Cerîr (1/600).

4 Bakara Sur. 41

5 bn Cerîr (1/602).
6
Bakara Sur. 41

7 Bakara Sur. 41
8 Bakara Sur. 41

9 bn Cerîr (1/600. 602, 603).

’• Bakara Sur. 41

” Bakara Sur. 42
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yalan kartrmayn ve hakk gizlemeyin. Biliyorsunuz ki Muhammed (saiiaiiahu

aleyhi vesellem) Allah'n peygamberidir."'

Abd b. Humeyd, Katâde’nin, "Bilerek hakk bâtl ile kartrmayn, hakk

gizlemeyin"
5

âyetinin manasn açklarken öyle dediini bildirir: "Allah

katnda dinin slam olduunu bilmenize ramen Yahudilik ve Hristiyanl

slam ile kartrmayn. Yahudilik ve Hristiyanlk Allah katnda geçerli din

olmayp sizin sonradan çkardnz dinlerdir. "... bilerek hakk gizlemeyin."

Yahudi ve Hristiyanlar, Hz. Muhammed'in (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) peygamber

olduunu bilmelerine ramen bunu gizlediler. Bu konuda yüce Allah öyle

buyurur "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 nûra

(Kur'an'a) uyanlar var ya, ite kurtulua erenler onlardr." 5

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd, "Bilerek hakk bâtl ile

kartrmayn, hakk gizlemeyin"4
âyetini açklarken öyle dedi: "Hak,

Allah'n indirdii Tevrat, batl ise kendi elleriyle yazdklardr."5

bn Cerîr, Süddî’nin, "...hakk gizlemeyin"
6

âyetinin manasn açklarken

öyle dediini bildirir: "Âyette gizlenmemesi istenen Hz. Muhammed'in

peygamberliidir.”7

bn Ebt Hâtim bildiriyor: Mücâhid, "...rüku edenlerle birlikte rüku edin."
8

âyetinin manasn açklarken: "Rükudan kast, namaz klanlarla namaz

klmaktr" dedi .

9

1 bn Cerîr (1/606,608,609).
1
Bakara Sur. 42

J A'râf Sur. 157
* Bakara Sur. 42

*bn Cerîr (1/607).
6 Bakara Sur. 42
7 bn Cerîr (1/610).
8
Bakara Sur. 43

9 bn Ebî Hatim 1/100 (470).
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îbn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mukâtil, "...rüku edenlerle birlikte rüku

edin."’ âyetinin manasn açklarken öyle dedi: Allah, onlara, Muhammed'in

ümmetiyle rüku etmelerini emrederek “Onlarla beraber olun" demitir.

2

**«^** **
ö

0 '

0^JuâJû ojlij pjulj dJ o j^JIj ^lül

“Kitab okuyup durduunuz halde kendinizi unutur da
bakalanna m iyilikle emredersiniz? Düünmez misiniz?"

(Bakara Sur. 44)

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, “Kitab' okuyup durduunuz

halde kendinizi unutur da bakalarna m iyilikle emredersiniz..."3 âyetinin

manasn açklarken öyle dedi: “Bunlar Kitab ehlidir. nsanlara iyilii

emrediyor ve kendilerini unutuyorlard. Kitab okuyorlar, ama onun

içindekinden faydalanmyorlard.”

Sa’lebî ve Vâhidî, bn Abbâs’n öyle dediini bildirin Bu âyet, Medine

Yahudi'leri hakknda nazil olmutur. Onlardan biri, kars, annesi tarafndan ve

kendisiyle aralannda süt emme cihetinden yaknlk bulunan Müslümanlara di-

yordu ki: “Üzerinde bulunduun dinde ve Muhammed’inMiaiiahu aleyh «seM sana

emretmekte olduu eyde sebat et, aynlma. Zira O'nun durumu haktr.”

Böylece onlar bunu insanlara emrederler, halbuki kendileri yapmazlard/

bn ceririin bildirdiine göre bn Abbâs, “Kitab' okuyup durduunuz

halde kendinizi unutur da bakalarna m iyilikle emredersiniz. Düünmez
misiniz?"5 âyetinin manasn açklarken öyle dedi: “nsanlara, Muhammed in

(sBlilsh aleyhi veseUem) dinine girmelerini emrediyorlard. Ama onlar Kitab’ (Tevrat’)

okuduklar (ve Resûlullah’n (saihiiehu aleyhi vesellem) geleceini orada gördükleri)

halde iman etmiyorlard. Düünmekten maksat ta, "anlamyor musunuz”

demektir. Allah bunu kendilerine söyleyip bu kötü huyu terk etmelerini

emretmitir.”6

bn ishâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Abbâs, bu âyet

’ Bakara Sur. 43
J bn Ebî Hatim 1/100(471).
3 Bakara Sur. 44
4 Vâhidî (sh. 15).

5 Bakara Sur. 44
6 bn Cerîr (1/614, 616,617).
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hakknda öyle demitir: "nsanlardan Tevrat tâki peygamberlerle ilgili

haberleri inkar etmemelerini isterken, sîzler, Benim size gönderdiim kitapta

bildirdiim, peygamberimi inkâr etmek suretiyle de Tevrat' inkar

ediyorsunuz." 1

Abdürrezzâk, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta,

Ebû Klâbe'nin âyet hakknda öyle dediini bildirir: Ebu'd-Derdâ bu konuda:

"Kii, Allah'n katnda, insanlara bugzetmedikçe, sonra da kendi nefsine

dönüp ona insanlara buzundan daha fazla buzetm edikçe gerçek fakîh

olamaz" dedi .

2

Vekî, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Bezzâr, bn Ebî Dâvûd, el-

Ba’s'ta, bnu'l-Münzir, bn EbîHâtim, bn Hibbân, Ebû Nuaym, el-Hilye’de, bn

Merdûye ve Beyhakî uabu 1

l-îman’da, Enes’ten, Resûlullah'n (»fcUahu aleyhi «sdlem)

öyle buyurduunu nakleden "sra'ya (Miraca) götürüldüüm gece dudaklar

ateten makaslarla kesilen ve kesildikçe eski halini alan birtakm kimseler

gördüm. «Bunlar kimlerdir, ey Cibril ?» diye sorduumda, bana u cevab verdi:

"Bunlar senin ümmetinden olan hatiplerdir. nsanlara iyilii emreder, Kitab

okuduklar halde bizzat kendileri unutanlardr. Bunlar hiç akl etmezler mi?"3

Ahmed, Buhârî ve Müslim, Usâme b. Zeyd'den, Resûlullah'n (uHaiirfu aleyhi

««iem) öyle buyurduunu nakleder: "Kyamet gününde kii getirilip

Cehenneme atlr. Barsaklar kamndan darya frlar. Deirmen merkebinin

döndüü gibi barsaklar etrafnda döner. Cehennemlikler onun etrafna

toplanr ve: «Ey filan! Sana ne oldu? Sen iyilii emreden münkerden alkoyan

bir kimse deil miydin?» diye sorarlar. Adam öyle der. "Ben size iyilii

emrederfakat ilemezdim. Münkerden alkoyur, fakat kendim ilerdim."4

Hatîb, ktidâu'l-lmu'l-Ameide ve bnu’n-Neccâr, Tarih Badad’da,

Câbiriden Hz. Peygamberim (sBiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder:

"Cennetliklerden bir topluluk. Cehennemliklerden bir toplulua bakp: «Neden

Cehenneme girdiniz? Hâlbuki biz sizden örendiklerimizle Cennete girdik»

1 bn Cerîr (1/613) ve bn Ebî Hatim 1/101 (473, 476). bn shâk'a, (Sîretu bn Hiâm,

1/534) bakn.
‘ Abdürrezzâk (20473), bn Ebî eybe (13/306), bn Cerîr (1615) ve Beyhakî (619).

} bn Ebî eybe (14/308), Ahmed 19/244, 20223, 21/104 (12211, 12856, 13421), Abd b.

Humeyd (1220), Bezzâr (3321, 3322), bn Ebî Hatim 1/100, 101 (472), bn Hibbân (53), Ebû

Nuaym (2/386, 387, 8/43, 44, 172), bn Kesîr, Tefsîr'de (1/122) geçtii üzere bn Merdûye,

ve Beyhakî (4965-4967). Elbânî, es-es-Silsiletu's-Sakîha’da (291) sahih olduunu söyledi.

4 Ahmed 36/117 (21784), Buhârî (3267, 7098) ve Müslim (2989).
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deyince, Cehennemlikler: «Biz size iyilii emrederdik, ama kendimiz

yapmazdk» karln verirler

.

,A

Taberânî, Hatîb, ktidâu'l-lmu'l-Amel'de ve bn Asâkir zayf isnâdla

bildiriyor: Velîd b. Ukbe, Resûlullah'n (saiiaHahu aieyfi voseliem) öyle buyurduunu

nakleder:
“"

Cennetliklerden bir bazlar, Cehennemliklerden bir toplulua

bakp: «Neden Cehenneme girdiniz? Vallahi! Biz ancak sizden

örendiklerimizle Cennete girdik» deyince, Cehennemlikler: « Biz size iyilii

emrederdik ama kendimiz yapmazdk» karln verirler."
1

Abdullah b. Ahmed, ez-Zühd’e zevaid olarak bildiriyor: Velîd b. Ukbe halka

hitab ederek öyle dedi: “Valiler cehenneme girerken onlara itaat edenler

Cennete girecekler. Cennete girenler, Cehennemdeki valilerine: «Biz size

itaat ettiimiz için Cennete girmiken siz nasl ceheneme girdiniz?» diye

sorunca, valiler: «Biz size bir eyi emrederken, kendimiz tersini yapardk»»

cevabn verecekler.”

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre a’bî der ki: “Cennetliklerden bir grup.

Cehennemliklerden bir gruba bakp: «Neden ceheneme girdiniz. Hâlbuki biz

sizden örendiklerimizle amel ediyorduk?» derler. Cehenemdekilen «Size

öretiyorduk, ama biz onunla amel etmiyorduk» diye cevap verirler.”3

bnu'l-Mübârek, Zühd’de, a’bî’den bildiriyor: «Cennetliklerden bir grup.

Cehennemliklerden bir gruba bakp: “Neden ceheneme girdiniz. Hâlbuki biz

sizden aldmz eitim ve ilimle Cennete girdik?” derler. Cehenemdekilen

“Size hayn emrediyorduk, ama biz onunla amel etmiyorduk” diye cevap

verirler.

4

Taberânî, Hatîb, el-ktidâ'da ve Isbehânî, et-Terîb’öe ceyyid snâdla

Cündüb b. Abdillah'dan, Resûlullah'n (dyiato «Wi w*efen) öyle buyurduunu

nakleden "nsanlara hayn Öretip onunla amel etmeyen âlim, insanlara k
saçp kendini yakan kandil gibidir.”*

’ Hatîb (72).

1
Taberânî 22/150 (405), el-Evsat (99), Hatîb (73) ve bn Asâkir (17/867). Heysemî,

Mecmuu'z-Zeoâid’âe (7/276) der ki: "Ravilerden Ebû Bekr ed-Dâhirî çok zayftr.'’ Elbânî,

es-Silsiletu 'd-Daîfe'de (1268) onu zayf görmütür.
3 bn Ebî eybe (13/554).

4 bnu'l-Mübârek (64).

5 Taberânî (1681) ve Hatîb, ktidÂu'l-lmu'l-Amel (70). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de

(1/185) der ki: "Ravileri güvenilir bulunmutur."
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ibn Ebî eybe ve Abdullah b. Ahmed, ZiihcTün zevâidinde, Ciindüb el-

Becelî'den bildirir: “nsanlara nasihat edip kendini unutan, insanlarak saçp

kendini yakan kandil gibidir."
1

Taberânî ve Hatîb, el-ktidâ’da, Ebû Berze'den bildirir: Hz. Peygamber

(saiiBiahu aleyhi mdiem) öyle buyurdu: "nsanlara nasihat edip kendini unutan,

insanlarak saçp kendini yakan fitil gibidir.
"2

bn Kani', el-Mu'cem'de ve Hatîb, el-ktidâ’da, Suleyk'ten, Resûlullah'n

(saiiellahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleden "Âlim, ilim öretip amel

yapmazsa, insanlarak saçp kendini yakan kandile benzer.
"3

Isbehânî, et-Terib'de zayf senetle, Ebû Umâme'den, Resûlullah'n ImIIuMu

aleyhi veelietn) öyle dediini bildirin "Kyamet günü kötü âlim getirilip Cehenneme

atlr ve deirmen merkebinin döndüü gibi barsaklar etrafnda döner."

Kendisine: "Yazk sana! Nasl bu duruma dütün? Biz senin sayendehidayete

erdik" diye sorulunca, "Ben, sizden yapmamanz istediim eyleri kendim

yapardm" cevabm verir.

"

Taberânî zayf isnâdla bn Ömer'den Resûlullah’n (uiiaJiahu aleyhi «idem) öyle

buyurduunu nakleder: "nsanlar bir söz veya amele çarp o ameli kendisi

yapmayan kii, bu durumunu brakp insanlar davet ettii eyi kendisi de

yapana kadar Allah'n gazabnn gölgesinde kalr.
"A

bn Merdûye, Beyhakî, $uabu'l-îman ’da ve bn Asâkir bildiriyor bn
Abbâs'a bir adam gelerek: "Ey bn Abbâs! Ben iyilii emredip kötülükten

sakndrmak istiyorum" deyince, bn Abbâs: "Sen bu dereceye geldin mi?"

diye sordu. Adam: "Erdiimi umarm?" karln verince, bn Abbâs: "Eer

Allah’n Kitabn'daki üç âyete muhatab olmaktan korkmuyorsan yapabilirsin"

dedi. Adam: "O âyetler hangileridir?" diye sorunca, ibn Abbâs: "Kitab'

okuyup durduunuz halde kendinizi unutur da bakalarna m iyilikle

’ bn Ebî eybe (13/488, 489) ve Abdullah b. Ahmed (sh. 202).

* Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâd'de (1/184) geçtii üzere Taberânî, Hatib (71). Heysemî,

ravilerden Muhammed b. Câbir es-Suheymî'nin, ezberinin zayf ve ezberi sonradan

bozulmu bix ravi olmas sebebiyle zayf olduunu söyledi.

s bn Kini', (1/321, 322) ve Ha b'b (69).

4 Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (7/276) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki:

Ravilerden Abdullah b. Hirâ', bn Hibbân güvenilir bulmu ama: "hata yapar"

demitir. Çounluk ise zayf olduunu söylemitir. Dier ravileri güvenilirdir.
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emredersiniz. Düünmez misiniz?"
1

âyeti. Bu âyetin gereini yerine getirdin

mi?” diye sordu. Adam: “Hayr, peki ikinci âyet hangisidir?” karln verince,

bn Abbâs: "Ey inananlar! Yapmayacanz eyi niçin söylersiniz?

Yapmayacanz eyi söylemeniz, Allah katnda büyük gazaba sebep olur
"2

âyetleridir. Peki, bu âyetlerin gereini yerine getirdin mi?” dedi. Adam:

"Hayr, peki üçüncü âyet hangisidir?” karln verince, bn Abbâs: “Salih kul

u'ayb'n söyldii u sözdür: "...Size yasak ettiim eylerde, aykr hareket

etmek istemem ..."3 Peki, bu âyetin gereini yerine getirdin mi?” diye sordu.

Adam: “Hayr1
' cevabn verince, bn Abbâs: “O zaman nasihat etmeye

kendinden bala” dedi .

4

bnu'l-Mübârek, Zühd’de ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, a’bî’nin öyle

dediini bildirir: “Dünyada hutbe veren hiçbir hatib yoktur ki, Allah (kyamet

günü) hutbesini karsna çkarp bununla ne istediini sormasn .”5

bn Sa'd, bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd'de, Ebu'd-Derdâ’nn öyle

dediini bildirir: “Bilmeyen kiiye yazklar olsun. Eer bu kii isteseydi, Allah

ona öretirdi. Bildii halde bildiiyle amel etmeyen kiiye yazklar olsun."

(Ebu'd-Derdâ, ikinci yazklar olsun sözünü yedi defa söyledi .)

6

Ahmed, Zühd’de Abdullah b. Mes'ûd'dan bildiriyor: "Bilmeyen kiiye

yazklar olsun. Eer bu kii isteseydi, Allah ona öretirdi. Bildii halde

bildiiyle amel etmeyen kiiye yazklar olsun." (bn Mes’üd, ikinci yazklar

olsun sözünü yedi defa söyledi .)
7

1

Bakara Sur. 44
3

Saf Sur. 2, 3
3 Hûd Sur. 88
A Beyhakî (7569) ve bn Asâkir (23/73).

5 bnu'l-Mübârek (7569) ve Beyhakî (4968).

6 bn Ebî eybe (14/35, 36) ve Ahmed (sh. 142).

7 Ahmed (sh. 158).



"Sabr ve namaz île Allahtan yardm isteyin../'

(Bakara Sur. 45)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, “Sabr ve namaz ile Allah'tan

yardm isteyin ..."

1

âyetini açklarken öyle dedi: "Sabr ve nama2
,
Allah'tan

(kullara verilen) iki yardmcdr. Bunlarla Allah’tan yardm isteyiniz.”

Ibn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu'l-Aza’da ve bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyriden

bildiriyor: “Sabr, kulun Allah'tan gelen belalar itiraf etmesi ve sevabn

Allah’tan beklemesidir. Bazen sabrettii görülen dayankl kiiler bile

sabrszlk gösterebilirler

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hatâb der ki: “Sabr iki

türlüdür: Musibet annda sabr güzeldir. Bundan daha güzeli ise Allah'n

haram kld eylerden kaçnmada sabrl olmaktr.” 3

bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Zeyd der ki: "Sabr iki ksmdr. Nefse ve

bedene ar gelse bile Allah'n sevdii eyleri yapmada sabr, nefis istese bile

Allah'n sevmedii eylerden uzak durmada sabr. Bunlar yapabilen kiiler

kyamet günü “Selam size, ho geldiniz! Temelli olarak buraya girin
"

4

denilecek kiilerden olur.”s

bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabus-Sabr’da, Ebu’-eyh, es-Sevâb’da ve Deylemî,

Müsned d-Firdevs’te, Hz. Ali’den, Resûlullah'n (sdiaiirtu aisytu veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Sabr üç türlüdür: Musibete kar sabr, itaat (ibadet)

hususunda sabr ve günahtan uzak durmada sabr."
6

Ahmed, Abd b. Humeyd, Müsned1

de, Tirmizî, bn Merdûye, Beyhakî, uabu‘1-

îman’da ve el-Esmâ ve’s-Sifâfta bn Abbâs’tan bildiriyor Resûlullah'n isaiiaiahu deyh

«sefen! binitinin terkisindeyken: "Ey çocuk! Sana, Allah’n kendileriyle

faydalandraca birkaç kelime öreteyim miV diye sorunca, ben: "Evet” cevabn

1 Bakara Sur. 45
2 bn Ebî Hatim 1/102 (485).

1 bn Ebî Hatim 1/102 (484).

4 Zümer Sur. 73

s bn Ebî Hatim 1/261, 262 (1405).
6 bn Ebi’d-Dünyâ (24) ve Deylemî (3662). Elbânî, Daîfu'l-Câtm'de (3532) zayf

olduunu söyledi.
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verdim. Hz. Peygamber (sUttu dsyh «sefan) öyle buyurdu: "Allah(n emir ve

yasaklarn) gözet ki, Allah da seni korusun. Allah' hiç hatrndan çkarma ki

onu her an önünde bulasn. Rahatlk annda Allah' tan ki, O da zor annda seni

tansn. Bil ki sana gelen musibet (muhakkak sana isabet edecektir) hata yapmaz

ve (senin için takdir edilmemi) musibet te sana isabet etmez. Bütün

yaratlmlar toplanp Allah'n sana verilmesini istemedii bir eyi sana vermek

isteseler bunu yapamazlar. Yine Allah'n sana vermek istedii bir eyi

engellemeye çalsalar buna güçleri yetmez. Kalem kyamete kadar olacak eyleri

yazp mürekkebi kurudu. Bir ey isteyeceksen Allah'tan iste, yardm

dileyeceksen Allah'tan dile. Güveneceksen Allah'a güven, ükür ve yakîn ile

Allah için amel yap. unu bil ki sevmediin eylerde sabrda çok hayr vardr ve

yardm sabrla birlikte gelir, kurtulu da stkntyla gelir, zorlukla beraber

kolaylk vardr/'
1

Dârakutnî, el-Efrâd'da, bn Merdûye ve Isbehânî, et-Terîb’de, Sehl b. Sa’d

es-Sâidî’den bildiriyor Hz. Peygamber foiisHahu «Mâ ««M Abdullah b. Abbâs’a:

“Ey çocuk! Sana, Allah'n kendileriyle faydalandraca birkaç kelime öreteyim

mi?" diye sorunca, bn Abbâs: "Evet, ey Allah'n Resulü!" cevabn verdi. Hz.

Peygamber (afafau &ty. «sefan) öyle buyurdu: "Allah(n emir ve yasaklarn) gözet

ki, Allah da seni korusun. Allah' hiç hatrndan çkarma ki onu her an önünde

bulasn. Rahat annda Allah' tan ki, O da zor annda seni tansn. Bir ey
isteyeceksen Allah'tan iste, yardm dileyeceksen Allah'tan dile. Kalem takdir

edileni yazm ve mürekkebi kurumutur. unu bil ki bütün kullar Allah in

sana takdir etmedii bir eyde fayda salamak istese, buna güçleri yetmez. Yine

bütün kullar, Allah'n sana takdir etmedii bir konuda zarar vermek isteseler

buna da güçleri yetmez. Eer sdk ve yakin ile Allah için amel yapabilirsen öyle

yap. Eer yapamazsan sevmediin eylerde sabretmekte çok hayr vardr.

Yardm sabrla birlikte gelir, kurtulu da skntyla gelir, zorlukla beraber

kolaylk vardr.

"

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-Usul’öa, bn Abbâs'tan bildiriyor Bir gün

Resûlullah'tn *ytn ««ileni) binitinin terkisindeyken: "Sana, Allah'n kendileriyle

faydalandraca eyler öreteyim mi?" diye sorunca, ben: "Evet" cevabm

verdim. Hz. Peygamber (saflaH^u aW» «sefan) öyle buyurdu: "lme önem ver. lim

1 Ahmed 4/409, 486, 487, 5/18, 19 (2669, 2763, 2803), Tirmizî (2516), Beyhakî, uab (195,

1074, 1075, 10000, 10001) ve el-Esmâ ve's-SifSl (126). Elbân, Sahih Sünen et-Tirmiz?de

(2043) hadisin sahih olduunu söyledi.
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müminin dostudur. Hilim yardmcs, akl yol göstericisi, amel onu dorultan, nfk

babas, yumuaklk kardei, sabr ise ordularnn komutandr."'

Beyhakî, uabu' l-îman’da ve Harâitî, Kitabu'-ükdde, Enes'ten bildirin

Resûlullah (saflalahu aleyhi «sefan) öyle buyurdu: "man iki parçadr. Bir yans sabrda,

dier yans ükürdedir. "*

BeyhakîYin bn Mes'ûd’dan naklettiine göre Allah’n Resulü (safefau «sefan)

öyle buyurdu: "Sabr intann yansdr. Yakn ise imann tamamdr."3

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, Taberânî ve Beyhakî, bn Mes'ûd’dan

mevkuf olarak ayn hadîsi naklettiler. Beyhakî hadisin mahfûz olduunu söyledi .
4

Beyhakî'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib der ki: "mann dört destei

vardr. Sabr, adalet, yakîn ve cihad.”
5

bn Ebîeybe ve Beyhakî bildiriyor. Câbir b. Abdillah der ki: Resûlullah’a (afaiiahu

afat resefem): "Ey Allah'n Resûlü! Hangi iman daha üstündür?" diye sorulunca, Hz.

Peygamber (sMtfu fayh vesfan):
"
Sabr ve müsamahakâr olmak" cevabn verdi.

"Hangi müminin iman daha kâmildir?" diye sorulunca ise Allah’n Resûlü MbUu

eieyhveseiian): "Ahlâk en güzel olanndr" cevabn verdi.

6

Beyhakî, Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr el-Leysî'den, o babasndan, o da

dedesinden öyle bildirir. Ben Resulullah'n Uafeiiahu aleyhi mailem) yanndayken bir

adam geldi ve: "Ey Allah'n Resûlü! man nedir?" diye sordu. Resûlullah (nibiiahu

aleyhi vbmIImh):
"Sabr ve müsamahakâr olmaktr" cevabn verince, adam: "Hangi

müslüman daha üstündür?” diye sordu. Hz. Peygamber Uaiiaiiahu abyhi «senem):

"Müslümanlann dilinden ve elinden selamette olduktan kimsedir" cevabn

verince, adam: "Hangi hicret daha üstündür?" diye sordu. Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi vesallem): "Kötülükten uzaklaann hicreti" cevabn verince, adam: "Hangi

cihad daha üstündür?" diye sordu. Allah'n Resûlü (söUallahu eleyti vesellem):

1 Hakim (1/210).
3
Beyhakî (9715), bn f lacer, cl-Feth' te (1/48) der ki: Bu hadisin Hz. Peygamber"den

(smllaUahu aleyhi vesellcm) nakli kesinlik kazanmam $hr. Lisânu'l-Mizan'da (5/152) geçtii

üzere Ebû Ali en-Nisâburî der ki: "Bu hadis münkerdir vc asl yoktur." Elbânî,

Silsletu'd-Daîfe'ye (499) baknz.
3 Beyhakî (9716).

4 Taberânî (8544) Beyhakî (48, 9716, 9717) Heysemî, Mecnau 'z-Zevâid'de (1/57) der ki;

"Ravileri Sahih'm ravlendr." beyhakî, el-Edelfde (1Ü72) hadisin mevkut olmasnn daha

doru olduunu söyledi.

3 Beyhakî (39).

6 bn Ebî eybe (11/33) ve Beyhakî (9710, 971 1} buna benzer bir rivayette bulundu.
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"Savaçnn atnn öldürüldüü ve kannn döküldüü cihad" buyurunca,

adam: “Hangi sadaka daha üstündür?" diye sordu. Resûlullah (mailaUahu aleyhi vesdi&n):

"Mal az olann kendini zora zobnastna ramen vermesidir" cevabn verince,

adam: “Hangi namaz daha üstündür?" diye sordu. Resûlullah (sailaiiahLt aisyii vaseliem):

"Kyam uzun olan namazdr " cevabn verdi .

1

Ahmed ve BeyhakPnin, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirdiine göre bir adam:

“Ey Allah'n Resûlü! Hangi amel daha üstündür?" diye sorunca, Resûlullah

(saUaiUu atayh vessitem):
"
Sabr ve müsamahakâr olmak

"

cevabn verdi. Adam:

“Bundan daha üstün olann söylemeni istiyorum” deyince, Hz. Peygamber

(sBiiaiiahu aleyhi »eselim) öyle buyurdu:
"
Allah'n takdir ettii bir konuda O'nu itham

etme" buyurdu .

1

Beyhakî, Hasan(- Basrî)'den bildirir: "man, sabr ve müsamahakar

olmaktr. Sabr, Allah'n haram kldklanna sabr ve farz kldklann» eda

etmede sabrdr."3

bn Ebî eybe, Kitabul-îman’da ve Beyhakî bildiriyor Hz. Ali der ki: “Sabr,

iman için bedendeki ba gibidir. Ba kesildii zaman bedenin dier ksm
kokar. Sabr olmayann iman da yoktur."4

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî, Hasan(- Basrî)’den, Resûlullah'n (saflan»»* iish

veellem) öyle buyurduunu nakleder:
"
Benliini dünyann kayglan içine sok.

fakat oradan sabrla çk. Nefsin hakknda bildiklerin seni insanlara kar sabrsz

davranmaktan alkoysun.

Beyhakî, Berâ b. Âzib'den Hz. Peygamberim (saiMahu aleyh veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder.
"
Kim nefsanî arzularn dünyadayken tatmin edersi

•,

âhiretteki arzularyla arasna engel konulur. Toplumun ileri gelenlerinin

debdebesine göz diken kii gökyüzü melekleri tarafndan hor görülür. Kim az

geçimlie raz olursa Allah, onu Tirdevs Cennetinde diledii yerde konaklatr.

Ahmed, Müslim, Tirmizî, bn Mâce ve Beyhakî'nin, bn Ömer’den

bildirdiklerine göre Resûlullah Malisin aleyh meUem) öyle buyurdu: "Müslüman

’ Beyhakî (9712).

1 Ahmed 37/390 (22717) ve Beyhakî (9714). M/sned'n muhakkikleri hadisin hase.n

uduunu söyledi.

5 Beyhakî (97Ü9).

A bn F.bi eybe (sh. 47, 48), Musannef ( 11/47) ve Beyhakî (9718).

5 bn Ebi d-Dünyâ, Kitabu's-Sabr (70) ve Beyhakî (9719).

6
Beyhakî (9722).
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olup nzkt kendisine yetecek kadar olan ve buna sabreden kii kurtulua

ermitir."'

Beyhakî, Ebu'l-Huveyris'ten, Resûlullah’n (saimiiBhu aleyhi meUsm):
"
Allah’n

,

kendisine yetecek kadar nzk verip te buna sabreden kiiye ne mutlu" dediini

bildirir.

3

Beyhakî bildiriyor: As’as der ki: Resûlullah (suiyahu alayhi veseiiem) bir kiinin

yokluunu hissedip onu sorunca, adam geldi ve: "Ey Allah'n Resûlüî u daa
gidip inzivaya çekilerek Allah'a ibadet etmek istedim" dedi. Resûlullah (ssHiiahu

aleyhi veseiiem): “slam diyarlarndan birinde, holanmadnz bir eye bir saat

sabretmeniz, tek bana krk yl ibadet etmenizden daha hayrldr" buyurdu .

3

Beyhakî, As'as b. Selâme tarikiyle, Ebu Hâdir el-Esedî'den bildiriyor

Resûlullah (saiiaiishu aleyhi meiiem) bir kiinin yokluunu hissedip onu sorunca,

inzivaya çekilip kendin» ibadete verdiini söylediler. Resûlullah (saiyiahu aleyhi nniiem)

adam getirtip öyle buyurdu: "unu bilin ki, Müslümanlar arasnda yaamak,

yalnz kalp krk yl ibadet yapmaktan daha hayrldr." Hz. Peygamber Malisini

aleyhi vesdlem) bu SÖZÜ ÜÇ defa SÖyled.4

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de, Tirmizî ve bn Mâce, bn Ömer'den,

Resûlullah'n (saliaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Müslümanlarn

arasna kararak onlarn eziyetlerine katlanan kimse, halk arasna kanmayp

eziyete katlanmayan kimseden daha hayrldr.

Beyhakî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Allah’n Resûlü (sBialiahu aleyhi veaallem):

"Hanginiz, Allah'n kendisini Cehennem ateinden korumasndan holanr?"

deyip öyle devam etti: "unu bilin ki Cennet için amel engebeli ve zordur.

(Resûlullah {saMahu aleyhi «selim) bu sözü üç defa tekrarlad). unu bilin ki

Cehennem için amel ise, dalgnlkla yaplabilecek kadar kolaydr. Resûlullah

(»HUahu aleyhi vraikn) bu sözü de üç defa tekrarlad). Mutlu, fitnelerden korunan.

1 Ahmed 11/134, 181 (6573, 6609), Müslim 1054 (125), Tirmizî (2348), bn Mâce (4138)

ve Beyhakî Sünen (4/196) ve uabu'l-îman (9723).
1
Beyhakî, uabu'l-îman (9727).

3 Beyhakî, uabu'l-îman (9727).

4 Beyhakî, uabu 'l-îman (9729).

i Buhârî (388), Tirmizî (2507) ve bn Mâce (4032). Elbâni, es-Silsüctu's-Sahîha’da (939)

sahih olduunu söyledi.
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belaya urad zaman sabreden kiidir. Cennet için amel edip fitnelcraen

korunmak ve belaya sabretmek ne güzel eydir.

Beyhakî zayf isnâdla bn Abbâs'tan, Hz. Peygamber (nMlhu Ble»hi «»Kan) öyle

buyurduunu nakleder "Allah, zorlua üç gün katlanan her ev halkna

mutlaka nzk gönderir.
"2

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-UsuVda, bn Ömer'den ayn rivayette

bulundu. 3

Beyhakî baka bir kanalla ve zayf isnâdla ibn Abbâs’tan, Resûlullah n
{saiisiiahu aleyhi »essiism) öyle buyurduunu nakleder:

"Kim ackr veya tiyaç salt.bi

olur da bunu halktan gizlerse, Allah'n onu bir senenik helal nzkla

rzklandrmas haktr."*

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah kimin dünyalk elde

etmesine üç gün mani olur da bu kii, acizlie dümeden sabredip bu halde

bile Allah’tan raz olursa, Cennet ona vacib olur.’’
5

Beyhakî, ureyh’ten bildirir. "Bir musibete maruz kaldm zaman Allah'a

dört defa hamd ederim. Musibetin bundan daha büyük olmamasna hamd

ederim, bu musibete kar bana sabr nasib ettii için hamd ederim,

uradm musibetin sevabn Allah’tan beklemeyi nasib ettii için hamd

ederim ve musibetin dinimle ilgili deil de dünyamla ilgili olmasna hamd

ederim.”
6

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Bîr gün Hz.

Peygamber (sBiiaiiahua8»ii«sfiiiei7i) ashabnn yanna çkp öyle dedi: "Sizin içinizden

hanginiz, Allah'n kendisine hiç okumadan ilim vermesini ve yol gösteren

olmadan hidayet bulmasn ister? Sizin içinizden hanginiz Allah'n kendisinden

körlüü gidermesini ve kendisini basiretli (ileri görülü) yapmasn ister?

Dikkat edin! üphesiz ki, kim dünyaya meyi etmez ve dünya hakknda uzun

uzun düünmezse, Allah ona örenmeden ilim verir ve yol gösteren olmadan

’ Beyhakî, uabu 'l-îman (9796).

1
Beyhakî, uabu'l-îman (10053).

3 Hakîm et-Tirmizî (1/253).

4 Beyhakî, uabu 'l-îmatt (10054). bn Hibbân, el-Mccrûhn'âe (1/130) der ki: "Bu haber

batldr." bnu'l-Cevzî hadisi el-Mevdûût'ta (2/152) zikretti. Elbânî, es-Silsiletu'd-Datfe'ye

(1927) bakn.
5 Beyhakî, uabuTÎman (10114).
6
Beyhakî, uabu 'l-îman (9980).
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doru yola erdirir. Uyank olun! Muhakkak sizden sonra bir topluluk

bulunacaktr ki, insanlar haksz yere öldürmeden ve kibirlenmeden mülk ve

saltanat elde edemeyecekler. Böbürlenme ve cimrilik olmadan zengin

olamayacaklar. Nefislerinin arzularna uyup dinden çkmadan da kendilerini

sevdiremeyecekler. Uyann! Sîzlerden herhangi biriniz o zamana ular da

zenginlii elde etmeye gücü yettii haldefakirlie sabreder, sevilmeye kadir iken

milletin nefretine tahammül eder, izzet (güçlü olmak) elinde olduu halde zillete

(güçsüzlüe) tahammül ederse ve bunlar yalnz Allah rzas için yaparsa
,
Allah

ona elli sddk sevab verir.

Ahmed, Zühd’âe ve Beyhakî, Hasan(- Basrî)’den, Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi

vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "îmann en üstünü, sabr ve

müsamahakârlktr.
"2

Mâlik, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî

bildirir: Ebû Saîd el-Hudrî, Hz. Peygamberin (slbllahu aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu nakleder: "Kim iffetli olmak isterse Allah ta onu iffetli klar. Kim

de sabretmek için sabr ve tahammül gösterirse Allah ta onu sabrl klar. Hiç

kimseye sabrdan daha hayrl vefaydas geni olan bir ey verilmemitir
." 3

Ahmed, Zühd’öe. bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb der ki: “Hayatmzn hayrn

(tadn) sabrla kazandk."4

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Meymûn b. Mihrân'n, “Ne peygamber, ne de

baka hiç kimse birçok hayn sabrdan baka bir eyle elde etmemitir"

dediini bildirir.

5

Ahmed, Ebû Dâvûd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Huzeyfe der ki:

“Resûlullah (allMu aleyh vesellem) skntl bir ile karlanca namaz klard ."6

bn Ebi’d-Dünyâ ve bn Asâkir, Ebu'd-Derdâ'nn öyle dediini bildirin “Hz.

Peygamber Miallahu aleyhi vesellem) rüzgârl gecede, rüzgâr dinene kadar Mescid'de

’ Beyhakî, uabu'l-îman (10582).
I
Beyhakî, uabu'l-îman (10838).

3 Mâlik 2/177 (210T), Ahmed 17/14, 41, 114, 155, 488, 490, 18/27, 387, 388 (10989, 11005,

11060, 11091, 11400, 11401, 11602, 11435, 11890, 11891), Buhârî (1469, 6470), Müslim

(1053), Ebû Dâvûd (1644), Tirmizî (2024), Nesâî (2587) ve Beyhakî (4/195), uabu'l-îman

(3503).
II Ahmed (sh. 117).

5 Ebû Nuaym (4/90).
6 Ahmed 38/330 (23299), Ebû Dâvûd (1319) ve bn Cerîr (1/618). Elbânî, Sahih Sünen

Ebî Dâvûd'da (1171) hadisin hasen olduunu söyledi.
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kalrd. Güne veya Ay tutulduu zaman da, tutulma bitene kadar namaz

klard."

Ahmed, Nesâî ve bn Hibbân, Suheyb'den, Hz. Peygamber (nlbllahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurduunu nakleder: "Peygamberler skntl zamanlarnda namaz

klarlard

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, Hâkim ve Beyhakî, uabu' l-îman’da bildirir:

ibn Abbâs bir yolculuunda bir olunun vefat haberini alnca, bineinden inip

iki rekat namaz kld, sonra "nna lillah ve innâ ileyhi râciûn (üphesiz biz

Allah’a aidiz ve Ona döneceiz) deyip: “Allah’n bize "Sabr ve namaz ile

Allah'tan yardm isteyin ..."
5
âyetinde emrettii gibi yaptk" dedi .

3

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, uabu' l-îman da

bildiriyor: bn Abbâs bir yolculuktayken kardei Kusm’un vefat haberini alnca

“nna lillah ve innâ ileyhi râciûn (üphesiz biz Allah’a aidiz ve Ona döneceiz)

deyip yoluna kenanna geçerek, kâdeyi uzatt iki rekat namaz kld. Sonra

bineine binmek için giderken: "Sabr ve namaz ile Allahtan yardm isteyin.

üphesiz o (sabr ve namaz), Allah'a saygdan kalbi ürperenler dnda
herkese zor ve ar gelen bir görevdir

" 4
âyetini okudu.s

Beyhakî, uabu' l-îman’da, Ubâde b. Muhammed b. Ubâde b. es-Sâmit’ten

bildiriyor: Ubâde vefat edecei zaman öyle dedi: “Vefatmdan dolay sakn

kimse alamasn. Ruhum çkt zaman güzelce abdest alnz, sonra her

biriniz mescide girip namaz klsn ve hem Ubâde için, hem kendisi için

balanma dilesin. Yüce Allah "Sabr ve namaz ile Allah'tan yardm

isteyin ..."
6
buyuruyor. Sonra acele olarak beni kabrime götürünüz.”7

Abdürrezzâk, Musannefte ve Beyhakî, Ma’mer tarikiyle Zührî’den,

Humeyd b. Abdirrahman b. Avf'tan, o da ilk muhacir kadnlardan olan annesi

Ümmü Gülsüm binti Ukbe'den, "Sabr ve namaz ile Allah'tan yardm

' Ahmed 31/268 (18937), Nesâî, el-Kübrâ (10450) ve bn Hibbân (1975). Müsnec'in

muhakkikleri hadisin isnâdnn Müslim'in artna göre sahih olduunu söylediler.
1
Bakara Sur. 45

3 Saîd b. Mansûr, (Tcfsîr

,

189), Hâkim (2/269- 270) ve Beyhakî (9681). Hâkim hadisin

sahih olduunu söyledi ve Zehebî de ona muvafakat etti.

4 Bakara Sur. 45
5 Saîd b. Mansûr, (Tefsîr, 189, 231), bn Cerîr (1/620) ve Beyhakî (9682).
6 Bakara Sur. 45
7 Beyhakî (9683).
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isteyin..."' âyeti hakknda öyle dediini bildirir; Abdurrahman b. Avf

kendinden geçince yanndakiler vefat ettiini zannettiler ve hanm mescide

çkp âyette emredildii gibi namazla yardm istemek için namaz kld.

Abdurrahman kendine gelince: “Demin bayldm m?" diye sordu.

Yanndakiler: “Evet" cevabn verince, Abdurrahman öyle dedi: “Doru

söylediniz. Demin yanma iki melek gelip: “Yürü seni Azz olan Allah'n

huzurunda hesaba çekeceiz" dediler. Baka bir melek: “Geri dönünüz. Bu

kii, daha anne karnndayken bahtiyar olduklan yazlan kiilerdendir. Brakn

oullan onunla Allah'n diledii kadar beraber olsunlar" dedi.” Abdurrahman

b. Avf, bu olaydan sonra bir ay daha yaayp vefat etti .

2

Beyhakî, $uabu' l-îman 'da bildiriyor: Mukâtil b. Hayyân, "Sabr ve namaz

ile Allah'tan yardm isteyin. üphesiz o (sabr ve namaz), Allah'a saygdan

kalbi ürperenler dnda herkese zor ve ar gelen bir görevdir." 3 âyetinin

manasn açklarken öyle dedi: “Ahireti istemeye farzlan yerine getirmede

sabrla ve namaz klmakla yardm isteyiniz. Namaz hakkn vererek vaktinde,

kraatine, rükua, secdelere, tekbirlere ve teehhüde Resûlullah'a (saliaiiahu «tayhi

«KM salavat getirmeye, namaza balamadan temizlik kurallann hakkyla

yerine getirmeye dikkat ediniz. Namazn hakkn vermek budur. “...Allah'a

saygdan kalbi ürperenler dnda herkese zor ve ar gelen bir

görevdir ..."4 sözünden kastedilen ise, kblenin Beytu’l-Makdis’ten Kabe’ye

dönderilmesi münafk ve Yahudilerin anna gitmesidir. Huu sahiplerinden

ise mütevaz olanlar kastedilmektedir."5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk, âyetten geçen kebîre
1 den kastn ar

gelmek olduunu söyledi.

6

bn Cerîr bildiriyor: bn Zeyd, “...ar gelen bir görevdir
"7 sözünü

açklarken öyle dedi: Mürikler: “Vallahi ey Muhammedi Sen bizi çok ar bir

1

Bakara Sur. 45
1
Abdürrezzâk, Cami 'de (20065) Ma'mer'den ve Beyhakî, uabu 'l-îman (9684).

3 Bakara Sur. 45
4 Bakara Sur. 45
5 Beyhakî (9685).
6 bn Cerîr (1/622).

7 Bakara Sur. 45
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eye davet ediyorsun” dediler. Müriklerin kastettikleri Resûlullah'tn faibiiahu

aleyhi veseilsrujonlan namaza ve Allah'a imana davet etmesiydi.'

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, “...Allah’a

saygdan kalbi ürperenler ...*
2

âyetinde kastedilenin, Allah’n indirdiine

iman edenler olduunu söyledi .
3

Abd b. Humeyd, Mücâhid’in, "...Allah'a saygdan kalbi ürperenler..."4

âyetinde kastedilenin, gerçek müminler olduunu söylediini bildirir.

bn Cerîr bildirir: Ebu’l-Âliye, Allah'a saygdan kalbi ürperenler..."5

âyetinde kastedilenin (Allah'tan) korkanlar olduunu söyledi.
6

j -hj y^
"Onlar, kesinlikle Rablerine kavuacaklarn ve O'na

döneceklerini düünen ve bunu kabullenen kimselerdir.

(Bakara Sur. 46)

t t

bn Cerîr, bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hatim bildiriyor Mücâhid der ki:

"Kur’ânda "zan” olarak geçen her kelime kesin olarak bilmek

manasndadr/"

ibn Cerîr, Katâde’nin, "Kur'ân'da âhiretle ilgili olarak geçen her 2an

kelimesi kesin bilgi anlamndadr” dediini nakleder.

8

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, “...O'na döneceklerini düünen

ve bunu kabullenen kimselerdir
"9 âyetinin anlamn açklarken: “Kyamet

Günü Allah’a döneceklerine kesin olarak inanrlar” demitir.'
0

'bn Cerîr (1/621).
1
Bakara Sur. 45

3 îbn Cerîr (1/622) ve bn Ebî Hatim 1/103 (984).

4 Bakara Sur. 45
5 Bakara Sur. 45
6 bn Cerîr (1/622).

7 bn Cerîr (1/625) ve bn Ebî Hatim (1/104 ve 494' ten sonra muallak olarak).
8 bn Cerîr (23/232).

9 Bakara Sur. 46
’° îbn Cerîr (1/628).
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"Ey srailoullan! Size verdiim nimeti ve sizi bir zamanlar

âlemlere üstün kldm hatrlayn." (Bakara Sur. 47)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb, “...Size

verdiim nimeti ve sizi bir zamanlar âlemlere üstün kldm hatrlayn"

1

âyetini okuduu zaman, “srailoullan geçip gitmitir. Âyette sîzler

kastedilmektesiniz" derdi.'

bn Cerîr'in bildirdiine göre Siifyân b. Uyeyne, “...Size verdiim nimeti

ve sizi bir zamanlar âlemlere üstün kldm hatrlayn"3 âyetindeki nimeti

açklarken öyle dedi: “Bunun manas, «Allah'n, hükmünüz altna verdii

insanlan ve nimetleri hatrlayn» demektir."4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücâhid, "Ey srailoullan! Size

verdiim nimeti ve sizi bir zamanlar âlemlere üstün kldm hatrlayn"5

âyetini açklarken öyle dedi: “Allah, Israiloullarna verdii nimetlerden

bazlann söylemi, bazlarn söylememitir. Onlar için kayadan su fkrtt,

kudret helvas ve bldrcn indirdi ve Firavun ile ailesine kölelikten kurtard.”

Abdürrezzâk ve Abd b. Humeyd bildiriyor: Katâde, "...sizi bir zamanlar

âlemlere üstün kldm hatrlayn"6 âyetini açklarken öyle dedi:

“israiloullan kendi çadalanna üstün klndlar. Her dönemin insanlanna

âlem denilir."7

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Mücahid, "...sizi bir zamanlar

âlemlere üstün kldm hatrlayn"
8
âyetini açklarken öyle dedi: “çlerinde

bulunduklan insanlara üstün klndlar."

1

BakaraSur. 47
1 bn Ebî Hâtim 1/104 (496).

3 Bakara Sur. 47
4 bn Cerîr (13/599).

5 BakaraSur. 47
6 BakaraSur. 47
7 Abdürrezzâk (1/44, 45).

1
Bakara Sur. 47
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye,

"...sizi bir zamanlar âlemlere üstün kldm hatrlayn*
1

âyeti hakknda

öyle dedi: "Kendilerine verilen mülk, peygamberler ve kitaplarla o zamanki

insanlara üstün klndlar. Her dönemin insanlarna âlem denilir.”
1

^ 07* b* cr* ^

p-* Vj d* I44

"Kimsenin kimseden faydalanamayaca, kimseden bir

efaat kabul edilmeyecei, kimseden bir fidye alnmayaca
ve yardm görülmeyecei günden korunun." (Bakara Sur. 48}

Hâkim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Ubey b. Ka'b'a, bu âyeti

okurken (jâ %) kelimesini, te harfiyle (âe-U JJ6 y$) eklinde

okuduumda bana öyle dedi: Resûiullah MeiMu aleyhi »«elM bana bu âyetin
'

kelimesini te harfiyle, (iiîi JJj îJj) kelimesini de te harfiyle ve ( %
jü ^Lo lî-^) kelimesini ise ye harfiyle okuttu. 3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, "Kimsenin kimseden

faydalanamayaca, kimseden bir efaat kabul edilmeyecei, kimseden bir

fidye alnmayaca ve yardm görülmeyecei günden korunun"4
âyetini

alklarken öyle dedi: "Mümin olann kâfire hiçbir fayfas dokunmaz."5

bn Cerîr, Amr b. Kays el-Melâî'den, o da am halkndan Ümeyye

oullarndan, iyi olduu söylenen bir adamdan öyle nakleder: Resûlullah'a

(saiiaiiahu aleyhi veseJlem): “Ey Allah'n Resûlü! Bu âyette geçen “Adi” kelimesinin

manas nedir?” diye sorulunca, Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyh vEaaiien):
"
Fidyedir

"

cevabn verdi.
6

’ Bakara Sur. 47
2 bn Cerîr (1/629) ve bn Ebî Hatim 1/104 (497).
3 Hâkim (2/233) sahih olduunu söyledi.

* Bakara Sur. 48
5 bn Ebî Hatim 1/104(499).
6 bn Cerîr (1/639)
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs, “...kimseden bir

fidye alnmayaca ve yardm görülmeyecei günden korunun"
1

âyetindeki

“Adi” kelimesinin manasnn fidye olduunu söyledi .

3

bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte, A’me’ten bildiriyor “Bizim kraatimizde,

Bakara sûresinin ellinci âyetinden önce gelen (üü jJs y)
J
âyeti, (lî-^ 'si)

eklinde okunmaktadr/

j «—jI-*JI jT "j* Sp

"Firavun hanedanndan sizi kurtardmz zaman
hatrlayn. Size azabn en kötüsünü tattryorlar,

oullarnz boazlayp kzlarnz sa brakyorlard. Bunda
Rabbnîz tarafndan sizin için büyük bir imtihan vardr."

(Bakara Sur. 49)

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs öyle der: Kâhinler, Firavun’a: “Bu

yl senin saltanatn yok edecek bir çocuk doacak” deyince, Firavun her bin

kadnn bana yüz, her yüz kadnn bana on ve her on kadnn bana bir

adam dikip: “ehirdeki hamile olan bütün kadnlara baknz, dourduklar

çocuk erkekse onu kesiniz, kzsa braknz” dedi. Âyette geçen

"...oullarnz boazlayp kzlarnz sa brakyorlard...."5 sözü buna

iaret etmektedir.”
0

ibn Ebî Flâtim bildiriyor: Ebu'l-Âliye, âyette geçen: “...Size azabn en

kötüsünü tattryorlar ..." sözünün manasn açklarken öyle dedi: “Firavun

hanedan onlara dört yüz yl hükmetmiti. Kâhinler: “Bu yl Msr’da bir çocuk

doacak ve senin helakin onun elinden olacaktr” deyince, Firavun, Msr’n

her bir tarafna ebe kadnlar gönderdi. Kadnlar çocuk dourduunda ebeler

onu alp Firavuna götürüyorlard. Firavun, erkek çocuklar öldürüyor, kz ço-

’ Bakara Sur. 48
J bn Cerîr (1/638).

’ Bakara 5ur. 48
4 Mesâhif(sh. 57).

s Bakara Sur. 49
6 bn Cerîr (1/647).
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cuklann sa brakyordu.'

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "...Bunda

Rabbiniz tarafndan sizin için büyük bir imtihan vardr"
1
âyetini "... Bunda

Rabbiniz katndan sizin için büyük bir nimet vardr" eklinde açklamtr.

3

Vekî, Mücâhid'in "...Bunda Rabbiniz tarafndan sizin için büyük bir

imtihan vardr" * âyetini "... Bunda Rabbiniz katndan sizin için büyük bir

nimet vardr" eklinde açklamtr .

5

jMj 5» JT ^ Û'} ip

"Denizi yanp sizi kurtarm ve gözlerinizin önünde Firavun

ailesini batrmtk." {Bakara Sur. 50)

Abd b. Humeyd bildiriyor: Katâde, "Bir zamanlar biz sizin için denizi

yardk, sizi kurtardk. Firavun'un taraftarlarn da, siz bakp dururken

denizde boduk"6 âyetini açklarken öyle dedi: "Evet vallahi! Denizi onlar

için yard ve ondan yürüyüp geçmeleri için kupkuru oldu. Onlar kurtarp,

dümanlan olan Firavun'un adamlann denizde bodu. Onlann bunlar bilip

ükretmeleri için Allah nimetlerini kendilerine açklyor."

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs

öyle dedi: Hz. Peygamber (uNafahu sieyhi melM Medine'ye geldii zaman

Yahudilerin Aura günü oruç tuttuklarn görüp: Neden bu gün oruç

tutuyorsunuz ?" diye sordu. Yahudiler: "Bu gün Allah Israilogulann

dümanlanndan kurtard için Mûsa bu gün oruç tutmutur" cevabn

verince, Resûlullah Malak aleyhi mailem): "Biz, Musa'nn sünnetini ihyaya sizden

daha çok yakn ve hak sahibiyiz " buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasn da

emretti .

7

’ bn Ebî Hatim 1/105 (505).

1
Bakara Sur. 49

J bn Cerîr (1/653) ve bn Ebî Hâtin 1/106 (507).

* Bakara Sur. 49
5 bn Cerîr (1/653).
6
Bakara Sur. 50

7 Ahmed 4/393, 5/36, 223, 250 (2644, 2831, 3112, 3164), Buhârî (2004, 3397), Müslim

(1130), Nesâî (2834, 11237) ve Beyhakî (4/289).
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Taberânî ve Ebû Nuaym, el-Hlye’de, Saîd b. Cübeyriden bildiriyor:

Heraklius: "Eer onlarda peygamberliin izlerinden bir ey kalmsa

sorduklarma cevap verirler” diyerek Muaviye'ye bir mektup yazarak,

samanyolunu, gökkuan ve Güne’in sadece bir saat (süre) dedii yeri

sordu. Mektup ve elçi Muaviye'ye gelince: "Bu güne kadar bana böyle

sorularn sorulacan tahmin etmemitim. Kim bunlarn cevabn verebilir?”

dedi. Yanndakiler: "bn Abbâs cevap verir" kartln verince, Muâviye,

Heraklius'un mekubunu dürüp bn Abbâs’a gönderdi. bn Abbâs sorulara

cevap olarak öyle yazd: "Gökkua, yeryüzü halknn selden korunmalann

salar. Samanyolu ise gökyüzünün kapsdr. Güne'in sadece bir saat

dedii yer ise srailoullannn geçmesi için açlan denizdir.”

Ebû Ya’lâ ve bn Merdûye, Enes'ten, Resûlullah'tn (aeiiaiiahu aleyhi vsseiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Deniz, srailoullan için Aura günü yarlmt ."2

"Mûsa'ya krk gece (vahyetmek üzere) söz vermitik..."

(Bakara Sur. 5 l)

bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, "Mûsa’ya krk gece (vahyetmek

üzere) söz vermitik. Sonra hakszlk ederek buzay (ilah) edindiniz
"3

âyetini açklarken öyle dedi: Bu "krk gece” Zu’lkâde ay ile Zu’lhicce aynn

on günüdür. Mûsa, kavminin bana kardei Hârûn'u brakt ve Tûr danda
krk gece kald. Bu srada Tevrat levhalar halinde kendisine nazil oldu, Rabbi

onunla konumak için kendisine yaklatrd ve Mûsa, Kalem’in sesini bile

duydu. Bize bildirilene göre bu krk gün zarfnda, dadan ininceye kadar

abdest bozmad .

4

1
Taberânî (10591). bn Kesir, el-Bictâye ve'n-Nihâye'de (1/85) hadisin isnadnn, bn

Abbâs'a kadar olan ksmnn sahih olduunu söyledi. Heysemî, Mtcnau 'z-Zevâid’dc

(9/278) ravilerinin Sahîh'in ravileri olduunu söyledi.
1 Ebû Ya'Iâ (4094). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'dc (1499) hadisin uydurma olduunu

söyledi.

3 Bakara Sur. 51
4 bn Cerîr (1/667).
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... pîtj <>• p
"...Sonra hakszlk ederek buzay (lah) edindiniz.

(Bakara Sur. 5 1

)

«

bn Ebî Hâtim'in, Hasan(- Basrî)'den bildirdiinme göre srailoullamn

tapt buzann ad Yehbûs'tu.

1

ü i; pCUI dUj jju ^ jtsSp

"Sonra bunun ardndan, ükredersiniz diye, sizi

balamtk/7
(Hakara Sur. 52)

bn Cerî/in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, "Sonra bunun ardndan,

ükredersiniz diye, sizi balamtk"

3

âyetinin manasn açklarken,

“Buzay ilah edindikten sonra affedildiler" dedi.

öji4: jüdii ujî sp

"Doru yola gidesiniz diye Musa'ya hakk batldan ayran
Kitab vermitik." (Bakara Sur. 53}

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid'in, “Doru yola gidesiniz diye

Musa’ya hakk batldan ayran Kitab vermitik"3 âyetiyle ilgili öyle dediini

bildirir: "Kitab, hak ile batl birbirinden ayran Furkân’dr.”

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Furkân:

Tevrat, ncil, Zebur ve Kur'ân'm isimlerini bir arada toplar.'"
1

1 bn Ebî Hâlim î/1571 (9003).
3 bn Cerîr (1/675. 676).

3 Bakara Sur. 53
4 bn Cerîr (1/677).
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"Mûsa kavmme demiti ki: Ey kavnm! üphesiz siz,

buzay (ilah) edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun
için Yaradannza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle

yapmanz Yaratcnzn katnda sizin için daha iyidir.

Böylece Allah tövbenizi kabul etmi olur. Çünkü acyp
tövbeleri kabul eden ancak O'dur." (Bakam Sur. 54)

bn Cerîr bildiriyor: ibn Abbâs der ki: “Hz. Mûsa, Rabbinin, birbirlerini

öldürmelerine dair emrini srâilogullanna bildirince, buzaya tapanlar

saklandlar ve bulunduklar yerlerde oturup kaldlar. Buzaya tapmayanlar

ise hançerleri ellerine alp dierlerini öldürmek istediler. Tam o srada

kendilerini iddetli bir karanlk kaplad, onlar da karanlkta birbirlerini

öldürmeye baladlar. Karanlk kalktnda yetmi bin kiinin öldüü görüldü

ve bu olay, öldüren için de, öldürülen için de bir tövbe kabul edildi."
1

bn Ebî Hâtim, Hz. Ali'den öyle bildirir: srailoullan, Mûsa’ya:

"Tövbemizin kabul edilmesi için ne yapmamz gerekir?" diye sorunca, Mûsa:

"Birbirinizi öldürmeniz gerekir" cevabn verdi. Bunun üzerine ellerine

bçaklan aldlar ve kii, babasn, kardeini olunu önüne kim gelirse

önemsemeden öldürmeye balad. Sonunda içelerinden yetmi bin kii

ölünce, Allah, Mûsa’ya: "Artk birbirlerini öldürmeyi brakmalann emret,

öldürülen kiiler balanm, sa kalanlarn da tövbesi kabul edilmitir" diye

vahyetti .

1

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, "...kendinize kötülük

ettiniz..."3 âyetini açklarken öyle dedi: "O toplulua çok iddetli bir imtihan

emredildi ve kalkp hançerlerle birbirlerini vurmaya baladlar. Allah onlara

gereken cezay verdikten sonra hançerler ellerinden dütü ve birbirlerini

öldürmeyi braktlar. Allah, bu olay sa kalanlar için tövbe ölenler için

’ bn Cerîr (1/680).
1 bn Ebî Hâtim 1/111 (532).

3 Bakara Sur. 54
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ehadet sayd."

Ahmed, Zühd’de ve bn Cerîr, Zührî'den bildiriyor "srailoullanna

kendilerini öldürmeleri emredilince Mûsâ ile kalkp klçlarla vurutular ve

birbirlerini hançerlediler. Mûsa ise ellerini semaya açmt. Birbirlerini

öldürdüklerinde: "Ey Allah'n peygamberi! Bizim için dua et" deyip ellerine

sarldlar. Allah tövbelerini kabul edinceye kadar Mûsa, birbirlerini öldürmeye

devam etmelerini emretti. Allah tövbelerini kabul edince birbirlerini

öldürmekten vazgeçtiler ve silahlan braktlar. Mûsa ve israiloulan

öldürülenler için çok üzülmülerdi. Yüce Allah, Mûsa’ya öyle vahyetti:

"Neden üzülüyorsun? Sizden öldürülenler yanmda diridirler ve

rzklanmaktadrlar. Sa kalanlann ise tövbesi kabul edilmitir." Bunun

üzerine Mûsa ve israiloullan sevindiler."
1

et-Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "Âyette geçen

Bâri’in manas nedir” diye sorunca, bn Abbâs: "Sizi yaratan" demektir

cevabn verdi. Nâfi: “Araplar bu kelimeyi bilir miydi?” diye sorunca ise bn

Abbâs öyle cevap verdi: "Evet, sen Tubba'nnu iirini duymadn m?

Amed’in, Allak in peygamberi olduuna

Canlan yaratan tarafndan gönderildiine §akitfik ederim
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, âyette geçen Bâri'in

manasnn yaratan olduunu söyledi .

3

Abd b. Humeyd, Mücâhid'in öyle dediini bildirir: "Hz. Mûsâ, Rabbinh,

birbirlerini öldürmelerine dair emrini onlara bildirince, onlar bu emri yerine

getirdiler ve Allah tövbelerini kabul etti.”

ÜpUjJI îjfr 41
1 Jd- SS pÜ *1)

"Ey Mûsa! Allah' apaçk görmedikçe sana inanmayacaz,
demitiniz de gözleriniz göre göre sizi yldrm çarpmt.

’ bn Cerir (1/682).

1
el-tkân 'da (2/103) geçtii üzereTastî.

3 bn Ebî Hatim 1/110(526).
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Ölümünüzden sonra, ükredesiniz diye sizi tekrar

diriltmitik." (Bakara Sur. 55, 56)

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

âyette geçen 0&) kelimesinin apaçk manasna geldiini söyledi.'

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Rabî b. Enes, “Ey Mûsa! «Allah'

apaçk görmedikçe sana inanmayacaz» demitiniz de gözleriniz göre

göre sizi yldrm çarpmt. Ölümünüzden sonra, ükredesiniz diye sizi

tekrar diriltmitik
" 2

âyetlerini açklarken öyle dedi: "Allah' apaçk görmek

isteyenler, Musa'nn seçmi olduu yetmi kiidir. Kendilerini yldrm

çarpnca öldüler, sonra kendilerine takdir edilen ömürlerini yaamalar için

tekrar diriltildiler."
3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'nin, âyet hakknda öyle dediini

bildirir: “O topluluk Allah' apaçk görmek istediklerinden dolay öldürülmek

suretiyle cezalandrldlar. Sonra kalan ömürlerini yaamalan için Allah onlar

tekrar diriltti."
4

et-Tastî'nin bildirdiine göre, Nâfi el-Ezrak, bn Abbâs'a: "Âyette geçen

Sâkia, nedir?" diye sorunca, bn Abbâs: “Azab manasndadr ve asl ölüm

demektir" cevabn verdi. Nâfi: “Araplar bu kelimeyi kullanr myd?" diye

sorunca ise bn Abbâs öyle karlk verdi: "Evet, yoksa sen Lebîd b. Rabîa'nn

öyle dediini duymadn m?

Senin için ölümden korkuyordum

Ama azab görmeyeceinden emindim.

u Js sü dj;lj fUii diij

6jiiL; ps ‘jfij üjiüi u

j

“Ve üzerinize bulutla gölge yaptk. Size men ve selva

indirdik. Size verdiimiz helâl azklardan yiyiniz. Onlar

’ bn Cerir (1/688) ve bn Ebî Hâtim 1/111 (534).

1
Bakara Sur. 55, 56

3 bn Cerîr (1/697) ve bn Ebî Hâtim 1/112 (539).

4 bn Cerir (1/696).
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bize zulmetmediler, fakat kendilerine zulmeder

dururlard/' (Bakara Sur. 57)

bn Cerîr, bn Abbâs'n, "Ve üzerinize bulutla gölge yaptk. Size men ve

selva indirdik. Size verdiimiz helâl rzklardan yiyiniz. Onlar bize

zulmetmediler, fakat kendilerine zulmeder dururlard
”

1

âyetiyle ilgili öyle

dediini bildirir: "Bu bulut, normal bulutlardan daha souk ve daha güzel bir

buluttur. O, bulut öyle buluttu ki, Allah Kyamette onda gelir. Bedir günü

melekler o bulutta geldiler. O bulut Tîh sahrasnda onlarla beraberdi."
1

Vekî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'in öyle

dediini bildirir: "Âyette zikredilen bulut, bildiimiz bulut deildir. Allah

Kyamette bu bulutta gelir ve bu bulut sadece onlar için gönderilmitir."5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, âyette geçen bulutun, yamur

tamayan beyaz bulut olduunu söyledi.

Abd b. Humeyd'in, Ebû Miclez'den bildirdiine göre bu bulut Tîh

sahrasnda onlara gölge yapmt.

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Katâde der ki: “srailoullart

sahradayken Allah bulut göndererek onlar günee kar gölgeledi. Kudret

helvas ve bldrcn etiyle onlan doyurdu. Sahraya çktktan zaman üzerlerine

fecrin douundan günein çkma kadar kar gibi sütten daha beyaz, baldan

daha tatl helva yayordu. Herkes o gün kendisine yetecek kadann alyordu.

Fazla alan olduunda ald fazlalk bozuluyordu. Altnc gün Cuma gününe

denk gelince, o gün cumartesi de yetecek kadar aldlar. Çünkü cumartesi

günü dünyalk i yapmalar yasakt. Bütün bunlar sahraya çktklar zaman

olmutu."4

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime öyle dedi:

"Menn, Allah'n kendilerine çi gibi indirdii pimi hurmaya benzer bir eydi.

Selva ise serçeden daha büyük bir kutu.5

1

Bakara Sur. 57
J bn Cerîr (1/699).

3 bn Cerîr (1/699) ve bn Ebî Hatim 1/113 (549).

4 bn Ebî Hâtim 1/114 (556).

s bn Ebî Hâtim 1/114, 116 (544, 564).
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Vekî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor: Mücâhid,

menn'in (aaçlarn gövdesinde çkan) zamk, selvâ'nn ise ku olduunu

söyledi.’

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Siiddî öyle der:

"israiloullan: «Ey Mûsa! Burada su ihtiyacn nasl gidereceiz, yemek

nerede?» deyince, Allah onlara kudret helvasn indirdi. Helva, zencebil

aaçlarna yayordu."

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb b.

Münebbih'e: "Menn nedir?” diye sorulunca, "Buday özünden yaplm
yufka ekmeidir” cevabn verdi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Rabî b. Enes’in öyle dediini bildirir: "Menn,

gökten inen bal gibi bir içecektir. Onu suyla kantrp içiyorlard .”4

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdine göre bn Abbâs der ki:

"Menn, gece aaçlara yayordu ve sabah gidip diledikleri kadar yiyorlard.

Selvâ ise bldrcna benzeyen bir kutu ve ondan da diledikleri kadar

yiyorlard.” 5

bn Cerîr, bn Abbâs'n, "Menn, gökyüzünden aaçlara yaan bir eydi ve

ondan diledikleri kadar yiyorlard. Selvâ ise bldrcn kuudur” dediini

nakleder.

6

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Saîd b. Zeyd, Resûlullah’n (niiaUah BByhi vesaiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Mantar, kudret helvas cinsinden bir rzktr. Suyu da

göze ifadr.
'n

Ahmed ve Tirmizî, Ebû Hureyre kanalyla ayn hadisi naklettiler .

8

1 bn Cerîr (1/700) ve 1/114 (553).
1 bn Cerîr 81/702, 707) ve bn Ebî Hatim 1/1 14 (555)

} bn Cerîr (1/701) ve bn Ebî Hatim 1/115 (557).

4 bn Cerîr (1/700) ve bn Ebî Hatim 1/115 (558).

5 bn Ebî Hâtim 1/114, 1 15 (552, 560).

6 bn Cerîr (1/702, 705).

7 Ahmed 3/117, 172, 178- 180 (1625, 1629, 1632, 1634, 1636), Buhârî (4478), Müslim

(2049), Tirmizî (2067), Nesâî, el-KübrS (6667), bn Mâce (3454) ve bn Ebî Hâtim 1/114

(551).
8 Ahmed 13/379, 14/70 (8002, 8307) ve Tirmizî (2068). Elbârû, Sahîh Sünen et-TirmizVde

(1687) hadisin sahih olduunu söyledi.
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Nesâî, Câbir b. Abdillah, Ebû Saîd el-Hudrîve bn Abbâs'tan ayn rivayette

bulundu .

1

bn Cerir, bn Mes'ûd ve sahabeden bazlannn öyle dediini bildirir:

“Selvâ, bldrcna benzeyen bir kutur.”2

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'n, “Selvâ, bldrcn kuudur” dediini bildirir.
3

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh bildiriyor: Dahhâk, “Selvâ, bldrcn

kuudur” derdi.

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, ibn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde öyle der. "Selvâ, krmzya çalan renkte bir kutu. Rüzgar ou

kuu onlara doru getiriyor ve herkes günlük ihtiyac kadar alp kesiyordu.

Günlük itiyaçtan fazlasn kesenin kestikleri ise bozuluyordu. Sadece Cuma

günü ile cumartesi de yetecek kadar kesebiliyorlard .”

4

Süfyân b. Uyeyne ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Vehb b. Münebbih der ki:

"srâiloullan Hz. Musa'dan et isteyince, Allah: «Onlara yeryüzünde çok az

bilinen bir etten yedireceim» buyurup, bir rüzgâr gönderdi ve bu rüzgâr bir

mil kare alana ve bir mzrak boyu yükseklikte olan bldrcnlar yanlanna

uçurdu. Bu kulan yakalayp ikinci güne sakladklannda saklanan etler

bozuldu.” s

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

Münebbih’e selvâ'nn ne olduu sorulunca: “Güvercin gibi olan besili

kulardr. Bu kular geliyorlar ve isrâiloullan, cumartesinden dier

cumartesiye yetecek kadar yakalyorlard” cevabn verdi .

6

bn Ebî Hâtim, bn Abâs’n, ”... Onlar bize zulmetmediler..."
7
âyetiyle ilgili

öyle dedi: “Allah, kendisine kimsenin zulmedemeyecei kadar yücedir.”
8

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs,

“...fakat kendilerine zulmeder dururlard
"1

âyetinde geçen zulümden kastn

“Kendi nefislerine zarar vermeleridir” dedi .

2

1

Nesâî, el-Kübrâ (6669, 6674, 6675).

J bn Cerîr (1/704).

’ bn Ebî Hâtim 1/115 (559).

4 Abdürrezzâk (1/46), bn Cerîr (1/705) ve bn Ebî Hâtim 1/115 (562).

s bn Ebî Hâtim 1/115 (561).

6 bn Cerîr (1/706) ve bn Ebî Hâtim 1/116 (563).

7 Bakara Sur. 57
* bn Ebî Hâtim 1/116 (566).
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"Hani demitik ki: "u kasabaya girin. stediinizi bol bol

yeyin. Kapdan secde ederek girin ve «htta» deyin. Biz de

günahlarnz affedelim. Biz iyilik edenlere daha da
artracaz. Ama zulmedenler, kendilerine söylenmi olan

sözü baka sözle deitirdiler..." (Bakara Sur. 58, 59)

Abdürrezzâk, ibn Cerîr ve ibn Ebî Hatim, Katâde’nin, bahsedilen

kasabadan kastedilenin Beytu'l-Makdis (Kudüs) olduunu söylediini bildirir.

3

bn Cerîr’in bildirdiine göre ibn Zeyd, bu kasabann Beytu'l-Makdis'teki

Eriha oduunu söyledi .'1

Vekî, Firyâbî, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve

Hâkim'in bildirdiine göre ibn Abbâs, “Hani demitik ki: "u kasabaya girin.

stediinizi bol bol yeyin. Kapdan secde ederek girin ve «htta» deyin. Biz

de günahlarnz affedelim. Biz iyilik edenlere daha da artracaz"3 âyetinin

manasyla ilgili öyle dedi: “Kap dar bir kapdr, secdeden kast ise eilerek

girmektir. "Ve hitta deyin" buyruunun manas ise “Balanma dileyerek

girin demektir.. srailoullan "htta” kelimesi yerine alay ederek, “Hnta”

dediler. Yüce Allah'n, "Ama zulmedenler, kendilerine söylenmi olan sözü

baka sözle deitirdiler..."6 âyeti buna iaret etmektedir.

7

’ Bakara Sur. 57
i bn Cerîr (1/712) ve bn Ebî Hâtim 1/116 (567).

3 Abdürrezzâk (1/46), bn Cerîr (1/712) ve bn F.bt Hâtim 1/117 (569).
4 bn Cerîr (1/713).

* Bakara Sur. 58
6
Bakara Sur. 59

7 bn Cerîr (1/725), bn Ebî Hâtim 1/117 (572, 576) ve Hâkim (2/262) hadisin sahih

olduunu söyledi.
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Ibn Cerir bildiriyor: jbn Abbâs, "... Kapdan secde ederek girin

âyetinde kastedilen kapnn Beytu'l-Makdis'in "Htta” adndaki kaplanndan

biri olduunu söyledi .

2

Vekî, Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânî, M. el-Kebîr’âe ve Ebu'-eyh, bn Mes'ûd'un öyle dediini bildirin

Onlara, "... Kapdan secde ederek girin dendiinde balarn eerek

girdiler. Kendilerine "...ve 'htta' deyin..."
4 diye emredilince "Hintatun hamrâ

fihe aîra (içinde saç olan krmz buday)" dediler. Bu sebeple Allah onlar

için, "Ama zulmedenler, kendilerine söylenmi olan sözü baka sözle

deitirdiler ..."5 buyurdu .

6

bn Cerir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu'-eyh ve Hâkim’in bildirdiine

göre bn Mes'ûd öyle dedi: "srailoullan: brâni diliyle «Hitta» yerine, «Hittî,

semkâse ezbeh mezbâ (içinde saç olan krmz buday)» dediler.”
7

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "...ve 'htta' deyin ..."
8

âyetinin manasnn: "Size söylendii gibi «Bu haktr» deyiniz” olduunu

söyledi .
9

Abdürrezzâk, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde ve

Hasan(- Basrî), "...ve 'htta' deyin..."
10

âyetinden kastedilenin:

"Günahlarmz bala" demek olduunu söylediler.”

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: krime, "... Kapdan

secde ederek girin ve «htta» deyin..."
1

âyetinden kastedilenin: "Banz
eerek girin ve «Lâ ilahe illallah» deyin" demek olduunu söyledi .

1

’ Bakara Sur. 58
1 bn Cerir (1/714).

3 Bakara Sur. 58
4 Bakara Sur. 58
5 Bakara Sur. 59
6 bn Cerir (1/725), bn Ebî Hâtim 1/119 (588), Taberânî (9027). Heysemî, Meemau'i-

Zeaâid’de (6/314) der ki: Taberânî bu hadisi, hocas Muhammed b. Sa'd b. Ebî

Meryem'den rivayet etmitir ve o da zayftr.

7 bn Cerir (1/725), bn Ebî Hâtim 1/119 (589), Taberânî (9027) ve Hâkim (2/321)

hadisin sahih olduunu söyledi ve Zehebî de ona muvafakat etti.

* Bakara Sur. 58

9 bn Cerir (1/718) ve bn Ebî Hâtim 1/118 (581).

10 Bakara Sur. 58

” Abdürrezzâk (1/47), bn Cerir (1/716) ve bn Ebî Hâtim 1/1 19 (584).
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Beyhakî, eî-Esmâ ve's-Sifât'ta, krime tarikiyle bn Abbâs'm, “...ve ’htta'

deyin ..."
3 âyetinden kastedilenin, «Lâ ilahe illallah» deyin" demek olduunu

söyledi .
4

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'm: “Âyette bahsedilen kap, kble tarafndayd"

dediini bildirir.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Mücâhid der ki:

“Hitta kaps, Beytu'l-Makdis’in kapsdr. Hz. Mûsa kavmine bu kapdan

girerken: "Hitta" demelerini emretti. Kapdan girecekleri zaman, balarn

emeleri için kap alçald. Secdeye vardklar» zaman “Hitta” dediler .

6

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, "Hani demitik ki: "u
kasabaya girin, istediinizi bol bol yeyin. Kapdan secde ederek girin ve

'hitta
1

deyin. Biz de günahlarnz affedelim. Biz iyilik edenlere daha da

artracaz. Ama zulmedenler, kendilerine söylenmi olan sözü baka sözle

deitirdiler..."7
âyetleriyle ilgili öyle dedi: “Bu kapnn, Beytu'l-Makdis’in

kaplarndan biri olduunu söylerdik. Hitta diyenlerden günahkâr olanlarn

günahlan baland, eer iyilik sahibi ise Allah onun iyiliklerini arttrd. Ama
zalimler kendilerine söylenmi olan sözü deitirdiler ve Allah'a kar
küstahlk yapp kendilerine verilen emre muhalefet ettiler.”

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs, “...Biz iyilik edenlere daha da

artracaz ..."
8
âyetini manasnn, “yilik sahibi olanlann iyiliklerini arttnnz,

günahkârlann ise hatalann balarz" olduunu söyledi .
9

Abdürrezzâk, Ahmed, Buhârî, Müslim, Abd b. Humeyd, Tirmizî, Nesâî, bn
Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre’den, Resûlullah'n (saiiaiiahu

aleyhi meiiem) öyle buyurduunu nakleder
"
srailoullanna : «Kapdan secde

'

Bakara Sur. 58
1 bn Cerir (1/717) ve bn Ebî Hâtim 1/118 (582).

3 Bakara Sur. 58
4 Beyhakî (205).

5 bn Ebî Hâtim 1/117(573).
6
ibn Cerir (1/714, 726) ve ibn Ebî Hâtim 1/117 (574).

7 Bakara Sur. 58, 59

* Bakara Sur. 58
9 bn Cerir (1/722),
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ederek girin ve "Hitta" deyin» dendii zaman, bu emri deitirerek kçln

üzerine sürünerek girdiler ve: «Saç içinde bir tane» dediler."'

bn Cerir ve bnu'l-Münzir bildiriyor: bn Abbâs ve Ebû Hureyre, Hz.

Peygamberin (saiMahu slayt» veteiM öyle buyurduunu naklettiler "srailoulan,

kendilerine secde ederek girmeleri emredilen kapdan kçlan üzerinde sürünerek

girdiler ve girerken: «Saç içinde bir buday tanesi» dediler."

1

Ebû Dâvûd ve Diyâ el-Makdisî'nin, el-Muhtâra’da, Ebû Saîd el-Hudrî’den

bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyh, «selim) öyle buyurdu: "Allah,

srailoullanna: "...Kapdan secde ederek girin ve ’htta' deyin. Biz de

günahlarnz affedelim ..."

3

buyurdu."*

bn Merdûye, Ebû Saîd'in öyle dediini nakleden Allah'n Resûlü Maiiahu ahyh.

vBaeHem) ile beraber yolculua çktk ve gecenin sonunda, Zâtu'l-Hanzal denilen

bir tepeye geldiimizde Resûlullah (ummu «M malim): "Bu gece bu tepe, Yüce

Allah'n srailoullanna: «...Kapdan secde ederek girin ve 'hitta' deyin. Biz

de günahlarnz affedelim ...»
5 buyurduu kapya benziyor" dedi .

6

bn Ebî eybe, Ali b. Ebî Tâlib'in öyle dediini bildirir: "Biz bu ümmet

içinde, Nûh'un gemisine (binenler) ve srailoullarndan «Hitta» deyip

günahlar balananlara benziyoruz."7

...OjULj \y\S Uj fli-Ui Ija I'jsrj jjS,]\ js’

"...Biz de, zalimlere, yoldan çkmalarndan dolay gökten

azab indirdik." (Baka» Sur. 5»)

bn Cerir ve bn EbF Hatim bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Allah'n Kitab'nda

"Ricz” olarak geçen her kelime azab manasndadr."
8

1 Ahmed 13/535 (8230), Buhârî (3403, 4641), Müslim (3015), Timizi (2956), Nesâî, e-

Kübrâ (1099), bn Cerîr 81/724) ve bn Ebî Hatim 1/117, 119 (575, 587).

2 bn Cerir (1/724).

* Bakara Sur. 58
4 Ebû Dâvûd (4006). Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvûd'd a (3384) hadisin sahih olduunu

söyledi.

s Bakara Sur. 58
6 bn Kesîr, Tefsir'de (1/142) geçtii üzere bn Merdûye.
7 bn Ebî eybe (12/77).

8 bn Cerir (1/730) ve bn Ebî Hatim 1/120 (592).
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Ahmed, Abd b. Humeyd, Müslim, Nesâî, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Sa'd b.

Mâlik, Usâme b. Zeyd ve Huzeyme b. Sâbit'ten, Resûlullah'n (saiiaiiafcu Bieyh »Eseiism)

öyle buyurduunu nakleder: "Bu neba, azab ve sizden önceki insanlarn

cezalandrld azab kalntsdr. Bulunduunuz yerde bu hastalk meydana

çktnda oradan çkmaynz. Veba salgnn olduunu duyduunuz yere de

girmeyiniz."'

bn Cerîr, Ebu'l-Âliye'den, âyette geçen "Ricz" kelimesinin manasnn azab

olduunu bildirir.

5

£51 ü- 1 ÜUiu liIÜ ^ Jl^\ \j
<• y *

Yi ^ 3jj ly* lrfö

"Musa (çölde) kavini için su istemiti de biz ona:

Deneinle taa vur! demitik. Derhal (tatan) oniki kaynak

fkrd. Her bölük, içecei kayna bildi. (Onlara:) «Allah’n

rzkndan yeyin, için, sakn yeryüzünde bozgunculuk

etmeyin» dedik," (Bakara Sur. 60)

bn Cerîr, bn Abbâs'n, “Mûsa (çölde) kavmi için su istemiti..."3 âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: “Bu olay, Tîh sahrasnda olmutur. O zaman

Musa taa vurdu ve her kabilenin içmesi için tatan on iki pnar fkrd ."4

Abd b. Humeyd bildiriyor: Katâde, “Musa (çölde) kavmi için su istemiti

Derhal (tatan) oniki kaynak fkrd. Her bölük, içecei kayna bildi..."
5

âyetini açklarken öyle dedi: “Bu olay sahrada susuzluktan korktuktan

zaman olmutur. Hz. Mûsa su isteyince, kendisine taa sopasyla vurmas

emredildi. Bu ta, Tûr dandan getirilmi bir tat ve onu beraberlerinde

tayorlard. Bir yerde konakladklar zaman Hz. Mûsa asasyla taa vuruyor,

tatan on iki pnar ftknnca her kabile hangi kaynaktan içeceini biliyordu."

’ Ahmed 36/82 (2175), Müslim 97 (2218), Nesâî, el-Kübrû (7523) ve bn Cerîr (1/730).

' bn Cerîr (1/730).

} Bakara Sur. 60
4 bn Cerîr (2/7).

5 Bakara Sur. 60
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Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Hz.

Musa’nn taa vurmasyla on iki pnar fkrd. Bu olay Tîh çölünde yolu

kaybettikleri zaman olmutu."

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Cuveybir'e: "...Her bölük, içecei

kayna bildi ...”
3

âyetinin manas sorulunca öyle cevap verdi: “Hz. Musa

ta koyuyor ve her kabileden bir adam kalknca Hz. Mûsa taa vurunca

ondan on iki pnar fkryordu. Ayaa kalkan adamlardan her biri bir pnarn

yanna gidip susuzluunu gideriyor ve kabilesini su almalan için

çaryordu .’’3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n, “...sakn yeryüzünde

bozgunculuk etmeyin, dedik
"4

âyetini açklarken, "Yeryüzünde

bozgunculuk çkarmak için kouturmayn” dediini bildirir.

5

bn Cerîr, Ebu’l-Âliye'nin, “...sakn yeryüzünde bozgunculuk etmeyin,

dedik
”6

âyetini açklarken “Yeryüzünde bozgunculuk çkarmak için

kouturmayn” dediini bildirir.
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik, “...sakn yeryüzünde

bozgunculuk etmeyin, dedik
"8

âyetinin anlamnn, "Günahlardan saknnz”

demek olduunu söyledi .

9

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, “...sakn yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, dedik
"10

âyetini

açklarken, “Yeryüzünde dolap fesat çkarmayn” dedi .

11

bn Ebî eybe bildiriyor Mücâhid der ki: “Mûsa kavmi için su isteyip

(tatan pnarlar fknnca) «çin ey eekler!» dedi. Bunun üzerine Yüce Allah,

ona: «Kullarm eek diye adlandrma» buyurdu.”

1 bn Cerir (2/7).

1 Bakara Sur. 60
3 bn Ebî Hâtim 1/22 (605).

< Bakara Sur. 60
5 bn Cerîr (2/11) ve bn Ebî Hâtim (6/2071).
6 Bakara Sur. 60
7 bn Cerîr (2/10).

* Bakara Sur. 60

s bn Ebî Hâtim 1/122 (608).

10
Bakara Sur. 60

" bn Cerîr (2/10) ve bn Ebî Hâtim 1/122 (607).
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Uf U ^A ifc â& Aj AA r**
ojJ^^JÎ jlî ^-J 4f>J 4*&j^ tirî lA$*^
cJj-^j p3-^ U ^S3 o^ \yl*+ \A^\ j&- }* 3* <#4^

bjj& ljilST *±Ui 4#l lyt w»-*» »» 'j^J p 4:^

üj-£*j IjJliij I Uj UJÜi j+"i <j-jjill tl)jAl*jJ 4i\ OÂj

"Hân sz demitiniz kî: «Ey Musa! Bir yemek üzerinde asla

sabr gösteremeyiz. Bizim için Rabbîne dua et de bize yerin

bitirdii eylerden; baklas, acuru, sarmsa, mercimei ile

soanndan çkarsn.» Dedi ki: «Daha aa olan o eyi o

daha hayrl olan ile deitirmek mi istiyorsunuz?! Bir ehre
inin; o taktirde istediiniz eyler sizin olacaktr.» Böylece

üzerlerine alçaklk ve yoksulluk vuruldu. Allah'dan bir

gazaba uradlar; ite bu, Allah'n ayetlerini bilinçli olarak

inkâr etmeleri ve haksz yere nebilerini öldürmeleri

sebebiyledir. te bu, isyan etmeleri ve haddi amalar
sebebiyledir." (B*kara Sur. 6 1

)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, “Hani siz

(verilen nimetlere karlk): Ey Musa! Bir tek yemekle yetinemeyiz..."’

âyetini açklarken öyle dedi: “Kudret helvas ve bldrcn etiyle

yetinemeyeceklerini söyleyip bu yemekleri âyette zikredilen sebze ve benzeri

eylerle deitirdiler.”
2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde der ki: “Sahrada

yedikleri kudret helvas ve bldrcn etinden usandlar ve daha önce yedikleri

çeitli yemekleri hatrlayarak "...Rabbine dua et de ..."

3

diyerek âyette geçen

yiyecekleri istediler.'”’

1 Bakara Sur. 61

3 bn Cerîr (2/13).

3 Bakara Sur. 61

4 bn Cerir (2/12).
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Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, deiik

tariklerle bildirdiklerine göre ibn Abbâs, âyette geçen

1

kelimesinin

ekmek olduunu, baka bir lafzda ise Hâimoullannn lisanna göre buday

olduunu söyledi .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Taberânî, M. el-Kebîr’de deiik tariklerle bn

Abbâs’tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak ona, "Âyette geçen kelimesi ne

anlama gelmektedir?" diye sorunca, bn Abbâs: "Buday demektir" cevabn

verdi. Nâfi: “Araplar bu kelimeyi kullanr myd?" diye sorunca ise bn Abbâs

öyle karlk verdi: "Tabi ki! Uhayha b. el-Culâh'n:

Bert fum (buday) ziraati dolaysyla Medine'ye yelmi

nsanlar arasnda en zengin kimse idim
’’

dediini duymadnm?
4

Vekî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Miicâhid ve Ata’,

âyette geçen (t^ij )
5 kelimesinin ekmek olduunu söylediler.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildiriyor Haan ve Ebû Mâlik, âyette geçen

(1^9$)
7 kelimesinin ekmek olduunu söylediler.

8

bn Ebî Hâtim, baka bir kanalla bn Abbâs'tan, (^39$)
9 kelimesinin

sanmsak olduunu söylediini bildirir.
10

bn Cerîr, Rabî b. Enes'in, (l*»j9i)

11

sanmsak anlamna geldiini baz

kraatlerde, (^^3) olarak okunduunu söylediini bildirir.
13

Saîd b. Mansûr, bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte ve bnu'l-Münzir bildiriyor

bn Mes'ûd, bu kelimeyi (l^S) eklinde okumutur.
1

I Bakara Sur. 61

* bn Cerîr (2/17) ve bn Ebî Hâtim 1/123 (613).

9 Bakara Sur. 61

4 bn Cerîr (2/18), bn Ebl Hâtim 1/123 (614) ve Taberânî (10597). Heysemî, Mecmuu' z-

Zevâid’de (6/310) der ki: "Taberânî'nin rivayetinde Cuveybir vardr ve o da metruktür."

9 Bakara 5ur. 61
6 bn Cerîr (2/17).

7 Bakara Sur. 61

* bn Cerîr (2/16).

9 Bakara Sur. 61
,0 bn Ebî Hâtim 1/123 (615).
II

Bakara Sur. 61

11 bn Cerîr (2/18). Bu kraat, azdr ve on kraat imamndan hiç biri bu ekilce

okumamtr.
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bn Ebî Dâvûd, ibn Abbâs'n öyle dediini bildirir. Benim kraatim Zeyd’in

kraatidir. Ben, on âyetten fazla bn Mes’ûd’un kraatinden aldm. Bunlardan

birisi de, l^lij ^ ••*) âyetidir.

et-Tastî, el-Mesâil’öe, bn Abbâs’tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak ona: “Bana

yüce Allah'n, âyette geçen (^aj) 3 sözünün ne anlama geldiini söyle!”

deyince, bn Abbâs: “( 1^»$)
4 buday demektir" cevabn verdi. Nâfi:

“Araplar bu kelimeyi bilimiydi?” diye sorunca ise bn Abbâs öyle karlk

verdi: “Tabi ki! Yoksa sen Ebû Mihcen es-SekafTnin:

Ben fum (buday) ziraat dolaysyla Medine'ye gelmi

nsanlar arasnda en zengin kimse olduumu zannederdim dediini

duymadn m?

5

bn Abbâs devamla öyle dedi: "Ey Ümmü'l-Ezrak'n olu! Bu âyet, bn

Mes’ûd’un kraatinde ise (bn Mes'ûd bu kelimeyi (6) harfiyle okuduundan)

sarmsak manasndadr. Ümeyye b. Ebi’s-Salt öyle der:

O srada onlarn evleri oldukça yüksekti.

Oralarda (bahçelerinde) ainalklar, sanmsak ve soan bahçeleri de vard.

Yine Ümeyye b. Ebi s-Salt öyle der:

Güzel buday harmanda döverek ufaltt.

iddetli yamur ve dolunun yerdeki bitkileri ufaltt gibi.

bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid der ki: “(Jil *
âyetinde geçen (Jif) kelimesinin manas, kötü, âdi demektir.”7

Süfyân b. Uyeyne, bn Cerir ve ibn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, “...O

halde ehre inin..."
8

âyetinde kastedilenin herhangi bir ehir olduunu

söyledi.

1

1

Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

191) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 54).

1 bn Ebî Dâvûd (sh. 55).

3 Bakara Sur. 61

4 Bakara Sur. 61

5 Mesâil Nâfi b. el-Ezrak (S).

6 Bakara Sur. 61

7 bn Cerir (2/20).

® Bakara Sur. 61



314 B Bakara Sûresi&

Abd b. Humeyd, Katâde'nin öyle dediini bildirir “...O halde ehre

inin..."
3

âyetinde inmeleri emredilen ehir herhangi bir ehirdir.

bn CenVin bildirdiine göre Ebu'l-ÂIiye, “...O halde ehre inin ...'5

âyetinde inmeleri emredilen ehrin Firavun’un ehri olduunu söyledi.

1

bn Ebî Dâvûd ve bnu'l-Enbâri, el-Mesöhifte bildiriyor: A’me, (...>k- i^Lâi

...)
s âyetini tenvinsiz okurdu ve: “Sâlih b. Ali'nin idaresinde olan ehirdir"

derdi .

5

bn Ebî Hatim, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "...te (bu hâdiseden

sonra) üzerlerine aalk ve yoksulluk damgas vuruldu ..."
7
âyetinde cizye

vermeleri kastedilmitir .

8

Abdürrezzâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde ve Hasan(- Basri),

"...te (bu hâdiseden sonra) üzerlerine aalk ve yoksulluk damgas

vuruldu ..."9 âyetinde kastedilenin, zelil bir ekilde cizye vermeleri olduunu

söylediler.

10

bn Cerîr, Ebu'l-Âliye'nin, âyette geçen (fcSüLÜj)
11

sözünün manasnn

fakirlik olduunu söylediini bildirir.'
7

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk, âyette geçen (ijiüj)
13 sözünün

manasnn dönmek olduunu söyledi.

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve bn Ebî Hâtim, bn Mes'ûd'un öyle dediini

bildirir: "srailoullan günde üç yüz peygamber öldürüyor, sonra günün

sonunda çarda sebze ve tahl pazarn kuruyorlard.”’ 1

’ bn Ebî Hâtim 1/124 (618).

I
Bakara Sur. 61

3 Bakara Sur. 61

4 bn Cerîr (2/23).

5 Bakara Sur. 61
6 bn Ebî Dâvûd (sh. 57).

7 Bakara Sur. 61

* bn Ebî Hâtim 1/124 (622).

4 Bakara Sur. 61
10 Abdürrezzâk (1/47) ve bn Cerîr (2/26).

II Bakara Sur, 61

” bn Cerîr (2/27).

’3 Bakara Sur. 61

14 bn Ebî Hâtim 1/126 (632).
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Ahmed’in bildirdiine göre bn Mes'ûd, Resûlullah'n (uilaiiahu aleyhi vsuiEm) öyle

buyurduunu nakleder: "Kyamet günü en büyük azaba urayacak kii, bir

peygamberin öldürdüü veya bir peygamberi öldüren, dalalete önderlik eden ve

resim yapan kiidir.
,n

Hâkim, Ebu Zerdin öyle dediini bildirir: Bir bedevi Resûlullah'a (shiiahu aleyhi

vaseiiem) gelip: "Ey Allah’n Nebî'i!" diye hitab edince, Hz. Peygamber (saiiai*u aiyhi

veseiiemi: “Ben Allah'n Nebî'i deil, Allah'n Nebisiyim" karln verdi. Zehebî

der ki: "Bu hadis münkerdir ve sahih deildir."
2

bn Adiyy, Humra b. A'yen'den bildiriyor: Bir adam Resûlullah'a MaHshu aleyhi

vEselem), "Allah'n selam üzerine olsun ey Allah’n Nebîsi!" deyince, Hz.

Peygamber (saiisiiahu aleyhi veseiien): "iBen Allah'n Nebî'i deil, Allah'n Nebisiyim"

karln verdi .
3

Hâkim’in bildirdiine göre bn Ömer öyle der: Ne Allah'n Resûlü {sallalbh

aleyhi veseiem), ne Ebû Bekr, ne Ömer ne de halifeler Nebi sözünün sonunu

hemzeli söylememitir. Bu ekilde söyleyi, onlardan sonra çkanlm bir

bidattir.

4

fjeilj& iA & ûâUtfij jjUJlj JU l>T ûj

p* f ^

j

p-fcj ^ (*4^ ^>4^ Jy-j y^

"üphesiz, inananlar, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve

Sahillerden Allah'a ve âhiret gününe inanp yararl i
yapanlann ecirleri Rablerinin katindadr. Onlar için artk
korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir." (Bak»™ Sur. 62)

bn Ebî Ömer el-Adenî, Müsned’de ve bn Ebî Hâtim, Selmân'n öyle

dediini bildirir: “Resûlullah'a (saiieiiahu aia
Yh. veseiiem) daha önce dinlerinden olduum

1 Ahmed 6/413 (3868). Elbâni, es-Silsiletu's-Sahîha'da (281) hadisin sahih olduunu
söyledi.

2 Hâkim (2/231) hadisin sahih olduunu söyledi. Zehebî ise hadisi incelemi ve

münker olduunu söylemitir.

* bn Adiyy (2/842).

A Hâkim (2/231) hadisin zayf olduunu söyledi, Zehebî ise sabit olmadn ve

uydurma olduunu belirtti.
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kiilerin namazndan ve iabdetlerinden bahsedip durumlann sorduumda:

“üphesiz, inananlar, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sahillerden Allah'a ve

âhiret gününe inanp yararl i yapanlarn ecirleri Rablerinin katindadr..."
1

âyeti nazil oldu .”2

Vâhidî, Mücâhid'in öyle dediini bildirir Selmân, Resûlullah'a (uNalBhu eyhi

«seiien) (önceki) arkadalann anlatnca, Hz. Peygamber (sahMu aleyhi «Miem): “Onlar

atetedir" buyurdu. Selmân der ki: “Allah'n Resulü Mayn aleyhi reseiiem) böyle

deyince yeryüzü bana kapkaranlk geldi. Nihâyet “üphesiz, inananlar,

Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sabiilerden Allah’a ve âhiret gününe inanp

yararl i yapanlarn ecirleri Rablerinin katindadr. Onlar için artk korku

yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir
" 3 âyeti nazil oldu ."

4

bn Cerîr, -lafz kendisinindir- ve bn Ebî Hâtim, Süddî’nin, “üphesiz,

inananlar, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve âhiret

gününe inanp yararl i yapanlarn ecirleri Rablerinin katindadr. Onlar için

artk korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir" 5 âyetinin nüzul sebebi

hakknda öyle dediini bildirir: Bu âyet Selmân el-Fârisî’nin (önceki)

arkadalar hakknda nazil oldu. Selmân, Cündey Sâbûr ahalisinin

erafndand ve kraln olu ile arkadat. Cündi Sâbûr ehrinden ve ehrin ileri

gelenlerinden idi. Kraln olu le arkada idiler ve yedikleri ayn gitmez

kardeler gibiydiler. Birlikte ava da çkarlard. Bir gün yine ava çkmlard. Av

esnasnda gizlenmi bir eve rastladlar, kapsndan baktklannda içerde

önündeki mushaf okuyan bir adam gördüler. Adam hem okuyor, hem

alyordu. “Bu nedir?" diye sorunca, Rahip: “Bu kitapta ne olduunu

örenmek isteyen sizin durduunuz yerde durmaz. Eer örenmek

istiyorsanz, girin içeri, size öreteyim" cevabn verdi. Bunun üzerine ikisi de

rahibin yanna girdiler ve rahip: "Bu, Allah katndan gelmi bir kitaptr. Onda,

kendisine itaati emretmi, kar gelinmesini yasaklam: Hrszlk

yapmayacaksn, zina etmeyeceksin, insanlann mallanm bâtl yollarla

almayacaksn, buyurmu" deyip kitapta olanlan anlatt. Bu kitap, Allah'n

sa'ya (aieyhisseiam) indirdii Incil'di. Rahip onlan dine davet etti. kisi ce

1

Bakara Sur. 62
1
el-Melâlibu'l- Âliye'de (4048) geçtii üzere bn Ebî Ömer ve bn Ebî Hatim 1/126 (654).

3 Bakara Sur. 62

« Vâhidî (sh. 16, 16).

5 Bakara Sur. 62
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Müslüman oldular. Rahip onlara, kavimlerinin kestii hayvanlarn kendilerine

haram olduunu ve etlerini yiyemeyeceklerini söyledi. kisi de rahibin yannda

kalp kitabn içindekileri örendiler. Kral bir bayramda yemek yapp bütün

ileri gelenleri davet etti ve kraln olu da bu sofraya davet edildi. Kraln olu:

“Benim iim var, sen ve arkadalann yiyiniz" deyince, kral arkasndan birçok

haberci gönderdi. Bunun üzerine kraln olu: Biz sizin kestiklerinizi yemeyiz.

Siz kâfirsiniz ve kestiinizi yemek helal deildir" dedi. Kral: “Sana bunu kim

emretti?" diye sorunca, olu rahibin kendilerine böyle dediini söyledi. Kral

rahibi çarp: “Olum ne diyor?" diye sorduunda, rahip: “Olun doru

söylüyor" cevabn verdi. Bunun üzerine kral: “Eer kan aktmak bize göre

büyük bir cinâyet olmasayd seni öldürürdüm. Memleketimden çk" dedi ve

memleketi terk etmesi için bir süre verdi. Selmân der ki: “Biz rahibin bu

durumuna alamaya balaynca rahip: “Eer gerçekten iman etmiseniz, ben

altm kiiyle beraber Musul’daki manastrda Allah’a ibadet ediyorum.

Yanmza geliniz" dedi ve yola çkt." Selmân ve kraln olu memleketlerinde

yalnz kalnca, Selmân, kraln oluna: “Haydi rahibin yanna gidelim” diyor,

Kraln olu: “Olur gidelim" cevabn veriyordu. Kraln olu sefer için hazrlk

yapmak üzere eyalann satmaya balad; ama hazrl uzaynca Selmân tek

bana yola çkp manastra gitti. Rahip o manastrn sahibiydi. Orada

bulunanlar da rahiplerin ileri gelenlerindendi. Selmân orada bütün varl ile

rabbine ibadet ediyor ve kendini yoruyordu. Rahip ona, “Sen gençsin. Bu

kadar çok ibadet etme, korkanm usanrsn. Onun için nefsine ibadeti biraz

hafiflet" deyince, Selmân: “Benim yaptm m yoksa senin u emrettiin mi

daha hayrldr?" diye sordu. Rahip: “Elbet’te senin yaptn ey" cevabn

verince, Selmân: “O zaman bana karma" dedi. Sonra manastrn sahibi

Selmân’ çarp: “Bu manastnn bana ait olduunu biliyor musun? Ben,

buradakiler içinde bu manastrda en fazla hakka sahibim. Eer istersem

bunlar manastrdan çkarabilirim; ama ben bunlar kadar ibadet

yapamyorum. Bu sebeple bunlardan daha az ibadet yapan baka bir

manastra gitmek istiyorum. Sen, istersen burada kal, istersen benimle gel"

dedi. Selmân: “Hangi manastrdakiler daha üstündür?" diye sorunca, rahip:

“Buradakiler daha üstündür" cevabn verdi. Selmân: “O zaman ben bu

manastrda kalacam" deyip, rahiple gitmeyerek o manastrda kald.

Manastrn sahibi giderken oradakilere Selmân hakknda tavsiyede bulundu.

Selmân onlarla ibadet ediyordu. Bir gün, manastnn barahibi Beytu'l-

Makdis'e gitmek isteyince, Selmân' çanp: “Ben, Beytu’l-Makdis’e
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(Kudüs'e) gitmek istiyorum. ster benimle gel, istersen burada kal” dedi.

Selmân: “Seninle gelmem mi daha faziletli, yoksa burada kalmam m?” diye

sorunca, barahip: “Benimle gelmen daha faziletlidir” cevabn verdi.

Yolda kötürüm birine rastladlar ve kötürüm olan onlan görünce: “Ey

rahiplerin efendisi! Bana merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin” dedi;

ama rahip ona bakmad ve yola devam ettiler. Beytu'l-Makdis’e gelince

barahip Selmân'a; “Git ve ilim ören. Bu mescide bütün dünyadan âlimler

gelirler” dedi. Bunun üzerine Selmân bu âlimleri dinlemeye balad. Selmân

bir gün üzüntülü bir ekilde dönünce rahip: "Neyin var ey Selmân?” diye

sordu. Selmân: “Bizden öncekiler, peygamberler ve onlara tâbi olanlar bütün

hayrlar alp götürmüler" cevabn verdi. Bunun üzerine rahip: “Ey Selmân

üzülme! Geride bir Peygamber daha var. Hiçbir peygambere tâbi olan, ona

tâbi olandan daha üstün deildir. te bu zaman onun beklendii zamandr.

Ben ona kavuacam sanmyorum. Fakat sen gençsin, belki de ona

kavuabilirsin. O, Arap topluluklannda ortaya çkacaktr. Eer ona yetiirsen

ona iman et ve ona tâbi ol” dedi. Selmân: "Sen bana, onun belirtilerinden bir

ey öret” deyince, barahip: “Onun srtnda peygamberlik mühürü

bulunacaktr. O, hediyelerden yiyecek, sadakadan yemeyecektir" karln
verdi. Sonra geri döndüler ve o kötürümün yanna vardklannda, kötürümün:

“Ey rahiplerin efendisi, bana merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin
”

demesi üzerine merkebinden ona doru eilip kötürümü tutup yere çald ve

onun çin dua ettikten sonra: “Allah'n izniyle kalk!” dedi. Kötürüm

sapasalam ayaa kalknca Selmân adama aknlkla bakmaya balac.

Selmân akn akn baknrken rahib yoluna devam etti ve gözden kaybolup

gitti. Selmân aknlndan uyanp rahibi arad; ama bulamad. Yolda Kelb

oullanndan iki Arapla karlap onlara kaybettii rahibi sorunca, Araplardan

biri devesini çökertti ve: “Bu ne güzel deve çobandr” deyip Selmâr’

Medine'ye götürdü.

Selmân diyor ki: "O srada üzüldüüm kadar hiçbir zaman üzülmemitim.”

Selmân', Cüheyne kabilesinden bir kadn satn ald. Selmân, kadnn dier bir

kölesiyle birlikte sra ile onun koyunlarn otlatyordu. Selmân para biriktiriyor

ve Hz. Muhammed'in (uiiabhu sfeytu «scfen) çkaca günü bekliyordu. Selmân bir

gün koyun otlatrken, kendisinden nöbeti devralacak olan arkada geldi ve

ona: "Farknda msn bugün Medine’ye bir adam geldi. O, peygamber

olduunu iddia ediyor” dedi. Selmân: “Ben gelene kadar koyunlann yannda
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dur” deyip Medine'ye indi ve Resûlullah'a (saiBlehu duyt» raseiiem) bakp etrafnda

dolanmaya balad. Resûlullah (saiBiiahu aleyhi vesellem) onu görünce ne istediini

anlayp elbisesini indirerek mührü gösterdi. Peygamberlik mühürü göründü.

Selmân mühürü görünce Resûlullah'a yaklat ve onunla konutu. Sonra

gidip bir dinara bir koyun ve bira2 ekmek alarak Resullah'a getirince Allah'n

Resulü (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ona:
"Bu nedir?" diye sordu. Selmân: "Bu bir

sadakadr” cevabn verince, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vssBiem): "Benim ona

ihtiyacm yok. Sen onu götür Miislümanlar yesin " dedi. Bunun üzerine

Selmân tekrar gidip bir dinara ekmek ve et satn alarak Resûlullah'a getirdi.

Resûlullah: "Bu nedir?" diye sorunca, Selmân: "Bu bir hediyedir" dedi.

Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseiien) ona: "Otur ve ye!” dedi. Selmân oturdu ve

beraberce onlardan yediler. Yemek yerlerken Selmân, Resûlullah'a

arkadalann anlatt ve: "Onlar namaz klar, oruç tutar, sana iman eder ve

senin peygamber olarak gönderileceine ehadet ederlerdi” dedi. Selmân’n

onlara olan övgüsü bitince, Resûlullah (saiiaitahu aleyhi vesellem): “Ey Selmân! Onlar,

Cehennem ehlindendir” buyurdu. Resûlullah'n (ssliaiiahu aleyhi vesellem) bu sözü

Selmân'a çok ar gelmiti. Kald ki Resûlullah'a (sbIIbIIsHu aleyhi vesellem): "Eer onlar

Sana yetimi olsalard mutlaka seni tasdik eder ve sana tabî olurlard”

demiti. Bunun üzerine Allah: "üphesiz, inananlar, Yahudi olanlar,

Hristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve âhiret gününe inanp yararl i

yapanlarn ecirleri Rablerinin katindadr. Onlar için artk korku yoktur.

Onlar üzülmeyeceklerdir"' âyetini indirdi/

bn Cerîr, Mücâhid'den bildiriyor: Selmân, Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyh, «sellem)

(önceden kendileriyle beraber olduu) Hristiyanlan, onlardan gördüü

amelleri anlatarak sorunca, Hz. Peygamber (s&iailehu aleyhi vesellem): ‘‘Müslüman

olarak ölmediler" cevabn verdi. Selmân der ki: "O anda yeryüzü bana

kapkaranlk kesildi ve onlann kendilerini ibadete vermelerini hatraadm.” Bu

olay üzerine: "üphesiz, inananlar, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve

Sabiilerden Allah'a ve âhiret gününe inanp yararl i yapanlarn ecirleri

Rablerinin katindadr...” 3 âyeti nazil oldu ve Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

Selmân’ çarp: "Bu âyet arkadalarn hakknda nazil oldu" buyurduktan

sonra: "Benim gönderildiimi duymadan, sa'nn dini üzere ölen kii hayr

1

Bakara Sur. 62
1 bn Cerir (2/40- 44) ve bn Ebî Hâlim 1/127 (236)

3 Bakara Sur. 62
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üzeredir. Benim gönderildiimi duyduu halde iman etmeden ölen ise he,ak

omutur" dedi.

1

Ebû Dâvûd, en-Nâsih ve'l-Mensûh’ta, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor:

bn Abbâs der ki: Yüce Allah: “üphesiz, inananlar, Yahudi olanlar,

Hristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve âhiret gününe inanp yararl i
yapanlarn ecirleri Rablerinin katindadr-"

2
âyetinden sonra, “Kim

slam'dan baka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O âhirette

de kaybedenlerdendir
" 3 âyeti indirmi ve onu neshetmitir. 4

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, Abdullah b. Nuceyy tarikiyle Hz. Ali’nin ö)le

dediini bildirir: “Yahudi'lere bu adn verilmesinin sebebi, 6ü l!Q,

üphesiz biz sana döndük»5 demeleridir.”
6

bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Mes’ûd der ki: “Yahudilere neden bu adn

verildiini biz daha iyi biliriz. Yahudilere bu ad, Hz. Mûsa'nn: «(jüi 6Ü üi),

üphesiz biz sana döndük» 7 demesi sebebiyledir. Nasrânilere bu ismin verili

sebebi ise Hz. sa'nn: «(il )L2ül \y£), Allah'n dininin yardmclar olun»
8

demesi sebebiyledir."9

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre ibn Mes’ûd öyle der: “Yahudilere ve

Nasrânilere neden bu adn verildiini biz daha iyi biliriz. Yahudilere bu ismin

verilmesinin sebebi Hz. Mûsa’nn : “(viüj 6ü 6[), üphesiz biz sana döndük”10

demesidir. Hz. Mûsa vefat ettii zaman Yahudiler: «8u söz Musa’nn houna

giderdi» deyip kendilerine bu ad verdiler. Nasrâniler ise, Hz. sa, “(... ^
ii jiiil & j' Jl •••) ...Allah'a giden yolda yardmclarm

1 bn Cerîr (2/45).

1 Bakara Sur. 62
}
ÂI-i mrân Sur. 85

9 bn Cerîr (2/45- 46) ve bn Ebî Hâtim 1/126 (635).

5 A'râf Sur. 156
6 bn Cerîr (10/482) ve Abdullah b- Nuceyy"in sözü olarak bn Ebî Hâtim 1/208 (1102)

rivayet etti.

7 A'râf Sur. 156
8
Saf Sur. 14

9 bn Ebî Hâtim 5/1577 (9043).
,a
A'râf Sur. 156
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kimlerdir?" deyince. Havariler: "Allah'n dininin yardmclar biziz..."

1

demilerdi. Bu sebeple onlara da Nasrâniler ad verildi."

bn Cerîr, Katâde'den bildiriyor; Nasrânilere bu adn verili sebebi, Hz.

sa’nn "Nâsra" adndaki bir köyde kalmasdr. Onlara bu ad kendilerine

vermeleri istenmemesine ramen kendilerini bu adla isimlendirdiler .

3

bn Sa’d, Tabaka?ta ve bn Cerîr bildiriyor; Mücâhid der ki: "Nasrânilere bu

adn verilmesinin sebebi, Hz. sa'nn köyünün "Nâsra" olmasdr ."3

Vekî, Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim bildirir:

Mücâhid der ki: "Sâbiîlik, Yahudilik, Mecusilik ve Hristiyanlktan meydana

gelmi bir dindir. Onlann belli bir dini yoktur."4

bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Sâbiîler, ne Hristiyan

ve ne Yahudidir. Onlar kitab olmayan bir topluluktur."

Abdürrezzâk, Mücâhid’den bildiriyor: ibn Abbâs’a, Sâbiîler hakknda

sorulunca öyle cevap verdi: "Onlar, Yahudilik, Hristiyanlk ve Mecusilik

arasnda bir itikada sahiptir. Ne kestikleri yenir, ne de onlarla evlenilir." 5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyrîin öyle dediini bildirir:

Sâbiîler, Hristiyanlk ve Mecusilik arasnda bir itikada sahiptir." bn Ebî

Hâtim’in lafz ise: "Yahudilik ve Hristiyanlk arasnda bir itikada sahiptir"

eklindedir .

6

Abd b. Humeyd, Saîd b. Cübeyr’in öyle dediini bildirir: Sâbiîler

Yahudilere gidip: "Sizin dininiz nedir?" diye sorunca, Yahudi’ler:

"Peygamberimiz Hz. Musa'dr ve bize unlan getirmitir, unlar

yasaklamtr. Bu da Tevrattr. Bize tâbi olan cennete girer" dediler. Sonra

Hristiyanlara gidip ayn eyi sordular. Hristiyanlar da Yahudi’lerin Hz. Musa

için dediklerini Hz. sa için söylediler ve: "Bu, ncildir. Bize tâbi olan Cennete

girer" dediler. Bunun üzerine Sâbiîler: "Bunlar, biz ve bize tâbi olanlar

Cennete girer diyor, Yahudiler de, biz ve bize tâbi olan Cennete girer, diyor,

1
Saf Sur. 14

1 bn Cerîr (2/34).

3 îbn Sa'd (1/53, 54) ve bn Cerîr (2/34). bn Cerîr der ki: Hz. sa'nn ashab kendilerine

"Nasrâniyyîn" adn vermilerdir. Hz. sa'ya ise "Nâsrah" derlerdi.

4 Abdürrezzâk (1/47)), Musannefinde (10207), bn Cerîr (2/35) ve bn Ebî Hâtin 1/127,

4/1175, 1176 (638, 6624, 6626).

s Abdürrezzâk, Musannef (10208).
6 bn Ebî Hâlim 1/127, 4/1175 (637, 6625).
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hangisinin dinine uyacaz?" dediler. Bu sebeple Allah onlara (bir dinden

çkp dierine giren anlamnda) Sâbiîler adn verdi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, "Sâbiîler, Kitab

ehlinden Zebûr'u okuyan bir topluluktur" dedi .

1

Vekî, Süddî'nin "Sâbiîler, Kitab ehlinden bir topluluktur" dediini bildirir.

Abdürrezzâk, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildiriyor. Sâbiîler,

meleklere tapan, kbleye dönmeden namaz klan ve Zebûr'u okuyan bir

topluluktur .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki: "Sâbiî, sadece

Allah'n tek olduunu bilen, uyaca bir eriat olmayan ve küfrü gerektiren

harekete bulunmayan kiidir."
3

bn Ebî Hâtim, Ebu'z-Zinâd'dan bildiriyor "Sâbiîler, Irak tarafnda Bekûsâ

ehrinde yaayan ve bütün peygamberlere iman eden bir topluluktur.’’4

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir "Sâibûn diyorlar.

Sâibûn ne demek! Doru olan Sâbiûn'dur. Hâibûn diyorlar, Hâibûn ne

demektir! Doru olan, Hâtiûn’dur."

u jdtti u ijîi jjLii isAjj f&\L» lilii ip

J-* VjBM Jij i- p
*

"Sîzden kesin söz almtk. Tur dan yükselterek tepenize

dikmitik. «Allah'a kar gelmekten saknanlardan

olabilmeniz için, size verdiimiz Kitab a kuvvetle sanln,

onda bulunanlan hatrda tutun» demitik. Bundan sonra

yine yüz çevirdiniz; eer Allah'n size bol nimeti ve

merhameti olmasayd, muhakkak zarara urayanlardan

olurdunuz/' (Unkara Sur. 63. 64)

1

ibn Cerir (2/37) vc bn Ebî Hâlim 1/127 (639).

1
Abdürrezzâk, Musannef (10206), bn Cerir 82/37) ve bn Ebî Hâtim 4/1176 (6628).

> bn Ebî Hâlim, Tefsir 1/128, 4/ 1 176 (644, 6630).

4 bn Ebî Hatim, Tefsir 1/128, 4/1176 (641, 6629).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerir bildiriyor Katâde, “Sizden kesin söz almtk.

Tur dan yükselterek tepenize dikmitik..."' âyetini açklarken öyle dedi:

Bir dan eteinde konakladklarnda, da yükselerek tepelerine dikildi ve

Allah: “Ya emrimi yerine getirirsiniz ya dada üzerinize braknm” buyurdu .

3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: “Tür da, Tevrat'n nazil olduu

dadr. srailoullar dan alttarafndayd" demitir.
3

bn Cerir ve bn Merdûyeh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Tûr,

bitkisi olan da demektir. Bitkisi olmayan daa Tür denmez .”4

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim

bildiriyor Mücâhid, “Tûr, Süryânî dilinde da demektir” dedi .
5

bn Ebî Hâtim, Dahhâk'n, “Nabatlîler daa Tûr derler” dediini bildirir.

bn Cerir bildiriyor: bn Abbâs der ki: “...size verdiimiz Kitab'a kuvvetle

sarln ..."
6
âyetindeki kuvvetten kast Kitaba ciddiyetle sarlmaktr.

7

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, "...onda

bulunanlar hatrda tutun ..."
8

âyetinden kastedilenin, Tevrat' okuyup

onunla amel etmek olduunu söylediini bildirir.
9

bn shâk ve bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs, ...)'°

âyetinin açklamas hakknda öyle dedi: “Âyetteki saknmadan kast,

bulunduklar durumdan kurtulmaktr.”
11

kjî 'yjj r# 02 ç*i> j- &k ijj^ ötM ^
LiJJ aJöp Uj UJ VlC *

'

Bakara Sur. 63
5 bn Cerir (2/49).

3 bn Cerir (2/50).

4 bn Cerir (2/51) ve bn Ebî Hâtim 1/129, 4/1105 (651, 6200).

5 bn Cerir (2/48) ve bn Ebî Hâtim 1/129 (652'den sonra).

* Bakara Sur. 63
7 bn Cerir (2/52).

“Bakara Sur. 63

9 bn Cerir (2/54) ve bn Ebî Hâtim 1/130 (659).
,0
Bakara Sur. 63

” ibn Cerir (2/54).
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"çinizden cumartesi günü azgnlk edip de, bu yüzden
kendilerine: «Aalk maymunlar olun!» dediklerimizi

elbette bilmektesiniz. Biz bunu (maymunlam insanlar),

hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret

dersi, müttakîler için de bir öüt vesilesi kldk."
(Bakara Sur. 65, 66)

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs, "içinizden cumartesi günü

azgnlk edip de, bu yüzden kendilerine: «Aalk maymunlar olun!»

Dediklerimizi elbette bilmektesiniz
"

1

âyetini açklarken öyle dedi: (... jJUs

...)* sözüyle, "Onlar tanmaktasn" buyurarak günah illememeleri

konusunda uyarm ve: "Cumartesi günü azgnlk eden (Yahudi)lere, Bara

isyan etmeleri sebebiyle isabet eden eyin sizin de banza gelmesinden

saknnz" buyurmutur. (...ollJi j&o jâi ...)
3 sözünden kast ise,

cumartesi balk avlayarak cüretkârlk yapanlar kastedilmitir, "...bu yüzden

kendilerine: «Aalk maymunlar olun!» dediklerimizi elbette

bilmektesiniz
"4 sözünden kast ise, isyan etmeleri sebebiyle Allah'n onlarn

ekillerini maymuna çevirmesidir. Onlar sadece üç gün maymun olarak

kalmlardr. Bu süre zarfnda yemediler, içmediler ve nesilleri olmad .

5

bn Ebî Hatim, bn Abbâs’tan bildiriyor: "Cumartesi günü haddi aanlar, iki

(süt) sam() arasndaki zaman kadar maymun kaldlar, sonra öldüler.

Maymuna çevrilenlerin nesli olmamtr.”6

bnu'l-Münzir, baka bir kanalla bn Abbâs'tan, "Maymunlar ve domuzlar,

ekilleri deitirilenlerin neslindendir” dediini nakleder.

bnu’l-Münzir Hasan(- Basrî)'nin, "Maymuna çevrilen bu kiilerin nes i

kesilmitir" dediini bildirir.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'in, "...Aalk maymunlar olun!

dediklerimizi elbette bilmektesiniz
"7 âyetini öyle açkladn bildirir: "Allah

1

Bakara Sur. 65
1
Bakara Sur. 65

3 Bakara Sur. 65
4 Bakara Sur. 65
5 bn Cerir (2/59-61).

6 bn Ebî Hatim 1/132 (670).

7 Bakara Sur. 65
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onlarn ekillerini deil, kalblerini maymunlarn kalbleri gibi klmtr. Allah,

Tevrat' kabullenip sonra terkeden Yahudileri, srtnda kitap tayan

merkeplere benzettii gibi bu âyette de onlar, maymunlara benzetmitir.

Onlarn ekli, gerçekte maymuna dönümemitir."1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'nin bu âyeti öyle açkladn bildirir:

"Onlar için balk helal klnm, ama kimin itaat edecei ve kimin isyan

edecei bilinsin diye cumartesi günü balk yakalamalan haram klnmt. Bu

topluluk bu konuda üçe aynld. Birinci grup, balk tutmad ve Allah’a isyan

edilmemesini söyledi. Dier grup, sadece balk yakalamad, ama

yakalayanlara da kanmad. Üçüncü grup ise Allah'n koyduu yasa

dinlemedi ve isyan edip haddi at. Bunlar, Allah'n kendilerine yasaklad

eyi ilemeyi terk etmeyince Allah, onlara: "...Aalk maymunlar olun !.."
2

buyurdu ve bu topluluk kadn ve erkek insanlar iken ulumaya balayan

kuyruklu maymunlara dönütüler .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "O topluluun gençleri

maymun, yallan ise domuza dönütüler" demitir.

3

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirin "Âyette geçen

... ) kelimesinin manas zelil demektir."

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs öyle der: “Âyette geçen

... ) kelimesinin manas alçalm demektir."

bn Cerîr, Mücâhid’den ayn yorumu rivâyette bulunmutur .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’n öyle dediini bildirin "... hadiseyi

bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, muttakîler için de

bir öüt vesilesi kldk"'6
âyetinde, hadiseyi bizzat görenler ve sonrakilerden

kast onlan gören köylülerdir. Öüt alacak olan muttakiler ise, onlardan

sonra kyamet gününe kadar gelen herkestir.
7

’ bn Ebî Hâtim 1/133 (672).
1 Bakara Sur. 65

»bn Cerîr (2/63).

* bn fcb Hatun 1/133 (673).

5 bn Cerîr (2/67).

6 Bakara Sur. 66
7 bn Cerîr (2/70) ve bn Ebî Hâtim 1/133 (676, 680).
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bn Cerir, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: “Âyette geçen (lliU^s )

1

kelimesinden kastedilen ey balklardr, “...bizzat görenlere ve sonradan

gelenlere bir ibret dersi, müttakîler için de bir öüt vesilesi kldk" 2

sözünden kastedilen ise, daha önce ve sonra iledikleri günahlar sebebiyle

ibret dersi olmasdr." 3

bn Cerîr bildiriyor bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle dedi: "(lilliâil)

4

kelimesinden kastedilen ey, onlarn maymuna dönütürülmesidir. (...£lS3

...)
s sözünden kast ise verilen cezadr. (...IjJ £ UJ ...)

6 sözünün manas,

“Onlardan sonra gelenler (vereceim) cezamdan saknsnlar diye" demektir.

(... 14IU. U3 ...)
7 sözünden kastedilen ise, onlarla beraber kalanlara ceza

olmasdr. (^vâiLJ ...)
8
sözünün manas ise takva sahiplerine hatrlatma

demektir."

9

Abd b. Humeyd bildiriyor: Süfyân der ki: Âyette geçen, “...bizzat

görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi...kldk" 10
denmesirin

sebebi, onlann günahlarndan dolaydr, "...müttakîler için de bir öüt
vesilesi kldk"’1

sözünde kastedilen, muttakiler ise Muhammed Uayiahu ai îyh.

vesBlem) ümmetidir.”

Ijy. ÜiJîT l_piS 5_jl IjiJ i>\ Ul l\ yyi ^ji jlî s\j

0=^1 & bjs öt âb î> Jlî

“Musa, kavmine: «Allah birsr kesmenizi emrediyor»

demiti de: «Bizimle alaym ediyorsun?» demilerdi. 0 da:

1

Bakara Sur. 66
2
Bakara Sur. 66

3 bn Cerîr (2/71).

A Bakara Sur. 66
5 Bakara Sur. 66
6
Bakara Sur. 66

7 Bakara Sur. 66
8

Bakara 5ur. 66

* bn Cerîr (2/70, 73).

10
Bakara Sur. 66

n
Bakara Sur. 66
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«Cahillerden olmaktan Allah'a snrm» demiti."
(Bakara Sur. 67)

bn Ebi'd-Dünyâ, Men Âe ba'de'l-Mevt adl kitabnda bn Abbâs’tan

bildiriyor: srailoullan zamannda bir surlar ve kaplar bulunan, dieri de

harabeye benzeyen iki ehir vard. Surlu ehir halk, akam olduunda surun

kaplarn kapatr, sabah olduunda ise ehrin surlanna vanp etrafnda bir

vukuat olup olmadna bakarlarm, ite yine böyle bir gün, sabah

uyandklannda surlarn dibinde bir ihtiyann öldürülüp oraya atlm olduunu

gördüler. Harabe ehrin halk da onlara yönelerek: “Arkadamz siz

öldürdünüz” dediler. Bu arada, öldürülen yalnn genç yeeni de banda

alayp: “Amcam siz öldürdünüz” diyordu. Onlar da: "Valahi, ehrimizin

kaplann kapattmzdan beri açmadk. Arkadanzn kannn diyetini de

vermeyiz” dediler. Nihayet olay çözmesi için Musa'ya (aleyhisselam) geldiler.

Allah, Musa'ya öyle vahyetti: "Allah muhakkak bir sr boazlamanz

buyuruyor, demiti; «Bizi alaya m alyorsun?» dediklerinde de:

«Cahillerden olmaktan Allah'a snrm» dedi. «Rabbine bizim admza
yalvar da onun mahiyetini bize bildirsin» dediler, «O, onun ne pek kart, ne

pek körpe, ikisi ortas bir sr olduunu söylüyor, size emrolunan yapn»

dedi. «Rabbine bizim admza yalvar da ne renk olduunu bize bildirsin»

dediler. «O, onun, bakanlarn içini açan parlak sar renkli birsr olduunu

söylüyor» dedi. «Rabbine bizim admza yalvar da, mahiyetini bize bildirsin,

çünkü srlar, bizce, birbirine benzemektedir. Allah dilerse biz üphesiz

doruyu bulmu oluruz» dediler. «Yeri sürüp, ekini sulayarak boyunduruk

altnda ezilmemi, kusursuz, alacasz bir sr olduunu söylüyor» dedi.

«imdi gerçei bildirdin» deyip sr boazladlar; az kalsn bunu

yapmayacaklard.""

bn Abbâs öyle devam etti: srailoullan zamannda, dükkân olan genç

bir delikanl ve yal bir babas vard. Bir gün baka ehirden gelen bir adam, o

gencin dükkânnda bulunan bir mal satn almak üzere o gence parasn verdi.

Dükkân kapal, anahtar da yal babasnda olduundan anahtar almak için

babasnn yanma gittiler. Bir de baktlar ki babas dükkânn gölgesinde

uyumaktadr. Adam: “Uyandr” deyince, genç: "Babam uyuyor ve ben de

onu uyandrmaya kyamam” dedi ve uzaklatlar. Daha sonra tekrar

’ Bakara Sur. 67, 68, 69, 70, 71.
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geldiklerinde ihtiyar derin uykuya dalm horluyordu. Adam tekrar.

"Uyandr!" deyince genç: "Babam uyuyor. Ben onu uyandrmaya kyamam”

dedi. Yine bir müddet sonra geldiklerinde babas daha derin bir uykudayd.

Olunun merhamet duygulan daha da artt. Adam bu defa verdii ücretin ki

katn verip: "Uyandr!" deyince olu: "Hayr! Kesinlikle onu uykusundan ne

uyandrr, ne de rahatsz ederim” dedi. Oradan ayrldktan sonra müteri

gidip babas da uyannca, olu ona: “Babacm! Bir adam buraya gelip falan

mal istedi, ancak uykunu bölüp seni rahatsz etmek istemedim" deyince,

babas onu azarlad, ite yüce Allah da gencin bu güzel davrann
ödüllendirmek için israitogulannn aram olduklan inei bu gencin ineklerinin

arasnda klmtr. Ona gelip: "Onu sat!” dediler. O da: “Onu size satmam"

deyince, onlar: "O halde zorla alrz" dediler. Bunun üzerine genç: “Kendi

malm benden zorla gasp ederseniz ne olacan siz daha iyi biiyorsunuz"

dedi. Onlar da bu sefer Musa'ya geldiler. Musa onlara: "stedii fiyat vererek

onu mal konusunda raz edin" dedi. Onlar da gelip gence: "Ne takcir

ediyorsun?" diye sorunca, o: "Benim karanm udur: Terazinin bir kefesine

inei, dier kefesine de som altn brakn, som altn taraf ar basarsa kabjl

ederim" dedi. Kabul edip daha sonra da inei alp öldürülen ihtiyarn, iki

ehrin ortasnda bulunan mezanna geldiler. ki ehir halk, alayan yeen n

bulunduu mezann banda toplanp inei kestiler. Musa, etinin bir

parçasyla mezara vurunca ihtiyar, kafasndaki tozlan silkeleyerek kalkp:

"Malm almak için, kendisine göre de çok yaadmdan dolay beni yeenim

öldürdü" dedikten sonra tekrar öldü .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî,

Sünen’de, Abîde es-Selmânî'den bildiriyor: israiloullanndan çocuu olmayan

bir adam vard ve bu adamn çok mal vard. Kardeinin olu da onun

varisiydi. Yeeni bir gece bu adam öldürdü ve alp bir adamn kapsn

önünde brakt. Sonra amcasn onlann öldürdüünü iddia etmeye balad.

Sonunda silahlanp birbirlerine saldnnca, içlerinden akll birisi: "Aranzda

Allah'n Resulü olduu halde neden birbirinizi öldürüyorsunuz?” dedi ve Hz.

Mûsa’ya gidip olay anlattlar. Hz. Musa: "...Allah muhakkak bir sr
boazlamanz buyuruyor..." deyince. Onlar. «...Bizi alaya m alyorsun?..»

karln verdiler. Mûsa: «...Cahillerden olmaktan Allah'a snrm»

' bn Ebi'd-Dünyâ (54)
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dedi...*
1 Eer itiraz etmeselerdi, en deersiz inei kesmeleri bile onlar iqin

yeterliydi, ama onlar ii zora sokunca, onlara da kesmeleri gereken inein

özellikleri zorlatrld. Sonunda kesmeleri emredilen inein yanna

gittiklerinde, sahibinin sadece bu inee sahip olduunu gördüler. Adam:

“Vallahi! Bunun derisinin dolusunca altndan aaya vermem" deyince,

derisinin dolusunca altn verip inei alarak kestiler ve bir parçasyla öldürülen

adama vurdular. Adam kalknca: “Seni kim öldürdü?'' diye sorduklarnda,

“Bu" deyip kardeinin olunu iaret etti ve tekrar öldü. Amcasn öldürdüü

için yeenine malndan bir ey verilmedi ve ondan sonra artk katil öldürdüü

kiiye varis olamad.2

Abdürrezzâk’n bildirdiine göre Ubâde öyle der: “Katilin öldürdüüne

varis olamayacana dair hüküm, ilk olarak srailoullarndan olan (amcasn

öldüren) kii hakknda verilmitir.”
3

Ibn Ebî eybe, bn Sîrîn’den bildiriyor “Katilin öldürdüüne varis

olamayacana dair hüküm, ilk olarak inek olaynda (amcasn öldüren kii

hakknda) verilmitir.”
4

ibn Cerîr bildiriyor: bn Abbâs der ki: Hz. Mûsa zamannda mal çok olan

bir ihtiyar vard. Kardeinin oullar ise fakirdi. Bu ihtiyann çocuu yoktu ve

varisleri kardeinin oullaryd. Bu sebeple: “Keke amcamz ölse de malna

varis olsak” dediler. Amcalan uzun süre yaaynca yeenlerine eytan gelip:

“Siz amcanz öldürüp malna mirasç olsanz ve yabanc bir ehre götürerek

te orann halkndan diyetini alsanz nasl olur?" diye vesvese verdi. O zaman

yan yana iki ehir vard ve bunlar iki ehirden birinde yayordu. Biri öldürülüp

iki ehir arasna atld zaman, öldürülenle iki ehrin arasndaki mesfe

ölçülür, hangi ehre daha yaknsa diyeti o ehir öderdi. eytann vesvesesine

kaplp amcalarn öldürdüler ve dier ehrin kapsna attlar. Sabah

olduunda adamn yeenteri gelip: “Amcam sizin ehrinizin kapsnda

öldürüldü. Vallahi diyetini bize vermek zorundasnz” deyince, ehir halk:

“Allah'a yemin ederiz ki onu biz öldürmedik ve katilin de kim olduunu

bilmiyoruz. Akam ehrin kapsn kapattktan sonra da sabaha kadar

açmadk" karln verdiler. Gidip durumu Hz. Mûsa’ya bildirdiklerinde Cibril

’ Bakara Sur. 67
J bn Cerîr (2/77), bn Ebî Hâlim 1/136 (690) ve Beyhakî (6/220).

3 Abdürrezzâk (1/49).

4 îbn Ebî eybe (14/111).
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gelip: “Onlara: «Allah bir inek kesmenizi ve bir parçasyla öldürülene

vurmanz emrediyor» de” dedi .

1

Süfyân b. Uyeyne, krime’den bildiriyor: srailoullannn, her kabilenin

birinden girip çkmas için on iki kaps olan bir mescitleri vard. Bir kabilenin

girip çkt kapnn önünde öldürülmü birini buldular. Adam bir kabilenin

kapsnda öldürülmü, dier kabilenin kapsna sürüklenip atlmt, iki kapnn

sahipleri bu konuda mahkemelik oldular ve biri: “Onu siz öldürdünüz”

derken, dieri: "Onu siz öldürüp bizim kapmza attnz” dedi. Muhakeme

olmak için Hz. Mûsa’ya gittiklerinde, Hz. Mûsa: ““...Allah muhakkak birsr
boazlamanz buyuruyor...” deyince, ...Rabbine bizim admza yalvar da

onun mahiyetini bize bildirsin" dediler, "O, onun ne pek kart, ne pek körpe,

ikisi ortas bir sr olduunu söylüyor,..."* dedi. Kesecekleri özellikteki inei

bulmak için gittiler ve bu özeliklerde bîr inei bulmakta zorlanp geri

dönerek: “...Rabbine bizim admza yalvar da ne renk olduunu bize

bildirsin" dediler." "O, onun, bakanlarn içini açan parlaksan renkli birsr
olduunu söylüyor" dedi ."3 Yine gidip inei aradlar ve bulmakta zorlannca

geri dönüp: "Rabbine bizim admza yalvar da, mahiyetini bize bildirsin,

çünkü srlar, bizce, birbirine benzemektedir. Allah dilerse biz üphesiz

doruyu bulmu oluruz" dediler."
4 Eer onlar: “naallah” deselerdi,

aradklar inei bulurlard. Daha önce, Hz. Musa onlara: "O, onun ne pek kart,

ne pek körpe, ikisi ortas bir sr olduunu söylüyor..."5 demiti. O zaman

inein fiyat üç dinard. Eer o zaman en deersiz inei alp kesselerdi yeterli

olacakt, ama onlar ii zora soktular, bu sebeple Allah onlan zor durumda

brakt. Gidip inei aradlar ve bu özelikteki bir inei bir adamn yannda

buldular. Adama: “Bize bu inei satar msn?” diye sorduklarnda, adam:

"Satanm” cevabn verdi. Onlar: “Kaça satarsn?” diye sorunca, adam: “Yüz

dinara” cevabn vedi. Onlar: “Bu üç dinar deerindedir” deyip satn

almaktan vaz geçtiler ve Musa'ya dönüp: “nei bir adamn yannda bulduk,

ama adam: “Onu yüz dinardan aaya satmam” dedi. Halbuki deeri üç

dinardr” dediler. Hz. Mûsa: “O daha iyi bilir, inein sahibi odur. isterse satar,

istemezse satmaz” karln verince, adama geri döndüler ve: “nei yüz

1 bn Cerîr (2/121).

1 Bakara Sur. 67, 68
3 Bakara Sur. 69
4 Bakara Sur. 70
s Bakara Sur. 68
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dinara almay kabul ettik” dediler. Adam: "ki yüz dinardan aaya satmam”

karln verince, onlar: "Sübhanallah! Sen yüz dinara satmaya raz olmam
miydin? Biz bu fiyata inei satn aldk” dediler, ama adam: "ki yüz dinardan

aaya satmam” dedi ve onlar da Mûsa'ya geri dönüp öyle dediler: "Adam

inei yüz dinara satmaya raz olmutu, geri dönüp almak istediimizde ise,

«ki yüz dinardan aaya satmam» dedi.” Hz. Mûsa: "O daha iyi bilir, dilerse

satar istemezse satmaz” dedi. Bunun üzerine adama geri döndüler ve: "ki

yüz dinara almay kabul ettik” dediler. Adam: "Dört yüz dinardan aaya
satmam” karln verince, onlar: "Sen bunu iki yüz dinara vermitin, biz de

kabul ettik” dediler. Adam: "Dört yüz dinardan aaya satmam” deyince

inei brakp Hz. Mûsa'ya döndüler ve öyle dediler: "Ona iki yüz dinar verdik,

ama almay kabul etmedi ve: "Dört yüz dinardan aaya satmam” dedi. Hz.

Musa: "O daha iyi bilir, ister satar istemezse satmaz” karln verince

adama geri döndüler ve: "Dört yüz dinara almay kabul ettik” dediler; ama

adam bu defa: "Sekiz yüz dinardan aaya satmam” dedi. Böylece adam ile

Hz. Mûsa arasnda gidip geldiler ve her defasnda adam fiyat iki katna

çkard. Sonunda adam: "Onu derisinin dolusunca para karlndan aaya
satmam" deyince inei adamn istedii fiyata satn alp kestiler. Hz. Mûsa

onlara: "nein bir parçasyla öldürülen adama vurunuz” deyince inein

ayayla adama vurdular ve adam dirilip: "Beni falan öldürdü” diyerek

kardeinin olunu gösterdi. Öldürülen adamn çok mal vard ve bir de kz
vard. Yeeni: "Amcam öldürür, malna varis olurum ve kzyla evlenirim”

diye düünmütü. Adam, amcasn öldürdüü için ondan miras alamad. O

zamandan sonra katil öldürdüüne varis olamamtr. Hz. Mûsa: "Bu inekte

bir sr var. nein sahibini çarnz” deyince, inein sahibini çardlar. Hz.

Mûsa: "Bana bu inek hakknda bilgi ver” deyince, adam öyle karlk verdi:

"Ben çarda ticaret yapan biriydim. Bir adam yanmdaki mala pazarlk yapp

satn ald. O maldan çok kâr etmitim. Sattm mal adama teslim etmek için

gittiimde annemin uyuduunu ve anahtarn da bann altnda olduunu

gördüm. Bu sebeple onu uykusundan uyandrmak istemedim ve adama

dönüp: "Aramzda alveri olmamtr” dedim. Bunun üzerine adam mal

almadan gitti. Sonra bu inek elime geçti ve Allah bana bu inei yanmdaki

bütün mallarmdan daha çok sevdirdi.” Adama: "nei bu kadar yüksek fiyata

satabilmen, annene kar iyilikte bulunman sebebiyledir” denildi.
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"Rabbinc bizim admza yalvar da onun mahiyetini bize

bildirsin'' dediler, «0, onun ne pek kart, ne pek körpe, ikisi

ortas bir sr olduunu söylüyor, size emrolunan yapn»
dedi, «Rabbine bizim admza yalvar da ne renk olduunu
bize bildirsin» dediler. «O, onun, bakanlarn içini açan

parlak san renkli birsr olduunu söylüyor» dedi.

«Rabbine bizim admza yalvar da, mahiyetini bize

bildirsin, çünkü srlar, bizce, birbirine benzemektedir.

Allah dilerse biz üphesiz doruyu bulmu oluruz» dediler.

«Yeri sürüp, ekini sulayarak boyunduruk altnda ezilmemi,
kusursuz, alacasz bir sr olduunu söylüyor» dedi. «imdi
gerçei bildirdin» deyipsn boazladlar; az kalsn bunu

yapmayacaklard." (Bakara Sur. 68-7 1 )

Bezzâr, Ebû Hureyre’den, Resûlullah'ntsaiiaiihj aleyhi «gailem) öyle buyurduunu

nakleder: "Eer srailoullar en deersiz inei alp kesseîerdi yeterli olurdu/
'

bn Ebt Hatim ve bn Merdûye bildiriyor: Ebû Hureyre’nin bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sniiaiiaiu aiprhi «seiiem) öyle buyurdu: "Eer srailoullar, "...Allah

dilerse biz üphesiz doruyu bulmu oluruz
"5

demeselerdi (istisna yapm
olmasalard) hiçbir zaman bu inei bulamazlard. Eer herhangi bir inei bulup

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2188). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (6/314) der <i:

"Ravilerden Abdulah b. Mansûr zayftr. Dier ravileri güvenilirdir/'
1 Bakara Sur. 70
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kesselerdi yeterli olurdu. Ama onlar (inein özelliklerini sorarak) kendilerini

zora soktular, Allah ta onlar skntya soktu."'

Fiyâbî, Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, krime'den Hz. Peygamberin

(saiiaiBhu Beyh YEsellem) öyle buyurduunu nakleder:
“Eer srailoullan en deersiz

inei alp kesselerdi yeterli olurdu. Ama onlar ii zora soktular. Eer, "...Allah

dilerse biz üphesiz doruyu bulmu oluruz
7'

3

demeselerdi (istisna yapm
olmasalard) hiçbir zaman bu inei bulamazlard

."3

bn CerîHin bn Cüreyc'den bildirdiine göre Allah'n Resûlü CsaiiaiBhu aleyhi veseliem)

öyle buyurdu: "Onlara en deersiz inei kesmeleri emredildi; ama kendilerini

zora sokunca Allah da onlar zorlua soktu. Eer onlar, (Allah dilerse, gerçekten

biz hidâyete ereriz deyip) istisna yapm olmasalard, kesilmesi emredilen sn
hiçbir zaman bulamazlard

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bir kanalla, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir:

“Eer herhangi bir inei bulup kesselerdi yeterli olurdu. Ama onlar, Hz.

Mûsa’ya inein özelliklerini sorarak kendilerini zora soktular, Allah ta onlar

skntya soktu.”5

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bir kanalla, bn Abbâs’n, ( Jyls

dJj & ^s)

6

âyeti hakknda öyle dediini bildirir: ihtiyar

demektir. (j£j) ise küçük manasndadr. (5l$i) ise büyük ile küçük arasnda

olandr."7

et-Tastî, MesâiVde bn Abbâs’tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak, kendisine:

“Âyette geçen (J>j6)
fi

kelimesinin manas nedir?” diye sorunca, bn Abbâs:

“Büyük ve yal olan, demektir" cevabn verdi. Nâfi: “Araplar bu kelimeyi

bilir miydi?” diye sorunca, ibn Abbâs öyle dedi: “Tabi ki. Yoksa sen airin:

Ömrüme yemin olsun ki misafirine yal olann verdin

1 bn Ebî Hâtim 1/141 (722), bn Kesir, Tefsir
1de (1/59) geçtii üzere bn Merdûye.

Elbânî, es-Sihiletu’d-Daife'de (1652) zayfolduunu söyledi.
J
Bakara Sur. 70

* Saîd b. Mansûr (Tefsir, 193).

4 bn Cerir (2/100).

s ibn Cerîr (2/100) ve ibn Ebî Hâtim 1/137 (693).

6 Bakara Sur. 68
7 bn Cerîr (2/84, 86, 89) ve bn Ebî Hâtim 1/137, 138 (694, 696, 699).
8
Bakara Sur. 68
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Öyleki

duymad

ona götürülmek için sürülsürütünce ayaa hile kalkamaz, dedia,gn
n mr

Nâfi: “Âyette geçen (l&J jâlî içli)

1

sözünün manas nedir?” diye sorunca

ise bn Abbâs: “Sapsan renkte demektir” cevabn verdi. Nâfi: "Araplar bu

kelimeyi bilir miydi?” diye sorunca, fbn Abbâs öyle dedi: “Tabi ki. Yoksa sen

airin:

Comu boa az önce beraberdi

Sahibinden kaçm sapsan renkli diisiyle

dediini duymadn m?

bn Cerir, Mücâhid'in öyle dediini bildirir: yal, (&), küçük,

(jiyO ise bu ikisi arasnda olandr.”3

Abd b. Humeyd bidiriyor: Saîd b. Cübeyr, bu âyeti okuduu zaman, (£>)

kelimesini okuduktan sonra susup, sonra (...dJa (£i ote ...)
4 demeyi severdi.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, (vdJa u^)5

âyetini açklarken söyle dedi: “Büyükle küçük arasnda demektir. Bu, en güçlü

ve en güzel çanda olan srdr.”6

bn Cerir ve ibn Ebî Hatim bildiriyor, ibn Abbâs der ki: “(l^J ii>i)7

âyetinden kastedilen, inein sapsan olmas ve sanlnn çokluundan dolay

beyaza çalmas demektir.”
8

Abdurezzak, Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Katâde’nin, (l&J £»& îi>i)9 âyeti

hakknda öyle dediini bildirir: “Görenlerin houna gidecek kadar sapsan

olan demektir.”
10

1

Bakara Sur. 69
1

Bakara Sur. 68

J bn Cerir (2/84-86, 89).

* Bakara Sur. 68
5 Bakara Sur. 68
6 bn Cerir (2/89) vc bn Ebî Hâtim 1/138 (699).

7 Bakara Sur. 69
8 bn Cerir (2/95, 96) ve bn Ebî Hatim 1/140 <714).

9 Bakara Sur. 69
10 bn Ebî HStim 1/139 (707, 712).
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bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hatîb ve Deylemî bildiriyor: bn Abbâs der ki:

"San renkli ayakkab giyen, bu ayakkaby giydii müddetçe mutlu olur.

Çünkü yüce Allah: "Bakanlara ferahlk veren rengi sapsan bir inektir” diye

buyurmutur.”’

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Hasan(- Basrî)’nin,
(
grö iiyîi

1&Î)
J
âyetiyle ilgili olarak: "Koyu siyah renk demektir” dediini bildirir.

3

Abd b. Humeyd, Yahya b. Ya'meriin, bu âyeti (C&. âîiü jj)
4 eklinde

okuyup: "(jâui) sözü (^ji) kelimesinin çouludur” dediini bildirir.

bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte, A'me'in: "Bizim kraatimiz (£* lisi >iJl ö[)

5

eklindedir” dediini bildirir .

6

bn Cerîr bildiriyor. Ebu’l-Âliye, (lâLi d>>J 15 yj **2 Jjîi

âyetini açklarken öyle dedi: "Çalmaktan dolay zayf dümemi, tarlada

çaltnlmam, çifte koulmam ve kusuru olmayan, demektir.”

Abd b. Humeyd ve bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid,
(^ lyL; 1431

âli y ^iil jLlâ âyetinin manasn açklarken öyle dedi:

"e koulup ezilmemi, benzeri olmayan ve üzerinde ne beyaz, ne de siyah

renk bulunmayan, demektir.”

9

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs, âyette geçen (LL^) 1D

kelimesinin, inein kör olmamas manasnda olduunu söyledi .

11

1 bn Ebî Hâtim 1/138 (705), Taberânî (10612), Hatîb, el-Câmi (915) ve Deylemî (5805).

Deylemi bu hadisi Enes'ten nakletmitir. bn Ebî Hâtim, el-let' de (2/319) der ki: "Babam,

bu hadisin uydurma olduunu söylemitir." Elbânî, es-Silsilelu'd-Daîfe'ye (716) bakn.
’ Bakara 5u r. 69

* Saîd b. Mansûr, Tefsir (192) ve bn Cerîr (2/93).

4 Bakara Sur. 70
5 Bakara Sur. 70
6 bn Ebî Dâvûd (sh. 57). Bu kraat ekli azdr.
7 Bakara Sur. 71
8 Bakara Sur. 71

9 bn Cerîr (2/107).
10
Bakara Sur. 71

” bn Cerîr (2/108).
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bn Cerir, Atiyye'nin, (...l*j âli tf...)
1

âyetinin manasn açklarken:

"Üzerinde, kendi renginden baka renklerin olmad tek renk" demek

olduunu söyledi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildiriyor: Katâde der ki: "Âyette geçen < y

kelimesi, ie sürülmenin kendisini zayflatamayaca kadar zorlu, (llLj.)

kelimesi kusursuz, (...laJ <*ii ^•••)
3 kelimesi ise, renginde beyazlk olmayan

demektir. Bunun üzerine srailoullan: "...imdi inein vasflarn tam

olarak açkladn..."4 deyip inei kestiler, ama "... az kalsn

kesmeyeceklerdi."

5

bn Cerir, Muhammed b. Ka’b'n, "...ve bunun üzerine (onu bulup)

kestiler, ama az kalsn kesmeyeceklerdi"
6

Âyetini açklarken: "Fiyatnn

yüksek olmas sebebiyle az kalsn kesmeyeceklerdi" dediini bildirir .

7

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirin inei kesmeleri emredilen

srailoullan onu krk yl aradlar. Sonunda onu srlan olan bir adamn

yannda buldular. Adam bu inei çok beeniyordu. Adama hangi fiyat

verdilerse satmay kabul etmedi. Sonunda derisinin dolusunca para karl
inei satn alp kestiler ve bir parçasyla öldürülen adama vurdular. Adam

damarlanndan kan akarak kalknca: "Seni kim öldürdü?" diye sorduklarnda,

adam: "Beni falan kii öldürdü" cevabn verdi .

8

bn Ebî Hâtim, Atâ'nn öyle dediini bildirir: "nekte, boazlamak (zebh)

vetahr ayn eydir. Çünkü Allah: ...J
9 buyurmaktadr."

10

Vekî, Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim in

bildirdiine göre Mücâhid; "Israiloullanna boazlamalan (Zebh)

1

Bakara Sur. 71
1 bn Cerir (2/110).

3 Bakara Sur. 71
4 Bakara Sur. 71

5 bn Cerir (2/105, 108, 110, 111)
6 Bakara Sur. 71

7 bn Cerir (2/113).
8 bn Ebî Hâtim 1/145 (750).

9 Bakara Sur. 71
,0 bn Ebî Hâtim 1/143 (740).
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emredilmitir, siz ise kesmekle {nahr) emrolunduruz” dedikten sonra:

(... &^ji ...

)'
ve (>iii J^ âyetlerini okudu. 3

Ljj UÜ^ ip . .

.

Sz bir kimseyi öldürmü ve bunu birbirinize atmtnz...
(Batara Sur. 72)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid, âyette geçen

(^Çllû)4 kelimesinin “ihtilafa dümek", (i^üs2)5 kelimesinin ise “sakladnz

ey” manasnda olduunu söyledi.

• •• m
“...Halbuki Allah gizlemekte olduunuzu ortaya

çkaracaktr." (Bak«ra Sur. 72)

bn Ebt Hâtim ve Beyhakî, uabu'l-îman’öa, Müseyyeb b. Râfi'den

bildiriyor: “Kii, (iç içe olan) yedi evde iyilik yapsa bile Allah onu aça çkanr.

Yine (iç içe olan) yedi evde iyilik yapsa bile Allah onu aça çkarr. Bunu,

«...Halbuki Allah gizlemekte olduunuzu ortaya çkaracaktr»6
âyeti

dorulamaktadr.”7

Ahmed, Hâkim ve Beyhakî, Ebû Saîd el-Hudri’den, Resûlullah'n (saiiaiiehu aleyhi

veseiam) öyle buyurduunu nakleden "Eer kii, kaps ve delii olmayan siyah

bir kayann içinde bir ey yapsa, yine de onun yapt insanlar tarafndan

bilinir."
8

’ Bakara Sur. 71
3 Kevser Sur. 2
5 Abdürrezzâk, Mu$<mne/(8583) ve bn Ebî Hâtim 1/143 (741).

4 Bakara Sur. 72
5 Bakara Sur. 72
6
Bakara Sur. 72

7 bn Ebî Hâtim 1/144 (749) ve Beyhakî (6945).
8 Ahmed 17/329 (11230), Hâkim (4/314 sahih olduunu söyledi) ve Beyhakî (6040).

Müsned'in muhakkikleri isnadnn zayf olduunu söyledi.
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bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd’de ve Beyhakî, Osmân b. Affân'n öyle

dediini bildirir: “Kim, iyi veya kötü bir amel yaparsa, Allah ona bu amelin

ridasn (cübbesini/gömleini) giydirir."’

Beyhakî baka bir kanalla Osmân'dan, H2. Peygamberim (saiiaiiahu aleyh, «selem)

öyle buyurduunu nakleder: "Kimin gizlice yapt iyi veya kötü bir ameli

olursa, Allah o kiiyi bu ameliyle tantacak bir ridayla aça çkarr."
2
Beyhakî

der ki: Mevkuf (sahabi sözü) olan rivâyet daha dorudur.

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Enes'ten bildirir: Allah'n Resulü (slldlahu aleyhi vesel em)

sahabeye: "Mümin kimdir?" diye sorunca, “Allah ve Resûlü daha iyi bilir"

karln verdiler. Bunun üzerine Resulullah Mdhh aleyh ««ben) öyle buyurdu:

"Mümin, Allah'n, kulaklarm sevdii eylerle doldurmadan ölmeyen kiidir.

Eer kul iç içe olan, her birinin demirden kaps bulunan yetmi evde Allah'tan

saknsa, Allah, insanlarn onun ameli kaknda fazlasyla konumas için ona

amelinin ridasn giydirir." Sahabe: “Nasl fazlasyla konuurlar, ey Allah'n

Resulü?" diye sorunca, Hz. Peygamber (nlialldu deyh «nitem): "Çünkü takva sahibi

iyiliini arttrabilseydi arttrrd" deyip: "Peki, kâfir kimdir?" diye sordu.

Sahabe: "Allah ve Resulü daha iyi bilir" karln verince, Resulullah (safla Mu

aMi reseifem) öyle buyurdu: "Kâfir, kulaklarn sevmedii eylerle doldurmadan

ölmeyen kiidir. Eer facir iç içe olan, her birinin demirden kaps bulunan

yetmi evde günah ilese, Allah, insanlarn onun ameli kaknda fazlasyla

konumas için ona amelinin ridasn giydirir." Sahabe: “Nasl fazlasyla

konuurlar, ey Allah'n Resulü?" diye sorunca, Hz. Peygamber MaUrfu aleyhi ««ib mi:

"Çünkü facir günahlarm arttrabilseydi arttrrd" buyurdu .
5

bn Adiyy, Enes'ten, Hz. Peygamberim (sallalahu deyhi «seiien) öyle buyurduunu

nakleder: "Allah, her insana amelinin ridasn giydirir.
1'*

Beyhakî, Sâbit’ten bildiriyor: öyle denirdi: “Âdemolu (iç içe olan) yetmi

evde bir amel yapsa Allah o kiiye bu amelle bilinmesi için amelinin ridasn

giydirir.”
5

’ bn Ebî eybe (13/558), Ahmed (sh. 126) ve Beyhakî (2941).
2 Beyhakî (6942). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'de (1929) hadisin çok zayf olduunu

söyledi.

} Beyhakî uabu'i-îman (6943).

4 bn Adiyy (3/1071).

5 Beyhakî (6944).
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bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildiriyor: “nsanlar,

Allah'n örtüsü altndan amel yaparlar. Eer Allah bîr kulun yaptn aça
çkarmak isterse, o ameli örtüsünün altndan çkarr ve onun gizlisi aça
çkar.”1

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Ebû drîs el-Hevlânî'den Resûlullah’n (saiiaiiahu

aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Allah, bir zerre kadar hayr olann

aybm aça vurmaz."2

bn Ebî eybe bildiriyor: brâhîm(-i Nehaî) der ki: “Eer kii, günahlann

gizledii gibi ibadetlerini de gizleseydi, Allah onlar aça çkarrd."3

... âai ...

"Srn bir parçasyla ona vurun, dedik../' (Bakara Sur. 73)

Vekî, Fiyâbî, Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre bn Abbâs "Srn bir parçasyla ona vurun, dedik..."4

âyetinin manasn açklarken öyle dedi: Ölen kiiye, kürek kemiinin arka-

snda bulunan kemikle vurdular.”5

Abd b. Humeyd, Katâde’den bildiriyor: "Bize bildirildiine göre adama,

inein bacayla vurdular. Vurduklarnda, Allah adama can verdi ve adam

kendisini öldüreni söyledikten sonra tekrar öldü.”

Vekî ve bn Cerîr'in bildirdiine göre krime bu âyet hakknda der ki:

“Adama inein bacayla vurdular ve adam dirilip sadece: «Beni falan kii

öldürdü» diyerek tekrar öldü .”6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid’in, bu âyet hakknda öyle dediini

bildirir: “Adama inein bacayla vuruldu ve adam dirilip: «Beni falan kii

öldürdü» diyerek tekrar öldü .”7

’ Beyhakî (7218).
J

Beyhakî (7219).

5 bn Ebî eybe (13/550).

4 Bakara Sur. 73
5 bn Ebî Hâtim 1/145 (751).

6 bn Cerîr (2/125).

7 bn Cerîr (2/125).
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bn Cerîr, Süddî'nin, "Adama, snn iki omuzu arasndaki bir parçayla

vuruldu" dediini bildirir.
1

bn Cerîr, Ebu’l-Âliye'den bildiriyor: "Hz. Mûsa, onlara srdan bir kemik

alp öldürülen kiiye vurmalann emredince, öyle yaptlar ve adam dir lip

katilin ismini söyledikten sonra tekrar öldü."
1

... l •IJJi’

"...te böylece Allah ölüleri diriltir ve aklnz kullanasnz
diye size ayetlerim gösterir." (B«w« Sur. 73)

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh, el-Azame’de, Vehb b. Münebbih’den

bildirir: srailoullanndan, annesine iyi davranan bir genç vard. Bu genç,

gecenin üçte birinde kalkp namaz klar, dier üçte birinde annesinin

baucunda oturup ona tebih, tehlil, tekbir ve tahmid getirmesini hatrlatp:

"Anneciim, gece ibadetinden dolay zayf dütüysen, Allah’ tekbir, tebih

ve tehlil et" derdi. kisi de yl boyunca bu ameli yaparlard. Genç, sabah

olduu zaman daa gidip srtnda odun tar ve çarya gidip satarak, üçte

birini sadaka olarak verir, ibadet edebilmesi için üçte birini kendine ayrr,

kalan üçte birini ise annesine verirdi. Annesi, olunun verdiinin yarsn

harcar, yarsn tasadduk derdi. kisi de yl boyunca böyle yaparlard. Kadnn

ömrü uzun olunca oluna öyle dedi: “Ey oul! Bil ki, babandan bir inek miras

aldm ve boynuna mühür vurup, brahim'in, smail'in, shâk'n ve Yâkub'un

ilahnn adn anarak srlann arasna braktm. nein ne renkte ve hangi

ekilde olduunu söyleyeyim: Srlann yanna gitiinde, brahim'in, smâil'in,

shâk'n ve Yâkub’un ilahnn adn anarak inei çar. nek bana verdii söz

üzere çarna cevap verir. O, ne yal, ne de genç bir buzadr. kisinin

arasnda bir eydir. Rengi ise bakanlarn içini açan sapsan renktedir. Derisine

baktnda günenn derisinden çktn zannedersin. Boyunduruk altna

girerek ezilmemi, serkelik etmeyen, ne tarla süren, ne de ekin sulayan,

kusursuz, alacasz, tek renk olan bir inektir. Onu gördüünde boynundan tut.

srail'in ilahnn izniyle senin peinden gelecektir." Genç annesinin vasiyetini

aklnda tutup iki veya üç gün sahrada yürüyerek gitti ve o günün sabah inei

(görüp) çararak: "brahim'in, smâil’in, shâk'n ve Yâkub’un ilahnn hakk

1 bn Cerîr (2/126).

' bn Cerîr (2/126).
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için gel” dedi. nek çoban brakp gencin yanna giderek gencin önünde

durdu. Genç boynundan tutunca inek konuarak: “Ey annesine iyi davranan

genç! Bana bin. Srtma binmen senin için (yürümekten) daha kolaydr”

deyince, genç: “Annem sana binmemi emretmedi, seni sürerek götürmemi

emretti. Ben annemin dediini yapmak isterim” karln verdi. Bunun

üzerine inek: “brâhim'in, ismâTin, Ishâk’n ve Yâkub'un ilahnn adna yemin

ederim ki, eer bana binseydîn, bana hâkim olamazdn. Yürü ey annesine iyi

davranan genç. Eer bu daa kökünden sökülmesini emretseydin, annene iyi

davranman ve Rabbine itaat etmen sebebiyle da sökülürdü” dedi. Yola çkp

bir günlük yolu geçince Allah'n düman blis karsna str çoban klnda
çkt ve öyle dedi: “Ey genç! Bu inei nereden getirdin? Neden ona

binmiyorsun? Oysa senin yürümekten yorulduunu görüyorum.

Zannedersem dünyada bu inekten baka maln da yoktur. Ben, sr
çobanlarndan biriyim ve ailemi özledim. Öküzlerimden birini alp ona

yemeimi ve eyalanm yükledim. Yolun yansna yetitiimde kamm
anmaya balaynca tuvalet ihtiyacm gidermek için gidince, öküz beni

brakp daa kaçt. Onu aryorum, ama bulamyorum. imdi ise yanmda ne

yemek ne de su olmadndan helak olmaktan korkuyorum. stersen sana

ücretini vereyim, bu ücret senin iine yarar, inee de zarar vermez. Beni

ineinle meraya götür de ölümden kurtar. Sana bunun karlnda iki inek

veririm.” Genç: “Âdemoullarn yakin ve isyanlar öldürmez. Eer Allah

sende yakin olduunu bilseydi varacan yere seni azksz ve susuz vardrd.

Bana emredilmedii için binmem. Ben emredilmi bir kulum, efendim ona

isyan edip inee bindiimi bilirse beni helak eder ve büyük bir ceza verirdi.

Ben senin isteklerini efendimin isteklerine tercih etmem. Ey adam selametle

git!” karln verince blis: “Beni menzilime yetitirmek için atacan her

adma bir dirhem veririm. Bu büyük bir mal yapar. Sen de bu inekle hayatm

kurtarm olursun” dedi. Genç: “Yeryüzünün altn ve gümüü efendimindir.

Eer bunlardan bana bir ey verecek olursan efendim bunu malndan

verdiini bilir. Sen bana gökyüzünün altn ve gümüünden ver ki efendime:

«Bu senin malndan deildir» diyeyim” dedi. blis: “Gökyüzünde altn ve

gümü var m? Veya gökyüzünün altn ve gümüünden alabilecek olan var

m?” diye sorunca, genç: “Senin, gökyüzünün altn ve gümüünden

alamayacan gibi, köle de efendisinin emretmedii eyi yapamaz” karln
verdi. blis: “Senin, iinde en aciz köle olduunu görüyorum” deyince, genç:

“(Asl) aciz, Rabbine isyan edendir” cevabn verdi. blis: “Yannda ne azk, ne
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de su göremiyorum" deyince, genç: "Azm takva, yemeim otlar, içeceim

de dalardaki su kaynaklardr" karln verdi. blis: "Sana yol gösterecek

bir eyi söyleyeyim mi?" deyince, genç: "Sen onu kendine söyle. naallah

ben doru yoldaym" karln verdi. blis: "Gördüüm kadanyla nasihat

kabul etmiyorsun" deyince, genç: "Efendisine itaat eden, üzerindeki hakk

ödeyen kendi kendinin nasîhatçsdr. Eer sen eytansan, senden Allah’a

snnm. Eer insansan, çk git, senin nasihatna ihtiyacm yoktur" karln
verdi. Bunun üzerine blis, olduu yerde üç saat donup kald. Eer blis inee

binecek olsayd, genç, inee hâkim olamayacakt. Ama Allah blis’in inee

binmesine mani oldu. Genç yürürken önünden bir ku uçtu ve nei kapt.

Genç: "brâhim'in, smâil'in, shâk'n ve Yâkub’un ilahnn adna gelmeni

istiyorum" deyince inek gencin yanna geldi ve önünde durup: "Ey genç!

Önünden uçan kuu görüyor musun? O, Allah’n düman blis'tir. Beni ald,

sen beni srail'in lah adna çannca meleklerden birisi gelip beni ondan ald

ve sana iade etti. Bu, senin annene iyi davranman ve Rabbine itaat etmen

sebebiyle oldu. Yoluna devam et, ailene gidene kadar senden

aynlmayacam" dedi. Genç (döndüünde) annesinin yanna girip olanlan

anlatnca, annesi: "Ey oul! Gece gündüz srtnda odun tadn ve uzaklara

gittiini görüyorum. Bu inei al ve satp parasyla durumunu düzelt, rahata

kavu” dedi. Genç: "Onu kaça sataym?” diye sorunca, annesi: "Benim

rzamla onu üç dinara sat" cevabn verdi. Genç inei alp çarya gidince Allah

ona, yaradn ve kudretini göstermek çin meleklerden birini gönderdi.

Melek gence: "Ey genç! Bu inei kaça satarsn?" diye sorunca, genç: "Jç

dinara ve annemin raz olmas artyla satarm" cevabn verdi. Melek: "Sana

alt dinar vereyim, ama annene danma” deyince, genç: “Derisinin

dolusunca para versen bile annem raz olmadkça satmam" dedi ve gidip

annesine durumu anlatt. Annesi: “Benim de nzam alarak alt dinara sat”

deyince genç yine gitti ve melek karsna çkarak: "Ne yaptn?" diye sordu.

Genç: "Annemin raz olmas artyla alt dinara satanm” karln verince,

melek: "Sana on iki dinar vereyim, sen de annene danma” dedi. Genç,

annesine gidince, annesi öyle dedi: "Ey oul! Karna çkan, insan suretinde

bir melekti. Bir daha yanna geldiinde: “Annem sana selam söylüyor ve: «Bu

inei kaça satmam emredersin?» diye soruyor" de." (Genç, melekle

karlap soruyu sorunca) Melek öyle dedi: "Ey genç! Senin ineini,

srailoullanndan öldürülen bir kii sebebiyle Mûsa b. mrân’n kavminden

olan birisi satn alacak" dedi. Öldürülen adamn çok mal ve sadece bir
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çocuu vard. Öldürülen adamn kardeinin birçok olu vard ve bunlar:

“(Amcamz olu olan) Bu genci nasl öldürür de maln alrz?" derler ve genci

evlerine davet edip öldürerek evlerinin yanna atarlar. Sabah olunca ev halk

genci evin kapsna çkarnca, amca çocuklan gelip öldürenin ailesini de alp

Musa’nn yanna gittiler. Hz. Mûsa, öldürülen gencin ailesinin masum

olduunu bildiinden aralarnda nasl hüküm vereceini bilemeyip skntya

düünce Rabbine dua etti. Allah ona öyle vahyetti: "Sapsan bir inek alarak

boazla ve bir parçasyla öldürülen gence vur." Bunun üzerine satn almak

için gencin yanna gidip, inein derisinin dolusunca para karl inei satn

aldlar. Sonra onu boazlayp bir parçasyla öldürülen gence vurdular. Genç

dirilerek kalkp: "Beni amcam oullan öldürdü. Ailem suçlu deildir" deyince

Hz. Mûsa onlar yakalad. Onlar suçlannn aça çkacan anlayp: “Sen

bizimle alay m ediyorsun? Amcamzn olu mazlum olarak öldürüldü”

dediler. srailoullar gidip inein derisini parayla doldurup gence verdiler.

Genç, bu parann üçte ikisini srailoullannn fakirlerine tasadduk etti. Üçte

biriyle de kendi ihtiyacn giderdi: "...te böylece Allah ölüleri diriltir ve

aklnz kullanasnz diye size ayetlerini gösterir*' âyeti buna iaret

etmektedir.

*

Ija ö\j jl JJu y» p
op ;uj il. UJ4.0P âl ü

5jUJJ U* JîÜy ü\ Uj 4jl)! UJ 4i.

"Sonra kalbleriniz yine katlat, ta gibi, hatta daha da kat
oldu. Nitekim talar arasnda kendisinden rmaklar fkran

vardr; yarlp su çkan vardr; Allah korkusundan
yuvarlananlar vardr. Allah yaptklarnz bilmez deildir."

(Bakara Sur. 74)

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre Katâde, “Sonra

kalbleriniz yine katlat ..."3 âyetini açklarken öyle dedi: “Allah’n

kendilerine ölünün dirilmesini ve öldürülenin konumasn gösterdikten

1

Bakara Sur. 73

* cl-Azame (1279) muhtasar olarak.

3 Bakara Sur. 74
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sonra kalpleri yine katlat. Yüce Allah, “...ta gibi, hatta daha da kat

oldu ...."
1

buyurarak ta mazur gördü, ama insanolunun bedbaht olannn

özrünü kabul etmedi ve: "...Nitekim talar arasnda kendisinden rmaklar

fkran vardr; yarlp su çkan vardr; Allah korkusundan yuvarlananlar

vardr. Allah yaptklarnz bilmez deildir

7

'2
buyurdu .”3

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'n, ^ iij ...)
4

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Talardan öyleleri vardr ki hakka

çarldnzda sizin kalplerinizden daha yumuak olurlar."
5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildirir: Mücâhid der ki: “Bir tatan ne kadar

pnar kaynamsa, bir tatan ne kadar su çkmsa ve bir dan tepesinden ne

kadar ta yuvarlanrsa, mutlaka hepsi Allah korkusundan olmutur. Kur’an-

Kerim bunu ifade etmektedir."
6

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

Abbâs, “...Nitekim talar arasnda kendisinden rmaklar fkran vardr;

yarlp su çkan vardr; Allah korkusundan yuvarlananlar vardr. Allah

yaptklarnz bilmez deildir"7 âyetini açklarken öyle dedi: “Talardan

öyleleri vardr ki, yere dütüü zaman çok sayda insan toplansa bile onu

yerinden oynatamaz. Bu ta, Allah korkusundan yuvarlanr.”
3

"Size inanacaklarn umuyor musunuz? Oysa onlardan bir

takm Allah'n sözünü iitiyor, ona akllan yattktan sonra,

bile bile onu tahrif ediyorlard/' (Bakara Sur. 75)

1

Bakara Sur. 74

* Bakara Sur. 74
3 bn Cerîr (2/130, 136).

4 Bakara Sur. 74

s bn Cerîr (1/135) ve bn Ebî Hatim 1/147 (765). bn shâk, Sudu bn Hiâm'a (1/536)

bakn.
6 bn Cerîr (2/136).

7 Bakara Sur. 74
8 bn Ebî Hatim 1/147 (762).
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Ibn shâk ve ibn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildiriyor: “Allah,

peygamberine ve beraberindeki müminlere, kafirlerin, kendilerine

inanmasndan ümitlerini kesmelerini söyleyerek: "Size inanacaklarn

umuyor musunuz? Oysa onlardan bir takm Allah'n sözünü iitiyor..."
1

buyurdu ama, “Tevrat iitiyor" demedi. Hepsi de Allah'n kelamn iittiler

ama Musa'dan, Rablerini görmeyi istediler. Bu istekleri sebebiyle kendilerini

yldrm çarpmt ." 2

Abd b. Humeyd ve bn Cerir bildiriyor Katâde, "Size inanacaklarn

umuyor musunuz? Oysa onlardan bir takm Allah'n sözünü iitiyor..."*

âyetini açklarken öyle dedi: “Âyette kastedilenler Yahudilerdir. Allah’n

kelamn duyarlard ve onu duyup anladktan sonra da tahrif ederlerdi."4

Abd b. Humeyd ve bn Cerir, Mücâhid’in öyle dediini bildirir: “Size

inanacaklarn umuyor musunuz?"* âyetinde, tahrif edenler, kitab kendi

elleriyle yazan âlimler, Allah’n kitabn arkalarna atanlardan kastedilenler

Yahudilerdir .

6

ibn Cerir, Süddî’nin, "Oysa onlardan bir takm Allah'n sözünü

iitiyor..."7 âyetini açklarken, Allah’n sözünden kastedilenin Tevrat

olduunu onu da tahrif ettiklerini söylediini bildirir .

8

s* üp \1a\\J\\jU\ jiJJi ^J sp

“nananlarla karlatktan zaman, «nandk» derlerdi;

birbirleriyle yalnz kaldklannda, «Rabbinizin katnda size

kar hüccet göstersinler diye mi Allahn size açkladn
onlara anlatyorsunuz? Bunu akletmiyor musunuz?»

derlerdi." (Bakara Sur. 76)

' Bakara Sur. 75
1 bn Ebî Hâtim 1/148 (769, 770) ve bn shâk, Siretu bn Hiâm'a (1/536, 537) bakn.
1 Bakara Sur. 75
4 bn Cerîr (1/139) muhtasar olarak.

5 Bakara Sur. 75
6 bn Cerîr (2/141).

7 Bakara Sur. 75
8 bn Cerîr (2/141).
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bn shâkve bn Cerir'in bildirdiine göre ibn Abbâs derki: ( ijÜT ^Jl lyü l\J

ilil I3JS ...)’ kastedilen "Arkadanz olan Resûllulah'a iman ettik" derler, ama

bunu sadece size söylerler. Bîrbirleriyle yanlz kaldklannda ise: "Onun

Peygamber olduunu Araplara anlatmaynz" derler. Siz daha önce

(Tevrat’ta gelecei bildirilen peygamberin sizden geleceini umarak) gelecek

olan peygamberi onlarn aleyhine delil olarak kullanyordunuz. Ama
peygamber onlardan geldi. (...p£j jû* ...)

2 sözünden kast ise

udur: "Onun peygamber olduunu ikrar edecek olursanz, biliyorsunuz ki,

Allah bu peygambere uymanz konusunda sizden söz ald. O da size

beklediimiz, vasflarn kitabmzda bulduumuz peygamberin kendisi

olduunu söylüyor. Ona uymaynz ve Müslümanlara, onun hak peygamber

olduunu ikrar etmeyiniz.”3

bn Cerir'in bildirdiine göre bn Abbâs, (ilil I3JI l*i£î ^iîl ...)
4

âyetiyle ilgili olarak öyle dedi: "Bu âyet, Yahudilerden münafk olanlar

hakknda inmitir. li ...)
5 sözünün manas ise «Allah’n

(Peygamberi sizin aranzdan göndermek suretiyle) size olan ikram»

demektir."

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid’den

bildirir: Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi »eseiiem) Kurayza günü Kurayzallarn surlarnn

dibinde durup: "Ey maymunlarn ve domuzlarn kardei! Ey tauta iba<iet

edenler" deyince, Yahudiler: "Buru Muhammed’e kim bildirdi? Bu söz sizden

bakasndan çkmad "... Rabbinizin katnda size kar hüccet göstersinler

diye mi Allah'n size açkladn onlara anlatyorsunuz?" 7 Allah’n, sizin

hakknzda verdii hükmü aleyhinizde kullanmalar için mi açklyorsunuz?"

dediler.
8

bn Cerîr, bn Zeyd’den bildiriyor: Hz. Peygamber Miaiialm aleyhi veseiiam):

1 Bakara Sur. 76
J
Bakara Sur. 76

3 bn Cerîr (2/146) ve bn shâk, Siretu bn Hiâm (1/537).

4 Bakara Sur. 76
5 Bakara Sur. 76
6 bn Cerîr (2/145, 146).

7 Bakara Sur. 76
8 bn Cerîr (2/148) ve bn Ebî Hâtim 1/150 (782). Elbânî, Tahric Ehâdîsu Fikhu's-Sîre'de

(323) hadisin zayf olduunu söyledi.
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"Medine'ye yanmza mümin olandan bakas giremez" deyince, Yahudi

reisleri: “Gidip, «man ettik!» deyiniz, yanmza döndüünüzde ise inkar

ediniz" dediler. Sabah erken Medine'ye gidiyorlar, ikindiden sonra ise geri

dönüyorlard. "Ehl-i kitaptan bir grup öyle dedi: Müminlere indirilmi

olana sabahleyin (görünüte) inanp akamleyin inkâr edin ..."
1

âyeti buna

iaret etmektedir. Medine'ye girdiklerinde, Resul ullah (saiiaiiaKu aleyhi vesellem)

hakknda bilgi edinmek ve durumunu örenmek için: “Biz müslümanz”

derlerdi. Müminler onlar Müslüman zannederler ve: “Allah, Tevrat'ta size

öyle öyle demedi mi?" derlerdi. Yahudiler de: “Evet" cevabn verirdi.

Kavimlerine döndükleri zaman: "... Rabbinizin katnda size kar hüccet

göstersinler diye mi Allah’n size açkladn onlara anlatyorsunuz?"

2

derlerdi. 1

bn Cerîr ve Ibn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: “Bu âyet, Yahudilerden

bazlan hakknda nazil olmutur. Onlar önce inand, sonra münafk oldular.

Onlar, Araplardan inananlara gelir azaba urama sebeplerini söylerlerdi.

Bunun üzerine birbirlerine: Allah'n size tattrd azab, onlarn size, «Biz

Allah'a sizden daha çok sevgili ve Allah’n katnda sizden daha saygnz" diye

söylemeleri için mi konuuyorsunuz?» derlerdi."1

bn Ebî Hâtîm'in bildirdiine göre krime der ki: Yahudilerden bir kadn,

zina yapnca, Yahudiler Resûlullah'a Maiiahu aleyhi vesellem) gelip, belki affeder

düüncesiyle hüküm vermesini istediler, Hz. Peygamber (sellsiiahu aleyhi vesellem)

onlann alimi olan bn Sûriyâ’y çard ve: “Sen hüküm ver" buyurdu. bn

Sûriyâ: “Alnna mühür vurulup eee ters bindirilir" deyince, Allah'n Resûlü

(saiiBiiahu aleyhi vesellem): "Allah'n hükmüyle mi hüküm verdin?" diye sordu. bn

Sûriyâ: “Hayr, ama kadnlanmz güzel olduu için erkeklerimiz onlann

güzellii karsnda dayanamayp birlikte olunca, verilen cezay deitirdik"

cevabn verdi. Bunun üzerine, “...Rabbinizin katnda size kar hüccet

göstersinler diye mi Allah'n size açkladn onlara anlatyorsunuz?"5 âyeti

nazil oldu."
6

1

Âl-i mrân Sur. 72
1
Bakara Sur. 76

3 Ibn Cerîr (2/149).

4 bn Cerir (2/148, 149) ve bn Ebî Hatim 1/150 (783).

5 Bakara Sur. 76
6 bn Ebî Hatim 1/150 (780).
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Abd b. Humeyd, Katâde'nin "inananlarla karlatklar zaman, «nandk»

derlerdi ..."
1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: Burada kastedilenler

Yahudilerdir. Yahudi’ler, Müslümanlarla karlatklar zaman: “iman ettik”

deyip, iman edenleri aldatarak raz etmeye çalrlard. Ba baa kaldklannda

ise, Allah'n Tevrat'ta kendilerine bildirdii Resûlullah'n Maiiahu aleyh «seiiîfn)

vasflarn açklamalarn yasaklarlard ve: “Eer böyle yaparsanz, Rabbiriz

katnda size kar hüccet gösterirler. Anlamyor musunuz!” derlerdi. Yüce

Allah: "Gizlediklerini de, açkladklarn da Allah'n bildiini bilmiyorlar

m?"1
âyetinde: “Müslümanlar aldatmak için açktan söyledikleri ve babaa

kaldklannda birbirlerine gizlice söylediklerini, Tevrat'ta vasflan yazl

olmasna ramen Hz. Muhammed’i (saiiaiu» **yt« w«im inkar ettiklerini ve

yalanladklann bilmediini mi zannediyorlar” buyurmaktadr.

ibn CerîrTn bildirdiine göre Ebu’l-Âliye, "Gizlediklerini de, açkladklarn

da Allah'n bildiini bilmiyorlar m?"3 âyetinin manasn açklarken öyle

dedi: “Gizlediklerinden kast, Hz. Muhammed'i(jalWWw aleyhi veafam) inkar etmeleri

ve onu yalanlamadandr. Açkladklarndan kast ise Müminleri gördüklerinde:

«man ettik» demeleridir.”4

jji VI ^ Ojj £\i\ VJ OIS3I V 6ijliî

“Onlarn bir ksmnn okuyup yazmas yoktu. Kitab

bilmezlerdi; bildikleri sadece bir takm yalan ve

kuruntulard. Onlar ancak vehim içindedirler/'

(Bakara Sur. 78)

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Ümmiler, Allah’n

gönderdii peygamberi ve indirdii kitab tasdik etmeyen kiilerdir. Bunlar

kitab kendi elleriyle yazdlar, sonra cahil insanlara: «Bu kitap Allah katndan

gelmitir» dediler. Allah, onlann kitab kendi elleriyle yazdn bildirip,

Allah'n kitabn inkar etmelerinden dolay Ümmiler olarak adlandrmtr.”5

’ Bakara Sur. 76
1 Bakara Sur. 77
5 Bakara Sur. 77

« bn Cerîr (1/152).

5 bn Cerîr (2/153, 154).
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bn Cerîr, brahim en-Nehaî’nin, "Onlarn bir ksmnn okuyup yazmas

yoktu. Kitab' bilmezlerdi; bildikleri sadece birtakm yalan ve kuruntulard.

Onlar ancak vehim içindedirler
" 1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

“Bunlarn bir ksm yaz yazmay bilmeyen kiilerdir."
1

bn ishâk ve bn Cerîr, bn Abbâs’n, "Onlarn bir ksmnn okuyup

yazmas yoktu. Kitab' bilmezlerdi; bildikleri sadece bir takm yalan ve

kuruntulard. Onlar ancak vehim içindedirler
" 3 âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: “Onlardan bazlar kitapta ne olduunu bilmez, bazlar ise

zanna kaplp peygamberliini inkar ederler."
4

bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid, "Onlarn bir ksmnn okuyup

yazmas yoktu. Kitab' bilmezlerdi; bildikleri sadece bir takm yalan ve

kuruntulard. Onlar ancak vehim içindedirler
"5 âyetini açklarken öyle dedi:

“Burada kastedilen, Yahudilerden, kutsal kitaptan bir ey bilmeyen kiilerdir.

Bunlar zanla, Allah’n kitabnda olmayan konuurlar ve: «Bu Allah’n

kitabnda vardr»» deyip, söylediklerinin Allah’n kitabnda olmasn temenni

ederlerdi.”
6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’n, (...'jU ...)
7

sözünden, kuruntu içinde olduklarnn kastedildiini söylediini bildirir.
8

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “(...^d ...)
9 sözünden

kastedilen, yalan yere söyledikleri sözlerdir."
10

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid’den bildiriyor: “(...'jd ...)"

sözünden kastedilen, birtakm yalanlan bilmeleri, (...5^ üji ...)
12

sözünden kastedilen ise yalan söylemeleridir.’”3

' Bakara Sur. 78

* îbn Cerîr (2/153).

3 Bakara Sur. 78
4 bn Cerîr (2/155, 162) ve bn shâk, Siretu bn Hiâm (1/538).
5 Bakara Sur. 78
6 bn Cerîr (2/157).

7 Bakara Sur. 78
8 bn Cerîr /2/157) ve bn Ebî Hâtim 1/152 (792).

9 Bakara Sur. 78
10 bn Cerîr (2/156).
11
Bakara Sur. 78

12
Bakara Sur. 78

13 bn Cerîr (2/162)
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bj&! ^ Is^ ojyl p (^4î^ üj&i oi$l Jj^î

û*A U. jijj 11. jij SJî luî

"Artk o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap

yazarlar da sonra biraz para almak için: «Bu, Allah

tarafndandr.» derler. Artk vay o ellerinin yazdklar
yüzünden onlara! Vay o kazandktan vebal yüzünden

onlara!" (Bakara Sur. 79)

Vekî, Nesâî ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Artk o

kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para

almak için: «Bu, Allah tarafndandr» derler. Artk vay o ellerinin yazdklar

yüzünden onlara! Vay o kazandklar vebal yüzünden onlara!" âyetinin Ell-i

Kitab hakknda indiini söyledi.
1

Ahmed, Hennâd b. es-5erî, Zühd*de, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Ebi d-

Dünyâ, Sifatu'n-Nâr’öa, Ebû Ya'lâ, ibn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn

Hibbân, Sahîh’te, Hâkim, el-Müstedrck’te, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Ba's’ta,

Ebû Saîd el-Hudrî’den, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) öyle buyurduunu

nakleder: "Veyl, Cehennemde bir vadidir ki kafir; krk yl boyunca aa doru

düer de onun dibine ancak ulaabilir. "3

bn Çerimin, Osman b. Affân'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber, (uiairfm

aleyh reselle™), "Artk o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da

sonra biraz para almak için: «Bu, Allah tarafndandr» derler. Artk vay o

ellerinin yazdklar yüzünden onlara! Vay o kazandklar vebal yüzünden

onlara!"4 âyeti hakknda: "Veyl, Cehennemde bir dadr" buyurdu. Bu âyet,

Yahudiler, Tevrat’ istediklerini ekleyerek, istemediklerini de silerek, içindeki

’ Bakara Sur. 79
1
Nesâî, el-Kübri (10991).

5 Ahmed 18/240 (11712), Abd b. Humeyd (922), Tirmizî (3164), bn Ebi'd-Dünyâ (31),

Ebû Ya'lâ (1383), bn Cerîr (2/165), bn Ebî Hâtim 1/135 (898), bn Hibbân (7468), Hâkim

(2/507, 4/596 sahih olduunu söyledi) ve Beyhakî (512, 513). Elbânî, Daîf Sünen et~

Trmizî'de (61 7) hadisin zayf olduunu söyledi.

* Bakara Sur. 79
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Muhammed ismini de silerek tahrif etikleri için onlar hakknda nazil

olmutur.

1

Bezzâr ve bn Merdûye, Sa’d b. Ebî Vakkâs'tan Hz. Peygamber’in (sailaliahu aleyhi

metan) öyle buyurduunu nakleder: "Cehennemde veyl denilen bir ta vardr ve

arraflar (görevini suistimal eden bilirkiiler) ona çkp inerler/’
1

el-Harbî, Fevâid'de, Hz. Âie’den bildiriyor: Hz. Peygamber (siialiahu aleyhi restllen)

bana: "Vay sana ey Âie!" deyince bu sözden korktum. Bunu gören

Resûlullah {salisnahu aleyhi veseiiem): "Ey Humeyrâ! Vay sana demek, senin için rahmet

dilemektir. Bu sözden korkma. Sen Veyl'den kork" buyurdu.

Ebû Huaym,.£)elSilu'n-Nübuvve,

de, Ali b. Ebî Tâlib’den bildirir: "Veyh ve

veyl iki kapdrrVöyh rahmet kaps, veyl ise azab kapsdr.”

Satd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî, el-Ba's ’ta bildiriyor:

bn Mes'ûd der ki: Veyl, Cehennemde, içinden Cehennemliklerin rinlerinin

akt bir vadidir."3

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Nu'mân b. Beîr:

"Veyl, cehennemde bir irin vadisidir” demitir.

bnu’l-Mübârek, Zühd’de, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Ba's
1
ta,

Atâ b. Yesâriden bildiriyor: "Veyl, Cehennemde bir vadidir. Eer onun içinde

dalar yürütülseydi bu vadinin hararetinden erirlerdi."'’

Hennâd, Zûhd’de, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, Ebû yâd'n

öyle dediini bildirir "Veyl, cehennemin ortasnda irinden oluan bir seldir."

Bir lafzda ise: "Veyl, cehennemliklerin rinlerinin akt bir vadidir”

eklindedir.
5

bn Ebî Hâtim, ufra’nn azatls Ömer'in öyle dediini bildirir: "Yüce

Allah'n "Veyl” dediini duyduun yerde onun ate manasnda olduunu bil."

’ bn Cerîr (2/167) Senedi hakknda menfi görü bildirilmitir. bn Receb, et-Tahvîfu

mine’t nâr'da (sh. 117) hadisi nakletmitir.
1

Bezzâr (1123). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid'da (3/89) der ki: "Ravilerden kimsenin

haklarnda görü bildirmedii kiiler vardr."

’ Taberânî (9114) ve Beyhakî (515). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid’de (7/135) der ki:

Ravilerden Yahya el-Hmmâni zayftr.
4 bnu'l-Mübârek, Zevâid Nuaym (332), bn Cerîr (2/168), bn Ebî Hâtim 1/153 (800) ve

Beyhakî (516).

s Hennâd (277), bn Cerîr (2/163, 164) ve bn Ebî Hâtim 1/153 (799).
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bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n, "Artk o kimselerin vay haline ki, kendi

elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için: «Bu, Allah

tarafndandr.» derler. Artk vay o ellerinin yazdktan yüzünden onlara! Vay

o kazandklar vebal yüzünden onlara !"1

âyeti hakknda öyle dedini

bildirir: "Burada kastedilenler, Yahudi hahamlardr. Bunlar Resûlullah'n

(saitaiiahu aleyhi veseiiem) Tevrat’ta, doutan sürmeli, iri gözlü, orta boylu, dalgal saçl,

güzel yüzlü olarak tarif edilen vasflarn buldular ve kskançlk ve kinlerinden

dolay sildiler. Kureyl il erden bir grup yanlanna gidip: "Tevrat'ta Ümmi bir

peygamberin geleceini görüyor musunuz?" diye sorunca, "Evet, onun uzun

boylu ve düz saçl olduunu görüyoruz" cevabn verdiler. Bunun üzerine

Kureyliler: "Bu peygamber bizden deildir" diyerek Resûlullah’n (sdaMu aiyhî

veseilem) peygamberliini inkar ettiler.

2

Beyhakî, DeiâiVde, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: Allah, Hz.

Muhammedi Tevrat'ta vasfetti. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi ««eiiemt gönderildii

zaman Yahudi hahamlar kskandlar ve kitaplanndaki vasflarn deitirerek:

“Onun özelliklerini kitabmzda göremiyoruz” dediler. Yanlarndaki ayak

takmna da: "Bu peygamber, unlan ve unlar haram klacak olan

peygamber deildir" deyip Resûlullah’n (snaim aleyh meiiem) kitaplannda<i

vasflann deitirerek halka anlattlar ve ontan üphe içinde braktlar. Böy e

yapmalannn sebebi de Yahudi hahamlarnn, ayak takmndan elde ettikleri

maddi imkânlardr. Ayak takmnn iman edip, bu imkânlarnn ellerinden

çkmasndan korktular.
3

Abdürrezzâk, Musannefte, Buhârî, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî uabu'l-

îman ’da bildiriyor bn Abbâs der ki: "Ey Müslüman topluluu! Allah'n,

Resûlullah’a Miaiiahu aleyhi vesaiiam) indirdii Kitabnzda, en yeni, en taze, en hal s

haberler olduu halde, nasl olur da gidip kitab ehline bir ey soruyorsunuz?

Hâlbuki Allah size, Kitab ehlinin, kitaplarn deitirip kendi elleriyle bir kitap

yazdn ve buna karlk az bir ücret almak için: «Bu, Allah tarafndan

gönderilmitir» dediini bildirmitir. Size gelen ilim, onlara bir ey sormanz

’ Bakara Sur. 79
2 bn Ebî Hâtim 1/154 (805).

3 Beyhakî (6/537).
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yasaklamyor mu? Vallahi! Onlardan hiç birinin, size indirileni sorduunu

görmedik ”1

bn Ebî Hâtim, Süddî’nin bu âyet hakknda öyle dediini bildirir.

"Yahudilerden bazlan, kendi elleriyle kitap yazar ve Araplara satarak onlara

bu kitabn Allah tarafndan gönderildiini söyleyip az bir ücret alrlard.”
3

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

bu âyet hakknda öyle dedi: "srailoullanndan bazlan, insanlardan maddi

gelir elde etmek için kendi elleriyle kitap yazp, Allah tarafndan

gönderilmedii halde: «Bu kitap, Allah tarafndan gönderildi» derlerdi .”3

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs öyle der ^ l*>2l ...)
4

sözünün manas, dünya mal elde etmek içindir, (...^ JÜ* ••O
5 sözünden

kast ise, elleriyle yazdklar ve içine yalan kattklar kitap sebebiyle onlara

azab vardr, demektir. (us^j li- Jiii)
6
sözünün manas ise: Ayak

takmnn ve bakalannn maln yediklerinden dolay onlara azab vardr,

demektir.
7

Abdürrezzâk, bn Ebî Dâvüd, el-Mesâhifte ve bn Ebî Hâtim bildiriyor:

brâhim en-Nehaî, ücretle mushaf yazmay kerih gördü ve "Artk o kimselerin

vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar. .."
8
âyetini okudu .

9

Vekî'nin bildirdiine göre A’me, mushaflarn ücretle yazlmasn kerih

gördü ve delil olarak ta: "Artk o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle

kitap yazarlar da sonra biraz para almak için: «Bu, Allah tarafndandr»

derler. Artk vay o ellerinin yazdklar yüzünden onlara! Vay o kazandklar

vebal yüzünden onlara!"
10

âyetini gösterdi.

’ Abdürrezzâk (19215) buna benzer bir rivayeti muhtasar olarak, Buhârî (2685, 7363,

7523) az bir deiiklikle, bn Ebî Hâtim 1/154 (804) ve Beyhakî (5204).
1 bn Ebî Hâtim 1/154 (806).

J Abdürrezzâk (1/50) ve bn Ebî Hâtim 1/1 54 (808).

4 Bakara Sur. 79
5 Bakara Sur. 79
6
Bakara Sur. 79

7 bn Cerîr (2/170)
0
Bakara Sur. 79

9 Abdürrezzâk, Musannef (14531) sadece birinci bölümü, ibn Ebî Dâvûd (sh. 157) ve

bn Ebî Hâtim 1/154 (807).

,0
Bakara Sur. 79
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Vekî ve bn Ebî Dâvûd’n bildirdiine göre Muhammed b. îrîn, mushaflan

alp satmay kerih görürdü .

1

Abdurrezzâk, Ebû Ubeyd ve bn Ebî Dâvûd, Ebu'd-Duhâ'nn öyle dediini

bildirir: Kûfe'den Abdullah b. Yezîd el-Hatmî, Mesrûk b. el-Ecda’ ve ureyh'e,

mushaflaru satn almann hükmünü sorduumda, üçü de: "Allah’n Kitab

karlnda ücret alma” dediler .

2

bn Ebî Dâvûd Katâde'nin tarikiyle, Zürâre b. Evfâ'dan o da Mutanriften

bildirir: E'arî ile beraber Tusteriin fethinde bulundum. Süs denilen yerde,

annda iki top keten ve içinde mushafn bulunduu bir sandkla Danyâl' ele

geçirdik. Onu ilk yakalayan Bel'anberîden Hurkûs adnda bir adamd. E'arî,

Hurkûs’a iki top keteni ve iki yüz dirhem verdi. Yanmzda, Nuaym adnda

Hristiyan bir içi vard. Bu içi: “Bu sand içindekiyle beraber bana satnz”

deyince, ona: “Eer içinde altn, gümü veya Allah'n kitab yoksa satanz”

dediler. Nuaym: “çinde Allah'n kitab var” deyince kitab satmay kenh

gördüler ve ona sand iki dirheme satp, kitab da hediye ettik. Katâde der

ki: Ondan sonra, E’arî ve arkadalannn o kitabn satn kerih görmesi

sebebiyle, mushaflann sat kerih görülmütür.*

bn Ebî Dâvûd, Katâde’nin tarikiyle, Saîd b. el-Müseyyeb ve Hasan(*

Basrî)'nin, Mushaflann satn kerih gördüklerini bildirir .

4

bn Ebî Dâvûd, Hammâd b. Ebî Süleyman'dan bildirir Hammâd'a,

Mushaflann sat sorulunca: "brâhim, mushafn satlp alnmasn kerih

görürdü” cevabn verdi.

6

bn Ebî Dâvûd, Sâlim’den bildirir: bn Ömer, mushaf satan birisinin yannda

geçtii zaman: “Bu ne kötü ticarettir” derdi .

6

bn Ebî Dâvûd, Ubâde b. Nuseyy’den bildiriyor: Hz. Ömer: “Mushaflan alp

satmaynz” derdi .

7

bn Ebî Dâvûd'un, bn îrîn ve ibrâhim'den bildirdiine göre Hz. Öme',

mushaflannn alnp satlmasn kerih görürdü.’

’ bn Ebî Dâvûd (sh. 157, 159).
3 Abdurrezzâk (14519), Ebû Ubeyd (sh. 338) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 166).

3 bn Ebî Dâvûd (sh. 158, 159), el-sâbe'de (6/300) geçtii üzere Ktâbu -eria
4 bn Ebî Dâvûd (sh. 159).

* bn Ebî Dâvûd (sh. 159).

6 bn Ebî Dâvûd (sh. 159).

7 Ebû Dâvûd (sh. 160}.
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bn Ebî Dâvûd’un bildirdiine göre bn Mes’ûd, mushaflannn alnp

satlmasn kerih görürdü .

2

bn Ebî Dâvûd, Nâfi'nin tarikiyle, bn Ömer’in: "Mushaf satanlann ellerinin

kesildiini görmek isterdim" dediini bildirir.
3

Abdürrezzâk ve bn Ebî Davud’un, Saîd b. Cübeyriden bildirdiine göre

bn Ömer: "Keke, ölmeden önce mushaf satanlarn ellerinin kesildiini

görebilsem" demitir.

4

bn Ebî Dâvûd’un krime’den bildiridine göre Sâlim b. Abdillah:

"Mushaflan alp satmak ne kötü bir ticarettir" demitir .

5

bn Ebî Dâvûd'un bildirdiine göre Câbir b. Abdillah, mushaflan alp

satmay kerih görmütür .

6

Abdürrezzâk ve bn Ebî Dâvûd, Abdullah b. akîk el-Ukaylî'nin, mushaflan

alp satmay kerih gördüünü ve: "Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiM ashab bunu

kerih görür ve büyük bir günah sayarlard" dediini bildirir .

7

bn Ebî Dâvûd, bn ihâb'dan bildiriyor: Saîd b. el-Müseyeb, Mushaflan

alp satmaktan iddetle nefret eder ve: "Kitaba sahip olmada kardeine

yardm et veya ona hediye et" derdi .

8

bn Ebî Dâvûd, Ali b. Hüseyn’den bildiriyor: Mushaflar satlmazd. Kii

katlarla minberin yanna gelir ve: "Kim bana sevabn Allah’tan umarak

yazar" derdi. Bir miktann yazdrdktan sonra bakasna gider ona da yazdnr

ve böylece mushaf yazdrrd .

9

bn Ebî Dâvûd bildiriyor: Mesrûk, Alkame, Abdullah b. Vezîd el-Ensâri,

ureyh ve Ubeyd, mushaflann alnp satlmasn kerih görürler ve: "Allah’n

kitabna karlk ücret alma” derlerdi .’
0

’ bn Ebî Dâvûd (sh. 160).

3 bn Ebî Dâvûd (sh. 160).

5 bn Ebî Dâvûd (sh. 160).

* Abdürrezzâk. (14525) az bir deiiklikle ve bn Ebî Dâvûd (sh. 161).

* bn Ebî Dâvûd (sh. 165).

6 bn Ebî Dâvûd (sh. 165).

7 Abdürrezzâk (14534) ve ibn Ebî Dâvûd (sh. 165).

* bn Ebî Dâvûd (sh. 166).

9 bn Ebî Dâvûd (sh. 166).

10 bn Ebî Dâvûd (sh. 166, 167, 170).
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bn Ebî Dâvûd, brâhîm(-i Nehaî)'den, arkadalannn mushaflann alnp

satlmasn kerih gördüklerini bildirir.
1

bn Ebî Dâvûd'un bildirdiine göre Ebu'l-ÂIiye, mushaflann alnp

satlmasn kerih gördü ve: "Mushaflan alp satanlann dövülmesini isterdim"

dedi.
2

bn Ebî Dâvûd, bn Sîrîn'den bildiriyor: Öncekiler (Sahabe) mushaflann

alnp satlmasn ve ücret karl yazlmasn kerih görürlerdi.
3

bn Ebî Dâvûd, bn Cüreyc'den, Atâ'nn öyle dediini bildirin Öncekiler

mushaflan satmazlard. Bu imdi uygulanan bir eydir. Öncekiler,

mushaflanyla Hicride otururlar ve tavaf edenlerden yazmasn bilenlere: "Ey

falan! Tavaf bitirince gel de bana mushaftan yaz" derdi. 0 da tavafn

bitirince, ona mushaftan yazard ve kii böylece mushaf(n tamamn)

yazdnrd.4

bn Ebî Dâvûd, Amr b. Murre’nin öyle dediini bildirir: "Daha önce

toplanp mushaflan yazarlard. Sonra yazdrmak için köleler kiraladlar ve

onlara yazdrdlar. Sonra kölelere yazdrdklan mushaflan satmaya baladlar.

Mushaflan ilk satan da bu kölelerdir." 5

Ebû Ubeyd ve ibn Ebî Dâvûd, mrân b. Hudayridan bildirir: Ebû Miclez e,

mushaflan alp satmann hükmünü sorduumda: "Mushaflar, Muâviye

zamannda satlmaya baland. Sen mushaflan satma!" dedi.
6

bn Ebî Dâvûd, Muhammed b. Sîrîn'in öyle dediini bildirir: "Allah'n

Kitab satlmayacak kadar yücedir."7

bn Sa'd, Hanzala'dan bildiriyor: Tâvûs ile yürürken mushaf satan bir

toplulukla karlanca "innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn" dedi.
8

1 bn Ebî Dâvûd (sh. 168).

1 bn Ebî Dâvûd (sh. 169, 170).

J bn Ebî Dâvûd (sh. 170).

4 bn Ebî Dâvûd (sh. 171).

s Ebû Dâvûd (sh. 171)

6 Abd b. Humeyd (sh. 238) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 175).

7 bn Ebî Dâvûd (sh. 177).

8 bn Sa'd (5/540).
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Mushaflann Alnp Satlmasna Ruhsat Verenler

ibn Ebî Dâvûd'un bn Abbâs'tan bildirdiine göre kendisine mushaflan

satmann hükmü sorulunca: "Bunda bir saknca yoktur. Emeklerinin karln
alyorlar" cevabn verdi .

1

ibn Ebî Dâvûd, bnu’l-Hanefiyye'den bildiriyor: Kendisine mushaflan

satmann hükmü sorulunca: "Bunda bir saknca yoktur. Satlan katlardr"

cevabn verdi .

2

Abdürrezzâk, Ebû Ubeyd ve bn Ebî Dâvûd bildiriyor: a'bî der ki:

"Mushaflann satlmasnda bir saknca yoktur. Böyle yapanlar Allah’n kitabn

deil, kâtlan ve el emeklerini satyorlar."3

bn Ebî Dâvûd, Câferiden, o da babasndan (Muhammed el-Bâkridan)

bildirin "Mushaflan satn almakta ve yazlmas karlnda ücret vermekte bir

saknca yoktur."4

Abdürrezzâk, Ebû Ubeyd ve bn Ebî Dâvûd, Matar el-Varrâk’tan bildiriyor:

Mataria, mushaflann sat sorulunca öyle cevap verdi: "Bu ümmetin en

hayrls veya âlimi olan Haan ve a'bî bunda saknca görmezdi."5

bn Ebî Dâvûd, Humeyd'den bildiriyor: "Hasan(- Basrî), mushaflann

satn kerih görürdü. Matar el-Vamâk uzun süre kendisine bunda bir saknca

olmadn anlatnca, kendisi de buna ruhsat vermeye balad ." 6

bn Ebî Dâvûd, bir kanalla Hasan(- Basrî)'den, "Mushaflan alp satmakta

ve ücretle yazdrmakta bir saknca yoktur" dediini bildirir.

7

bn Ebî Dâvûd’un bildirdiine göre Hakem (b. Uteybe) mushaflan alp

satmakta bir saknca görmezdi .

8

1 bn Ebî Dâvûd (sh. 175).

1 bn Ebî Dâvûd (sh. 175).

J Abdürrezzâk (14527). Ebû Ubeyd (sh. 239) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 177, 178).

4 bn Ebî Dâvûd (sh. 178)

5 Abdürrezzâk (14526), Ebû Ubeyd (sh. 238 lafz kendisinindir) ve ibn Ebî Dâvûd (sh.

177).
6 bn Ebî Dâvûd (sh. 177).

7 bn Ebî Dâvûd (sh. 176).

* bn Ebî Dâvûd (sh. 178).
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Ebû Ubeyd ve bn Ebî Dâvûd, Ebû ihâb Musa b. Nâfi'nin öyle dediini

bildirir: Saîd b. Cübeyr, bana: “Yanmda bir mushaf var, onun ücretini ben

versem satn alr msn?” dedi .

1

Abdürrezzâk, Ebû Ubeyd ve bn Ebî Dâvûd'un bildirdine göre bn Abbâs:

"Mushaflar satn al ama satma” dediini bildirir.

2

bn Ebî Dâvûd bildiriyor: bn Abbâs, mushaflann satn alnmasna ruhsat

verdi ama satn kerih gördü. bn Ebî Dâvûd der ki: "ibn Abbâs'n ruhsat

vermesi, satn alnmasnn cevazna delil kabul edildi .”
3

Ebû Ubeyd ve bn Ebî Davud'un bildirdiine göre Câbir b. Abdil ah

mushaflann sat konusunda: "Satn al, ama satma” demitir.

4

bn Ebî Dâvûd, Saîd b. el-Müseyyeb ve Saîd b. Cübeyriden ayn rivayette

bulundu .

3

Abdürrezzâk, bn Ömer'den ayn fetvay rivayette bulundu .

6

yî il JLP jî SjjjlU Uüî NJ lLU: y IIjilîj

j V U 4U jj]jjj 6-l^P ÜJ

"srailoullan: «Sayl birkaç gün müstesna, bize ate
dokunmayacaktr» dediler. De ki (onlara): siz Allah

katndan bîr söz mü aldnz -ki Allah sözünden caymaz-,

yoksa Allah hakknda bilmediiniz eyleri mi
söylüyorsunuz?”

(Bakara Sur. HO)

bn shâk, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî ve Vahidî, ibn

Abbâs’tan bildirir: Yahudiler: "Dünyann ömrü yedi bin senedir. Bizler,

Cehennem de dünya günlerinden her bin sene için âhiret günlerinden bir g ün

kadar azab görecek. Zaten o âhiret de yedi günlük olduuna göre, demek ki

1 Ebû Ubeyd (sh. 2391afz kendisinindir) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 176) buna benzer bir

rivayet.

2 Abdürrezzâk (14521), Ebû Ubeyd (sh. 238) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 173).

J bn Ebî Dâvûd (bh. 174).

4 Ebû Ubeyd (sh 237) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 174).

5 bn Ebî Dâvûd (sh. 174, 175).

6
Abdürrezzâk (14522)
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azab yedi gün sonra kesilecek" diyorlard. Bunun üzerine Yüce Allah:

“Israiloullar: «Sayl birkaç gün müstesna, bize ate dokunmayacaktr»

dediler. De ki (onlara): Siz Allah katndan bir söz mü aldnz -ki Allah

sözünden caymaz-, yoksa Allah hakknda bilmediiniz eyleri mi

söylüyorsunuz?"

1

âyetini indirdi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Vâhidî, ibn Abbâs’n öyle

dediini bildirir: Kitap ehli, Cehennemin iki ucu aras yürüme krk yl çektiini

zannedip öyle demilerdi: "Biz Cehennemde ancak krk gün azab

göreceiz." Kyamet günü kendilerine ateten bir gem vurulur ve içinde

zakkum aac bulunan Sakarîa vanncaya kadar azab içinde yürüyecekler.

Nihâyet sayl günlerin sonuna vardklannda Cehennem ehlinin bekçileri o

Yahudilere diyecekler ki: "Ey Allah'n dümanlan, siz atete ancak sayl

günler azap göreceinizi iddia ediyordunuz. te bakn say tükendi de geriye

ebedilik kald." Sonra onlar alnp Cehennemde sarp bir yokua yüz üstü

atlacaklar.
3

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Yahudiler: “Bize ate

sadece buzaya taptmz müddet olan krk gün dokunacaktr" dediler .

4

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

bildirir: Yahudiler bir gün toplanp Resûlullah'n (sal aliehu aleyhi vesellem)yanna geldiler

ve: "...Sayl birkaç gün müstesna, bize ate dokunmayacaktr. .."5 deyip,

atein kendilerine sadece krk gün dokunacan söyleyerek: "Bizden sonra

ise baka insanlar yerimize gelecektir” deyip Resûlullah'a (salblahu aleyhi mailem) ve

ashâbna iaret ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiiehu aleyhi veseiiem) eliyle

liderlerine iaret ederek: "Yalan söylediniz. Siz orada ebedi olarak kalacaksnz

ve inallah biz sizin yerinize gelmeyeceiz" buyurdu. "...Sayl birkaç gün

müstesna, bize ate dokunmayacaktr..."
6
âyeti Yahudilerin böyle demesi

1

Bakara Sur. 80
J bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/538), bn Cerîr (2/175), bn F.bî Hâtim 1/155 (813),

Taberânî (11160) ve Vahidî (sh. 17).

3 bn Cerîr (2/1/2), bn Ebi Hatim l/15b (817) ve Vahidi (sh. 17).

4 bn Cerîr (2/173).

5 Bakara Sur. 80
6
Bakara Sur. 80
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sebebiyle nazil olmutur. Yahudiler sayl günlerden krk günü

kasdetmilerdir.

1

ibn Cerîr, Zeyd b. Eslem'den bildiriyor: Hz. Peygamber (sfliabhu efeyhi «uHmi)

Yahudilere:
"
Allah için ve Yüce Allah'n Tür danda Mûsa'ya indirdii

Tevrat için söylemenizi istiyorum: Yüce Allah'n Tevratta bildirdii

cehenemlikler kimlerdir?" diye sorunca, Yahudiler. “Allah (Tur danda)

bizlere gazapland için Cehennemde krk gece kalacaz, sonra oradan

çkacaz ve siz gireceksiniz" cevabn verdiler. Bunun üzerine Resûlullah

(saiiaiiahu aiuyti vüseiiem): " Vallahi yalan söylediniz. Biz sizin yerinize oraya hiçbir

zaman geçmeyeceiz" buyurdu. Yüce Allah, Resûlullah’n (saMatau bimr** «sefan) ou

sözünü tasdik eden ve Yahudilerin yalan söylediini belirten, “Israilouilan:

«Sayl birkaç gün müstesna, bize ate dokunmayacaktr» dediler. De ki

(onlara): Siz Allah katndan bir söz mü aldnz -ki Allah sözünden caymaz-,

yoksa Allah hakknda bilmediiniz eyleri mi söylüyorsunuz? Hayrl Kim bir

kötülük eder de kötülüü kendisini çepeçevre kuatrsa ite o kimseler

Cehennemliktirler. Onlar orada devaml kalrlar
*2

âyetini indirdi .

3

Ahmed, Buhârî, Dârimî, Nesâî ve BeyhakF, DelâiVde, Ebû Hureyre'den

bildiriyor: Hayber fethedildii zaman Resûlullah'a (didishu Hinyü «suflem) zehirli bir

olak hediye edilince, Resûlullah (sHaiiahu aleyhi «seM: "Bana buradaki Yahudikri

toplaynz" buyurdu. Yahudiler toplandnda, Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi «senem):

"Babanz kimdir?" diye sordu. Onlar: “Falan kii" diye cevap verince,

Resûlullah tuiUatu fayh «sefan): "Yalan söylediniz. Aslnda sizin babanz filand r ”

dedi. Onlar: “Doru söyledin. Haklsn" karln verince, Resûlullah (seliaMu

aleyhi yeseiiam): "Size bir ey daha sorsam bana doru cevap vereceinize söz verir

misiniz?" diye sordu. Onlar: “Evet ey Ebul Kasm. Doru cevap vermek

zorundayz. âyet yalan söyleyecek olursak, babalarmz hakknda yalanmz

bildiin gibi bunu da bilirsin" dediler. Hz. Peygamber (sdrfahu aleyhi «senem) onlara

"Cehennemlikler kimlerdir?" diye sorunca, onlar: “Biz orada az bir zaman

kalacaz. Sonra oraya bizim yerimize sizler gireceksiniz” cevabn verdiler.

’ bnCerir (2/174) ve bn Ebî Hatim 1/156 (815).

2 Bakara Sur. 80, 81

3 bn Cerîr 82/174).
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Bunun üzerine Resulullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) onlara:
"
Kesin sesinizi, orada sinip

kaln. Allah'a yemin olsun ki biz sizin ardnzdan oraya girmeyeceiz'’ dedi .

1

Abd b. Humeyd ve bn CerîrMn bildirdiine göre Mücâhîd, (... Üt ji

all ... )

5
sözünü alklarken: "ddia ettiiniz gibi siz Allah'tan bu konuda söz

mü aldnz?" demitir.

5

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Yahudiler Cehennemde

belli bir süre kalacaklarn söyledikleri zaman, Yüce Allah Muhammed’e (saiiaiiahu

aleyhi vesellem); "...Yoksa siz bu konuda Allah'tan söz mü aldnz ..."4 âyeti indi.

Yani: Siz lâ ilâhe illallah diyerek, inkar etmeyerek ve Allah'a ortak komayarak

Cehennemden çkarlmay m hak ettiniz. Eer bunlan söyledinizse Allah'tan,

sizi cehenemden çkmanz dileyebilirsiniz. Eer bunlan yapmyorsanz, neden

Allah hakknda bilmediiniz eyi söylüyorsunuz ."5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, "...De ki (onlara): Siz Allah

katndan bir söz mü aldnz -ki Allah sözünden caymaz-, yoksa Allah

hakknda bilmediiniz eyleri mi söylüyorsunuz? Hayrl Kim bir kötülük

eder de kötülüü kendisini çepeçevre kuatrsa ite o kimseler

Cehennemliktirler. Onlar orada devaml kalrlar
"6

Âyetini açklarken öyle

dedi: Atein size ancak sayl birkaç gün deeceini söyleyip yaptnz iftira

ve iddianz konusunda söz mü aldnz. Eer Allah'tan böyle bir söz aldysanz

bilin ki Allah sözünden caymaz. Sîzler yalan, asl olmayan ve bilmediiniz

eyleri söylüyorsunuz.

’ Ahmed 15/513, 514 (9827), Buhârî (3169, 4249), Dârimî (1/33, 34), Nesâî, el-Kübrâ

(11355) lafz kendisinindir ve Beyhakî 84/256).
1 Bakara Sur. 80
J bn Cerîr (2/176).

4 Bakara Sur. 80
5 bn Cerîr (2/177)
6 Bakara Sur. 80, 81
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Ifc» ^ jûl UjÜ 4, ciu-tj Li 4^ îy Jj

ji-A cLUJjî oUJUaJI l IjiiT ^»JÜJ * OjJÜli*-

ojiîl^- l*J

"Hayr öyle deil; Kötülük ileyip suçu kendisini kuatm
olan kimseler; Cehennemlikler ite onlardr. Onlar orada

temellidirler. nanp yararl iler yapan kimseler Cennetlik

olanlardr, onlar da orada temellidirler." (Bakara Sur. s, 82)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, âyette geçen (...aîl;

kelimesinin irk anlamnda olduunu söyledi.

2

Abd b. Humeyd, Mücâhid ve krime'den ayn yorumu rivâyette bulundu.

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Hureyre “...suçu kendisini kuatm
olan ..."* sözünün manasnn, irkin kendisini kuatmas manasnda

olduunu söyledi.
4

bn shâk, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs’n âyet

hakknda öyle dediini bildirir: “(...Sili ç.15 Jj)
5 âyetinin manas, “Sizin

gibi amel yapan ve sizin inkar ettiiniz gibi inkâr eden, sonunda küfrü bütim

iyiliklerini kuatan” demektir. (... ^Ll9 $iiî ^ûj'13 * jtJi diî^is

oWl£di ...)
6 sözünün manas ise: Sizin inkâr ettiinize iman eden, terk

ettiklerinizle amel edenlere ebedi kalacaklan cennet vardr. Âyet, hayrn

sevabnn ve kötülüün cezasnn bunlar ileyenleri terk etmeyecei ve

devaml onlar yapanlarla kalacan bildirmektedir.”7

1

Bakara Sur. 81

2 bn Ebî Hatim 1/157 (823).

3 Baltara Sur. 81

4 bn Ebî Hatim 1/158 (827).

s Bakara Sur. 81

6 Bakara Sur. 81, 82
7 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/538, 539), bn Cerîr (2/178, 187) ve bn Ebî Hatim

1/157- 159 (822, 826, 830, 832).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde "...suçu kendisini

kuatm olan ..."
1 sözünün manasn açklarken: "Kiinin cehenemlik

olmasna sebep olan büyük günahtr” demitir.

2

Vekî ve bn Cerîr'în Hasan(- Basrî)’dan bildirdiine göre, kendisine

"...suçu kendisini kuatm olan ..."

3

âyetinde geçen "suç” sözünün manas

sorulunca, "Kur'ân’ okuyunuz. Allah'n, sebebiyle Cehennemi vaad ettii

âyette geçen her ey, "suç” demektir” cevabn verdi .

3

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîr, Mücâhid'in, "...suçu kendisini kuatm
olan ..."5 âyeti hakknda öyle dediini bildirir: "Günahlar kalbi kuatr ve her

günah ileyiinde bu kuatma artar ve sonunda bütün kalbi kaplayp

(avucunu kapatarak) bu duruma gelir, te bu: "Rân (kalplerin körelip

paslanmas)” dr. "Suç" sözünden kast ise Allah’n, sebebiyle Cehennemi

vaad etii her günahtr.”6

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

Huseym, "...suçu kendisini kuatm olan ..."7
âyeti hakknda öyle dedi:

"Burada kastedilen, tövbe etmeden günah üzerine ölen kiidir.”
8

Vekî ve bn Cerîr, A’me’in, "...suçu kendisini kuatm olan ..."9

âyetinde kastedilen kiinin, iledii günaha devam ederken ölen kii

olduunu söylediini bildirir .

10

tf'zj l NJ üjJLi N JlL. tfj£t ijj

Ijîîj hUJI \jt£j^^ IjUî jcM'j j.$\
*

byj>jb. piîj }üî v'l pJj: fi îlirjJ

1 Bakara Sur. 81

3 bn Cerir (2/183).

* Bakara Sur. 81

4 bn Cerîr (2/184) Vekî'nin tarikiyle.

s Bakara Sur. 81
6
ibn Cerîr (2/183, 184).

7 Bakara Sur. 81
fl bn Ebî eybe (13/397) ve bn Cerîr (2/183, 184).

9 Bakara Sur. 81

'° bn Cerîr (2/185) Vekî'nin tarikiyle.



364 8 Bakara Sûresi ir

"srailoullarndan, «Allah tan bakasna kulluk etmeyin,

anne babaya, yaknlara, yetimlere, dükünlere iyilik edin,

insanlarla güzel güzel konuun, namaz kln, zekat verin»

diye söz almtk. Sonra siz pek aznz müstesna, döndünüz;
hâlâ da yüz çevirip duruyorsunuz." (Balcara Sur. 83)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs öyle

der: "Allah, sizden ald sözü srailoullarndan da almt.”

1

bn Cerîr, Ebu’l-Âliye'nin, "srailoullarndan, «Allah'tan bakasna kulluk

etmeyin, anne babaya, yaknlara, yetimlere, dükünlere iyilik edin,

insanlarla güzel güzel konuun, namaz kln, zekat verin» diye söz

almtk ..."
7

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Onlardan, Allah’a

ihiasla kulluk edeceklerine ve Ondan bakasna tapmayacaklanna dair söz

almtr."3

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde, (...J^p ^ JL- î.U-1
ty.)

4

âyetini açklarken öyle dedi: Bu, Allah’n, srailoullarndan ald sözdür.

Onlardan, Allah'tan bakasna kulluk etmeyin, anne babaya, yaknlara,

yetimlere, dükünlere iyilik edin ../5 diye söz alnmtr.

Abd b. Humeyd’in, sa b. Ömer’den bildirdiine göre A’me der ki: Biz bu

âyeti (...jI JÎ ...)
6
eklinde "ye” harfiyle okuyoruz. Çünkü âyetin

sonunu (...üc. prp
JLî. .) eklinde okuyoruz. Siz ise (...^£j£î jL ...) eklinde

okuyorsunuz. Bu sebeple o kelimeyi (... ^ •••

)

eklinde okuyunuz.

bn Cerîr, bn Abbâs'n, "...insanlarla güzel güzel konuun../
7
âyetini

açklarken öyle dediini bildirir: "nsanlardan, iman etmeyenlere Lâ ilahe

llallah» sözünü tebli etmelerini emretti.”
8

1 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/539), bn Cerîr (2/188) ve bn Ebî Hâtim 1/159 (833).

2 Bakara Sur. 83

3 bn Cerir (2/190).

* Bakara Sur. 83
s Bdkdia Sur. 83
6
Bakara Sur. 83

7 Bakara Sur. 83
8 bn Cerîr (2/196).
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bn Ebî Hatim bildiriyor: ibn Abbâs, "...insanlarla güzel güzel

konuun..."1

âyetini açklarken öyle dedi: "Burada kastedilen, iyilii emredip

kötülükten alkoymaktr." 3

Beyhakî, uabu'l-îmarida bildiriyor. Ali b. Ebî Tâlib, "...insanlarla güzel

güzel konuun..."3 âyetini açklarken öyle dedi: "Âyette kastedilen insanlar,

bütün insanlardr."4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Atâ ve Ebû Cafer'in, "...insanlarla güzel

güzel konuun..."5
âyetini açklarken, "Âyette kastedilen insanlar, bütün

insanlardr" dediklerini bildirir .

6

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir, Abdulmelik b. Süleymân'dan

bildiriyor: Yezîd b. Sâbit, bu âyeti, (... illi- «j-llu 1^3 ... )
7 eklinde okurdu. bn

Mes'ûd ise (...lü-o-llj 1^3 ...)
8
eklinde okurdu .

9

bn shâk, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, bn Abbâs’n, "...Sonra siz pek

aznz müstesna, döndünüz; hâlâ da yüz çevirip duruyorsunuz"
10
sözünü

açklarken: "Sizden alnan sözlerin hepsini terk ettiniz" dediini bildirir.

11

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs "... Sonra siz pek aznz müstesna,

döndünüz; hâlâ da yüz çevirip duruyorsunuz"
13

ifadesini açklarken öyle

dedi: Dönmekten kast, Allah'a itaatten yüz çevirmektir, "...pek aznz..."

sözünden kast ise Allah'n kendisine itaat etmeleri için seçtii kiiler

kastedilmektedir.'3

' Bakara Sur. 83
J bn Ebî Hâtim 1/161 (842).

3 Bakara Sur. 83
4 Beyhakî (6682).

5 Bakara Sur. 83
6
ibn Cerîr (2/197).

7 Bakara Sur. 83
8
Bakara Sur. 83

4 Saîd b Mansûr, {Tefsir, 195), Nâfi, bn Kesîr, Âsim b. Âmir, Ebû Amr ve Ebû Cafer,

Ha harfini ötre. Sin harfini ise sükunla okumutur. Hamza, Kisâî, Yâkub ve Halef ise. Ha
ve Sin harfini üstün olarak okumulardr. Et-Ner (2/164).

,tf Bakara Sur. 83
11 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/539), bn Cerîr (2/200) ve bn Ebî Hâtim 1/162 (850).
11
Bakara Sur. 83

’
3 bn Cerîr 82/199).
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iJ>-J^j ûjii
; Wji pit ^ * ûjA+JL- piîj ^j/î jd

ojj olj-liJl
J
^^t» -i* üj^aÜü Cr? p^î

^j-î^ p-i^^ f y*i ^j-5^

LiJi suji ^ V) j^CL- ijs Jii ;_*>- ui u,â^j' jjjl&j

«-LltJjî * ö^i*Ju LLp Üûl L»j *—->lJÜJl Ju^î öjîjî <*lâJi ^>1>

(fci fj OIAI^ J4 5»^\ ÎUJI IJj£» jJJI

*. . ^ .#

"Kannz dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin diye

sizden söz almtk, sonra bunu böylece kabul etmitiniz,

buna siz ahidsiniz. Sonra siz, birbirinizi öldüren,

aranzdan bir takm memleketlerinden süren, onlara kar
günah ve dümanlkta birleen, onlar çkarmak haramken
size esir olarak geldiklerinde fidyelerini vermeye kalkan

kimselersiniz. Kitabn bir ksmna inanp, bir ksmn inkar

m ediyorsunuz? Aranzda böyle yapann cezas ancak

dünya hayatnda rezil olmaktr. Ahiret gününde de azabn
en iddetlisine onlar uratlrlar. Allah yaptklarnzdan

gafil deildir. Onlar âhiret karlnda dünya hayatn satn
alan kimselerdir, bu yüzden azablan hafifletilmez, onlar

yardm da görmezler/' (Bakara Sur. 84-86)

Abd b. Humeyd, Âsm’n, bu âyeti, ...)’ eklinde (w)

harfini üstün, (^s) harfini esre ve (d) harfini ise ötre olarak okuduunu bildirir.

Abd b. Humeyd’in bidirdiine göre Talha b. Mûsarrif (...jL&Ui 3^~~» f

...)
3

âyetini, y ...)’ eklinde (d>) harfini ötre olarak

okumutur. 3

1

Bakara Sur. 84
2
Bakara Sur. 84
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bn Cerîr'i bildirdiine göre Ebu'l-Âliye (...f£;Ua 'ö&âIj y f&slL- tîi^l oji)

3

sözünün manasnn “Birbirinizi öldürmeyin" demek olduunu söyledi. ( %
pijüa iLlLl sözünün manasnn ise “Birbirinizi memleketlerinizden

çkarmaynz" demek olduunu, ^)
5 sözünü ise vermi

olduunuz bu sözü kabul ettiniz ve sîzler kendiniz bu sözü verdiinize

ahitlik ettiniz” demek olduunu söyledi .

6

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, bu

âyetlerin manasn açklarken öyle dedi: ^ ...)

7

sözünün

manas, “Sizin bunu kabul etmeniz, Benim sizden aldm süz sebebiyle sizin

üzerinizde bir haktr" demektir. “Sonra siz, birbirinizi öldüren, aranzdan bir

takm memleketlerinden süren, onlara kar günah ve dümanlkta

birleen, onlar çkarmak haramken size esir olarak geldiklerinde

fidyelerini vermeye kalkan kimselersiniz..."
6
âyetinden, irk ehliyle beraber

srailoullannn da kan döktüü ve onlann (Evs ve Hazrec kabilesinin) yapt

gibi yahudilerin de (galip geldikleri kiileri) yurtlarndan çkard
kastedilmektedir. Evs ve Hazrec kabilesi arasnda sava olduu zaman,

Kaynukaoullar Hazrec kabilesiyle beraber savaa katlrd. Nadiroullar ve

Kurayzaoullan ise Evs kabilesiyle savaa katlrd. Dieriyle anlamal olan bu

kabilelerin her biri, dier kabileye kar anlamal olduuna yardm eder ve

birbirlerinin kann aktrlard. Sava bittii zaman ise bu sefer fidye ile

karlkl olarak esirlerini kurtarrlard. te yüce Allah, bu durumlar dolaysyla

onlan ayplayarak: “...size esir olarak geldiklerinde fidyelerini vermeye

kalkan kimselersiniz. Kitabn bir ksmna inanp, bir ksmn inkar m
ediyorsunuz..."9 Yani: Sîzler dininizde onlan öldürmeniz ve yurtlanndan

çkarmanzn haram olduunu bildiiniz halde onlar öldürüyorsunuz. Siz

Kitab'n, fidye vererek kurtarma emrine iman edip uygularken, Kitapta

1 Bakara Sur. 84
I Bu kraat ekli âzdr. Bahru'l-Muhît (1/289).

3 Bakara Sur. 84
4 Bakara Sur. 84

5 Bakara Sur. 84
II

fbn Cerir (2/202- 204).

7 Bakara Sur. 84
8
Bakara Sur. 85

3 Bakara Sur. 85
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yurtlarndan çkarlmann haram klnmasn inkar ederek, onlan yurtlarndan

çkaryorsunuz.’

bn Cerîr, Ebu'l-Âliye'den bildiriyor: Abdullah b. Selâm, Kûfe'de,

Yahudilerin temsilcisinin yanna gittiinde, onun, Araplarla cinsel ilikiye

girmeyen kadnn fidyesini verirken, Araplarla ilikiye giren kadnn fidyesini

vermediini gördü ve ona: “endeki kitapta (Tevrat'ta) hepsinin fidyesini

öde” demiyor mu?” dedi.
2

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre brâhim en-Nehaî, (... tfju! ^jk o,3

...y âyetini, (... ^pl ^Sk jjg...) eklînde okurdu.4

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre Hasan(- Basrî), (... &LA 'öj

... )
5
âyetini, (... ^k ) eklinde okurdu.

6

bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte, A’me'ten bildiriyor: “Bizim kraatimizde bu

âyet jjs)
7 eklinde okunmaktadr.”8

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

bildirdiine göre, Ebû Abdirrahman es-Sülemî: “Bazen, âyetin ba taraf

geneli kapsarken sonubelli bir kesimi kapsayabilir" deyip: “...Ahiret

gününde de azabn en iddetlisine onlar uratlrlar. Allah yaptklarnzdan

gafil deildir"* âyetini okudu.’
0

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, “Onlar âhiret karlnda dünya

hayatn satn alan kimselerdir..." âyetini açklarken: “Onlar az bir dünyal,

çok olan âhiret mükâfatna tercih ettiler" demitir.
11

’ bn shâk (Sîretu bn Hiânt, 1/540), bn Cerîr (2/203, 204, 207, 208) ve bn Ebî Hatim

1A&3- 166 (854, 856, 859, 864, 867, 870).

*îbn Cerîr (2/212).

i Bakara Sur. 85
4 Saîd b. Mansûr, (Tefsir, 196, 197).

s Bakara Sur. 85
6
Saîd b. Mansûr, (Tefsir, 199).

7 Bakara Sur. 85

* bn Ebî Dâvûd (sh. 57), Bu kraat azdr.
9 Bakara Sur. 85
,0 bn Ebî eybe (14/97, 98) ve bn Ebî Hatim 1/167 (675).

” bn Cerîr (2/218).
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**? & urr tâ &y -

"And olsun ki, Musa'ya kitap verdik, ondan sonra ardarda

peygamberler gönderdik..." (Bakara Sur. 87)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik, âyette geçen (l^î)

kelimesinin manasnn, “vermek” olduunu söyledi.’

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik, âyette geçen

kelimesinin manasnn “peisra" demek olduunu söyledi .

2

bn Asâkir, Cuveybir tarikiyle Dahhâk'tan, ibn Abbâs’tn, "And olsun ki,

Mûsa'ya kitap verdik, ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik ..."3

âyetinin manasn açklarken öyle dediini bildirir. “Allah, Hz. Mûsa'ya

Tevrat’ bir defada mufassal ve muhkem olarak indirdi. Sonra Emevîl b.

Bâbil, Menâîl, a’yâ b. Emdiyâ, Hezekîl, Ermeyâ b. Halkiyâ (Hzr), Dâvûd b.

îâ (Hz. Süleyman'n babas) ve Mesîh diye adlandnlan sa b. Meryem'i

gönderdik Allah bu peygamberleri Mûsa b. mrân’dan (afeyhisseiam} sonra seçip

gönderdi. Onlardan, Hz. Muhammed’in (saiiaiiBhu aleyhi veseiM ve ümmetinin

vasflann ümmetlerine bildirmeleri için kendilerinden kesin söz almtr." 4

... oLîJl
j

ji\ ...

"...Meryem olu sa'ya belgeler verdik..." (Bakara Sur. 87)

ibn ishâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'n, "...Meryem olu

Isa’ya belgeler verdik ..." 5
âyeti hakknda öyle dediini bildirir: “Hz. sa'ya

verilen belgeler, ölüyü diriltmesi, çamurdan ku yapp, yapt kuun

canlanmas, kötürüm ve kör gibi hastalarn iyilemesi, gayb saylan bir çok

eyi bildirmesi ve Allah’n kendisine gönderdii ncil ile, Tervat'ta tahrif

ettikleri eyleri bildirmesidir.”
6

’ bn Ebî Hatim 1/168 (879).

1 bn Ebî Hatim 1/168 (880).

3 Bakara Sur. 87
4 bn Asâkir (8/33).

5 Bakara Sur. 87
6 bn shâk (Siretu bn Hiâm, 1/541), bn Cerîr (2/220) ve bn Ebî Hatim 1/168, 2/483

(881, 2555).
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"...onu Rûhül-Kudüs ile destekledik..." (Bakara Sur. 87)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs (oiîûjtj) kelimesinin manasnn

“kuvvetlendirmek” olduunu söyledi.’

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

“Rûhu'l-Kudüs, Hz. sa’nn kendisi vastasyla ölüleri dirilttii isimdir” dedi/

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "Rûhu’l-Kudüs, Allah’tr”

dedi .
3

bn Ebî Hatim bildiriyor Rabî b. Enes der ki: “Rûhu'l-Kudüs, Yüce

Allah'tr.”
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "el-Kuds, temizlik

demektir" dedi .

5

I#

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor: Süddî, el-Kuds'un bereket olduunu

söyledi .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre smail b. Ebî Hâlid, "...onu Rûhül-Kudüs

ile destekledik..." 7
âyetinin. Yüce Allah'n Hz. sa’y Cibril ile desteklemesi

manasnda olduunu söyledi .

8

bn Ebî Hâtim, bn Mes'ûd'un, Rûhü'l-Kudüs’ten kastn Cibril olduunu

söylediini bildirir.

5

Ebu’-eyh, el-Azame’de, Câbir'den, Resûlullah’n (uiisUaiu! aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu nakleder "Rûhu'l-Kudüs, Cibril'dir."'
0

bn Sa’d, Ahmed, Buhârî, Ebû Dâvûd ve Tirmizî'nin bildirdiine göre Hz.

Âie der ki: Hz. Peygamber ts*wu aleyhi vraafem), Mescid'de Hassân b. Sabit' için bir

’ bn Ebî Hâtim 1/1 68 (882).

7 bn Cerîr (2/223) ve bn Ebî Hâtim 1/169, 4/1238 (886, 6980).

3 bn Ebî Hatim 4/1238 (6982).

4 bn Ebî Hâtim 1/169 (887).

5 bn Ebî Hâtim 1/169, 4/1238 (889, 6981) "Mutahhar (temizlenmi) lafzyla.
6 bn Cerîr (2/224, 225) ve bn Ebî Hâtim 1/169, 4/1238 (888, 6983).
7 Dakara Sur. 87

* bn Ebî Hâtim 1/168 (883).

9 bn Ebî Hâtim 1/168, 4/1238 (884, 6983).

10 Ebu’-eyh (354).
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minber koy(dur)utu. Hassan, o minberin üzerine çkar, Allah'n Resulü (sallaltahu

aleyhi «seitem) aleyhine konuanlan hicvederdi. Bunun üzerine Resûlullah (sUttu afeyü

reseibm) öyle buyurdu: "Allahm! Peygamberini müdafii ettii gibi Hassan' Ruhul

Kudüs'le (Cibril) destekle.

bn Hibbân, bn Mes'ûd'dan, Resûlullah'n (ssiiaiiahu eieytu veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Rûhü'l-Kudüs, ilham yoluyla bana öyle dedi:

«Hiçbir nefis, rzkn tamamlamadan ölmez.» Allah'tan korkunuz ve nzk

arama hususunda güzel davrannz .

"

Zübeyr b. Bekkâr, Ahbâru'l-Medine'de, Hasan(- Basri)'den Resûlullah'n

(saiBishu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Rûhu'l-Kudüs’ün kendisiyle

konutuu kiinin bedenini topran yemesine izin verilmez."

djJflj LLyj Ijjü

"...kimini yalanladnz, kimini de öldürdüünüz doru
deil mi!" (\IAara Sur. 87)

bn Ebt Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, âyette geçen (ÜuJa)

kelimesinin manasnn "topluluk” olduunu söyledi/

I^ je^M
"Kalplerimiz klfldr, dediler. Bilakis Allah, küfürleri

yüzünden onlara lanet etmitir. Onlar ne kadar az iman
ederler!" (B«Ur« Sur. 88)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Kalbe bu adn verilmesinin

sebebi dönmesi (=mutekallib deiken olmas) sebebiyledir” dedi. 3

Taberânî, M. el-Evsat’ta bildirir: bn Abbâs, bu âyeti (... JJp iyisi)

1

eklinde (j) harfini harekeli olarak okurdu ve manasnn: "Nasl örenelim ki?

Bizim kalplerimiz zaten hikmetle doludur” olduunu söylerdi/

1 bn Sa'd (5/157) Ebû Hureyre'nin hadisinden, Ahmed 40/495 (24437), Buhârî (3531,

4145, 4146, 6150), Ebû Dâvûd (5015) ve Tirmi/.î (2846).

1 bn Ebî Hatim 1/170 (891).

3 bn Ebî Hatim 1/170, 4/1108 (892, 6218).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti (... I3.1I5

J1 C^)3 eklinde (j) harfini harekeli olarak okudu ve manasnn: “Bizim

kalplerimiz ilimle zaten doludur. Muhammed'în (saiiaiiahu aleyhi veseiM bilgisine de,

bakasnn bilgilerine de ihtiyac yoktur” olduunu söylerdi.
4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Atâ'nn, bu âyeti E^is ^Jiia)
5 eklinde

okuyup, manasnn: “Kalplerimiz ilimle doludur” olduunu söylediini

bildirir.

6

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

(Jlk isfi âyetini “Kalplerimiz örtülüdür” olarak açklad.8

bn shâk ve bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs, (Jiip EJgiâ bJlS-)
9

âyetini “Kalplerimiz örtülüdür” olarak açklad.
10

bn Cerîr, bn Abbâs'n, (Jül U5J I3JI3)
11

âyetinde kastedilenin mühürlü

kalpler olduunu söylediini bildirir.
12

Vekî bildiriyor: krime, (Ji& EjjS iyili)

13

âyetini açklarken, “Kalplerin

mühürlü olduu kastedilmitir” dedi.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid, (Ji* iliil lylS)’
4
âyetini açklarken,

“Kalplerin perdeli olduu kastedilmitir” dedi.’
5

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'nin, (Ji*. 13I âyetini

açklarken, “Kalplerimiz anlamaz” manasnda olduunu söyledi.
1

1 Bakara Sur. 88
2 Taberânî (4636).

3 Bakara Sur. 88
4 bn Cerîr (2/231) ve bn Ebî Hâtûn 1/170, 4/1108 (893, 6219).

5 Bakara Sur. 88
6 bn Cerîr (2/230, 231).

7 Bakara Sur. 88
8 bn Cerîr (2/228) ve bn Ebî Hatim 1/170, 4/1108 (895, 6221).

3 Bakara Sur. 88
10 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/541) ve îbn Cerîr (2/228).

" Bakara Sur. 88
12 bn Cerîr (2/228).

15 Bakara Sar. 88
’ 4 Bakara Sur. 88
15 bn Cerîr (2/228).

16
Bakara Sur. 88
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bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu'l-hlâs’ta ve bn Cerîr, Huzeyfe'nin

öyle dediini bildirin "Kalpler dört türlüdür: Tamamen mühürlenmi kalp,

bu kafirin kalbidir. Eri ve içinde imanla küfrü bir arada bulunduran kalp,

münafn kalbidir. çinde l l bir kandilin yand, kötülüklerden annm
kalp müminin kalbidir. Bir kalp daha vardr ki içinde nifak ve »man beraberce

banndnr. man bu kalbte, tertemiz sulardan beslenen bir aac andnrken,

nifak, kan ve irin aktan bir yaraya benzer. Artk hangisi dierini bastnrsa, bu

kalp onun hükmü altna girer ."2

Hâkim, Huzeyfe'nin öyle dediini bildirir: "Fitne kalbe sunulur, fitneyi

kabul etmeyen kalbe beyaz bir nokta konulur. Kabul eden kalbe ise siyah bir

nokta konulur. Sonra kalbe baka bir fitne sunulur, bunu da kabul etmeyen

kalbe yine beyaz bir nokta konulur. Kabul eden kalbe ise siyah nokta konulur.

Sonra yine kalbe baka bir fitne sunulur, bunu da kabul etmeyen kalbin

beyazl ve berrakl artp artk ona hiçbir fitne zarar veremez. Daha önce

iki defa kabul ettii gibi üçüncü defa da kabul eden kalp ise simsiyah olur ve

hastalkl hale gelip artk ne marufu maruf, ne de münkeri münker olarak

tanr." 3

bn Ebî eybe, Kitabu’l-îmân’da ve Beyhakî, uabu'l-îmân’âa, Hz. Ali'den

bildirir: "man, kalpte beyaz bir nokta olarak belirir ve imann her artnda o

beyazlk artar. man kâmil olduu zaman ise bütün kalp beyazlar. Nifak

kalpte siyah bir nokta olarak belirir ve nifak arttkça bu siyah nokta büyür,

sonunda kulun nifak kemale erince kalbi de bir siyahlk bürür. Allah'a yemin

olsun ki, ayet mü'minin kalbini yarabilseydiniz onun beyaz olduunu

görebilirdiniz. Münafn kalbini de yarabilseydiniz onun siyah olduunu

görürdünüz.”,,

Ahmed, ceyyid senetle, Ebû Saîd'den Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Kalpler dört türlüdür. Bir kalp vardr k, onda tüy

yoktur, kendinde kandil gibi bir ey yaklmtr. Bir kalp te klfldr, klf
üzerine balanmtr. Bir kalp te ters çevrilmitir. Bir dieri de

meylettirilmitir. Biri ise ikiyüzlü kalptir. Tüysüz kalp müminin kalbidir.

’ bn Cerîr (2/229).
1
tbn Ebî eybe (11/36, 15/108), bn Cerîr (2/227) Kavilerden Ebu'l-Bahterî Saîd b.

Feyrûz, Huzeyfe'ye yetimemitir. Câmiu’t-Tahsîl'e (sh. 183) bakn.
J Hâkim (4/468) hadisin sahih olduunu söyledi.

4 bn Ebî eybe (8) ve Beyhakî (38).
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çindeki kandil de onun nurudur. Klfl kalp, kâfirin kalbidir. Ters çevrilmi

kalp ise hakk bildikten sonra inkâr eden münafn kalbidir. kiyüzlü kalpte

hem iman, hem nifak bulunur; bu kalpteki iman temiz suyun besledii bitki

gibidir. Bu kalpteki nifak ise, irin ve kann besledii çban gibidir. Bunlardan

hangisi dierinden fazla olursa, onu ycner."'

ibn Ebî Hatim, Selmân el-Fârisî'den mevkuf (yani onun sözü) olarak ayn

rivayette bulundu.

• • • U

"... Onlar ne kadar az iman ederler!" (Bakara Sur. 88)

Abdürrezzâk ve bn CerVin bildirdiine göre Katâde, U &Ü3)
2

âyetini açklarken, "Onlarn çok az îman eder” dedi .

3

UJ 4)I Jp UJj

"Daha önce kâfirlere kar zafer isterlerken kendilerine

Allah katndan ellerindeki (Tevrat’) dorulayan bir kitap

gelince..." (Bakara Sur. 89)

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Cerîr, Katâde'den bildirir: "Daha

önce kâfirlere kar zafer isterlerken kendilerine Allah katndan ellerindeki

(Tevrat') dorulayan bir kitap gelince...'"’ âyetinde "Ellerindeki Kitap'tar”

kast Kur’ân, dorulanan kitaplar ise Tevrat ve Incil'dir.

5

bjfc U fJUU- uli ijjü &JJi j &
•••Jijtâ]^ -l

"Daha önce kâfirlere kar zafer isterlerken kendilerine

' Ahmed 17/208 (11129) Müsned'in muhakkikleri isnadnn zayf olduuru

söylediler.
7
Bakara Sur. 80

3 Abdürrezzâk (1/51) ve bn Cerîr (2/233).

4 Bakara Sur. 89
5 bn Cerîr (2/236).
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Allah katndan ellerindeki (Tevrat') dorulayan bir kitap

gelip de (Tevrat'tan) bilip örendikleri gerçekler karlarna
dikilince onu inkâr ettiler. te Allah'n lâneti böyle

inkârclaradr." (Bakara Sur. 89 )

bn shâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Ebû Nuaym, Delâil ’de ve Beyhakî,

Delâil’öe, Âsim b. Ömer b. Katâde el-Ensâri tarikiyle bildirir: Bizim

kabilemizden olan ihtiyarlardan bazlar öyle dediler: Araplar içinde

Resûlullah'n (saliBiiahu BByhi veseiiem) vasflarn bizden daha iyi bilen yoktur. Bizimle

beraber Yahudiler vard ve onlar Kitab ehliydi. Biz ise putlara tapyorduk.

Yahudilerin houna gitmeyen bir ey yaptmzda: "Gönderilecek

peygamberin zaman yaklat. Bu peygamber geldii zaman ona tâbi olacaz

ve tpk Âd ve rem kavminin öldürüldüü gibi sizleri öldüreceiz" derlerdi.

Hz. Peygamber (sailaiiahu Bayh vesellem) gönderildii zaman biz ona tâbi olduk,

Yahudiler ise inkar ettiler. "Daha önce kâfirlere kar zafer isterlerken

kendilerine Allah katndan ellerindeki (Tevrat') dorulayan bir kitap gelip

de (Tevrat'tan) bilip örendikleri gerçekler karlarna dikilince onu inkâr

ettiler. te Allah'n lâneti böyle inkarclaradr
"

1

âyeti ite onlar hakknda

nazil olmutur." 3

Beyhakî, Delâil'de, Süddî'nin tarikiyle, Ebû Mâlik ve Ebû Sâlih’ten, bn

Abbâs, Murre, bn Mes’ûd ve sahabeden bazlannn âyet hakknda söyle

dediini bildirir: “Araplar, Yahudilere gidip eziyet ederdi ve Yahudiler,

Tevrat'ta Resûlullah'n tellallar aleyh, »eseiiem) vasflann görüyorlard. Bu sebeple

Allah'n onu göndermesi ve onunla beraber Araplara kar savamalar için

dua ediyorlard. Hz. Muhammed (saiiailahu aiuytu «selM gönderildii zaman,

srailoullanndan olmad için onu inkar ettiler."
3

Ebû Nuaym, Delâil’de, Atâ ve Dahhâk’n tarikiyle, bn Abbâs'n öyle

dediini bildirir: Allah'n Resulü (saiieiiahu aleyh »esellem) gönderilmeden önce

Kurayzaoullan ve Nâdiroulannn Yahudileri, Allah'tan zafer isteyip

Kâfirlere beddua ederek: "Allahm! Ümmi olan Peygamber hürmetine bize

yardm etmeni istiyoruz" derlerdi. Allah onlarn bu dualarn kabul edip

kendilerine yardm ederdi. "...Allah katndan ellerindeki (Tevrat’)

1

Bakara 5ur. 89
3 bn shâk (Sîretu bn Hâm, 62) ve bn Cerir (2/237), Ebû Nuaym (42) ve Beyhakî

(2/75, 433).

1 Beyhakî (2/536).
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dorulayan bir kitap gelip de (Tevrat’tan) bilip örendikleri gerçekler

karlarna dikilince onu inkâr ettiler..."
1

âyette geçen bildikleri, Hz.

Muhaomed'di ve ondan üpheleri yoktu, ama buna ramen onu inkar

ettiler.

Ebû Nuaym, Delâil'de, Kelbî’nin tarikiyle, Ebû Sâlih'ten, o da ibn Abbâs' n

öyle dediini bildirir: Allah’n Resulü tsBiiaiiBhu aiavt «niim) gönderilmeden önce

Medine Yahudileri, Gatafân, Cuheyne ve Uzra’dan olan Arap mürikleriyle

savatklan zaman onlara kar zafer elde etmek için Allah’tan yardm ve zafer

isterlerdi ve gönderilecek Peygamberin adyla Allah’a dua edip: "Allahm!

Bize, âhir zamanda göndereceini vaadettiin Peygamberin ve ona

indirecein kitabn hürmetine bize yardm et” derlerdi.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve Ebû Nuaym, Katâde’den bildiriyor Yahudiler,

Hz. Muhammed’in hürmetine Araplara kar Allah'tan yardm isteyip:

"Allahm! Tevrat’ta vasflann gördüümüz peygamberi bize gönder ce

onlara azab edip öldürsün” diye dua ederlerdi. Allah, Hz. Muhammed'i Maiwu

aMi «senemi gönderince, kendilerinden gönderilmediini düünerek Araplan

kskanarak, Allah’n Resulü (nUdUn^meM olduunu bilmelerine ramen onu

inkar ettiler.
2

Hâkim ve Beyhakî, Delâil’de zayf isnâdla bn Abbâs’tan bildiriyor. Hayber

Yahudileri Gatafân kabilesiyle savayor, her hezimete uraynda ise u
duay yapyordu: “Allahm! Ahir zamanda bize göndermeyi vaad ettiin

Ümmi olan Muhammed hürmetine, Gatafân kabilesine kar bize yardm et.”

Savaacaklan zaman bu duay yapyorlar ve Gatafân' hezimete

uratyorlard. Allah, Hz. Peygamber (saiteitehu aleyhi meltem) gönderdii zaman onu

inkar etiler. Bunun üzerine Allah: "Daha önce kâfirlere kar zafer isterlerken

kendilerine Allah katndan ellerindeki (Tevrat') dorulayan bir kitap gelip

de (Tevrat'tan) bilip örendikleri gerçekler karlarna dikilince onu inkâr

ettiler. te Allah'n lâneti böyle inkârclaradr
"3 âyetini indirdi.” Yani: "Ey

Muhammed! Senin hürmetine zafer istiyorlard."

bn shâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym, Delâil*de,

bn Abbâs’tan bildirir: "Yahudiler, Evs ve Hazrec kabilesine kar, Hz.

1

Bakara Sur. 89
3 bn Cerir 82/239).

3 Bakara Sur. 89
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Muhammed gönderilmeden önce onun hürmetine, Allah'tan yardm

istiyorlard. Allah onu Araplann içinden gönderince onu kabul etmeyip onun

hakknda söylediklerini inkar ettiler. Muâz b. Cebel, Bir b. el-Berâ ve Dâvud

b. Seleme onlara: “Ey Yahudi’ler! Allah’tan korkun ve Müslüman olun. Biz

mürikken, sîzler, bize kar Muhammed hürmetine Allah'tan yardm istiyor,

bizlere onun gönderileceini söyleyip vasflann söylüyordunuz" deyince,

Nadîroullanndan olan Selâm b. Mikem: "Bize bildiimiz bir eyle (delille)

gelmedi. Bizim size anlattmz kii o deildir” karln verdi. Bunun

üzerine: “Daha önce kâfirlere kar zafer isterlerken kendilerine Allah

katndan ellerindeki (Tevrat’) dorulayan bir kitap gelip de (Tevrat'tan)

bilip Örendikleri gerçekler karlarna dikilince onu inkâr ettiler. te
Allah'n lâneti böyle inkârclaradr"' âyeti nazil oldu.

2

Ahmed, bn Kâni, Taberânî, Hâkim, Ebû Nuaym, Delâil'de ve Beyhakî,

Delâil’de, Bedir ashabndan olan Seleme b. Selâme b. Vak’tan bildirir:

“Abdulehel’de Yahudi olan bir komumuz vard. Resûlullah'n (siisMu aleyhi

»Ejeiiem) gönderiliinden biraz önce bir gün yanmza gelip Abdulehel'in

meclisinde durdu. Ben o zaman meclisteki en küçük olan kiiydim. Üzerimde

bir bürde, ailemin gölgeliinde uzanmtm. Bu Yahudi, öldükten sonra

dirilme, kyamet, hesap, Mizan, Cennet ve cehennemden bahsetti. Bu sözleri

oradaki müriklere, puta tapanlara ve öldükten sonra dirilmenin

olmayacan insanlara söylemiti. Onlar: "Yazklar olsun sana ey falan! Sence

bunlar olacak m? nsanlar öldükten sonra Cennet veya Cehennemin

bulunduu bir yere gidip amellerinin karln m alacaklar?” deyince,

Yahudi öyle karlk verdi: "Kendisine yemin edilene yemin olsun ki evet. Kii

o ateten kurtulmak için dünyadaki en büyük tandra atlmay ve tandrn

kendisi içindeyken tandnn her tarafnn svanp orada yanmay yeleyecek."

Onlar: "Yazklar olsun sana! Bunun iareti nedir?” diye sorunca, Yahudi: “Bu

diyarlardan gönderilecek olan bir peygamberdir” deyip Mekke ve Yemen

tarafn iaret etti. Onlar: “Onu ne zaman göreceiz?" diye sorunca, Yahudi,

en küçükleri olan bana bakp: "Eer bu çocuk yaarsa onu görür” cevabn

verdi. Seleme der ki: “Vallahi fazla geçmeden Allah, Resûlullah' steyhi

«çalam) aramzdan gönderdi. Biz ona iman ettik, ama Yahudi kskançlndan ve

’ Bakara Sur. 89
1 bn shâk (Sîretu bn H$âm, 1/54 7), bn Cerir (2/237, 238), bn Ebî Hatim 1/172 (905)

ve Ebû Nuaym (43).
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azgnlndan dolay inkar etti. Biz: "Yazklar olsun sana ey falan! Sen bize bu

peygamberin geleceini söylememi miydin?” deyince, Yahudi: "Evet, ama

benim dediim bu deildi" cevabn verdi .

1

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs, "Daha önce kâfirlere kar zafer

isterlerken kendilerine Allah katndan ellerindeki (Tevrat') dorulayan bir

kitap gelip de (Tevrat'tan) bilip örendikleri gerçekler karlarna dikilince

onu inkâr ettiler. te Allah'n lâneti böyle inkârclaradr"
2
âyetini açklarken

öyle dedi: "Hz. Muhammed'in gönderiliiyle Araplara kar yardm umanlar

Kitab ehlidir. Allah, Muhammed'i (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem) gönderince, onu
kendilerinden gelmediini gördüler ve kskançlklanndan dolay inkar

ettiler.”
3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki:

"Daha önce kâfirlere kar zafer isterlerken kendilerine Allah katndan

ellerindeki (Tevrat’) dorulayan bir kitap gelip de (Tevrat'tan) bilip

örendikleri gerçekler karlarna dikilince onu inkâr ettiler, ite Allah'n

lâneti böyle inkârlaradr"'' âyeti, Hz. Muhammed'in peygamber olduunu

bilmelerine ramen inkar eden Yahudiler hakknda nazil oldu .
5
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"Allahn kullanndan dilediine peygamberlik ihsan

etmesini kskandklar için Allahn indirdiini (Kuran )
inkâr ederek kendilerini harcamalan ne kötü bir eydir!

BÖylece onlar, gazap üstüne gazaba uradlar. Ayrca
kâfirler için alçaltn bir azap vardr." (Bakara Sur. 90)

’ Ahmed 75/164 (15841), bn Kani (1/281, 282), Taberânî (6327), Hâkim (3/417) sahih

olduunu söyledi, Kbû Nuavm (34) ve Beyhakî (2/*78). Müsned'in muhakkikleri hadisin

isnadnn hasen olduunu söyledi.
: Bakara Sur. 89

bn Cerir (2/238).

1 Bakara Sur. 89
5 bn Cerir 82/241).



Ayet: 90 379

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildiriyor: Katâde der ki: "Allah'n kullarndan

dilediine peygamberlik ihsan etmesini kskandklar için Allah'n

indirdiini (Kur'an') inkâr ederek kendilerini harcamalar ne kötü bir

eydir!"1

âyeti Yahudiler haknda nazil olmutur. Allah'n indirdiini ve Hz.

Muhammed'i, Araplan kskandklar için inkar ettiler. "...Böylece onlar,

gazap üstüne gazaba uradlar..."
2 sözünden kast, Allah’n onlara, ncil'i ve

Hz. sa'y, Kur'ân ve Hz. Muhammed'i inkar etmeleri sebebiyle iki defa

gazablanmasdr.

et-Tastî, Mesâil 'de bn Abbâs’tan bildiriyor: Nâfi b. el-Ezrak ona: Bana,

"Allah’n kullarndan dilediine peygamberlik ihsan etmesini kskandklar

için Allah'n indirdiini (Kur'an') inkâr ederek kendilerini harcamalar ne

kötü bir eydir! Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uradlar. Ayrca

kâfirler için alçaltc bir azap vardr"3 âyetin de ki -o j£î

sözünden ne kastedildiini söyler misin?” diye sorunca, ibn Abbâs: "Az bir

dünyalk karlnda âhiretteki nasiplerini sattlar” demektir” cevabn verdi.

Nâfi: "Araplar bu kelimeyi kullanr myd?” diye sorunca ise bn Abbâs: "Tabi

ki. Yoksa sen airin:

Kendisine fiyat veriliyor da maln satmyor

Sonra kalkp satn alma2 msn diyor
, dediini duymadn m?” karln

verdi.
4

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs,

"Allah'n kullarndan dilediine peygamberlik ihsan etmesini kskandklar

için Allah'n indirdiini (Kur an ) inkâr ederek kendilerini harcamalar ne

kötü bir eydir! Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uradlar. Ayrca

kâfirler için alçaltc bir azap vardr5 âyeti hakknda öyle dedi: "Allah,

peygamberi onlarn arasndan göndermeyince, peygamberi kskanarak inkar

ettiler. kinci defa gazaba uramalarnn sebebi ise Tevrat’ tahrif

etmelerinden dolaydr.”6

1

Bakara Sur. 90
1
Bakara Sur. 90

) Bakara Sur. 90
4 el-tkân'da (2/92) geçtii üzere, Tastî.

5 Bakara Sur. 90
6 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/542), bn Cerir (2/251) ve bn Ebî Hâlim 1/173 (915).
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bn Cerîrîin bildirdiine göre Ikrime der ki: "...Böylece onlar, gazap

üstüne gazaba uradlar. Ayrca kâfirler için alçaltc bir azap vardr"
1

âyetinde bildirildii gibi iki defa gazaba uramalannn sebebi, Hz. Isa'y ve Hz.

Muhammed'i (sayiahu aleyhi «ssifem) inkar etmeleridir.

2

bn Cerîr bildiriyor: Mücâhid der ki: “Gazaba urayanlardan kastedilenler

Yahudilerdir. Birinci gazaba uramalarnn sebebi, Hz. Muhammed
gönderilmeden önce Tevrat' tahrif etmeleri, ikinci gazabn sebebi ise

Resûlullah' (saiiaiiahu aieyti veseiiem) inkar edip getirdiini kabul etmemeleridir."3

Ui ö JjiT I^JIÎ ili jj;l \JJ^ jj lîp
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"Onlara, «Allah'n indirdiine inann» denildiinde «Bize

indirilene inannz» deyip ondan sonra gelen Kur'ân' inkar

ederler; halbuki o, ellerinde bulunan Tevrat tasdik eden
hak bir Kitab'dr. Onlara «Eer inanyor idiyseniz niçin daha
önce Allah’n peygamberlerini öldürüyordunuz?» diye sor.”

(Bakara Sur. Ol)

bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, (...oîijj U ös'J&s •••)
4 sözünden

kastn, “Tevrat’tan sonra geleni inkar etmek” olduunu söyledi .

5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî, \j f âyetinde

belirtildii üzere Yahudilerin inkar ettii eyin Kurîân olduunu söyledi .

7

I j îJJL ^lil L* jjx!l liüjJ ^5^1^ LJ^î âjj
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’ Bakara Sur. 90
1 bn Cerir (2/253).

3 bn Cerir (2/252, Z53).

4 Bakara Sur. 91

5 bn Cerir (2/255).

6
Bakara Sur. 91

7 bn Cerir (2/256).
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"Han Biz sizden söz alm ve Tûru üstünüze kaldnp: «Size

verdiimizi kuvvetle tutun ve dinleyin»(demitik). Onlar:

«Dinledik, isyan ettik» demilerdi. (Çünkü) küfürleri

yüzünden buza kalplerine içirilmiti. De ki: "Eer
mü minler iseniz, imannzn size emrettii ey ne kötüdür.1

"

(Bakara Sur. W3)

Abdürrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, (...

ji«j ...)' sözünden kastn, buzann sevgisinin kalplerine ilemesi ve

sonunda bütün kalplerini kaplamas olduunu söyledi .

2

p— p ÜJJ ll--Lî Uu 1JLjT b^IaI j^nS' jj o^aJI
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"De ki: «Eer âhiret yurdu Allah katnda bakalanna deil
de yalnz size mahsus ise ve eer doru sözlü iseniz, ölümü

dilesenize!» Bunu, önceden ilediklerinden ötürü, asla

ödemeyeceklerdir. Allah zalimleri bilir." (Kakar» Sur. 94, 95)

bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye der ki: Yahudiler ve Hristiyanlar:

"...Yahudi veya Hristiyan olmayan kimse elbette Cennete girmeyecek..."3

ve, "...Biz Allah'n oullar ve sevgilileriyiz ...
n‘

l

deyince, Allah: “De ki, "Eer

âhiret yurdu Allah katnda bakalarna deil de yalnz size mahsus ise ve

eer doru sözlü iseniz, ölümü dilesenize"* âyetini indirdi, ama onlar bunu

yapamadlar .

6

’ bakara Sur. 93
1 Abdürrezzâk (1/52) ve bn Cerr (2/263, 264).

J Bakara Sur. 111
4 Mâidc Sur. 18

s
Bakara Sur. 94

6 bn Cerîr (2/270).
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bn Cerîr, Katâde'den ayn yorumu rivayette bulundu.’

Beyhakî, Delâil’de, ibn Abbâs'tan bu âyetin manas hakknda öyle

dediini bildirir: “Ey Muhammedi Onlara de ki: "... Eer âhiret yurdu sadece

size mahsus ise ..."
2

yani iddia etiiniz gibi Cennete sadece sizier

girecekseniz ve müminler giremeyecekse, ölümü dilesenize!” Resûlullah

(salisilat u aieyti «setiet») onlara: "Eer sözünüzde sadksanz: «Allahm ! Bizi öldür!»

deyiniz. Canm elinde olana yemin ederim ki, sizden bunu kim söylerse daha

yutkunamadan olduu yerde ölür" deyince, onlar ölümü temenni etmeyi

kabul etmediler ve Resûlullah'n (sBiisiiahu aleyhi vaseliem) söylediklerinden

holanmadlar. Bunun üzerine: “Bunu, önceden ilediklerinden ötürü, asla

dilemeyeceklerdir. Allah zalimleri bilir
" 3 âyeti nazil oldu. Yani iledikleri

günahlar sebebiyle ölümü temenni edemezler. Bu âyet nazil olduu zaman

Resûlullah (siiaiiahu aleyhi veselM: " Vallahi ! Hiçbir zaman ölümü temenni edemezler''

buyurdu.
1
*

bn ishâk, ibn Cerîr ve bn EbîHâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “De ki:

"Eer âhiret yurdu Allah katnda bakalarna deil de yalnz size mahsus

ise ve eer doru sözlü iseniz, ölümü dilesenize
"5 âyetini açklarken övle

dedi: “Yalan söyleyen grubun ölmesi için dua ediniz" dendii zaman bunu

kabul etmediler. Eer böyle dendii zaman dua etselerdi yeryüzünde

ölmeyen bir Yahudi bile kalmazd .

6

bn Cerîr bildiriyor; bn Abbâs, “De ki: "Eer âhiret yurdu Allah katnda

bakalarna deil de yalnz size mahsus ise ve eer doru sözlü iseniz,

ölümü dilesenize. Bunu, önceden ilediklerinden ötürü, asla

dilemeyeceklerdir. Allah zalimleri bilir
"7

âyetini açklarken öyle dedi: “Eer

Cennete sadece sizin gireceinizi iddia ediyorsanz ölümü isteyiniz. Yalan

söylediklerini bildikleri ve daha önce iledikleri günahlar sebebiyle ölümü

temenni edemezler."
8

’ bn Cerîr (2/270).

1 Bakara Sur. 94
5 Bakara Sur. 95
4 Beyhakî (6/274).

s Bakara Sur. 94
6 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/542), bn Cerîr (2/269, 273 ve bn Ebî Hatim 1/177 (937,

940).

7 Bakara Sur. 94, 95
8 bn Cerîr (2/271- 273)



Âyet: 96 383

Abdürrezzâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ebû Nuaym, DelâiVde, bn

Abbâs’n: "Eer o zaman Yahudi'ler ölümü dîleselerdi ölürlerdi" dediini

bildirir.'

bn Cerir ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'm: "Eer ölümü temenni etselerdi

bir kere olsun yutkunamadan ölürlerdi” dediini bildirir .

5

Ahmed, Buhâri, Tirmizî, Nesâî, bn Merdûye ve Ebû Nuaym, bn
Abbâs’tan, Resûlullah'n (saiiaiiahu aipyhi veseiicm) öyle buyurduunu nakleder: "Eer
Yahudiler o zaman ölümü temeni etselerdi, cehenemdeki yerlerini görürlerdi."3

jiî p+j**]
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“And olsun Ki, onlarn hayata dier insanlardan ve hatta

Allah'a e koanlardan da daha dükün olduklann

görürsün. Her biri ömrünün bin yl olmasn ister. Oysa uzun
ömürlü olmas onu azabdan uzaklatrmaz. Allah onlarn

yaptklarn görür." (Bakara Sur. 96)

bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs der kî: "And olsun

ki, onlarn hayata dier insanlardan ve hatta Allah'a e koanlardan da

daha dükün olduklarn görürsün. Her biri ömrünün bin yl olmasn ister

Oysa uzun ömürlü olmas onu azabdan uzaklatrmaz. Allah onlarn

yaptklarn görür"4 âyetinde kastedilen, Yahudilerin (uzun yaamaya),

Acemlerden daha dükün olmasdr .

5

bn shâk, bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "And

olsun ki, onlarn hayata dier insanlardan ve hatta Allah'a e koanlardan

da daha dükün olduklarn görürsün. Her biri ömrünün bin yl olmasn

ister Oysa uzun ömürlü olmas onu azabdan uzaklatrmaz. Allah onlarn

1 Abdürrezzâk (1/52) ve bn Cerir (2/268).

3 bn Cerir 82/268) ve bn Ebî Hatim 1/177 (936).

5 Ahmed 4/98, 99 (27.25), Huhari (4958), l rmz (3348, 3349), Mesâi, el-Kubrâ (11061) ve

Müslim (2797) Ebû Hureyre'den.
4 Bakara Sur. 96

* bn Ebî Hatim 1/178 (944, 946) ve Hâkim (2/263 Hadisin sahih olduunu söyledi).
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yaptklarn görür"' âyeti hakknda öyle dedi: “Hayata dükün olan ar

Yahudilerdir. Mürikler, ölümden sonra hayat olduuna inanmadndan

hayatnn uzun olmasn ister. Yahudi ise âhirette düecei zilleti ve Allah’n

emirlerini yerine getirmedii için urayaca akibeti bildiinden dolay ölmek

istemez, ama uzun yaamas onu azaptan kurtaramaz .”2

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

bildirdiine göre bn Abbâs, "... Her biri ömrünün bin yl olmasn ister ...."
3

âyetinin manas hakknda öyle dedi: “Bu söz. Acemlerin biri aksrd zaman

söyledii sözdür. Acemlerden biri aksrnca ona: «Bin yl yaa» derlerdi.

bn Cerir, ibn Abbâs'n, “...Oysa uzun ömürlü olmas onu azabdan

uzaklatrmaz..." 5 âyetinde kastedilenlerin, Cibril’e dümanlk edenler

olduunu söylediini bildirir .

6

jsuii*i* ty joiçj iji* îs^ji
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"De ki, «Cebrail'e düman olan kimse Allah'a dümandr”,
çünkü O, Kur an Allah'n izniyle kendinden öncekini tasdik

ederek, yol gösterici ve inananlara müjdeci olarak senin

kalbine indirmitir. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine,

Cebrail'e ve Mikail'e düman olan kimse inkar etmi olur.

Allah üphesiz, inkar edenlerin dümandr.”
(Bakara Sur. 07, 08)

Tayâlisî, Firyâbî, Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim,

Taberânî, Ebû Nuaym, DelâiVde ve Beyhakî, DelâiVde, bn Abbâs’tan bildirir:

’ Bakara Sur. 96
1 bn shâk (Sîretu bn Hiim, 1/542, 543), ibn Cerir (2/275, 277, 281, 282) ve bn îbî

Hâtim 1/179 (950).

* Bakara Sur 96
4 Saîd b. Mansûr, (Tefsir

,

201), bn Ebî eybe (10/473), bn Cerir (2/279) ve Hâlim
(2/263, 264) sahih olduunu söyledi. eyh Ahmed e-âkir, Tahkiku't-Taben de (2/372)

isnadn sahih olduunu söyledi.

5 Bakara Sur. 96
6 bn Cerîr (2/282).
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Bir gün Yahudilerden bir topluluk Resulullah'a geldi ve ona: “Ey Ebu'l-Kâsm!

Sana, peygamber olmayann bilemeyecei baz hususlar soracaz, sen onlan

bize bildir" dediler. Hz. Peygamber (ssHai^ aieyt» »eniiem): "Dilediinizi sorun, fakat

siz bana, Allah’ ahit tutarak yemin edin ve Yâkûb'un, oullarndan ald ah-

di verin ki, eer ben sizlere doru olduunu bildiiniz eyleri söyleyecek

olursam, Müslüman olmakta mutlaka bana uyacaksnz'' buyurunca,

Yahudilen "Sana bu sözü veriyoruz" karln verip öyle devam ettiler:

“Sana soracamz u dört hususu bize bildir. Tevrat inmeden önce Yâkûb'un

kendisine haram kld yemek hangisidir? Erkein suyu (menisi) nasl, kadnn

suyu nasldr? O sudan erkek çocuk nasl olur? Ümmî olan Peygamberin,

meleklerden velisi (en yakn dostu) kimdir?" Resulullah, sorulanna cevap

verdii takdirde kendisine uyacaklarna dair ahid alnca öyle buyurdu:
“Musa'ya Tevrat' indiren Allah hakk için söyleyin bana, Yâkûb'un ar bir

ekilde hastalandn, hastalnn uzun sürdüünü, bu yüzden Allah'a yemin

ederek, eer Allah onu bu hastalndan kurtaracak olursa yiyeceklerin ve

içeceklerin en sevimli olanm kendisine yasaklayacana dair bir adakta

bulunduunu, Yakub'a yiyeceklerin en sevimlisinin deve eti olduunu,

içeceklerin en sevimlisinin de deve sütü olduunu biliyor musunuz?" Onlar:

“Allah için evet, biliyoruz" cevabn verince, Resulullah (»Uaiiahu aleyhi mailem] tekrar

sordu:
"
Musa'ya Tevrat' indiren Allah hakk için söyleyin bana, sizler

,
erkein

suyunun beyaz ve kat, kadnn suyunun ise san ve ince olduunu, bu sulardan

hangisi dierine galip gelirse çocuun, Allah'n izniyle onun cinsinden ve

benzerinden olduunu , eer erkein suyu kadnn suyuna galip gelirse;

Allah'tn izniyle çocuun erkek, kadnn suyu erkein suyuna galip gelirse,

Allah'n izniyle çocuun kz olacan biliyor musunuz?" Yahudiler: “Allah

için evet biliyoruz" karln verince, Allah'n Resulü (nlblBhu alayh vaselem):

"Allahm ahid ol!" buyurup öyle devam eti: "Yine Musa'ya Tevrat' indiren

Allah hakk için söyleyin, sizler, bu ümmî Peygamberin gözlerinin uyuduunu,

kalbinin ise uyumadn biliyor musunuz?" Yahudilen “Allah için evet

biliyoruz" cevabn verince, Resulullah: "Allahm ahid ol!" buyurdu.

Yahudilen “imdi sen, meleklerden hangisinin dostun olduunu söyle. te o

zaman seninle beraber oluruz veya olmayz” deyince, Hz. Peygamber (saiUMu

alayhi veseiiam): ''üphesiz ki benim meleklerden en yakn dostum Cibril'dir. Allah,

hiçbir peygamber göndermemitir ki onun yakn dostu Cebrail olmam olsun

"

buyurdu. Yahudiler “te imdi o melek hususunda senden ayrlyoruz. âyet

senin, meleklerden olan dostun ondan baka birisi olsayd, sana uyar ve seni
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tasdik ederdik" karln verdiler. Allah’n Resulü (saiiHatnj aleyhi «sdiam): "Sizin,

Cibril'i tasdik etmenize engel nedir?" buyurunca, onlar "O bizim

dümanmzdr" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "De ki: «Cebrail'e

düman olan kimse Allah'a dümandr», çünkü O, Kur'ân' Allah'n izniyle

kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve inananlara müjdeci

olarak senin kalbine indirmitir.... Yanlarndakini dorulayan bir

Peygamber, Allah katndan onlara gelince Kitab verilenlerden bir takm,

bilmiyorlarm gibi, Allah'n Kitab'n arkalarna attlar
"1

âyetlerini indirdi,

ite o zaman Yahudiler, gazap üstüne gazaba uradlar.
2

bn Ebî eybe, Musannefte, shâk b. Râhûye, Müsned’de, bn Cerîr ve ibn

Ebî Hatim, a'bPden bildiriyor: Hz. Ömer, Revhâ denilen yere gittiinde orada

baz insanlann talara yönelerek namaz kldklann görüp: "Bunlar ne

yapyor?" diye sorunca, "Bu insanlar Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vaufem) burada

namaz kldn iddia ediyorlar" diye cevap verdiler. Ömer: "Sübhanallah!

Allah'n Resûlü (seiiaiiehu BEyhi reseiien) binekli olarak bu vadiden geçerken namaz

vakti girince, namaz kld" deyip öyle anlatt:

Ben Yahudiler ders yaparken yanlanna giderdim. (Bir gün bana) "Bizim

için, arkadalarn arasnda senden üstünü yoktur. Çünkü sen bize geliyorsun"

dediler. Ben: "Benim geli sebebim, Kur'ân’n Tevrat', Tevrat'tn da Kur'ân'

nasl doruladklarnn houma gitmesidir" cevabn verdim. Birgün onlarla

konuurken Resûlullah (saiiaiiahu aiejhi veaeiiem) yanmzdan geçince, ben onlara:

"Kendisinden baka ilah olmayan, sizi koruyup besleyen ve size kitabn

emanet eden Allah hakk için söyleyin, siz, onun, Allah'n Peygamberi

olduunu biliyor musunuz?" diye sordum. Onlar: "Evet" cevabn verince,

ben: "Vallahi! Onun peygamber olduunu bilmenize ramen tâbi olmamanz

sebebiyle helak oldunuz demektir" deyince, onlar: "Helak olmayz, ama biz

ona hangi melein vahiy getirdiini sorduumuzda, dümanmz olan Cibril'in

vahiy getirdiini söyledi. Biz, Cibril dehet, katlk, sknt, iddet, azap gibi

hadiseleri getiren melek olduundan ona dümanz" dediler. Ben: "Bank

olduunuz melek hangisidir?" diye sorunca, Yahudiler: " Yamur ve rahmet

1

Bakara Sur. 97-101

2 Tayâjis (2854), Ahmcd 4/277, 311 (2471, 2514), bn Kcsîr, Tefsir
1de (1/186) da gcçt i

üzere Abd b. Humeyd, bn Cerîr (2/284), bn Ebî Hatim 3/704 (3816), Tabelâm (13012),

Ebü Nuaym, el-Hlye (4/305) ve Beyhakî (6/266). Bûsayrî, el-Ithâf ta (6020) isnadnn hasen

olduunu söyledi. Müsted'in muhakkikleri isnadnn hasen olduunu söyledi.
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gibi eyleri getiren Mîkâîl’dir" cevabn verdiler. Ben: "Peki bunlarn Rablerî

katndaki dereceleri nasldr?" diye sorunca, onlar: "Biri Yüce Allah'n sanda,

dieri de öbür taraftadr" karln verdiler. Ben: "Cibril'in Mîkâîl'e

dümanlk beslemesi, Mikâîl'in de Cibril'in dümanyla bark olmas doru
deildir. Ben ahitlik ederim ki Allah, onlann bank olduu kiilerle banktr.

Düman olduu kiilere de dümandr" dedikten sonra bu olay haber

vermek için Resûlullah'n (saiialiahu aiayhi «eseiM yanna gittim. Onu bulunca bana:

"Bana imdi inen âyetleri sana okuyaym m?" buyurdu. Ben: "Evet ey Allah'n

Resûlü!” karln verince, Resûlullah (saiialiahu aleyhi «csciien); "De ki: «Cebrail'e

düman olan kimse Allah'a dümandr», çünkü O, Kuriân' Allah'n izniyle

kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve inananlara müjdeci

olarak senin kalbine indirmitir. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine,

Cebrail'e ve Mikail'e düman olan kimse inkar etmi olur. Allah üphesiz,

inkar edenlerin dümandr"1

âyetlerini okudu. Ben: "Ey Allah'n Resûlü!

Vallahi Yahudilerin yanndan kalkp buraya geli sebebim, bana söyledikleri

ve benim de onlara söylediklerimde. Ama Allah, bu haberi sana benim

söylememden önce bildirdi" dedim. Hadisin senedi sahihtir ancak a'bî,

Ömer'e yetiememitir.

Süfyân b. Uyeyne, krime'den bildirir: Hz. Ömer, Yahudilere gidip onlarla

konuurdu. Yahudi’ler: "Arkadalann arasnda yanmza senden daha fazla

gelen yoktur. Bize, arkadana vahiy getiren melein kim olduunu söyle"

dediler. Ömer: "Cibril" cevabn verince, onlar: "O meleklerden olan

dümanmzdr, eer vahiy getiren dostumuzun (Hz. Musa'nn) dostu olan

melek olsayd kendisine tâbi olurduk" dediler. Ömer: "Dostunuzun dostu

kimdir?” diye sorunca, onlar: "Mîkâîl" cevabn verdiler. Ömer: "Onlar nedir?”

diye sorunca, Yahudiler: "Cibril, azab ve skntyla gelir, Mîkâl ise yamur ve

rahmetle gelir. Bunlar birbirine dümandr" dediler. Ömer: "Peki bunlann

Rableri katndaki dereceleri nasldr?" diye sorunca, onlar: "Biri Yüce Allah'n

sanda, dieri de öbür taraftadr” karln verdiler. Ömer: "Eer bunlar

dediiniz gibiyse düman olamazlar" deyip yanlarndan çkarak Resûlullah’n

(saiialiahu aleyhi veseilent) yanma gidince, Hz. Peygamber (sallailahu aleyh, veseiier) Onu çainp:

"De ki: «Cebrail'e düman olan kimse Allah'a dümandr», çünkü O, Kur'ân'

Allah'n izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve

1

Bakara Sur. 97, 98
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inananlara müjdeci olarak senin kalbine indirmitir
"1

âyetlerini okudu.

Bunun üzerine Ömer: “Seni hak olarak gönderene yemin ederim ki, az önce

ayn meselede onlarla tartmtm” dedi.

Ibn CenVin bildirdiine göre Katâde der ki: Bize anlatldna göre Ömer b.

el-Hattâb bir gün Yahudilerin yanna gitti. Yahudiler onu görüp: “Ho geldin!”

deyince Ömer: “Vallahi! Sizi sevdiimden veya sizden olan bir isteim

sebebiyle gelmedim. Geli sebebim sizden baz eyleri dinlemek içinde”

karln verdi. Onlar “Arkadanzn (Resûlullah'n) arkada kimdir?” diye

sorunca, Ömen “Cibril” cevabn verdi. Onlar “O, meleklerden,

Muhammed’e srlanmz veren dümanmzdr. Geldii zaman da sava ve

ktlkla gelir. Bizim arkadamz Mîkâîl ise bolluk ve barla gelir” dediler.

Ömer bunlan anlatmak için Resûlullah'n (saiiaiiahu Beyh vesellem) yanna gidince, “De

ki: «Cebrail'e düman olan kimse Allah'a dümandr», çünkü O, Kur’ân'

Allah'n izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve

inananlara müjdeci olarak senin kalbine indirmitir
"2

âyetinin nazil

olduunu gördü .
3

bn Cerîr, Süddî'den bildiriryo: Hz. Ömer'in, Medine’nin üst tarafnda bir

tarlas vard ve o tarlaya giderken yolu Yahudilerin ders yapt yerden

geçerdi. Ömer oradan her geçiinde ders görmekte olan Yahudilere urar ve

onlar dinlerdi. Bir gün yanlarna girdiinde: “Tur danda Mûsa’ya Tevrat'

indiren Rahman adna soruyorum; Muhammed'i Tevrat’ta görüyor

musunuz?” diye sordu. Onlar: “Evet, kitabmzda yazl olduunu görüyoruz,

ama ona vahiy getiren arkada Cibril'dir. Cibril ise, azab, sava ve yok

etmeyle gelen kiidir. Eer ona vahiy getiren Mîkâîl olsayd kendisine iman

ederdik. Çünkü Mîkâîl, rahmet ve yamurla gelendir” cevabn verince Ömer:

"Cibril'in Allah katndaki derecesi nedir?” diye sordu. Onlar: “Cibril, Allah’n

sandadr, Mîkâîl ise solundadr” karln verince, Ömer: "Allah için size

söylüyorum: Yüce Allah’n sanda olana düman olan kii, solunda olana da

dümandr. Solunda olana düman olan da sanda olana dümandr. Bunlara

düman olan da Allah'a dümandr” dedikten sonra olanlar Resûlullah’a

(saiiBiiahu Bieyt vesBiiem) haber vermek için geri döndü ve daha oraya varmadan

Cibril'in vahiy getirdiini gördü. Hz. Peygamber (saiiaiiahu Bit^ yenilen) Ömer'i

1 Bakara Sur. 97
1
Bakara Sur. 97

3 bn Cerîr (2/289).
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çarp: "De ki: «Cebrail'e düman olan kimse Allah'a dümandr», çünkü O,

Kur'ân' Allah'n izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve

inananlara müjdeci olarak senin kalbine indirmitir"' âyetini okuyunca,

Ömer: "Seni hak olarak gönderene yemin ederim ki, ben de sana bunu haber

vermek için gelmitim" dedi .

2

ibn Cerîr, bnu'UMünzir ve bn EbîHâtim’in bildirdiine göre Abdurrahman

b. Ebî Leylâ öyle bildirir: Bir Yahudi, Hz. Ömer ile karlap: "Dostunuzun

bahsettii Cibril bizim dümanmzdr" deyince, Ömer: "Allah'a, meleklerine,

peygamberlerine ve Mîkâîl'e düman olan kii inkar etmi olur. Allah

üphesiz, inkar edenlerin dümandr" dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer’in

söylediini tasdik eden, "Cebrail’e ve Mikail'e düman olan kimse, inkar

etmi olur. Allah üphesiz, inkar edenlerin dümandr"3 âyeti nazil oldu .

4

bn Cerîr, bu âyetin nüzul sebebinin bu olay olduunda icma olduunu

söyledi .
5

bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, Nesâî, Ebû Ya'lâ, bn
Hibbân ve Beyhakî, Delâîl’de, Enes'ten bildirir: Abdullah b. Selâm,

bahçesinde hurma toplarken Resûlullah’n (Hiiaiiahu aleyhi «teM Medine'ye

geldiini duyunca, yanna giderek: "Sana, peygamber olandan baka

kimsenin bilemeyecei üç ey soracam. Kyametin alâmetlerinin ilki nedir?

Cennet ehlinin ilk yiyecei ey nedir? Çocuk nasl olur da annesine veya

babasna benzer?” dedi. Allah'n Resûlü (sBiisiiahu Bisyh veseMem): "Az önce Cibril bana

bunlarn cevabn bildirdi" karln verince, Abdulah b. Selâm: "Cibril mi?"

diye sordu. Hz. Peygamber (sal lallehu aByt vasellem): "Evet" cevabn verince, o: "O,

meleklerden, Yahudilerin düman olandr” dedi. Resûlullah (saiisMn, aleyhi veseiiem):

"Cebrail'e düman olan kimse, Allah'a dümandr", çünkü O, Kur'ân'

Allah'n izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve

inananlara müjdeci olarak senin kalbine indirmitir
"6

âyetini okuyup öyle

devam etti:
"Kyamet alametlerinden ilki, doudan çkacak bir atein insanlar

batya sürmesidir. Cennetliklerin yiyecei ilk yemek ise baltk cierinin

’ Bakara Sur. 97
2 bn Cerîr (2/290, 291).

3 Bakara Sur. 97, 93
4 bn Cerîr 82/292) ve bn Ebî Hâtim 1/182 (961).

5 bn Cerîr 82/283).

* Bakara Sur. 97



39Q 3 Bakara Sûresi g

fazlasdr. Çocua gelince, kadnn suyu erkein suyunu geçince, çocuu

kendine çeker/benzetir. Erkein suyu kadnn suyunu geçince de çocuu

kendine benzetir." Bunun üzerine Abdullah b. Selâm: "Allah'tan baka ilah

olmadna ve senin de Onun peygamberi olduuna ahitlik ederim" deyip

Müslüman oldu .

1

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “...O, Kur'ân'

Allah'n izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve

inananlara müjdeci olarak senin kalbine indirmitir"
2

âyetini açklarken

öyle dedi: "Cibril, Kur’ân’ Allah’n emriyle (Ey Muhammedi) senin akln

kuvvetlendirmek ve gönlüne yerletirmek, daha önce indirilen kitaplar,

âyetleri ve peygamberleri tasdik etmek üzere indirmitir.
3

bn Cerir ve bn Ebî Hatim bildiriyor: Katâde, "...kendinden öncekini

tasdik ederek, yol gösterici ve inananlara müjdeci olarak senin kalbine

indirmitir"4
âyetinin manasn açklarken öyle dedi: Kendinden öncekinden

kast, Tevrat ve ncirdir. Allah, Kur’ân’ müminler için yol gösterici ve müjdeci

olarak göndermitir. Çünkü, Kur'ân' duyduu zaman onu örenip anlar,

ondan faydalanr, onunla rahatlar, Allah'n onda vaad ettiklerini tasdik edip

yakinen inanr .

5

bn Cerir, Abdullah el-Atekî tarikiyle Kureyli bir kiiden bildirin Hz.

Peygamber (sailallahu aleyhi veseiiem) Yahudilere:
"Okuduunuz kitap hakk için

soruyorum: Tevrat'ta, Hz. sa'nn, Ahmed adnda bir peygamberin geleceini

müjdelediini görüyor musunuz ?"
deyince, Yahudilen "Vallahi! Seni

Kitabmzda bulduk, ama senden holanmadk. Çünkü sen (bakasnn) maln

(ganimeti) helal kabul edip kan döküyorsun" karln verdiler. Bunun

üzerine, "Cebrail’e düman olan kimse, Allah'a dümandr", çünkü 0,

Kur'ân' Allah'n izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici /e

inananlara müjdeci olarak senin kalbine indirmitir"
6
âyeti indi .

7

1 bn Ebî eybe (13/125), Ahmed 19/1113, 114, 116, 20/287, 21/349 (1207, 1209, 1298),

Abd b. Humeyd (1389), Buhârî (3329, 2928, 4480), Nesâî, el-Kübrâ (8254, 9072), Ebû Ya'lâ

(3414, 3856), bn Hibbân (7161, 7423) ve Beyhakî (2/528, 6/260).

1
Bakara Sur 97

3 bn Cerir (2/292, 293, 299) ve bn Ebî Hatim 1/180 (953, 955- 957).

* Bakara Sur. 97
5 bn Cerir (2/299) ve bn Ebî Hatim 1/181 (958, 959).

6
Bakara Sur. 97

' ibn Cerir (2/301).
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... JlSL-J j

—

"... Cibril ve Mîkâîl..." (Bakara Sur. 98)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Cibril, Abdullah gibi bir isimdir. Cibr, Kul,

îl ise Allah demektir.

1

bn Ebî Hatim, Beyhakî, uabu' l-îman’da ve Hatîb, el-Muttefiku ve'l-

Mufterik’te, bn Abbâs'tan bildirir: Cibril ile Mîkâîl; Abdullah ve Abdurrahman

gibi bir isimdir/

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Cibril ve Mîkâîl, Abdullah

manasndadr. çinde il olan her isim Allah’n kulu demektir.”

3

Deylemî'nin, Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber teMldu aJsytv

vesaHenO öyle buyurdu: "Cibril, Abdullah, Mîkâîl, Ubeydullah, srafil ise

Abdurrahman demektir."

bn Cerir ve Ebu'-eyh, el-Azame’ de, Ali b. Hüseyn'den bildirin Cibril,

Abdullah; Mîkâîl, Ubeydullah; srâfîl ise Abdurrahman demektir. çinde îl olan

her isim Allah'n kulu manasndadr. 1

bnu’l-Münzir, krime'den bildirin Cibril ve Mîkâîl, Abdullah manasndadr.

îl, Allah demektir. (jjjj&ÜI pÂ ütjlj aS % j S)
5 âyeti buna iaret

etmektedir ve buradaki (9[) sözünden kast, Allah'tr.

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Yahya b. Ya’mer âyette

geçen (...Jjjjçj ...) kelimesini
, (j7J^) eklinde okurdu ve: “Cebr, kul, îl ise

Allah’tr” derdi.

Vekî, Alkame’nin, (... JlSÇe$ •••) âyetini ji'j) eklinde

okuduunu bildirir.

Vekî ve bn Cerîr'in bildirdiine göre krime der ki: “Cebr, kul; îl ise Allah

demektir. Mîkâ kul, îl ise Allah demektir, isrâf kul, îl ise Allah demektir.”
6

1 bn Ebî Hatim 1/182 (963).

J bn Ebî Hatim 1/182 (963), Beyhakî (165) ve Hatîb (1/398).

3 bn Cerîr (2/296).

A bn Cerîr (2/297, 298) ve Eb -eyh (384)

5 Tevbe Sur, 10
1 bn Cerîr (2/298).
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Taberânî, Ebu'-eyh, el-Azame'de ve Beyhakî, uabu'l-îman’da hasen

senetle, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Hz. Peygamber Msiiuhu aleyhi vendM,

Cibril ile konuurken göün kenan yanlnca Cibril küsülüp büzülüp ve yere

yanamaya balad. Bu srada (ufuktan) bir melek gelip Resûlullah'n (oi*Wu

aleyhi veseliam) Önünde durdu ve: "Ey Muhammedi Allah sana selam söylüyor ve

kral peygamber ile kul peygamber olma arasnda seni muhayyer brakyor"

dedi. Allah'n Resulü (saUsiiahu d» ustiiem) der ki: "Cibril eliyle bana: «Tevâzû

göster» diye iarette bulununca bana tavsiyede bulunduunu anladm ve: «Kul

peygamber olmay tercih ederim» dedim. Melek semaya çknca ben Cibril'e:

«Ey Cibril! Sana o melein kim olduunu sormak istemitim. Fakat senin halini

görmem beni sormaktan alkoydu. Bu gelen kimdir?» diye sordum. Cibril: «Bu,

srafil'dir. Allah onu önündekileri yaratt zaman yaratt günden beri

huzurunda ayaklarm kprdatmaz ve gözünü yukarya kaldrmaz bir halde

yaratt. Onun Rabbim ile arasnda yetmi nur vardr ki, onlardan herhangi bir

nura yanasa mutlaka yanar. Levh-i Mahfuz onun önündedir. Allah, gökte veya

yerde bir ey olmasn murat edince o Levh yükselir ve srafil'in yüzüne vurur.

srafil de ona bakar ve eer (Allah'n murad etiini yapmak) benim iim ise

bana emreder. Mikail'in ii ise ona emreder. Ölüm meleinin ii ise ona

emreder» dedi. O zaman ben: «Ey Cibril senin görevin nedir?» diye sorunca,

Cibril: «Rüzgârlar ve ordular üzerine vazifeliyim» cevabn verdi. Ben:

«Mikail'in görevi nedir?» diye sorunca, «Bitkiler ve yamurlardan

sorumludur» cevabn verdi. Ben: «ölüm meleinin görevi nedir?» diye

sorunca, Cibril: «Ruhlar almakla görevlidir» cevabm verdi. Sonra Cibril öyle

dedi: "Ben srafil'in ancak kyamet kopacanda ineceini zannetmitim, senin

bende gördüün hal ise ancak kyametin kopmasndan korktuumdandr."'

Taberânî, zayf senetle, bn Abbâs'tan, Allah'n ResûlüYün (nliaUu eMii rmlltm)

öyle buyurduunu nakleder. "Size meleklerin en faziletlisini söyleyeyim mi?

Meleklerin en faziletlisi Cibril
,
peygamberlerin en faziletlisi Âdem, günlerin en

faziletlisi Cuma günü, aylarn en faziletlisi Ramazan ay, gecelerin en faziletlisi

Kadir gecesi, kadnlarn en faziletlisi ise mrân'n kz Meryem'dir

' Taberânî (12061) ve Beyhakî (157). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâufde (9A9) der k:

"Ravilerden Muhammed b. Ebî Leylâ'y bir grup güvenilir bulmutur, ama hfz
kötüdür. Dier ravileri ise güvenilirdir."

1
Taberânî (11361). Heysemî, Mecmau'z-Zevûid'de (8/198) der ki: "Ravilerden Nâfi b.

Zuheyr metruktür."
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Ebû Nuaym, el-Hilye’de, krime'den bildirir: Cibril der ki: "Rabbim beni bir

eyi yapmak için gönderdii zaman, vardmda yaplmas gereken eyin

takdirinin benden önce oraya yetimi olduunu görüyorum."
’

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mûsa b. Ebî Âie: "Bana bildirildiine göre

Cibril, sema ehlinin imamdr" dedi.
J

Ebu'-eyh bildiriyor: Amr b. Murra der ki: “Cibril, güneyden esen

rüzgârlardan sorumludur.”*

Beyhakî, uabu' l-îman’da Sâbit’in öyle dediini bildirir: Bize bildirildiine

göre Allah, Cibril'i insanlann ihtiyacyla görevlendirmitir. Mümin dua ettii

zaman Allah: “Ey Cibril! Onun isteini beklet. Çünkü onun dua etmesini

seviyorum" buyurur. Kâfir dua ettii zaman ise: “Ey Cibril! Bunun ihtiyacn

gider. Çünkü bunun dua etmesini sevmiyorum” buyurur.'’

bn Ebî eybe, Sâbit'in tarikiyle Abdullah b. Ubeyd'in öyle dediini

bildirir: “Cibril, insanlann ihtiyacn gidermekle görevlendirilmitir. Mümin

Rabinden bir ey istedii zaman Allah, kulun daha çok dua etmesini sevdii

için, Cibril’e: “htiyacn hemen giderme!” buyurur. Kâfir istedii zaman ise

duasndan holanmad için Cibril’e: “Bunun ihtiyacn hemen ver!” buyurur .

5

Beyhakî, Sâbûnî, el-Mieteyn'de, Câbir b. Abdillah'tan, Resûlullah'n (s»iaMe*u

aleyhi ««M öyle buyurduunu nakleder.
"
Cibril, kullarn ihtiyacn

karlamakla görevlidir. Mümin dua ettii zaman Allah: «Ey Cibril! Onun

isteini beklet. Çünkü onu ve sesini seviyorum» buyurur. Kâfir dua ettii

zaman ise: «Ey Cibril! Bunun ihtiyacn gider. Çünkü bunun ne kendisini ne de

sesini sevmiyorum» buyurur."
6

Ebu'-eyh, el-Azame’de, Hz. Âie’den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiieiihu aleyhi

vesBlem) Cibril’e: "Seni gerçek suretinle görmek isterdim" deyince, Cibrîl: “Bunu

(gerçekten) istiyor musun?” diye sordu. Allah'n Resûlü (salBahu Heyhi vesellem):

"Evet" karln verince, Cibril: “Falan gece Bakîu’l-Carkad’da bulualm”

dedi. Resûlullah (sbIIhIIüHu aleyhi vesellem) zaman gelince onunla buluunca Cibrîl

' Ebû Nuaym (3/335).

1 Ebu'-eyh (361).

} Ebu'-eyh (867).

4 Beyhakî (10034).

5 bn Ebî eybe (10/443).

6 Beyhakî (10035).
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kanatlarndan birini açt ve gökyüzünü kapatt. Bir kanadnn kapatmasyla

gökyüzü görünmez oldu.'

Ahmed ve Ebu'-eyh, Hz. Âie'den, Resûlullah'n (saHaiiahu aleyhi nseM öyle

buyurduunu nakleder: "Cibril'i inerken gördüümde, Dou ile Bati arasm

kapladn gördüm. Üzerinde, yakut ve incilerle süslenmi ipek bir elbise

vard ."1

Ebu'-eyh, ureyh b. Ubeyd’den bildirir: Hz. Peygamber (uiMahu aleyhi maileni)

Miraca çkanld zaman Cibril'i gerçek suretiyle, kanatlan zeberced, yakut

ve incilerle süslenmi bir ekilde gördü. Resûlullah (»jyiahu aleyhi naim) der ki: "ki

gözünün arasnn ufku kapattn zannettim. Daha önce Cibril'i deiik

suretlerde görüyordum. En fazla Dihyetu'l-Kelbî'nin suretinde görüyordum.

Bazen onu kiinin dostunu kalburun arkasndan gördüü gibi görüyordum."3

bn Cerîr, Huzeyfe, bn Cüreyc ve Katâde'den bildiriyor: “Cibril'in

incilerden olumu çizginin bulunduu iki kanad vardr. Berrak dili, güzel

yüzlü, ba saçtan ise inci gibidir. Teni kar gibi beyaz, ayaklan ise yeildir."4

Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan, Resûlullah'n (niidiahu aleyhi mellem) öyle

buyurduunu bildirir:
"
Cibril'in iki omuzu arasndaki mesafe, hzl uçan bir

kuun be yüz ylda aaca kadar bir mesafedir."5

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Vehb b. Münebih'e, Cibril'in emaili

sorulunca, iki omuzu arasndaki mesafenin bir kuun yedi yüz ylda aaca
kadar bir mesafe olduunu söyledi .

6

bn Sa'd ve Beyhakî, Delâil’de Ammâr b. EbîAmmâr'dan bildirin Hamza b.

Abdilmuttalib: “Ey Allah'n Resulü! Bana Cibril'i kendi sûretinde göste^'

deyince, Hz. Peygamber (satiaiiahu aleyhi miisn): "Senin onu görmeye gücün yetmez"

buyurdu. Hamza: “Gücüm yeter, onu bana göster" deyince, Resûlullah (saiillhu

Bieyhr vesellem): "Otur" buyurdu. Hamza oturunca, Cibril, Kâbe'de, müriklerin

tavaf ettii zaman elbiselerini ast bir diree indi. Resûlullah (nUaiuhu aleyhi neiien):

’ Ebu'-eyh (348).
1 Ahmed 41/378 (24885) vc Ebu'-eyh (345). Müsned'm muhakkikleri hadisin sahih

olduunu söyledi.

* Ebu'-eyh (358).

4 bn Cerir (12/521).

5 Ebu'-eyh (377).
6 Ebu'-eyh (275).
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"Bam kaldr ve bak" buyurunca, Hamza ban biraz kaldrarak bakt ve

Cibril’in ayann zeberced gibi yeil olduunu görüp bayld .

1

bnu'l-Mübârek, Zühd’de, bn ihâb'dan bildirir: Resûlullah (slhfahu aleyhi «seiien),

Cibril’den, kendi sûretiyle görünmesini isteyince, Cibril: "Buna gücün

yetmez" dedi; ama Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi »esEiem):
"
Kendi suretinle

görünmeni istiyorum " karln verdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiiem) dolunayn

olduu bir gece Mescid’e çknca, Cibril kendi sûretiyle geldi. Hz. Peygamber

(»Biyishu aleyhi nseUem) onu görünce bayld, sonra kendine gelince Cibril onu bir eliyle

gösüne dayad, dier elini de omzuna koydu. Resûlullah Maiiahu aleyhi «seiM:

“Yaratlmlardan hiçbir eyin böyle olacam düünmemitim" deyince Cibril

öyle karlk verir: “Ya bir de srafil'i görsen nasl yaparsn? Onun on iki

kanad vardr ve biri Dou’da, dieri Batda'dr. Ar ise omuzlanndadr. Buna

ramen bazen Allah’n azameti karsnda o kadar küçülür ki, küçük bir ku
gibi olur ve Ar’ da ancak O'nun azameti tar.” 2

ibn Ebî Dâvûd, el~Mesâhifte, Ebû Câfer'den bildirir: "Ebû Bekr, Cibril’in Hz.

Peygamber (BBBBhuBByhiffiSBBin) ile konumasn duyar, ama onu göremezdi.”*

Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Cibril'i gördüüm zaman

Resûlullah (siieiiahuBieyhi reseiim) bana öyle dedi: "Peygamberler dnda, Cibrili kim

gördüyse gözleri kör olmutur. Sen gördün, ama senin de gözlerin ömrünün

sonunda kör olacaktr" buyurdu.

Ebu'-eyh, Ebû Saîd'den, Resûlullah’n (saiialiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu

nakleder: "Cennet'te öyle bir nehir vardr ki, Cibril ona her girip çktnda
silkelenince, Allah, dalan her damla sudan bir melek yaratr." 4

Ebu'-eyh, Alâ b. Harun’dan bildirir: "Cibril her gün bir defa Kevser

nehrine batp çkar ve silkelenir. Silkelenirken düen her damladan da bir

melek yaratlr.”5

bn Merdûye bildirir: bn Abbâs, Resûlullah'n (aMahu aleyhi ««iem) öyle

buyurduunu nakleder: "Cibril bana, yakutlarla süslenmi elbiseyle, kiinin

dostunun yanna gelii gibi gelir. Ba hareli, saçlar mercan gibi, teni kar gibi

’ bn Sa'd (3/12) vv Beyhakî (7/81).

1 bnu'l-Mübârek (221).

5 bn Ebî Dâvûd (sh. 6)

4 Ebu'-eyh (319).

5 Ebu'-eyh (331).
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beyaz, güzel yüzlü berrak dilidir. Ûzennde çizgiler halinde incilerle süslenmi

iki kemer, kanatlan yeil ve ayaklan da yeildir. Gerçek sureti Dou ile Bat

arasm kaplar." Resûlullah Mayn aleyhi «seM: “Ey Allah’n Ruhu! Seni gerçek

suretinle görmek istiyorum " deyince, Cibril gerçek suretiyle göründü ve Dou
ile Bat arasn doldurdu.

Ebu'-eyh ve îbn Merdûye, Enes'ten bildirin Hz. Peygamber MüHrtu «Mi

vesellem), Cibril'e:
"
Rabbini görüyor musun?" diye sorunca, Cibril: “Aramzda

ateten veya nurdan yetmi perde vardr. Eer bu perdelerin en aittakini

görecek olsam yanardm" cevabn verdi .

1

Taberânî, bn Merdûye ve Ebû Nuaym, el-Hilye'de zayf isnâdla Ebû

Hureyre'den bildiriyor Yahudilerden bir kii Resûlullah'a (utiiahu aleyhi «Kilem)

gelerek: "Ey Allah'n Resulü! Allah ile yaratklar arasnda göklerden baka bir

perde var mdr?” diye sorunca, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «ailem) öyle cevap verdi:

"Evet, Onunla Ar'n etrafnda olan melekler arasnda nurdan yetmi, ateten

yetmi, karanlktan yetmi, kaln atlastan yetmi, ince ipekten yetmi, beyaz

inciden yetmi, krmz inciden yetmi, san inciden yetmi, yeil inciden

yetmi, ktan yetmi, kardan yetmi, sudan yetmi, doludan yetmi ve

Allah’n bildirmedii azametinden de yetmi perde vardr.” Adam: "Bana,

Allah’a en yakn olan melei bildir" deyince, Hz. Peygamber (safis&m aleyhi »eelen):

"Ona en yakn melek, srafil'dir. Sonra Cibril, Sonra Mîkâîl, sonra ölüm

meleidir" buyurdu .

2

Ahmed, Zühd’de, Ebû mrân el-Cevnî’den bildiriyor: Kendisine

bildirildiine göre Cibril alayarak Resûlullah'a (soiiaiiahu aleyhi veseM gelince:

"
Neden alyorsun?” diye sordu. Cibril: "Neden alamayaym ki? Vallahi! Allah

atei yaratt zamandan bu yana, Ona isyan ederimde beni atee atar

korkusuyla gözyam hiç kurumad” cevabn verdi.

Ahmed, Zühd’de, Rabâh’tan bildiriyor: Bana ulatna göre Hz.

Peygamber Malletm aleyhi vesBlam) Cibril’e: "Ne zaman bana geldiysen kalarnn

çatlm olduunu görüyorum" deyince Cibril: "Cehennem yaratld

zamandan bu yana hiç gülmedim" karln verdi .
3

1 Ebu'-eyh (266).

’ Taberânî, el-Evsat (8942) ve Ebû Nuaym (4/80). Heysemî, Mumuu’z-ZeuûiU'd*: (1/80)

der ki: "Ahmed, ravilerden Abdulmun'im b. drîs'in hadis uyduran olduunu

söylemitir. bn Hibbân ise onun uydurma hadis rivayet ettiini bildirir."

3 Ahmed (sh. 27)



Âyet: 97, 98 • Cebrail ve Mikâil 397

Ahmed, Müsted’de ve Ebu'-eyh'in, Enes'ten bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahu aleyhi vaseiiem) Cibrîl'e: "Neden Mîkâîl'in güldüünü hiç

göremiyorum?" diye sorunca, Cibril: "Mîkâîl, ate yaratld zamandan bu

yana gümedi” cevabn verdi .

1

Ebu’-eyh, Abdulaziz b. Ebî Revvâd'dan bildirir: Yüce Allah, alamakta

olan Cibril ve Mîkâîl’e bakp: "Benim, sizi ateten kurtardm bildiiniz halde

neden alyorsunuz?" diye sorunca, "Ey Rabbimiz! Azabndan emin deiliz"

karln verdiler. Allah: "te böyle yapnz. Allah'n azabndan ancak ziyana

urayan kii emin olur" buyurdu .

2

Ebu’-eyh, Leys'in tarikiyle, Hâlid’den, o da Saîd'den bildiriyor: "srafil

sema ehlinin müezzinidir. Gece on iki, gündüz on iki saat ezan okur. Her saat

banda bir ezan okur ve ezann, insanlar ve cinler dnda, yedi gök ve yedi

kat yerdekiler duyar. Sonra meleklerin en büyüü gelip onlara namaz kldnr.

Bize bildirildiine göre Mîkâîl, Beytu'l-Ma'mûr'da onlara imamlk yapar."3

Hakîm et-Tirmizî, Zeyd b. Rufey’den bildirir: Resûlullah MaMu aleyhi meltem)

misvak kullanrken yanna Cibril ve Mîkâîl girince, Hz. Peygamber (uiUMu Beyhi

veeJemi misvak Cibril'e uzatt. Cibril: "Büyükten bala" dedi. Tirmizî der ki:

“Yani Mîkâîl daha büyüktür, misvak önce ona ver."*’

Ebu’-eyh, krime b. Hâlid'den bildirir: Bir adam Resûlullah'a (sdUlahu aleyhi

veseBem): "Yaratlmlardan hangisi Allah katnda daha üstündür?" diye sorunca,

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Bilmiyorum” cevabn verdi. Cibril gelince

Resûlullah (saiiailehu aleyh, meltem): "Ey Cibril! Yaratlmlardan hangisi Allah katnda

daha üstündür?" diye sordu. Cibril: "Bilmiyorum" deyip semaya çkp indi ve

öyle dedi: "Allah katnda en üstün olanlar: Cibril, Mîkâîl, srâfîl ve ölüm

meleidir. Cibril, savalardan ve peygamberlerden sorumludur. Mîkâîl, düen
her damladan, biten ve düen her yapraktan sorumludur. Ölüm melei

’ Ahmed 21/55(13343) ve Ebu’-eyh (386). Heysem?, Mecmau'z-Zevâid'de (10/385) der

ki: "Ahmed bu hadisi smâîl b. Ayya el-Medenî'niin rivayetinden nakletti ki o da

zayftr." Ebu'-eyh'in isnadnda Abdulvehhab b. ed-Dahhâk metruktür. Mîzânu'l-

tidâl'e (2/6/y) bakn. Müsned 'n muhakkikleri hadizin isnadnn zayf olduunu söyledi.
1

Ebu -eyh (385).

* Ebu’-eyh (403).

4 Hakîm et-Tirmizî (2/71).
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karada veya denizde olan her kulun cann almakla sorumludur. srâfîl ise

Allah’n, dier meleklerle arasndaki eminidir.”
1

Ebu'-eyh’in, Câbir b. Abdilah'tan bildirdiine göre Resûlullah (uiieHahu aleyhi

resBiiemi öyle buyurdu: “Yaratlmlardan Allah'a en yakn olanlar, Cibril, Mîkâîl

ve srafil’dir. Bunlarla Allah arasndaki mesafe de elli bin yllk mesafedir.

Cibril, sanda, Mîkâîl solunda, srâfîl ise ikisinin arasndadr."2

Ebu’-eyh, Hâlid b. Ebî mrân'dan bildirin Cibril, Allah’n resullerine

gönderdii eminidir. Mîkâîl, insanlann yapm olduu amellerin yazl olduu

kitaplardan sorumludur. srâfîl ise terifatç gibidir.*

Saîd b. Mansur, Ahmed, ibn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte, Ebu’-eyh, d-

Azame’de, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Ba's’ta, Ebû Saîd el-Hudrî’den,

Resûlullah’n (sailaUshu aleyhi vçsdiem) öyle buyurduunu nakleder: "srafil, Sûrdan

sorumludur. Cebrail (Yüce Allah'n) sanda, Mîkâîl ise solundadr
"

Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiiem) Cebrâîl derken (j) harfinden sonra hemzeyi de

söylemitir. Mîkâîl'i de hemzeli söylemitir.

4

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: Yüce Allah a

en yakn melek Cibril, sonra Mîkâîl'dir. Allah bir kulu güzel ameliyle zikredip:

“Falan olu falan olan kulum Benim için öyle amel yapt. Selamm üzerine

olsun" buyurur. O zaman Mîkâîl, Cibril’e: “Rabbimiz ne buyurdu?” diye sorar.

Cibril: “Falan olu falan güzel ameliyle zikredildi ve Allah ona selam etti.

Allah’n selam o kiinin üzerine olsun” cevabn verir. Sonra Mikail sema

ehlinin hepsine: “Rabbimiz ne buyurdu?” diye sorar. Onlar da: “Falan olu

falan güzel ameliyle zikredildi ve Allah ona selam etti. Allah’n selam o kiinin

üzerine olsun” cevabn verir. Bu durum bütün semalarda yeryüzüne kader

böyle devam eder. Allah bir kulu kötü ameliyle zikredip: “Falan olu falan

olan kulum Bana öyle öyle isyan etti. Lanetim onun üzerine olsun”

buyurur. Sonra Mîkâîl, Cibril’e: “Rabbimiz ne buyurdu?” diye sorar. Cibril:

“Falan olu falan en kötü ameliyle zikretti. Allah'n laneti bu kiinin üzerine

’ Ebu’-eyh (382). Ravilerden Müslim b. Hâlid ez-Zencî zayftr. Mîzânu'l-tidâTe

(4/102) bakn.
1 Ebu’-cyh (383) Ravilerden Seyf b. Muhammed es-Sevri hadis uydurandr.

Tezhtbu'l-Kemâle (12/328- 332) bakn.
3 Ebu’-eyh (381).

4 Ahmed 17/123 (11069), bn Ebî Dâvûd (sh. 95), Ebu'-eyh (379) ve Hâkim (2/261

"sahih") . Müsnttf'in muhakkikleri isnadn zayf olduunu söylediler.
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olsun” der. Mikâîl ayn ekilde bütün semalarda bu soruyu sorar ve bütün

semalardakiler bu kiiye lanet ederler. Bu, yeryüzüne inene kadar böyle

devam eder.”’

Hâkim, Ebû Saîd’den, Resûlullah'n (sallailatu aleyhi vaseiiemi öyle buyurduunu

nakleder: ''Gökyüzündeki vezirlerim Cibril ve Mîkâîl'dir. Yeryüzündeki

vezirlerim ise Ebû Bekrve ömerdir."
7

Bezzâr ve Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs, Hz. Peygamberin

(saUiiahu aleyhi vMeiium) öyle buyurduunu nakleder: "Allah beni dört vezirle

desteklemitir. Bunlarn ikisi sema ehlinden olan Cibril ve Mika.il, ikisi de

yeryüzünden olan Ebû Bekr ve Ömer'dir.”*

Taberânî, hasen isnâdla Ümmü Seleme’den, Resûlullah'n (saliaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurduunu nakleder:
"
Semada, biri iddetle dieri yumuaklka

emreden iki melek vardr ve ikisi de isabet etmektedir
”

ibrâhîm(-i Nehaî) de

buna benzer bir rivayette der ki: Resûlullah Malala aleyhi «telemi: "Benim de biri

yumuaklkla dieri iddetle emreden iki dostum vardr ve ikisi de isabet

etmitir" buyurup Hz. Ebû Bekr ve Ömer'i zikretti .
4

Bezzâr, Taberânî, M. el-Evsat'ta ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifâfta,

Abdullah b. Amadan bildirir: Büyük bir topluluk Resûlullah'a (saiidiahu aleyh «selem)

gelip: "Ey Allah'n Resûlü! Ebû Bekr, iyiliklerin Allah'tan, kötülüklerin ise

kullardan olduunu, Ömer ise, iyiliklerin de kötülüklerin de Allah’tan

olduunu iddia edince, bir ksm insan birini baka bir grup öbürünü

destekledi” deyince Resûlullah Maiiahu aleyhi »eseiiem) öyle buyurdu: "Aranzda,

srafil'in, Cibril ve Mikâil arasnda hüküm verdii gibi hüküm vereceim.

Mikâîl, Ebû Bekr'in, Cibril ise Ömer'in görüünü savununca, Cibril, Mikâil'e

:

«Biz sema halk ihtilafa dütüümüzde yer halk da ihtilafa düer. srafil'e

gidelim aramzda o hüküm versin» dedi ve srafil'e gidip muhakeme oldular.

srafil: «Hayrn da errin de, acnn da tatlnn da Allah'tan olduuna

hükmetti» dedi." Sonra Resûlullah (saiiaiiahu siayhî «»ailem): "Ey Ebû Bekr! Eer Allah

’ Ebu-eyh (166, 289).

1 Hâkim (2/264) sahih olduunu söyledi.

3 Bezzâr, Kefu'l-Estûr (2491) ve Taberânî (11422). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (9/51)

der ki: Kavilerden Muhammed b. Mucîb es-Sekafi hadis uydurandr. Bezzâr, hadisi

manasyla rivayet etmitir. Abdurrahman b. Mâlik b. Mivel zayftr.
4 Taberânî 23/316 (715). Heysemî, Mecmau ‘z-Zevâd'de (9/51) der ki: Ravileri

güvenilirdir.
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kendisine isyan edilmesini istemese blis'i yaratmazd" buyurunca, Ebû Bekr:

“Allah ve Resulü doru söylüyor" dedi .

1

Hâkim, ibn Melîh'ten, o da babasndan bildiriyor: ibn Melîh'in babas

sabah namaznn iki rekatn Hz. Peygamber (saiyaN aleyh veseiiem) ile beraber ona

yakn bir yerde kld. Resûlullah (snyiahu aleyhi reseM ksa iki rekat namaz kld ve

namaz klarken: "Ey Cibril'in, Mîkâîl’in, srafil'in ve Muhammed'in Rabbi

olan Allahm! Cehennem ateinden sana snrm" duasn üç defa söyledi .

2

Ahmed, Zühd’de, Hz. Âie'den bildiriyor: ResûluIIah'n (sellaiiahu «Byhi nasdlem) ba
Hz. Âie'nin kucandayken kendinden geçince, Hz. Âie ban meshedip ra
bulmas için dua etmeye balad. Hz. Peygamber (saiiaiidu aleyhi reselimi) kendire

gelince: "Hayr, ben Refiku'l-A'laya (Yüce Allah'a), Cibril'e, MikâiYe ve

srafil'e kavumay diliyorum" buyurdu.

1jJuU üiSj\
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"And olsun ki, sana apaçk âyetler indirdik. Onlar sadece

yoldan çkmlar inkar eder. Onlar, her ne zaman bir ahidde

bulunmularsa içlerinden bir takm onu bozmam mdr?
Zaten onlarn çou inanmazlar. Yanlarndakini dorulayan

bir Peygamber, Allah katndan onlara gelince Kitap

verilenlerden bir takm, bilmiyorlarm gibi, Allah'n

Kitabini arkalanna attlar.” (B«Ura Sur. 90-101)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: bn Sûriya

Resulullah'a (saitaiiahu aleyhi veseiiem): “Ey Muhammedi Sen bize bildiimiz birey

’ Bczzâr, Kefu'l-Estâr (2153), Taberân (2648) ve Beyhakî (329). bn Ebî Hatim, e<-

lclu'l-Mütenâhiye'dc (2/435) der ki: Babamn: "Bu hadis münkerdir" dediini duydun-.

bn Kesîr, Tefitfinde (2/218) hadisi zikredip öyle dedi: "eyhülislam Takiyyuddü

Ebu'l-Abbâs b. Teymiyye der ki: "Hadis âlimleri bu hadisin uydurma olduu

söylemitir." Yazann, el Leâliu’l-Masrtûa'sna (1/255, 256) bakn.
J Hâkim (3/622).
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getirmedin. Allah sana apaçk bir âyet (mucize) indirmedi ki o âyet sebebiyle

biz de sana uyalm” deyince, Allah: "And olsun ki, sana apaçk âyetler

indirdik. Onlar sadece yoldan çkmlar inkar eder"' âyetini indirdi. Hz.

Peygamber (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem), gönderilip onlardan misak alnd ve

Muhammed (saileHohu aleyhi veseiiam) hakknda onlara ahit olunan ey zikredildii

zaman Mâlik b. es-Sayf: "Vallahi! Bizim Kitabmzda bizden ne Muhammed'e

iman etmek diye bir söz alnmtr, ne de baka her hangi bir söz” deyince,

"Onlar, her ne zaman bir ahidde bulunmularsa içlerinden bir takm onu

bozmam mdr? Zaten onlarn çou inanmazlar
"2

âyeti nazil oldu.3

bn Cerîr, Dahhâk’n tarikiyle bildirin ibn Abbâs, "And olsun ki, sana

apaçk âyetler indirdik. Onlar sadece yoldan çkmlar inkar eder"4 âyetinin

manasn açklarken öyle dedi: "Sen onlara âyetleri sabah akam durmadan

okuyor ve kendilerine âyetleri bildiriyorsun. Hâlbuki onlara göre sen okumay

bilmeyen bir ümmi olmana ramen kitaplarnda bulunan eyleri kendilerine

bildiriyorsun. Bunda onlar için ibret ve hakl olduuna delil, eer anlasalar,

onlar için de hüccet vardr.” 5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, âyetteki (...t,iü ...) kelimesini

(... aJJü...) eklinde okumutur. 6

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Cüreyc, "...Allah’n Kitabfn arkalarna

attlar
"7

âyetini açklarken öyle dedi: "Yeryüzünde yaptklar bütün ahidleri

bozdular. Bu gün ahid verseler, yarn bu ahidlerini bozarlar. Abdullah, bu

âyeti JiÂ 4JJÜ...)
8
eklinde okumutur.”9

bn Cerir, Suddî’nin, "Yanlarndakini dorulayan bir Peygamber, Allah

katndan onlara gelince Kitap verilenlerden bir takm, bilmiyorlarm gibi.

1

Bakara Sur. 99
1
Bakara Sur. 100

3 bn shâk (Sîretu bn Hâm, 1/54T), bn Cerîr (2/305, 308) ve bn Ebî Hatim, Tefsir

1/183 (970, 973).

4 Bakara Sur. 99
5 bn Cerîr (2/305).
c bn Cerir (2/309).

7 Bakara Sur. 99
8
Bakara Sur. 100

9 bn Cerir (2/305).
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Allah'n Kitab'n arkalarna attlar"’ âyeti hakknda öyle dediini bildirir:

“Hz. Muhammed gönderildii zaman ona Tevrat'la itiraz ettiler. Kur'ân ve

Tevrat birbirine uyunca, sanki Tevrat'ta Hz. Muhammed'in gönderilecei ve

ona uyup tasdik etmeleri gerektii bildirilmemi gibi Tevrât' bir kenara attlar

veÂsaf in kitab ile Hârut ve Mârût'un sihir kitabn aldlar.”
3

JUb UJ JUU 4U JJ> U yjlj
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"Süleyman'n hükümranl hakknda eytanlarn (ve eytan
tynetli insanlann) uydurduktan yalanlarn ardna dütüler.

Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat

eytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Bahirdeki Hârût

ve ftârût adl iki melee ilham edilen (sihr)i öretmek
suretiyle küfre girdiler. Hâlbuki o iki melek, «Biz ancak

imtihan için gönderilmi birer meleiz. (Sihri caiz görüp de)

sakn küfre girme» demedikçe, kimseye (sihir)

öretmiyorlard. Böylece (insanlar) onlardan kii ile kansn 1

birbirinden ayracaktan sihri öreniyorlard. Hâlbuki onlar,

Allah'n izni olmadkça o sihirle hiç kimseye zarar

veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar

veren, fayda getirmeyen eyleri öreniyorlard. Andolsun,

onu satn alann âhirette bir nasibi olmadn biliyorlard.

Kendilerini karlnda sattktan ey ne kötüdür! Keke
bilselerdi!" (Bakara Sur. 102)

1

Bakara Sur. 101

Mbn Cerîr (2/311,312).
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Süfyân b. Uyeyne, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim

ve Hâkim bildiriyor: bn Abbâs der ki: eytanlar, gökyüzünden gizlice

meleklerin konutuklarn dinler ve duyduklar bir söze bin yalan katarak

anlatrlard. Bu sözler insanlarn houna gider ve bu sözleri kitap haline

getirirlerdi. Allah bu kitaplar Süleyman b. Davud'a (aieyhisseiam) gösterdi ve

Süleyman bu kitaplar alp tahtnn altna gömdü. Süleyman vefat edince

eytan yolda durup: “Sizlere, Süleyman’n kendisiyle sizlere hükmettii ve

hiç kimsede bulunmayan hâzineyi göstereyim mi?” dedi. nsanlar: "Evet”

deyip hâzineyi çkardklarnda hâzinenin sihir kitaplar olduunu gördüler ve

herkes bu kitaplann bir nüshasn çkard. Bunun üzerine Allah, Süleyman'n,

söylediklerinden beri olduunu ve sihirle alakas olmadn bidiren:

"eytanlarn Süleyman’n hükümdarl hakknda söylediklerine uydular.

Oysa Süleyman kafir deildi, ama insanlara sihri öreten eytanlar kafir

olmulard. Babil'de, melek denilen Harut ve Marufa bir ey indirilmemiti.

Bu ikisi «Biz sadece imtihan ediyoruz, sakn inkar etme» demedikçe

kimseye bir ey öretmezlerdi. Halbuki bu ikisinden, koca ile karsnn

arasn ayracak eyler öreniyorlard. Oysa Allah'n izni olmadkça onlar

kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, faydal olmayacak

eyler öreniyorlard. And olsun ki, onu satn alann âhiretten bir nasibi

olmadn biliyorlard. Kendilerini karlnda sattklar eyin ne kötü

olduunu keke bilselerdi!"
1

âyetini indirdi.
2

Nesâî ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Âsaf, Hz.

Süleyman'n katibiydi ve sm-i Â’zam’ biliyordu. Yazd her eyi Süleyman'n

emriyle yazp, tahtnn altna gömüyordu. Süleyman vefat ettii zaman

eytanlar bu kitaplar oradan çtkanp her satr arasna sihir ve küfrü

gerektiren eyleri yazdlar ve: "Süleyman bunlarla amel ediyordu" dediler.

Bunun üzerine cahiller Hz. Süleyman’ tekfir edip ona sövdüler. Âlimler ise

hiçbirey yapmadlar. Yüce Allah, "eytanlarn Süleyman’n hükümdarl

hakknda söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir deildi, ama

insanlara sihri öreten eytanlar kafir olmulard. Babil'de, melek denilen

Harut ve Marut'a bir ey indirilmemiti. Bu ikisi «Biz sadece imtihan

ediyoruz, sakn inkar etme» demedikçe kimseye bir ey öretmezlerdi.

1 Bakara Sur. 102
1
Saîd b. Mansûr, (Tefsîr. 207), bn Cerir (2/325), bn Ebî Hâtim 1/187 (989) ve Hâkim

(2/265) hadisin sahih olduunu söyledi.
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Halbuki bu ikisinden, koca ile karsnn arasn ayracak eyler

öreniyorlard. Oysa Allah'n izni olmadkça onlar kimseye zarar

veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, faydal olmayacak eyler

öreniyorlard. And olsun ki, onu satn alann âhiretten bir nasibi

olmadn biliyorlard. Kendilerini karlnda sattklar eyin ne kötü

olduunu keke bilselerdi!"

1

âyetini indirinceye kadar cahiller Hz.

Süleyman’a sövmeye devam ettiler .

1

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Hz. Süleyman'n mülkü

gidince, cinlerden ve insanlardan çok kalabalk bir topluluk irtidad edip

nefsanî isteklerine tâbi oldular. Hz. Süleyman’a mülkü tekrar verilince ve

insanlar dinlerine tekrar dönünce, Hz. Süleyman ellerindeki kitaplar alp

tahtnn altna gömdü. Hz. Süleyman vefat edince, insanlar ve cinler bu

kitaplar ele geçirip: "Bu, Yüce Allah’n Süleyman'a gönderdii ve onun da

bizden gizledii kitaptr" diyerek kitaptakileri bir din haline getirdiler. Bu

konuyla ilgili olarak Allah: "eytanlarn Süleyman'n hükümdarl hakknda

söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir deildi, ama insanlara sihri

öreten eytanlar kafir olmulard. Babil'de, melek denilen Harut ve

Marut'a bir ey indirilmemiti. Bu ikisi «Biz sadece imtihan ediyoruz, sakn

inkar etme» demedikçe kimseye bir ey öretmezlerdi. Halbuki bu

ikisinden, koca ile karsnn arasn ayracak eyler öreniyorlard. Oysa

Allah'n izni olmadkça onlar kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar

verecek, faydal olmayacak eyler öreniyorlard. And olsun ki, onu satn

alann âhiretten bir nasibi olmadn biliyorlard. Kendilerini karlnda
sattklar eyin ne kötü olduunu keke bilselerdi !"3 âyetini indirci.

eytanlarn okumu olduklar eylerden kast: eytann insanlara vesveseyle

sevdirdii çalglar oyun ve Allah’ zikretmekten alkoyan her eydir.

4

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs öyle der: Hz. Süleyman tuvalete

girecei zaman veya hanmlarndan birisiyle beraber olaca zaman,

yüzüünü hanm Cerâde’ye verirdi. Allah, Süleyman’ imtihana tâbi tutaca

zaman, Süleyman yüzüünü hanmna verdi ve eytan Cerâde’ye,

Süleyman’n suretinde gelip: "Yüzüümü ver" dedi ve yüzüü alp takt.

1 Dakara Sur. 102
1
Nesâî (10994) ve bn Ebî Hâtim 1/185 (982).

1 Bakara Sur. 102
4 bn Ebî Hâtim 1/185 (984).
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eytan yüzüü taknca eytanlar cinler ve insanlar ona boyun edi.

Süleyman, Cerâde’ye gelip: "Yüzüümü ver” deyince, Cerâde: “Yalan

söylüyorsun. Sen Süleyman deilsin” karln verdi. O zaman Süleyman

bunun bir imtihan olduunu anlad. eytanlarn serbest kald günlerde

içinde sihir ve küfür olan kitaplar yazdlar ve Süleyman'n tahtnn altna

gömdüler. Sonra onlar çkarp insanlara okuyarak: “Süleyman insanlara bu

kitaplarla hükmediyordu” deyince, insanlar Hz. Süleyman' inkar edip tekfir

ettiler. Bu Hz. Muhammed gönderilip: "eytanlarn Süleyman'n

hükümdarl hakknda söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir

deildi, ama insanlara sihri öreten eytanlar kafir olmulard ..."
1

âyeti

nazil oluncaya kadar böyle devam etti.

2

bn Cerîr, ehr b. Haveb’in öyle dediini bildirin Yahudiler:

“Muhammed'e bakn, hakk batl ile kartryor. Süleyman’ peygamberler

arasnda sayyor. O rüzgarlara binen bir sihirbazd” deyince Allah:

"eytanlarn Süleyman'n hükümdarl hakknda söylediklerine uydular.

Oysa Süleyman kafir deildi, ama insanlara sihri öreten eytanlar kafir

olmulard. Babil'de, melek denilen Harut ve Marut'a bir ey indirilmemiti.

Bu ikisi «Biz sadece imtihan ediyoruz, sakn inkar etme» demedikçe

kimseye bir ey öretmezlerdi. Halbuki bu ikisinden, koca ile karsnn

arasn ayracak eyler öreniyorlard. Oysa Allah'n izni olmadkça onlar

kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, faydal olmayacak

eyler öreniyorlard. And olsun ki, onu satn alann âhiretten bir nasibi

olmadn biliyorlard. Kendilerini karlnda sattklar eyin ne kötü

olduunu keke bilselerdi!"3 âyetini indirdi .

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebu’l-Âliye’den bildirir: Yahudiler bir müddet

Resûlullah'a (»iaiiahu aleyhi veseiiem) Tevrat’tan sorular sordular. Ne zaman bir soru

sorsalar, Allah o konuda âyet indiriyordu ve bundan dolay Resûlullah CsaiiaBahu

aleyhi vesellem) onlara galip geliyordu. Yahudiler bunu görünce: “Bu, bize indirilen

kitab bizden daha iyi biliyor” dediler. Yahudiler, Resûlullah'a (saliaiiahu aleyhi

veseiiem) sihirle ilgili sorup onunla mücadeleye kalknca, Allah: "eytanlarn

Süleyman'n hükümdarl hakknda söylediklerine uydular. Oysa

’ Bakara Sur. 1U2
J bn Cerîr (2/324).

3 Bakara Sur. 102
4 bn Cerîr (2/327).



406 3 Bakara Sûresi R-

Süleyman kafir deildi, ama insanlara sihri öreten eytanlar kafir

olmulard. Babil'de, melek denilen Harut ve Marut'a bir ey indirilmemiti.

Bu ikisi «Biz sadece imtihan ediyoruz, sakn inkar etme» demedikçe

kimseye bir ey öretmezlerdi. Halbuki bu ikisinden, koca ile karsnn

arasn ayracak eyler öreniyorlard. Oysa Allah'n izni olmadkça onlar

kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, faydal olmayacak

eyler öreniyorlard. And olsun ki, onu satn alann âhiretten bir nasibi

olmadn biliyorlard. Kendilerini karlnda sattklar eyin ne kötü

olduunu keke bilselerdi!*' âyetini indirdi. eytanlar bir kitaba sihir kehanet

ve benzen eyler yazmlar ve onu Süleyman’n oturduu tahtn altna

gömmülerdi. Süleyman, gayb bilmezdi. Süleyman vefat edince eytanlar bu

sihri çkardlar ve onunla insanlan aldatarak: "Bu, Süleyman’n,

kskançlndan dolay insanlardan gizledii bir ilimdir" dediler. Hz.

Peygamber (ssiisiiahu aleyh* vESBitem) Yahudilere bunu anlatnca zelil ve delilleri

çürümü bir ekilde onun yanndan çktlar.
2

Saîd b. Mansûr, Husayf’tan bildiriyor. Hz. Süleyman, bir bitki bittii zaman:

"Sen hangi hastaln ilacsn?" diye sorar, bitki de: "Falan hastaln ilacym"

derdi. Harnup (keçiboynuzu) aac bitip, Hz. Süleyman: "Sen ne için bittin
’”

diye sorunca, harnup aac: "Mescidini bozmak" için cevabn verdi. Fazla

geçmeden Hz. Süleyman vefat edince eytanlar bir kitap yazdlar ve Hz.

Süleyman’n mabedine koyup: "Biz, sîzlere Süleyman’n neyle tedavi ettiini

gösteririz" dediler. Gidip o kitab çkannca içinde sihir ve efsun olduuru

gördüler. Bu konuda Yüce Allah: "eytanlarn Süleyman'n hükümdarl

hakknda söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir deildi, ama

insanlara sihri öreten eytanlar kafir olmulard. Babil'de, melek denilen

Harut ve Marut'a bir ey indirilmemiti. Bu ikisi «Biz sadece imtihan

ediyoruz, sakn inkar etme» demedikçe kimseye bir ey öretmezlerdi.

Halbuki bu ikisinden, koca ile karsnn arasn ayracak eyler

öreniyorlard. Oysa Allah'n izni olmadkça onlar kimseye zarar

veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, faydal olmayacak eyler

öreniyorlard. And olsun ki, onu satn alann âhiretten bir nasibi

olmadn biliyorlard. Kendilerini karlnda sattklar eyin ne kötü

1

Bakara Sur. 102
2 bn Cerîr (2/315) ve Ibn Hibbân 1/186 (985).
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olduunu keke bilselerdi!"
1

âyetini indirdi. Bu âyet, Ubey’in kraatinde,

Ji. JZ\1'S ...)
2
eklindedir. Hârût ve Mârût onlara yedi defa (büyü

*

yapmak suretiyle) inkara dümemelerini söylüyor, eer kii buna ramen

örenmekte srar ediyorsa ona sihri öretiyorlard. Bu kii sihri örenince

içinden semaya doru bir nur çkard. Ayn zamanda bildii dorular da

kendisinden çkp giderdi.3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Miclez der ki: Hz.

Süleyman, her canldan bir söz almt, bir adam, yakaland zaman o söz

sorulur ve sonra braklrd. nsanlar alnan bu söze (muska) yazmay ve sihri

ekleyip: "Süleyman'n yapt ey buydu" dediler. Bunun için Allah, bu

konuda: "Oysa Süleyman kafir deildi, ama insanlara sihri öreten

eytanlar kafir olmulard" buyurmaktadr.4

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyetteki (Jz)
5 kelimesinin,

tâbi olmak manasnda olduunu söyledi.
6

bn Cerîr, Atâ'nn, (^ttJi u) 7
âyetini açklarken: "Bize göre bundan,

eytanlarn konutuu eyler kastedilmitir" dediini bildirir.
8

bn Cerîr bildiriyor: bn Cüreyc, 4iii Ji.)
9 sözünden kast,

Süleyman’n hükümranl hakknda eytanlann uydurduklardr" demitir.

10

bn Cerîrîin bildirdiine göre Katâde (uU " sözünü açklarken

öyle dedi: Bu ey, Süleyman'n kendi görüüyle ve rzasyla yaplmad. Bu,

eytanlann, Hz. Süleyman’n rzas dnda yaptklar bir eydir. Âyette

1

Bakara Sur. 102
2
Bakara Sur. 102

5 Saîd b. Mansûr, (Tefsir, 204), buradakinden daha uzun bir ekilde. Müsned’in

muhakkikleri, isnadn, HasîFc kadar hasen olduunu söyledi. Hadisin bir ksm bn
Abbâs kanalyla sahihtir. (...ceSId Jk Jil u \ ...)

3 eklindeki kraat ise azdr.
4 bn Cerîr (2/324, 325).

5 Bakara Sur. 102
6 bn Cerîr (2/320).

7 Bakara Sur. 102
a bn Cierir (2/319).

9 Bakara Sur. 102
10 bn Cerîr (2/321).
11

Bakara Sr. 1 02



408 B Bakara Sûresi g

belirtilen sihir iki türlüdür: eytanlann örettii sihir ve Hârût ile Mârût'un

örettii sihir.’

bn Cerir, Süddî'nin “(c^iü Ji J>it u*)
1
âyeti hakknda öyle dediini

bildirir: “Bu, kendisiyle mücadele ettikleri baka bir sihir eklidir. Melekler

kendi aralarnda konuurken insanlar (eytanlar araclyla) bu sözü örenip

onlarla sihir yaparlard.”5

bn Çerimin bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Sihir, eytanlann

örettikleridir. Hârût ile Mârût ise erkekle hanmn birbirinden ayrmay

öretiyordu.”4

ibn Cerir, bnu’i-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs,

(j&Ul Ji jji\ lii)
s âyeti hakknda, “iki melee indirilen ey, erkekle hanmn

arasn ayracak (büyüleri içeren) eylerdi” dedi.
6

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n ( l
j£lJi Ji JjA lâj)

7
âyetini

açklarken, “Allah, Hârût ve Mârût’a sihir indirmemiti” dediini bildirir.
8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz. Ali, Hârût ve Mârût'un, gökyüzünün

meleklerinden iki melek olduunu söyledi.9

bn Merdûye baka bir kanalla Hz. Ali'den bunu merfu olarak

nakletmitir.
10

bn Ebî Hâtim bildiriyor Abdurrahman b. Ebzâ, bu âyeti ( j££iJi J*

öUiL$ 3jt3) eklinde okumutur.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk, bu âyeti, (,££liî Ji- lâ.j)

eklinde okumu ve: "Bunlar Bâbil halkndan iki kafir(kral)d” demitir.”

’ bn Cerir (2/329, 333).

1
Bakara Sur. 102

3 bn Cerir (2/319).

4 bn Cerir (2/336).

5 Bakara Sur. 102
6 bn Cerir (2/333) ve bn Ebî Hâtim 1/188 (996).

7 Bakara Sur. 102
8 bn Cerir (2/3331) ve bn Ebî Hâtim 1/188 (997).

9 bn Ebî Hâtim 1/188 (1001).

bn Kesîr, Tefsirde (1/200) geçtii üzere bn Merdûye. bn Kesîr der ki: "Bu hadisin

bu kanalla nakli sabit deildir."

” bn Ebî Hâtim 1/188 (1000) Bu kraat azdr.
” bn Ebî Hâtim 1/189 (1002).
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Buhârî, Tarih’te ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'n, ( oajli JjÇj Js- Jjjl US

65SU3)
1

âyetini açklarken: "Buradaki iki melekten maksat, Cibril ve Mîkâîi'dir.

Bâbil'de Hârût ve Mârût insanlara sihri öretiyorlard" dediini bildirir.
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ, (û&UJI Ji- J>st uj) 3
âyetini açklarken

"Cibrî! ve Mîkâîl'e indirilen sihir kastedilmitir" dedi.4

Bâbil

Ebû Dâvûd, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, Sünen'de, Hz. Ali'nin öyle dediini

bildirir: "Sevdiim Resûlullah (sailalishu aleyhi vcselM, Bâbil topranda namaz

klmam yasaklad ve orann lanetlenmi olduunu söyledi."5

Dîneverî, el-Mücâlese’de ve bn Asâkir, Canem b. Sâlim'den -ki hadis

uydurmakla itham edilmitir- Enes b. Mâlik’in öyle dediini bildirir: Allah

insanlan Bâbil'de toplayaca zaman onlara doudan, batdan, kbleden ve

denizden rüzgar gönderip onlar Bâbil'de toplad. nsanlar toplanp neden

burada bir araya getirildiklerin sebebini örenmeye çalrken bir münadi:

"Baty sana, douyu soluna alp yüzünü Kâbeye çevirene sema ehlinin

sözleri verilecek" diye seslendi. Bunun üzerine Ya’rub b. Kahtân kalknca,

kendisine: "Ey Ya'rub b. Kahtân b. Hûd! Sen o’sun" denildi. lk Arapça

konuan kii bu ahstr. Münadi insanlar yetmi iki dili konuan frkalara

ayrlncaya kadar: "unu yapana u verilecek” diye seslenmeye devam etti.

Sonunda bütün diller datlnca oraya Bâbil ad verildi. O zaman konuulan

dil, Bâbilceydi. O zaman, hayr ve er melekleri, haya ve iman melekleri,

shhat ve bedbahtlk melekleri, zenginlik melekleri, eref melekleri, yiitlik

melekleri, katlk melekleri, cehalet melekleri, sava melekleri ve kötülük

melekleri inip Irak'a vannca, birbirlerine, "Artk birbirinizden ayrln!" dediler.

man melei: "Ben, Medine ve Mekke'de ikamet edeceim" deyince, Hayâ

1 Bakara Sur. 102
J
Buhârî (7/168).

3 Bakara Sur. 102
4 bn Ebî Hatim 1/188 (999).

5 Ebû Dâvûd (590), bn Ebî Hâtim 1/189 (1003) lafz kendisinindir ve Beyhakî (2/451)

hadis zayftr, Elbânî, DaîfSünen Ebî Dâvûd (93).
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melei: “Ben de seninle beraberim" dedi. Bedbahtlk melei: “Ben çöllerde

ikamet edeceim" deyince, shhat melei: “Ben de seninle beraberim" dedi.

Katlk melei; “Ben Marib'de ikamet edeceim” deyince, Cahillik melei:

“Ben de seninle beraberim" dedi. Sava melei: “Ben am'da ikamet

edeceim" deyince, kötülük melei: "Ben de seninle beraberim" dedi.

Zenginlik melei: “Ben burada (Irak'ta) ikamet edeceim" deyince, yiitlik

melei: “Ben de seninleyim" dedi. eref melei: “Ben de sizinleyim" deyip

Irak’ta ikamet edince, zenginlik, yiitlik ve eref melekleri Irak’ta ikamet

ettiler.

1

bn Asâkir, aralannda meçhul olanlarn da bulunduu bir isnâdla Hz.

Âie'den, Resûlullah'n fayintm aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder:
"
Allah

dört eyi yaratt ve onun peinden dört eyi de yaratt: Kurakl yaratt ve

peinden zühdü yaratp Hicaz'da ikamet etirdi. ffeti yaratt ve peinden gafleti

yaratp Yemen'de ikamet etirdi. Rzk yaratt, peinden veba hastalm yaratp

am'da ikamet ettirdi. Fücûr'u yaratt, peinden paray yaratp Irak'ta ikamet

ettirdi.
1,1

bn Asâkir, Süleymân b. Yesâridan bildiriyor: Ömer b. el-Hattâb, Ka’bu’l-

Ahbâria yazarak: “Bana menzillerden birini been" diye yaznca, Ka’b öyle

cevap yazd: “Her ey bir araya geldii zaman, cömertlik: “Ben Yemen’i

istiyorum” deyince güzel ahlak: “Ben de seninleyim" dedi. Katlk: “Ben

Hicaz' istiyorum" deyince, fakirlik: “Ben de seninleyim" dedi. Kötülük: “Ben

am' istiyorum" deyince, sava: “Ben de seninleyim” dedi. lim: “Ben Irak'

istiyorum” deyince, akl: “Ben de seninleyim" dedi. Zenginlik: “Ben Msr'

istiyorum" deyince, zillet: “Ben de seninleyim" dedi. Ey müminlerin emiri!

Bunlardan birini seç.” Mektup Ömer'e ulanca: “O zaman Irak' tercih

ederim" dedi .

3

bn Asâkir, Hakîm b. Câbiriden bildirir: Bana ulatna göre slam: “Ben,

am diyanna gideceim" deyince, ölüm: “Ben de seninleyim" dedi. Mülk:

’ bn Asâkir (1/354), Rbû Hâlim, el-Cerh'te: (9/314) der ki Yanem b. Salim, meçhul ve

hadisleri zayf olan biridir. Zehebî, Mîzânu'l -tidal’de (1/459) "Enes'ten acaib rivayetler

nakletmitir" dedi.
J bn Asâkir (1/352). Senedinde hüccet kabul edilemeyecek meçhuller vardr.

3 bn Asâkir (1/352, 353).
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"Ben Irak'a gideceim” deyince, kati: "Ben de seninleyim” dedi. Açlk: "Ben

Marib'e gideceim” deyince, shhat: "Ben de seninleyim" dedi.'

bn Asâkir'in bildirdiine göre Dafel der ki: Mal: "Ben Irak’ta ikamet

edeceim” deyince, ihanet: "Ben de seninle ikamet edeceim” dedi. taat:

"Ben am'da ikamet edeceim" deyince, katlk: "Ben de seninle ikamet

edeceim” dedi. Yiitlik: "Ben Hicaz’da ikamet edeceim" deyince, fakirlik:

“Ben de seninleyim” dedi.

^JJ

Hârût ve ftârût

Daha önce, bn Abbâs'n rivâyetinden, Hz. Âdem'in kssas geçmiti. Dier

hadisleri imdi sunacaz:

Suneyd, bn Cerir ve Hatîb, Tarih'te bildirin Nâfi der ki: bn Ömer ile bir

seferdeyken gecenin sonunda iki veya üç defa: "Ey Nâfi! Bak bakalm, kzl

yldz domu mu?” diye sordu. Ben her defasnda: "Hayr” dedim ve

sonuncuda: "Dodu” cevabn verdim. bn Ömer, ona: "Ne ehlen ve sehlen,

ne de merhaba” deyince, ben, "Sübhânallah, bu, Allah'n emrine boyun

een, itaatkâr bir yldzdan baka bir ey deildir” dedim, ibn Ömer öyle

karlk verdi: Ben sana, Hz. Peygamberden (saiiaMu aleyhi «allem) duyduumu
söyledim. O, öyle buyurdu :

"
Melekler

:

"Ey Rabbmz, Sen Âdemoullanmn

günah ve suçlarna kar nasl böyle sabrl davranyorsun?" diye sorunca,

Allah: "Ben, onlar imtihan ettim, sizi ise rahat braktm" cevabn verdi.

Melekler: "Biz âdemolunun yerinde olsaydk sana hiç isyan etmezdik" deyince,

Allah: "Öyleyse, içinizden iki melek seçin" buyurdu. Onlar iki aday seçmekte

zorluk çekmediler. Hârût ve Mârut' u aralarndan seçtiler. Allah, Hârût ve

Mârût’a abek’i verdi.” (bn Ömer der ki: Ben, "ebak nedir?” diye sorunca,

Resûlullah Miaiiahu aleyhi veseibn): "ehvettir" cevabn verdi. Hz. Peygamber Mailahu

aleyhi vesBiiam) öyle devam etti: "Yanlarna Zühre demlen bir kadn geldi ve onlar

bu kadn sevdiler. kisi de birbirinden kadna olan hislerini gizliyordu. Sonra

birisi dierine: "Benim kalbime düen ey senin kalbine de dütü mü 7" diye

sorunca, dieri: "Evet” dedi ve ikisi de gidip kadn istediler. Kadn: "Bana,

onunla gökyüzüne çkp indiiniz sözü öretmedikçe sizinle birlikte olmam"

'

ibn A sâkir (1/355).
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deyince
, ikisi de bunu kabul etmediler. Sonra ayn eyi bir defa daha teklif

ettiklerinde kadn ayn art ileri sürüp kabul etmedi. Bunun üzerine onlar

kadnn istediini ona örettiler. Kadn bu sözleri söyleyip gökyüzüne

yükselince Allah onu bir yldza çevirdi ve Hârût ile Mârufun da kanatlarn

kesti. Hârût ve Mârût, Allah'tan balanma dileyince onlar: "sterseniz sizi

eski halinize çevireyim, buna karlk kyamet günü size azab ederim. Eer bunu

istemezseniz size dünyada azab ederim ve kyamet günü eski halinize çeviririm"

buyurarak muhayyer braknca, biri dierine: "Dünya azab biter ve yok olur"

dedi ve dünya azabm tercih ettiler. Allah, onlara Bâbil'e gitmelerini vahyetti ve

Bâbil'de yok oldular. Onlar yerle gök arasnda, kyamet gününe kadar azab

görecektir.

Saîd b. Mansûr, Mücâhid'den bildiriyor: bn Ömer ile bir seferdeyken,

bana: "u yldza bak, çktnda beni uyandr" dedi. Yldz çkp onu

uyandrdmda, dorulup oturdu ve yldza bakp ona ar bir ekilde

sövmeye balad. Ben: "Allah sana merhamet etsin ey Abdurrahman’n

babas! Dinleyip itaat eden bir yldza neden sövüyorsun?" diye sorunca, "Bu

yldz, srailoullan arasnda yaam bir azgnd. ki melek uradklar akibete

bunun sebebiyle uradlar" cevabn verdi.
1

Beyhakî, uabu’l-îman’dB, Mûsa b. Cübeyr'den, Musa b. Ukbe'den,

Sâlim’den,

bn Ömer'den Resûlullah'n (hIIbIMhi «leyti naibn) öyle buyurduunu nakleder.

"Melekler dünyaya bakp Âdemoullannn isyan ettiini görünce: "Ey

Rabbimiz! Bunlar ne kadar cahil. Bunlar Senin azametin konusunda ne kadar

az bilgi sahibi!" deyince, Allah: "Eer onlarn yerinde olsaydnz, sizler de

isyan ederdiniz" buyurdu. Melekler: "Biz, Seni hamdinle tebih edip takdis

ederken bu nasl olur?" diye sorunca, Allah: "çinizden iki melek seçiniz"

buyurdu. Melekler, Hârût ve Mârût'u seçtiler ve bu iki melek yeryüzüne

indirilip Âdemolunda bulunan nefsani arzular bunlara da verildi. Sonra

karlarna bir kadn çkarnca, bunlar dayanamayp onunla birlikte olup günah

ilediler. Yüce Allah, Hârût ile Mârût'a: "Dünya veya ahiret azabndan birini

' bn Cerîr (2/347, 348), Hatîb, Tarih (8/42) bnu'I-Cevzî, el-MevdÛâfta, (/1187) der d:

"Bu hadis sahih deildir." bn Kcsîr, Tefsîr'dc (1/199) hadisin garib olduunu söyledi.

Doru olan, bu sözün Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) deil de Ka'bu'l-Ahbâr a

ait olmasdr. Lisânu'l-Mtzâria (2/736) ve Elbânî, es-Silsiletu’d-Daîfe'ye (911) bakn.
1 Saîd b. Mansûr, (Tefsir, 206).
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seçin" buyurunca, birbirlerine bakp, birisi: "Ne dersin? Sen seç" dedi. Dieri:

"Dünya azab biter, ama âhiret azab bitmez" dedi ve dünya azabn tercih

ettiler. Bu ikisi, Yüce Allah'n (^lü J£ Jy\ U3)
1

ayetinde zikrettii

meleklerdir."
2

Abdürrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, el-

Ukûbât'ta, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, uabu’l-

/ntarc’da, Sevrî—Mûsa b. Ukbe—Salim—bn Ömer kanalyla Ka’b’dan bildirir:

Melekler, Âdemolunun amellerini ve iledikleri günahlan zikredince,

meleklere: "Eer siz onlann yerinde olsaydnz, ayn günahlan ilerdiniz.

Aranzdan iki kii seçiniz" denildi. Melekler Hârût ve Mârût’u seçince, ikisine:

"Ben Âdemoulanna peygamberler gönderiyorum. Benimle sizin aranzda

ise peygamber olmayacaktr. Yeryüzüne ininiz, orada Bana hiçbir eyi ortak

komaynz, zina yapmaynz, içki içmeyiniz" denildi. Ka'b der ki: Vallahi, daha

ayn gün akam olmadan kendilerine yasaklanan bütün günahlan ilediler.3

Hâkim, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: bn Ömer: “Kzl yldz çkt m?” diye

sorard ve onu görünce: “Ne ehlen ve sehlen, ne de merhaba" deyip öyle

devam ederdi: “Meleklerden olan Hârût ve Mârût, Allah’tan kendilerini

yeryüzüne indirmesini istedi. Yeryüzüne indiklerinde ikisi de insanlar arasnda

hüküm vermeye baladlar. Akam olduu zaman ise baz kelimeleri söyleyip

tekrar semaya çkarlard. Kendilerine, insanlarn en güzellerinden bir kadn

musallat edilip ehvet te verildi. Hârût ile Mârût, kadna kar nefislerinde bir

arzu duymaya baladklar için onun davasn erteliyorlard. Kadnn davasn

bekletmeleri üzerine kadn onlarla anlap anlatklar zamanda onlarla

bulutu ve: «Bana, semaya çkarken söylediiniz kelimeleri öretin» dedi ve

onlar da bu kelimeleri kendisine öretince, kadn bunlar söyleyip semaya

çkt. Kadnn ekli deitirilip gördüünüz kzl yldz ekline dönütü. Akam
olup semaya çkmak için o sözleri söylediler, ama çkamadlar. Kendilerine:

«ster âhiret azabn tercih edin, isterseniz, kyamet kopup Allah’n huzuruna

çkncaya kadar sürecek dünya azabn tercih ediniz. Allah’n huzuruna

varnca da ister size azab eder, ister merhamet edip affeder» denildi.

1

Bakara Sar. 102
2
Beyhakî (163) rivayetten sonra öyle dedi: Bu hadisi baka bîr kanalla Mücâhid'den,

bn Ömer'den mevkuf olarak rivayet ettik. Sahih olan odur. bn Ümer, bu hadisi ka'b'den

almtr.
3 Abdürrezzâk (1/53), bn Ebî eybe (13/186), bn Ebi'd-Dünyâ, el-Ukûbât (224), bn

Cerir 82/343), Beyhakî (1 64)
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Birbirlerine baktlar ve bin: «Bir milyon kat daha fazla da olsa dünya azabn

tercih ederiz» dedi. Hârût ve Mârût, kyamet gününe kadar azab

görmektedirler." 1

shâk b. Râhûye, Abd b. Humeyd, bn Ebi'd-Dünyâ, el-ükûbâfta, bn Cerir,

Ebu'-eyh, el-Azame’de ve Hâkim bildiriyor: Ali b. Ebî Tâlib der ki: Zühre’ye,

Araplar, Zühre derken, Acemler, Enâhîz derlerdi. ki melek yeryüzünde

insanlar arasndaki davalara bakyorlard. Meleklerden ikisi de, dierinden

habersiz Zühre’yi istiyordu. Biri, dierine: "Kardeim, içimde olan bir eyi

sana anlatmak istiyorum. Benim içimden geçen, senin de içinden geçmi

olabilir" dedi ve bu konuda ayn duyguyu paylatklann anladlar. Kadn

onlara: "Onlar söyleyerek semaya çktnz ve indiiniz kelimeleri bana

söyler misiniz?" deyince, onlar: "Allah'n sm-i Â'zamyla" cevabn verdiler.

Kadn: "Bu ismi bana öretmeden size istediinizi vermem" deyince, biri

dierine: “smi ona öret" dedi; ama öbürü: "Öretecek olursak Allah n
iddetli azab karsnda ne yaparz?!" karln verdi. Dieri: "Allah n
rahmetinin geniliini ümit ederiz" deyince sm-i Â’zam kadna örettiler.

Kadn bu ismi söyleyip semaya uçunca semadaki bir melek onu görerek

korktu ve ban edi. O melek hala ba eik durumdadr. Allah o kadn

Zühre yldzna çevirdi .

2

bn Râhûye ve bn Merdûye, Hz. Ali’den, Resûlullah’n (aUsU* w«iM

öyle buyurduunu nakleder:
"
Allah Zühre'ye (yldzna) lanet etsin. Hârût ve

Mârût'u fitneye düüren odur."

3

Abd b. Humeyd ve Hâkim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirin "Zühre

yldz, kavmi içinde Bîzuht adnda bir kadnd. ,M

Abdürrezzâk ve Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “ki

melei fitneye düürmesi sebebiyle meshedilen (sureti dönütürülen) kad*n

u kzl yldz olan Zühre yldzdr.”5

1 Hâkim (4/607, 608) hadisin isnadnn sahih olduunu söyledi.

1 Ebu'-eyh (702), bn Ebi'd-Dünyâ (223), bn Cerîr (2/343) Hâkim (2/265) ve < /-

Mctâlibu'l-Âliye’de (3892) geçtii üzere bn Râhûye.
3 el-Metâlibu'l-Âliye'de (3893) geçtii üzere bn Râhûye. bn Kesîr, Tejsîr'de (1/200) der

ki: "Bu hadis sahih deildir ve münkerdir." Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'ye (913) bakn.
4 Hâkim (2/266) hadisin sahih olduunu söyledi.

5 Abdürrezzâk (1/54).
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bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildiriyor: Bir yolculukta Abdulah b. Ömer’in

yannda konaklamtm. Bir gece hizmetçisine dedi ki: Kzl yldzn çkp

çkmadna bak. Ona ne merhaba, ne de ehlen ve sehlen. Allah onu

yaatmasn, çünkü o iki melein arkadadr. Melekler demilerdi ki: "Ey

Rabbimiz, haram yere kan aktan, senin yasaklann çineyen ve yeryüzünde

fesâd çkaran günahkarlan niçin hâlâ brakyorsun?" Allah: "Ben ontan

imtihan ediyorum. Eer onlar imtihan ettiim gibi sizi de imtihan etseydim

onlann yaptklannn aynsn siz de yapardnz" buyurdu. Onlar: "Hayr"

dediler. Bunun üzerine Allah: "En hayrllarnzdan iki kiiyi seçin” buyurdu.

Onlar da Hârût ve Mârût'u seçtiler. Allah onlara: "Ben sizi yeryüzüne

indireceim, jf,k komamak, zina etmemek ve hiyânet etmemek üzere

sizden söz alacam" buyurdu. Hârût ve Mârût yeryüzüne indirildiler ve üzer-

lerine de kadn sevgisi indirildi. Allah, Zühre’yi güzel bir kadn eklinde onlar

için yeryüzüne indirdi. Zühre onlara görününce, onu elde etmek istediler;

ama o: "Ben öyle bir dinin mensubuyum ki, ancak o dine bal olanlar bana

yaklaabilirler” dedi. Hârût ve Mârût: "Senin dinin nedir?” diye sorunca,

Zühre: "Mecusîliktir” cevabn verdi. Onlar: "irk mi! böyle bir eye biz

yaklaamayz” dediler. Zühre, Allah'n diledii sürece onlardan uzak kaldktan

sonra bir daha karlanna çknca yine onunla beraber olmak istediler, Zühre

yine: "stediiniz gibi olsun, ama benim bir kocam var. Onun bu durumu

bilmesinden ve rezil olmaktan korkarm. Eer dinimi kabul ederseniz ve

sizinle beraber beni de semaya çkarrsanz dediinizi kabul ederim" dedi.

Bunun üzerine onun dinini kabul ettiler ve onunla birlikte olduktan sonra

beraberlerinde semaya çkardlar. Zühre semaya çknca onlardan çekilip

alnd ve Hârût ile Mârufun da kanatlan kesilip korku içinde, alayarak ve

piman bir ekilde yeryüzüne dütüler. Yeryüzünde iki Cuma arasnda Allah'a

dua eden bir peygamber vard ve Cuma günü duasna icabet edilirdi. Hârût ve

Mârût: "Falana gitsek te tövbemizin kabulü için dua etse” deyip

peygamberin yanma gittiler. Peygamber: "Allah size merhamet etsin.

Yeryüzü halkndan olan bir kii gökyüzü halk için neler isteyebilir ki!” deyince

onlar: "Biz imtihan olunduk” karln verdiler. Peygamber: "Cuma günü

yanma geliniz” deyince, Cuma günü geldiler. Peygamber: "Sizinle ilgili

duama icabet edilmedi. kinci Cuma tekrar geliniz" deyince, ikinci Cuma

geldiler. Peygamber: "Dilediinizi seçin. Dünyada balanp âhirette azaba

uramakla, dünyada azaba urayp kyamet günü Allah’n hükmüne raz

olmak arasnda tercihte bulunun” dedi. Birisi: "Dünyadan az bir zaman
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geçmitir" deyince, dieri: “Yazklar olsun sana! lkinde sana uydum, imdi

sen bana uy. Sonu olan azab, sonsuz azab gibi deildir. Kyamet günü

Allah'n verecei hükme raz olalm" karln verdi. Dieri: “Bize azab

etmesinden korkuyorum" deyince, öbürü: “Hayr. Eer Allah dünya azabn

âhiret azabna tercih ettiimizi bilirse, bize iki defa azab etmez" dedi ve

Dünya azabn tercih ettiler. Bunun üzerine demirden bir çkrkla içi ate dolu

bir kuyuya baaa indirildiler.'

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, ibn

Abbâs'tan bildiriyor: nsanlar, Âdem'den sonra dütükleri isyan ve kü'ür

üzerine melekler: “Ey Rabbimiz! Sana ibadet ve itaat etsinler diye yarattn

bu âlem günah ileme, küfür, adam öldürme, haram yeme, zina, hrszlk ve

içki içme gibi isyanlara dütüler" deyip insanlara beddua etmeye ve ma: ur

görmemeye baladlar. Meleklere: “Aranzda en faziletli olan iki melei

seçiniz. Onlara emirler verip baz eyleri yasaklayacam" denilipte, melekler,

Hârût ve Mârût'u seçince, ikisi de yeryüzüne indirildi ve onlara insanlarda

olan nefsani arzular verildi. Allah onlara, kendisine ibadet etmelerini, hiç bir

eyi ortak komamalarn, haksz yere hiçbir cana kymamalarn, haram

yememelerini, zina yapmamalann, çalmamalann ve içki içmemelerini

emretti. Bir müddet insanlarn davalarnda adaletle hükmettiler. Bu olay Hz.

drîs zamannda vaki olmutur. O zaman kadnlar arasnda, Zühre yldznn

dier yldzlardan daha güzel olmas gibi güzel olan bir kadn vard. Hârût ve

Mârût bu kadna gidip onunla konutular ve beraber olmak istediklerini

söylediler, ancak kadn, kendisine boyun emeleri ve dinine girmeleri artyla

tekliflerini kabul edeceini söyledi. Ona hangi dinden olduunu sorunca,

kadn bir put çkanp: “Buna tapyorum" dedi. Onlar: “Biz buna ibadet

etmeyiz” deyip gittiler. Bir müddet sonra tekrar gelip onunla beraber olmak

istediklerini söylediler. Kadn daha önce söylediklerini tekrarlaynca, yine

gittiler ve bir müddet sonra tekrar gelip onunla beraber olmak istediklerini

söylediler. Kadn, onlarn puta tapmay kabul etmeyeceklerini görünce: “u
üç eyden birini seçin. Ya bu puta ibadet edin veya u can öldürün, ya da içki

için" dedi. Onlar içkiyi içince sarho oldular ve kadnla beraber oldular. Sonra

öldürmelerini istedii kiinin bunu insanlara anlatmasndan korkarak onu

’ bn Ebî Hâtim 1/190, 191 (1007). bn Kesîr, Tefsîr'de (1/200, 201) der ki: "Hadisin

senedi ceyyiddir. Bu hadis, Muâviye b. Sâlih'in, Nâfi'den yapt en sahih rivayetir."
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öldürdüler. Sarholuklar gidipte dütükleri hatay anlaynca semaya çkmay

istediler ama çkamadlar. Semayla aralarna bir engel konuldu ve semayla

aralarndaki perde kaldrlp meleklerin kendilerini görmesi saland.

Melekler, Hârût ve Mârût'un yaptklarn görünce çok ardlar ve gaybde

olann daha az korktuunu anlayp yeryüzündekiler için balanma dilemeye

baladlar. Bu konuda, "...Melekler Rablerini överek tebih eder ve

yeryüzünde bulunanlar ..."

1

âyeti nazil oldu. Hârût ve Mârût'a: “Dünya azab

ile âhiret azabndan birini tercih ediniz” denilince, “Dünya azab biter ve sonu

vardr; ama âhiret azab kesilmez” deyip dünya azabn tercih ettiler. Bunun

üzerine Bâbii’e getirildiler ve (imdi) orada azaba uramaktalar/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Sema ehli,

yeryüzündekilere bakp onlarn günah ilediklerini görünce: “Ey Rabbimizî

Yeryüzü halk günah iliyorlar” dediler. Yüce Allah: “Sîzler benimlesiniz. Onlar

ise Beni görmüyorlar” buyurdu ve meleklere: “Aranzdan üç kiiyi seçiniz”

denildi. Melekler, yeryüzüne inip insanlar arasnda hüküm vermek üzere üç

kiiyi seçtiler ve kendilerine insanda olan nefsani arzular verildi. Bu üç kiiye,

içki içmemeleri, kimseyi öldürmemeleri, zina yapmamalar ve puta secde

etmemeleri emredildi. çlerinden biri inmemek için izin isteyince kendisine

izin verildi ve iki kii yeryüzüne indi. ndiklerinde yanlarna insanlann en

güzellerinden, Ehânîz adnda bir kadn geldi. kisi de kadn arzuladlar ve

evine gidip onunla olmak istediklerini söylediler. Kadn: “çki içmeden,

komumu öldürmeden ve putuma secde etmeden olmaz” deyince, ikisi:

“Secde etmeyiz” dedikten sonra içki içtiler, sonra kadnn komusunu

öldürdüler ve puta secde ettiler. Gökyüzü ahalisi onlarn bu halini gördüler.

Kadn onlara: “Semaya çkmak için söylediiniz o-kelimeyi bana öretiniz”

deyince, kadna bu kelimeyi örettiler ve kadn bu kelimeyi söyleyip semaya

çknca kor atee çevrildi. te bu kor atei Zühre yldzdr. ki melei ise

Süleymmân b. Dâvud çanp dünya azab veya âhiret azab arasndan birini

tercih etmelerini söyledi. Onlar dünya azabn tercih ettiler ve bu iki melek

hâla yerle gök arasnda asl durmaktadr .
3

ibn Cerîr, Ebû Osmân en-Nehdî’ kanalyla, ibn Mes’ûd ile ve ibn Abbâs'tan

bildiriyor: “nsanlar çoalp günah ileyince melekler, yeryüzü ve dalar

1 ûra Sur. 5
1 bn Ebî Hatim 1/189, 190 (1005).

3 bn Ebî Hatim 1/191, 192 (1008).
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onlara beddua edip: "Ey Rabbimiz! Onlara mühlet verme!” dediler. Allah

meleklere: "Ben, sizin kalbinizden ehvet ve eytan çkarmm, eer siz de

insanlar gibi braklsaydmz ayn eyi yapardnz” diye vahyedince melekler,

içlerinden eer böyle bir eyle karlasalar günah ilemeyeceklenni

geçirdiler. Bunun üzerine Allah onlara: "En hayrilannzdan iki melek seçiniz”

buyurdu. Melekler, Hârût ve Mârût'u seçtiler ve bu iki melek yeryüzüne

indirildi. Karlanna Zühre yldz, Fârisilerden, Bîzuht adnda bir kadn

suretinde çkarld ve Hârût ve Mârût onunla ilikiye girmek suretiyle günah

ilediler. man edenler için istifar eden melekler Hârût ve Mârût'un bu

günahn görünce yeryüzündeki herkes çin stifar etmeye baladlar. Hârût

ve Mârût, dünya azab veya âhiret azab arasndan birini tercih etmeleri

söylenince, dünya azabn tercih ettiler.

1

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

Ubeydullah b. Abdillah'n, bu âyet hakknda öyle dediini bildirir:

"Meleklerden ikisi insanlann davalanna bakmak için yeryüzüne indirildiler.

Bunun sebebi de, meleklerin, insanlarn verdii hükümle alay etmesidir. Bir

kadn bu iki melee hüküm vermeleri için bir davayla gelince onun aleyhinde

hüküm verdiler. Sonra semaya çkmak istediklerinde çkmalan engellendi ve

dünya azab veya âhiret azab arasndan birini tercih etmeleri söylenince,

dünya azabn tercih ettiler.”
2

Saîd b. Mansûr, Husayf’tan bildirin Mücâhid’le beraberken yanmza

Kureyten bir adam urad. Mücâhid, adama: "Bize, babandan duyduun bir

ey anlat” deyince, Kureyli öyle anlatt: Babamn söylediime göre

Melekler insanlann amellerine ve iledikleri günahlara bakp -ki melekler,

insanlann amellerini görebiliyordu- birbirlerine: "Âdemoullanna bakn z

nasl da öyle öyle ameller yapyor. Allah'a kar ne kadar cüretkârlar!” deyip

insanlar ayplamaya baladlar. Yüce Allah meleklere: "Âdemoullar

hakknda söylediklerinizi duydum. Yeryüzüne indirmek ve onlara isanlara

verdiim ehveti vermek için aranzdan iki melek seçiniz” buyurunca,

melekler Hârût ile Mârût'u seçtiler ve: "Ey Rabbimiz! Bu ikisi gibisi aramzda

yoktur” dediler. Hârût ve Mârût yeryüzüne indirilip kendilerine insana verilen

nefsanî arzular verildi. Sonra Zühre yldz kendilerine bir kadn sûretinde

gösterildi ve onu gördüklerinde nefislerine hâkim olamayp onunla ilikiye

’ bn Cerir (2/342).
1 Abdürrezzâk (1/53) ve bn Cerîr (2/332).
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girdiler. Semaya çkmak istediklerinde ise çkamadlar ve yanlarna bir melek

gelip: "lediniz günah ilediniz. Dünya azab veya âhiret azabndan birini

tercih ediniz" dedi, biri, dierine: "Sen ne dersin?" diye sorunca, öbürü:

“Benim için dünyada azaba uramak, sonra bir daha azaba uramak,

âhirette bir saat azaba uramaktan daha sevimlidir” dedi. imdi bu iki melek

zincirlerle aslmlar ve insanlara imtihan vesilesi yaplmlardr.’

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah, meleklerin,

insanlarn amellerini görmeleri için semay açnca, melekler insanlann günah

ilediklerini gördüler ve: "Ey Rabbimiz! Bunlar, kendi elinle yarattn,

melekleri kendilerine secde ettirdiin ve her eyin ismini örettiin

Âdemoullandr ve günah iliyorlar" dediler. Yüce Allah: "Eer siz onlarn

yerinde olsaydnz ayn günahlar ilerdiniz" buyurunca melekler: "Seni tebih

ederiz. Biz böyle bir ey yapmayz" karln verdiler. Bunun üzerine

yeryüzüne indirilmeleri için iki melek seçmeleri istendi ve melekler Hârût ile

Mârût’u seçtiler. Hârût ve Mârût yeryüzüne indirildiler ve Allah'a ortak

komalalan, hrszlk yapmamalar, zina etmemeleri, içki içmeleleri, haksz

yere kimseyi öldürmemeleri emredilip bunun dnda baz eyler helal klnd.

Bütün güzelliin yars kendisine verilen Bîzuht adnda bir kadn karlanna

çknca onu gördüler ve beraber olmak istediler. Kadn: "Allah'a ortak

komadan, içki içmeden, bir can öldürmeden ve u puta secde etmeden

isteinizi kabul etmem" deyince, ikisi: "Biz Allah'a hiçbir eyi ortak

komayz" dediler. Meleklerden biri dierine: "Kadnn yana geri dön” dedi

ve döndüünde kadn bu seter: "çki içmezseniz isteinizi kabul etmem"

dedi. Melekler içkiyi içip sarho oldular, yanlanna bir dilenci girince onu

öldürdüler. Kadnla ilikiye girdiklerinde Allah, semay meleklere açt ve

melekler Hârût ve Mârût’un yaptklarn görüp: "Seni tebih ederiz. Sen en iyi

bilensin" dediler. Allah, Süleyman b. Dâvud’a, Hârût ile Mârût’u, dünya ve

âhiret azab arasnda tercihte bulunmalann vahyedince, dünya azabn tercih

ettiler. Bunun üzerine Horasan develeri gibi ökçelerinden boyunlarna

balandlar ve Bâbil'e atldlar.
2

1 Sad b. Mansûr, (Tefsir, 205). Muhakkik, Husayf'n, hfz vc Kureyli kiinin meçhul

olmas zebebiyle isnadnn zayf olduunu söylemitir.
J bn Cerîr (2/341).
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bn Ebi'd-Dünyâ, Zemmu'd-Dünyâ’da ve Beyhakî, uabu'l-fman'da, Ebu’d-

Derdâ'dan, Resûlullah'n (sailaiBu aleyhi «sillem) öyle buyurduunu nakleder:

"Dünyadan saknnz. Çünkü onun sihri, Hârût ve Mâruftan daha tesirlidir

Hatîb, er-Ruvât an Mâlik1
te, bn Ömeriden, Hz. Peygamberin («iaiiak aleyhi

yeseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Kardeim sa {a/erf/sse/am/ öyle dedi: ' Ey

havariler! Dünyann sizi büyülemesinden saknn. Vallahi, onun sihri Hârût

ve Maruflan daha tesirlidir. Bilin ki, dünya arkasn dönmü gitmekte, ah ret

ise gelmektedir ve her ikisinin de çocuklar vardr. Sîzler, dünyann deil,

âhiretin çocuklar olunuz. Bugün amel vardr, ama hesap yoktur. Yarn ise

hesap vardr, ama amel yoktur.

"

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’da, Abdullah b. Busr el-Mâzinî'den,

Resûlullah'n (saiiaiiBhu aieyti reeiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Dünyadan

saknn. Canm elinde olana yemin ederim ki onun sihri, Hârût ve Mâruf!an

(kinden bile) daha tesirlidir. "
2

bn Cerîr, Rabî’den bildirir: nsanlar, Hz. Âdem’den sonra günah ileyip

Allah’ inkar edince semadaki melekler: "Ey Rabbimiz! Sen insanolunu, Sana

ibadet etsinler ve taatte bulunsunlar diye yarattn; ama onlar küfrü

gerektiren ameller ilediler, haram olan cana kydlar, haram yediler, hrszlk

yaptlar ve içki içtiler" diyerek, insanlan mazur görmeyip onlara bedcua

etmeye baladlar. Bunun üzerine meleklere: "Aranzdan iki melek seçin,

onlara emirlerimi ve yasaklanm bildireyim" denilince, melekler, Hârût ve

Mârût’u seçtiler ve bu iki melek yeryüzüne indirildi. Kendilerine, insana

verilen nefsanî arzular verildi, Allah’a ibadet etmeleri, Ona hiçbir eyi ortak

komamalan emredilip, Allah’n haram kld can öldürmeleri, haram

yemeleri, hrszlk yapmalar, zina yapmalan ve içki içmeleri yasakland. Bir

müddet yeryüzünde insanlarn davalarnda adaletle hâkimlik yaptlar. Bu o ay

Hz. drîs (aieyhisseiam) zamannda olmutur. O zaman, Zühre yldznn dier

yldzlardan daha güzel olmas gibi dier kadnlardan daha güzel olan bir

kadn vard. Bu kadn, Hârût ve Mârufa gelince, onlar kadnla edal bir ekilde

konuup kendisiyle birlikte olmak istediler. Kadn, kendi dinine girmedikleri

müddetçe kabul etmeyeceini söyleyince, ona hangi dinden olduunu

sordular. Kadn bir put çkararak: "Ben buna tapyorum” cevabn verince,

1 bn Ebi'd-Dünyâ (132) ve Beyhakî (10504). Zehebî, Mizânu't-tidSl'de (4/522) der ki:

"Bu hadîs mütkerdir ve asl yoktur." Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'ye (34) bakn.
7 Hakîm et-Tirmizî (1/130).



Âyet: 102 • Hârut ve Mârut; Sihir 421

onlar. "Biz buna tapmayz" diyerek bir müddet kadndan uzak durdular,

sonra tekrar gelip onunla edal bir ekilde konuarak kendisiyle birlikte olmak

istediklerini söylediler. Kadn: "Benim dinimi kabul etmezseniz olmaz"

karln verince, onlar: "Biz senin dinini kabul etmeyiz" dediler. Kadn,

onlarn puta tapmayacaklann anlaynca: "u üç eyden birini tercih ediniz:

Ya puta taparsnz veya birini öldürürsünüz ya da u içkiyi içersiniz" dedi.

Onlar: "Bunlarn hepsini yapamayz; ama bunlann en hafifi içki içmektir"

dediler ve kadn onlara içkiyi içirdi. Sarho olduklarnda kadnla birlikte

oldular ve bu srada bir kii yanlanndan geçip onlan görünce gördüklerini

bakalanna anlatmasndan korkarak onu öldürdüler. Sarholuklar gidip

ayldktan zaman dütükleri hatay anladlar ve semaya çkmak istediler, ama

çkamadlar. Sema ehliyle Hârût ve Mârût arasndaki perde açlp melekler

onlar görünce, gaybde olann huusunun daha az olacan anladlar ve

yeryüzündekiler için istifar etmeye baladlar. Hârût ve Mârût iledikleri

günahtan sonra kendilerine: "Dünya veya âhiret azaplarndan birini tercih

ediniz" denildi. Onlar: "Dünya azab bitip gider, ama âhiret azab bitmez"

deyip dünya azabn tercih ettiler ve Bâbil’e atldlar. imdi orada azap

görmekteler.'

bn Ebl Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Hârût ve Mârût yeryüzüne

indirildikleri zaman, yanlarna sihir örenmek için geleni bundan iddetle

nehyediyor ve: "...Biz sadece imtihan ediyoruz, sakn inkar etme ..."
2

diyorlard. Onlar, hayr ve erri, küfür ile iman biliyorlard. Sihrin küfürden

olduunu biliyorlard. Yanlanna sihir örenmek için gelene: "Falan yere git"

diyorlard. Adam, Hârût ve Mârût'un tarif ettii yere gidince de eytan

kendisine sihir öretiyordu. Sihri örenen bu kiiden iman nuru çkyor, bu

kii nurun semaya doru yükseldiini görüyordu .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî, Sünen 'de bildiriyor: Hz. Âie

der ki: Dûmetü’l-Cende! halkndan bir kadn Resûlullah'n (sBBlah aleyhi vesellem)

vefatndan sonra geldi ve içine sürüklendii bizzat kendisinin yapmad bir

sihir hakknda Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyh, veseiiam) ile konumak istediini

söyleyerek öyle anlatt:

* bn Cerîr /2/345). bn Kesir, Te/s îr
-

de (1/201) der ki: "Hâkim, bu hadisi Mustedrek'te

uzun bir ekilde nakletmitir."
2 Bakara Sur. 102
3 bn Ebî Hatim 1/192, 194 (1010, 1021).
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Kocamn yanmda olmad bir zamanda yanma bir kadn gelince, ben

kocamla ilgili kadna dert yandm. Kadn: “Eer dediklerimi yaparsan ben onu

sana getiririm” dedi ve gece olunca yanma iki siyah köpekle geldi.

Köpeklerden birine o, birine ben bindik ve kendimizi Bâbil’de bulduk. Orada

iki adamn ayaklanndan aslm olduunu gördüm. Adamlar bana: "Neden

geldin?" diye sorunca, ben: "Sihir örenmek için geldim” cevabn verdim.

Onlar bana: "Bizler ancak bir imtihan vastasyz, inkâra düme, geri dön”

dediler; ama ben srar ettim ve: "Hayr dönmüyorum” dedim. Bunun üzerine

bana: "Git u tandra idrann yap” dediler. Tandra gittim, fakat korktum bir

ey yapmadan onlarn yanna döndüm. Bana “Yaptn m?” diye sordular. Ben

de “Evet” cevabn verince, bana: "Bir ey gördün mü?” diye sordular. Ben:

“Hayr bir ey görmedim” karln verince, Onlan “O halde sen idrann

yapmamsn, dön memleketine git, inkara düme” dediler. Ben dönmeyi

kabul etmeyince: “Git o tandra idrann yap” dediler. Ben yine gitfcm,

korkumdan bir ey yapamadm ve geri döndüm. Onlar sorduklannda da

“Yaptm” diye cevap verdim. Onlar bana: “Bir ey gördün mü?” diye sorunca

yine "Hayr” cevabn verdim. Onlar yine bana “O zaman idrarn

yapmamsn. Memleketine dön. nkârcla düme. Zira sen daha iin

basndasn” dediler. Ben yine dönmeyi kabul etmeyince, onlar: “Git u
tandra idrann yap” dediler. Bu defa gidip oraya idranm yapnca, yüzüne

demirden yamak çekmi olan bir süvarinin içimden çkp göe doru

yükseldiini sonra gökte kaybolduunu gördüm. O iki kiinin yanna donup:

"Dediinizi yaptm” deyince, bana: “Ne gördün?” diye sordular. Ben:

"Yüzüne demirden yamak çekmi olan bir süvarinin içimden çkp göe
doru yükseldiini sonra gökte kaybolduunu gördüm” cevabn verince,

onlar: “imdi doru söyledin. Bu senin imannd. Senden çkp gitti. imdi git”

dediler. Ben dönüp ihtiyar kadna: “Vallahi, ben bir ey anlamadm. O iki

adam da bana bir ey söylemedi” deyince, kadn: “Evet, söylediler. stediin

her ey artk olacak. u budaylan al ve ek” karln verdi. Ben budaylan

ekip, onlara: “Bitin!” deyince, budaylar bittiler. "Biçilin” deyince biçildiler,

"Tanelere aynlm haline gelin!” deyince ise tanelere ayrldlar. "Kuruyun!”

dediimde kurudular, sonra "Un haline gelin!” dedim, un haline geldiler,

sonra "Piin!” deyince ekmek haline geldiler. stediim her eyin olduunu

gördüümde piman oldum. Vallahi, ey müminlerin annesi! Ben imdi /e

kadar (sihir namna) hiçbir ey yapmadm. imdiden sonra da asla

yapmayacam.” Hz. Âie, sahabeden birçouna bu meseleyi sorup kadirin
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durumunu (hükmünü) örenmek istedi, ama hiç biri ona bir ey diyemedi.

Sadece bn Abbâs veya yannda olan biri: "Eer baban sa olsayd bunun

cevabn verirdi" dedi .

1

bnu'l-Münzir, Evzât tarikiyle Harun b. Riâb’dan bildiriyor: Abdulmelik b.

Mervân’n yanna girdim, yannda yasta yaslanm bir adamn olduunu

gördüm. O adam için: "Bu, Hârût ve Mârût ile karlamtr" dediler. Ben:

"Bu mu?" diye sorunca, "Evet" cevabn verdiler. Bunun üzerine adama:

"Allah sana merhamet etsin, bize onlardan bahset" deyince, adam

gözyalanna hâkim olamayarak öyle anlatt: Küçük bir çocuktum, o zaman

babam vefat etmiti, annem bana ihtiyacm olan paray veriyor, ben bu

paray harcayp israf ediyordum. Annem bana paray nereye harcadm
sormuyordu. Bu halim böyle devam edip ben de büyüyünce, bu paray

annemin nereden elde ettiini örenmek istedim ve bir gün: "Bu paray

nereden elde ettin?" diye sordum. Annem: "Ye ve nereden geldiini sorma.

Böylesi senin için daha hayrldr" cevabn verince ben örenmek için srar

ettim. Bunun üzerine annem beni içinde çok para olan bir eve soktu ve öyle

dedi: "Ey oul! Ye ve nereden geldiini sorma. Böylesi senin için daha

hayrldr” dedi. Ben srar edince öyle dedi:

Baban sihirbazd ve bu paray sihir sayesinde toplamtr." Ben maldan

harcayabildiimi harcadm ve bir müddet geçtikten sonra: "Bu para yaknda

biter. Benim sihir örenmem ve babamn yapt gibi mal toplamam gerekir"

deyip anneme: "Babamn yakn dostu kimdi?" diye sordum. Annem: "Falan

kiidir" deyip baka bir bölgede olan birini söyledi. Adamn yanna gidip

selam verince, adam: "Sen kimsin?" diye sordu. Ben: "Dostun olan falann

oluyum" cevabn verince, adam: "Ho geldin, geli sebebin nedir? Baban

sana, hiç kimseye muhtaç olmayacan kadar para brakt" dedi. Ben: "Sihir

örenmek için geldim” deyince, adam: "Ey oul! Onu örenme, çünkü

sihirde hayr yoktur" karln verdi. Ben: "Mutlaka öreneceim" deyince

adam srar edip örenmekten vazgeçmem için urat, ama ben örenmekte

srar ettim. Bunun üzerine adam: “Eer örenmeden geri dönmeyi kabul

etmiyorsan imdi git, falan gün yanma gel" dedi. Adamn dedii zaman ve

yerde onunla buluunca adam Allah’n adn vererek bundan vazgeçmem için

yine srar etmeye balad ve: "Sihir örenmekten vazgeç, çünkü bunda hayr

1 bn Cerir (2/353), bn Ebî Hatim 1/194 (1022), Hâkim (4/155) sahih olduunu söyledi

ve Beyhakî (8/136), 137).
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yoktur" dedi. Benim örenmekte kararl olduumu görünce: "Seni bir yere

sokacam. Sakn orada Allah' anma” deyip beni yerin altnda bir dehlize

soktu. Üç yüzden fazla merdiven inmeme ramen gün n hala

görüyordum. Dehlizin dibine varnca Hârût ve Mârût’un, zincirlerle havada

asl olduklarn gördüm. Gözleri kalkan gibi, balar ise -(ravi der ki: u an

aklmda olmayan bir eyi zikreti- gibiydi. kisinin de kanatlan vard. Onlara

bakp: "Lâ ilahe illallah” deyince, bir saat kanatlann kuvvetli bir ekilde çrpp

feryad ettiler ve sustular. Sonra bir daha: "Lâ ilahe illallah” deyince, ayn eyi

yaptlar. Üçüncü defa: "Lâ ilahe illallah” deyince yine ayn eyi yaptlar. Sonra

onlar da ben de sustum ve bana bakp: "Sen insan msn?" dediler. Ben:

"Evet” cevabn verip: "Neden Allah' zikrettiim zaman böyle yaptnz?” diye

sonunca: "Çünkü Ar'n altndan çktmz zamandan bu yana bu i;mi

duymadk” cevabn verip: "Sen, kimin ümmetindensin?” diye sordular. Ben:

"Muhammed'in (saiuiahu aleyhi «ailen) ümmetindenim" cevabn verince, onlar: "O,

gönderildi mi?” diye sordular. Ben: "Evet” karln verince, onlan "Onun

ümmeti bir kii etrafnda m toplandlar, yoksa ihtilafa m dütüler?” ciye

sordular. Ben: "Bir kiinin etrafnda toplandlar” cevabn verince, buna

üzüldüler ve: "Aralar nasl?” diye sordular. Ben: "Aralan kötü” deyince

sevinerek: "Binalar, Taberiyye gölüne kadar ulat m?” diye sordular. Ben:

"Hayr” cevabn verince üzüldüler ve sustular. Onlara: "nsanlann, bir <ii

etrafnda toplandn söylediimde üzülmenizin sebebi nedir?” diye sorunca:

"nsanlar, bir kiinin etrafnda topland müddetçe kyamet saati

yaklamam demektir” cevabn verdiler. Ben: "nsanlann arasnn kötü

olduunu söylediimde neden sevindiniz?” diye sorunca: "Kyamet saatinin

yaklam olmasn ümid ettik” cevabn verdiler. Ben: "Binalarn, Taberiyye

gölüne ulamadn söylediimde neden üzüldünüz?” diye sorunca: "Çünkü

binalar Taberiyye gölüne ulamadan kyamet kopmaz" cevabn verdiler.

Ben: "Bana nasihatte bulunun” deyince: "Eer yapabilirsen uyuma, çünki iç

ciddidir” dediler.

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor: Mücâhid der ki: Hârût ve Mârufun

olay öyledir: Melekler, insanlara peygamberler, kitaplar ve deliller

gelmesine ramen zulmetmelerinden dolay hayrete düünce Yüce Allah

omlara öyle buyurdu: "Aranzdan, insanlar arasnda hüküm vermeleri için

yeryüzüne indireceim iki melek seçiniz.” Melekler, Hârût ve Mârufu seçtiler

ve Allah onlan yeryüzüne indirecei zaman: "nsanlann, kendilerine

peygamber ve kitaplar gelmesine, size ise bunlar gelmemesine ramen,
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insanlarn yaptklan zulüm ve isyanlara hayret mi ettiniz. unlan yapn, unlan

ise yapmayn" buyurup iki melee baz eyleri yasaklad, bazlann ise

emretti. Hârût ve Mârût kendilerine emir ve yasaklar bildirildikten sonra

yeryüzüne indiklerinde, yeryüzünde onlardan daha çok Allah’a itaat eden

yoktu. Gündüz insanlar arasnda adaletle hüküm veriyorlar, akam

olduunda ise semaya meleklerin yanna çkyorlard. Bu durum, Zühre

yldznn, en güzel kadn suretinde yanlanna, davasna bakmalan için

gelinceye kadar böyle devam etti. Zühre yldznn aleyhinde hüküm

verdikten sonra Zühre yldz kalknca ikisi de onu arzuladular ve biri dierine:

"Benim hissettiimi sen de hissettin mi?" diye sordu. Öbürü: "Evet” cevabn

verince, ona haber gönderip: "Gel de senin lehinde hüküm verelim" dediler.

Zühre döndüünde lehine hüküm verdiler ve: "Yanmza gel" dediler.

Yanlanna gidince de avretlerini açp ona gösterdiler. Hârût ve Mârût’un

nefsanî arzulan insanlann nefsanî arzulan gibi deildi. Kadn elde edip

onunla birlikte olunca Zühre yldz uçup olduu yere döndü. Akam
olduunda semaya çkmak istedikleri zaman azarlandlar ve kanatlan

kendilerini semaya çkaramad. nsanlardan bir kiiden yardm istemek için

gittiler ve: "Bizim için Rabbine dua et” dediler. Adam: "Yeryüzü ehlinden

olan biri sema ehlinden olanlara nasl efaatçi olur?” karln verince, onlar:

"Rabbinin, seni semada hayrla zikrettiini duyduk" dediler. Bunun nüzerine

adam kendilerine belirli bir günde dua edeceini söyledi ve o gün dua edince

adamn duasna icabet edildi. Hârût ve Mârût, dünya azab ve âhiret

azabndan birini tercih etmekte serbest braklnca, biri dierine bakp:

"Allah’n, âhiretteki azabnn iddetli ve devaml olduunu biliyoruz" dedi.

Dieri: "Evet, dünyadaki azabn yedi kat olmasn âhiret azabna tercih

ederiz” dedi. Bunun üzerine Bâbil’e gitmeleri emredildi ve u an oradadrlar.

ddia edildiine göre imdi onlar, iki büklüm eklinde demirle aslmlar ve

kanatlann çrpp duruyorlar .

1

Zübeyr b. Bekkâr, el-Muvajfakiyyât’ta, bn Merdûye ve Deylemî, Hz.

Ali'den bildiriyor Resûlullah'a (saHaiiahu aleyhi «reiiem) meshedilmiler (suretleri

döndürülenler) sorulduunda, öyle buyurdu: "Meshedilmiler on üçtür: Fil

,

ay, domuz, maymun, ylan bal, kertenkele, yarasa, akrep, larva, örümcek,

tavan, Süheyl yldz ve Zühre yldzdr.” "Ey Allah'n Resûlü! Bunlar neden

meshedildi?" diye sorulunca ise öyle cevap verdi: "Fil, Lût kavminden zorba

' bn Cerîr (2/348) ve bn Ebî Hatim 1/192 (1009) muhtasar olarak.
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bir adamd ve yeryüzünde ya veya kuru hiçbir ey brakmyordu. Ay, diiydi

ve erkekleri kendisiyle zina için çatnrd. Domuz, Hz. Isa'dan (afeyhisuiam) sofra

indirmesini isteyen Hristiyanlardandr. Ylan bal, erkekleri hanmna
çaran bir deyyustu. Kertenkele, haclarn eyalarn çalan bir bedeviydi.

Yarasa, aaçlardan meyve çalan biriydi. Akreb, herkesin aleyhinde konuurdu

ve kimse dilinden kurtulamazd. Larva, dostlan birbirinden ayrmak için

uraan koucuydu. Örümcek, kocasna sihir yapan bir kadnd. Tavan

hayzdan sonra gusledip temizlenmeyen bir kadnd. Süheyl yldz, Yemen’de

vergi tahsildanyd. Zühre yldz, Hârût ve Mdrût'un imtihan edildii,

srailoullar kralandan birinin kzyd.

Taberânî, M. el-Evsat’ta, zayf senetle, Ömer b. el-Hattâb'dan öyle

bildirir: Cibril, gelmesi allmadk olan bir zamanda Resûlullah’a gelince, Hz.

Peygamber (saiiaUahg aleyhi meltem) onu karlayp: "Ey Cibril! Renginin deimi
olduunu görüyorum" deyince, Cibril öyle cevap verdi: "Sana geldiim u
saatte Allah, Cehennem körüklerine üflenmesini emretmitir." Hz.

Peygamber (uHaiiahu aleyhi »«elam): "Ey Cibril! Bana cehennemin vasflann anlat"

buyurunca, Cibril öyle dedi: "Allah, Cehennemi yaratt zaman yaklmasn

emretti ve Cehennem bin yl süreyle yaklp akkor haline geldi. Sonra tekrar

yaklmas emredildi ve bin yl yaklp kpkrmz oldu. Sonra tekrar yaklmas

emredildi ve bin yl yaklp simsiyah oldu. Cehennem zifiri karanlk bir

haldedir. Ne yalaz, ne de koru hiç sönmez. Seni hak peygamber olarak

gönderen Allah' a yemin ederim ki, eer Cehennemden ine ucu kadar bir

delik açlsa, tüm dünya halk son ferdine vanncaya kadar delikten szacak

hararetin etkisi ile yanp kül olurdu. Seni hak peygamber olarak gönderen

Allah'a yemin ederim ki, eer Cehennemliklere giydirilen elbiselerden biri yer

ile gök arasna aslsa bu elbisenin yayaca yüksek hararetin etkisi ile tüm

dünya halk ölüverirdi. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah' a yemin

ederim ki, Cehennem bekçilerinden biri dünya halkna baksa, çirkinliinden

ve kötü kokusundan dolay tüm dünya halk ölürdü. Seni hak peygamber

olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Allah'n Kitab'nda bildirdii

Cehennem zincirinden bir tanesi, bir dan tepesine konsa koca da yedi kat

yerin dibine kadar eriyiverirdi." Resûlullah (saiisiiahu aleyni vesilem): "Yeter anlattn

’ Fbn Hazm, el-MuhallS'da (8/141) der ki: "Maymun ve domuz haricinde, meshedilme

hakknda gelen bütün rivayetler batl ve yalandr." bnu'l-Cevzî'nin, uydurma hadislere

dair eseri el-Mevduat' una (1/185, 186) bakn.
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ey Cibril!" deyip alamakta olan Cibril’e bakt ve: "Ey Cibril! Allah katndaki

mevkiine ramen sende mi alyorsun
?"

diye sordu. Cibril: “Neden

alamayaym? Kim bilir belki ben, Allah'n ilminde imdiki durumumdan baka

bir durumda olurum. Kimbilir benimde bama blis’in bana gelen eyler

gelebilir. Zira (balangçta) o da meleklerdendi. Kimbilir Harut ile Marut'un

urad akbete ben de urayabilirim" deyince Hz. Peygamber (nUttu aleyh,

«ailem) de Cibril ile beraber alad ve: “Ey Muhammed ve ey Cebrail! Allah

kendine asi gelmekten sizi emin kld" diye seslenilinceye kadar alamaya

devam ettiler.'

bn Cerlr, Haan ve Katâde'nin öyle dediini bildirin "Hârût ve Mârût

insanlara sihir öretiyorlard. Onlara: "Biz sadece imtihan ediyoruz, sakn

inkâr etme"2 demedikçe hiç kimseye sihir öretmemeleri emredildi."

3

bn Çerimin bildirdiine göre Katâde, âyete geçen (ali*)'’ kelimesinin

imtihan manasnda olduunu söyledi. 5

Bezzâr ve Hâkim bildiriyor: Abdullah b. Mes'ûd der ki: "Kâhine veya

sihirbaza gidip onun dediini tasdik eden, Hz. Muhammed’e indirileni inkar

etmi demektir."
6

Bezzâr, mrân b. Husayn'dan, Resûlullah'n (tallaflahu aleyhi reselim) öyle

buyurduunu nakleden "(Bir eyi) uursuzluk sayan veya kendisi için

uursuzluk saydran, kehânette bulunan veya kendisi için kehânette

bulunduran, büyü yapan veya yaptran bizden deildir. Kim, bir kâhine gider

de (ona bir eyi sorar) söylediini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni

(Kur'an) inkâr etmi olur." 7

1

Taberânî (2583). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (10/387) der ki; "Ravilerden Selâm et-

Tavîl'in zayflnda icma vardr."
1 Bakara Sur. 102
3 bn Cerîr (2/355).

* Bakara Sur. 102

5 bn Cerîr (2/357).
6
Bezzâr (1873, 1931) ve ha (1/8). Hadisi Ebû Hureyre'den merfu olarak nakledip

sahih olduunu söyledi. Heysemî, Mecmau'z-Zeuâid'de (5/118) der ki: "Hubeyre b.

Yureym dndaki ravileri SaMfi'in ravileridir O da güvenilirdir." Elbânî, âyetu'l-

Merâm' a (290) bakn.
7
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3044). Heysemî, Mecmau'z-Zeuâid'de (5/117) der ki: "shâk b.

er-Rabî dndaki ravileri Sahîh'in ravileridir. O da güvenilirdir." Elbânî, âyetu'l-

Merâm'da (289) hadisin hasen olduunu söyledi.
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Abdürrezzâk, Safvân b. Süleym'den Resûlullah'n (taiiaiiahu aleyhi ««eM öyle

buyurduunu nakleder: "Az olsun, çok olsun sihirden bir ey örenenin sonu

yüce Allah ile irtibatn kesmi olur."'

Abd b. Humeyd ve Ibn Cerîriin bildirdiine göre Katâde, "...Halbuki bu

ikisinden, koca ile kansntn arasn ayracak eyler öreniyorlard..."

1

âyetinin manasn açklarken öyle dedi: "Kadn, kocasnn kendisinden

bakasyla ilikiye girmesini engelleyecek ve kan kocann birbirinden nefret

etmesini salayacak sihirler yapyorlard .”3

bn Cerîr bildirir: Süfyân, (4i J|)

4 sözünden kastedilenin, Allah'n takdir

etmesi olduunu söyledi.

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildiriyor Katâde IÜ3)
5 sözünü

açklarken öyle dedi: "Kitab ehli, Allah’n kitabnda ve kendilerinden alnan

sözde sihirbazn, kyamet günü Allah katnda hiçbir nasibinin olmadn
biliyorlard."

6

Müslim, Câbir b. Abdillah'tan, Hz. Peygamberim {sailafahu aleyhi vasaDem) öyle

buyurduunu nakleden
"
eytan tahtm suya koyar ve ordularm insanlarn

arasna salar. Bunlarn ona derece itibariyle en yakn olan, en büyük fitne

çkarandr. Bunlardan biri gelerek: «Falan kiiyi u eyleri söylemedim

brakmadm» deyince, blis: «Vallahi, sen hiçbir ey yapmamsn» der. Bir

bakas gelip: «Musallat olduum kiiyi hanmndan ayrmadan brakmadm »

deyince, iblis onu kendisine yaklatrr has adamlarndan sayar ve: «Sen ne

iyisin » der.
"7

Ebu’l-Ferec el-lsbehânî, el-Eânî*de, Amr b. Dînâridan bildirir: Haan b. Ali

b. EbîTâlib, Zerîh Ebî Kays'a öyle dedi: "Neden Kays ile Lubeyy'i birbirinden

ayrdn? Ömer b. el-Hattâb'n: «Koca ile hanmna birbirinden ayrmakla.

1
Bezzâr (1873, 1931) ve Hâkim (1/8) Ebû Hureyre'den merfu olarak. Heysem,

Mecmau ’z-Zevâid’de (5/118) der ki: "Hubeyre b Yureym dndaki ravileri So/îh'in

ravileridir. O da güvenilirdir. Elbânî, âyetu'l-Mcrâm'a (290) bakn.
1 Bakara Sur. 102

3 bn Cerîr (2/359, 360).

A Bakara Sur. 102
5 Bakara Sur. 102
6 bn Cerîr (2/363).

7 Müslim 2813 (67).



Âyet: 102 • Hamt ve Mârut; Sihir 429

onlann üzerinde klçla yürümek arasnda fark görmem» dediini duymadn

m?”’

bn Mâce, Ebû Ruhm’den, ResûluIIah’n (saiBilshuaieyti vesaiiem) öyle buyurduunu

nakleder: "Evlenme ii için iki kii arasnda arac olmak, en faziletli arac-

lklardandr."

1

bn Cerîr, bn Abbâs’n, âyette geçen kelimesinin, azk manasnda

olduunu bildirir/

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, (J&-)
5 kelimesinin, nasib

manasnda olduunu söyledi.
6

et-Tastî, Mesâil'de, bn Abbâs'tan bildirir: Nâfi b. el-Ezrak, kendisine,

(j&-)
7 kelimesinin manasn sorunca, bn Abbâs: "Nasib demektir" cevabn

*

verdi. Nâfi: “Araplar bu kelimeyi kullanr myd?” diye sorunca ise bn Abbâs:

"Evet, Yoksa Ümeye b. Ebi's-Salt'n:

Onlar Veyl'de çarp dururlar ama hiçbir nasipleri yoktur

Ancak katrandan gömlek ve zrhlan vardr.

dediini duymadn m?” cevabn verdi.

8

bn CenVin bildirdiine göre Mücâhid, kelimesinin, nasib

manasnda olduunu söyledi.

10

Abdiirrezzâk ve bn Cerir, Hasan(- Basri)'nin, âyette geçen (.3^)"

kelimesinin, din manasnda olduunu bildirir.’
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildirir: Süddî âyette geçen (ifû-i)
1

kelimesinin,

satmak manasnda olduunu söylemitir.
1

1

Ebu'l-Ferec (9/1 84).

I bn Mâce (1975). Elbân, es-Silsiletu'd-Datfe’de (3203) hadisin zayf olduunu söyledi.
3 Bakara Sur. 102
4 bn Cerîr (2/366).

5 Bakara Sur. 102
6 bn Ebî Hâtim 1/195 (1026).

7 Bakara Sur. 102
8
el-tkân 'da (2/81) geçtii üzere Tasti.

* Bakara Sur. 102
10 bn Cerîr (2/365).
II

Bakara Sur. 102
11
Abdiirrezzâk (1/54) ve bn Cerîr (2/366).
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"Otlar inanp, Allah'a kar gelmekten sakmsalard, Allah

katndan olan sevab daha hayrl olurdu. Keke bilselerdi!"

(BdUra Sur. 103)

ibn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: Kuriân’da

($Jj) “Eer” diye balayan her söz, o eyin hiçbir zaman olmayacan

gösterir .

3

Abdürrezzâk ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde, âyette geçen

kelimesinin manasnn sevap olduunu söylemitir.

ooîKJj >wij ljk \JJj Upij Ijjiâ n >T yj\ tfu

“Ey inananlar! Peygamber'e, «Bizi de dinle» (=râina; kötü

anlama gelebilecek söz) demeyin, «Bizi gözet» (=unzuma)
deyin ve dinleyin, inkar edenlere elem verici azab vardr."

{Bakara Sur. 1 04)

bnuTMübârek, Zühd’de, Ebû Ubeyd, Fadâil’de, Saîd b. Mansûr,

Sünen'de, Ahmed, Zühd'de, bn Ebî Hatim, Ebû Nuaym, el-Hilye'de ve

Beyhakî, uabu'l-îman’da ibn Mes’ûd’dan bildiriyor: Bir adam kendisine

gelip: “Bana tavsiyede bulun” deyince, bn Mes'ûd: “Yüce Allah'n, «Ey iman

edenler» buyruunu duyduun zaman onu dinle. Çünkü ya bir hayr

emretmekte veya bir erri yasaklamaktadr” karln verdi .
5

Abdürrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtirn

ve Ebû Nuaym, el-Hilye'de, Hayseme'den bildirir: Kuriân'da “Ey iman

’ Bakara Sur. 102
J bn Cerîr (1/367) ve bn Ebî I iltim 1/195 (1030).

3 bn Ebî Hatim 1/196 (1034).

* Bakara Sur. 1(J3

* bnu'l-Mübârek (36), Ebû Ubeyd (sh. 31), Saîd b. Mansûr (50, 848), Ahmed (sh. 158),

bn Ebî Hatim (1/196), Ebû Nuaym (1/130) ve Beyhakî (2045), Saîd b. Mansûr*un

Sünen'inin muhakkiki isnadnda ki kopukluk dolay zayf olduunu söyledi.
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edenler!" diye okuduunuz hitap ekli, Tevrat’ta: “Ey miskinler” eklinde

geçmektedir.’

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hayseme der ki:

“Kur’ân'da «Ey iman edenler!» diye okuduunuz hitap ekli, Tevrat ve

ncîl'de: “Ey miskinler” eklinde geçmektedir."

Ebû Nuaym, DelâiVde, bn Abbâs’tan bildirir: Yahudi lisan ile «Râina»,

çirkin bir küfür sözüdür. Yahudiler, gizlice bunu Resûlullah’a (siiaiiahu Bieyh veseitem)

söylüyorlard. Bu kelimeyi ashabnn da Peygamberimize açkça söylediklerini

iitince, Yahudiler de açktan söylemeye baladlar. Yahudiler bu kelimeyi Hz.

Peygamber'e (*aiwwm aleyhi ««nem) söylüyorlar ve kendi aralarnda gülüüyorlard.

Bunun üzerine Allah, “Ey inananlar! Peygamber'e, «Bizi de dinle» (râina;

kötü anlama gelebilecek söz) demeyin, «Bizi gözet» (unzurna) deyin ve

dinleyin, inkâr edenlere elem verici azab vardr”
2
âyetini indirdi.

Ebû Nuaym, DelâiVde, ibn Abbâs’n (...^tûi I5J3I3 ticij I33Ü y...)
3
âyeti

hakknda öyle dediini bildirir: (Râinâ) Sözü Yahudilerin çirkin bir küfür sözü

olduundan dolay Allah, “Bizi dinle manasnda olan (=Unzurnâ) sözünü

söylemelerini emretmitir. Bundan sonra müminler: “Râina sözünü söyleyeni

duyduunuz kiinin boynunu vurunuz” deyince, Yahudiler bu sözü

söylemekten vaz geçtiler.
4

bn Cerîr, ibn Ebî Hatim ve Taberâni bildirir: bn Abbâs (.
. y’yi ltij s

lî^Lii ...)
5 âyetiyle ilgili olarak der ki: “Yahudiler, Resûlullah'a Maiiahu aleyhi vesellem):

«Bize kulak ver» derlerdi."
6

bn Cerî ve bnu’l-Münzir, Süddî’den bildirir: Yahudilerden, Mâlik b. es-Sayf

ve Rîfâa b. Zeyd, Hz. Peygamber (saiBiahu aleyhi «esriM ile karlatklarnda onunla

konuurken: “Bize kulak ver, dinle, dinlenilmeyesi” derlerdi. Müslümanlar,

bu sözleri Ehl-i kitabn peygamberlerine hürmet ettikleri bir söz zannettiler

ve Resûlullah'a (saiBiahu aleyhi «selism) kendileri de ayn eyi söylediler. Bunun üzerine

* Abdürrezzâk (2/122), bn Ebî eybe (13/449), bn Ebî Hâtim 1/196 (1036) ve Ebû

Nuaym (4/116).
1
Bakara Sur. 104

5 Bakara Sur. 104
4 Ebû Nuaym (6).

5 Bakara Sur. 104
6 bn Cerîr (2/375- 3760 bn Ebî Hâtim 1/196 (1038) ve Taberânî (12659).
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Allah: "Ey inananlar! Peygamber'e, «Bizi de dinle» (raina; kötü anlama

gelebilecek söz) demeyin, «Bizi gözet» (unzurna) deyin ve dinleyin, inkâr

edenlere elem verici azab vardr"
1

âyetini indirdi.
2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebu's-Sahr'dan bildirir: Hz. Peygamber

(saiiElshu aleyhi reselisin) arkasn dönüp gidecei zaman, Müslümanlardan onunla ii

olan: "Bize kulak veri' derdi. Allah, Resulüne böyle denmesini istemedi ve

Müslümanlara, Hz. Peygamber’e (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) saygl olmak için: "Bzi

dinle" demelerini emrettik

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu Naym, Delâil’de, Katâde'nin (... 'J

ü^kil lîçlj...)
4

âyetiyle ilgili olarak öyle dediini bildirir: "Bu sözü alay

etmek için söylüyorlard. Allah, müminlerin, Yahudi'lerin söyledii bu sözü

Resûlullah’a (ahiMu aleyhi meiiem) söylemelerini kerih gördü."5

bn Cerîr ve Ebû Nuaym, DelâiVde bildirir. Atiyye, (•• lîsij I3J55

l^k...)
6

âyetiyle ilgili olarak der ki: Yahudi'lerden bazlar: "Bize kulak ver"

derlerdi ve onlan duyan Müslümanlardan bazlan da ayn eyi söylemeye

balaynca, Allah Yahudilerin söyledii bu sözü kerih gördü.7

bn shâk ve bn Cerîr, bn Abbâs’n, (...lîykl ijJ^j £*lj I5J31S âyetinin

manasnn, "Bize kulak ver" demek olduunu bildirir.
9

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Mücâhid’in, (...lîykji l$îs9j £*ij ijJ^ü !/...)
10

âyetinden kastedilenin, muhalif söz söylememek olduunu bildirir.
1 ’

’ Bakara Sur. 104
1 bn Cerîr (2/377- 346).

3 bnEbî Hâtim 1/197(1042).

4 Bakara Sur. 104

5 bn Cerîr (2/375).
6 Bakara Sur. 104

7 bn Cerîr (2/375).

* Bakara Sur. 104

9 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/560) ve bn Cerîr (2/374).

10
Bakara Sur. 104

’’ bn Cerîr (2/373).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: (. . ü^kii Ijijlj Hcij I5J5I3 4...)'

âyetinin manas: ''Sen bizi dinle, biz de seni dinleyelim” demeyiniz, "Bize

anlat ve açkla” deyiniz” demektir.

2

bn Cerîr, Ebu’l-Âliye'den bildiriyor: Arap mürikler birbirleriyle konuunca

"Bana kulak ver” derlerdi. Bu âyetle (Müslümanlann) böyle yapmalan (bu

ifadeyi kullanmalar) yasakland.”3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Nehhâs, Nâsih'te, Atâ’dan, (. . . l%i)

l£k ...)
4

âyetiyle ilgili öyle dediini bildirir: Râinâ, sözü, Cahiliye döneminde

Ensar’n kulland bir sözdü. Allah onlann böyle demesini yasaklad ve: “Bizi

gözet" (=unzurna) deyin ve dinleyin
" 5 buyurdu .

6

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)’nin, bu âyeti (...lc3 y ...)
7 eklinde

okuyup, "Bu söz, alay etmek maksadyla söylenen bir sözdür” dediini

bildirir .

8

bn Cerîr, Süddî’den, âyette geçen (^i^ls)
9 sözünün, "Size söyleneni

dinleyin” manasnda olduunu bildirir .

10

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, bn Abbâs'tan Resûlullah'n (sellallatu aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu nakleder: "Yüce Allah'n indirdii «Ey iman edenler» hitabyla

balayan ayetlere muhatab olanlarn hepsinin banda Ali vardr ve Ali onlann

emiridir." Ebû Nuaym der ki: "Bu hadîsi, sadece Ebû Hayseme'den merfu

olarak naklettik. Bakalan ise bunu mevkuf (yani bn Abbâs'n sözü) olarak

nakletmelerdir.
1 '

1

Bakara Sur. 104
J bn Cerîr (2/374, 383).

J bn Cerîr (2/377).

1 Bakara Sur. 104

5 Bakara Sur. 104
6 bn Cerîr (2/377) ve Nehhâs (sh. 104).

7 Bakara Sur. 104

‘ bn Ebî Hâtim 1/197 (1041) Hasan(- Basrî)'nin kraati azdr thâfu'l-Fudalâ’ya (sh.

88) bakn.
’ Bakara Sur. 104
,0 bn Cerîr (2/385).

” Ebû Nuaym (1/64).
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ûf üt c^il 'i

i

v«l Jit r? U# ÎJJ u
^ ' /

pjwj ^pLJi jj ;ij itij
f&j ^ ,*»-

"Kitap ehlinden ve Allah’a e koanlardan inkar edenler,

Rabbinizden size bir iyilik gelmesini istemezler, Allah,

rahmetini dilediine tahsis eder. Allah büyük nimet
sahibidir/' (Bakara Sur. 105)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid, âyette geçen “...Allah,

rahmetini dilediine tahsis eder..."' sözünden kastedilenin, Kur'ân ve slam

olduunu söyledi.

2

JT ü>! jî pAJ jU! I4J? j! ot ^

>.4* *

"Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldrr veya

unutturursak, onun yerine daha hayrlsn veya onun
benzerini getiririz. Allah’n her eye kadir olduunu bilmez

mSn?" (Bakara Sur. lOö)

bn Ebî Hatim, Hâkim, d-Kunâ’da, bn Adiyy ve bn Asâkir'in bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi vesaiiem) vahiy, çou zaman gece

iner, Allah'n Resulü (saiiaiishu aleyhi veseiierr), gündüz onu unuturdu. Bunun üzerine

yüce Allah: "Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldrr veya

unutturursak, onun yerine daha hayrlsn veya onun benzerini getiririz.

Allah'n her eye kadir olduunu bilmez misin?"5 âyetini indirdi/

Taberânî, bn Ömer'den bildiriyor: Ensâr'dan iki kii Resûlullah’n (ssiiaishu

aleyhi veseiiem) kendilerine örettii bir sureyi okurlard. Bir gece kalktlar, namaz

kldlar, ancak bu sûrenin bir harfini bile okuyamadlar. Sabahleyin erkenden

Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi reselleri) gelerek durumu anlattlar. Hz. Peygamber (salyam

aleyhi »esellem): "O neshedilmi veya unutturulmu ayetlerdendir. Ondan vazgeçin
"

1

Bakara Sur. 105
2 bn Ebî Hatim 1/199 (1051)

3 Bakara Sur. 106
4 bn Ebî Hatim 1/200 (1058), bn Adiyy (6/2243) ve bn Asâkir (15/336).
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buyurdu. Zührî, bu âyeti 3! 4jÎ J)jO U) (cezm dolaysyla hemzeden

ötreyi hazf ederek sükun) eklinde okurdu.”'

Buhâri, Nesâî, bnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte, Hâkim ve Beyhakî, Delâil'de,

bn Abbâs'tan, Hz. Ömer'in öyle dediini bildirir: "Kur'ân' en iyi bilenimiz

Ubey, en iyi hüküm veren Ali’dir. Buna ramen Ubey'in kraatinden bazsn

brakyoruz. Çünkü Ubey: "Hz. Peygamberden (aaiidiahu aleyhi veseiiem) duyduum

hiçbir eyi brakmam derken, yüce Allah: «Herhangi bir ayetin hükmünü

yürürlükten kaldrr veya unutturursak, onun yerine daha hayrlsn veya

onun benzerini getiririz. Allah'n her eye kadir olduunu bilmez misin?»
2

buyurmaktadr.”3

Abdürrezzâk, Saîd b. Mansûr, Ebû Dâvûd, en-Nâsih’te, bn Ebî Dâvûd, el-

Mesâhifte, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim bildiriyor:

Sa’d b. Ebî Vakkâs, bu âyeti (LL-S 3I jÎ li) "Herhangi bir ayetin

hükmünü yürürlükten kaldrr veya sen unutursan" eklinde okudu.

Kendisine: "Saîd b. el-Müseyyeb bu âyeti (k-uî 3I art u) "Herhangi bir

ayetin hükmünü yürürlükten kaldrr veya unutturursak
"4 eklinde okuyor

denilince, Sa'd: "Kur'ân, ne bnü'l-Müseyyeb’e, ne de onun sülalesine

inmemitir. Yüce Allah, (Sana Kur'ân’ Biz okutacaz ve asla

unutmayacaksn)5
,
(...Unuttuun zaman da Allah’ an ...)

6 buyurmaktadr”

karln verdi.7

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

bildiriyor: bn Abbâs, bu âyeti (...^lL> olî tiLLis jî T ^ Lâ)

eklinde okumu ve u manay vermitir: "Bir âyeti deitirdiimiz veya

’ Taberânî (13141). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (6/315) der ki: “Ravilerden

Süleyman b. Erkam metruktür."
2 Bakara Sur. 106
3 Buhar (4481, 5005), Nesâî, cl-Kübrâ (10995), Hâkim (3/305) ve Hâkim (7/155).

4 Bakara Sur. 106
5 A'Iâ Sur. 6
6 Kehf Sur. 24
7 Abdürrezzâk (1/55), Saîd b. Mansûr, (Tefsîr, 208), ibn Ebî Dâvûd (sh. 96), Nesâî, el-

Kübrâ (10996), bn Cerîr (2/392), bn Ebî Hâtim 1/200 (1095) ve Hâkim (2/521) hadisin

sahih olduunu söyledi. Sa'd'tn kraati azdr.
8
Bakara Sur. 106
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kaldrdmz zaman muhakkak sizin için daha faydal ve uygulamas daha

kolay bir âyet indiririz."

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Ömer bize hutbe

verdi ve hutbesinde bu âyeti (...iâLü £1 ^ u)
J

"...geciktirirsek"

eklinde okudu.

3

bnu'l-Enbârî, Mücâhid'in, bu âyeti (...LaUli il âlî ts) * eklinde

okuduunu bildirir.

Ebû Dâvûd, Nâsih’te Mücâhid’den bildirir: Bu âyet, Ubey'in kraatinde ( Lâ

dUî iT ja eklindedir.
6

Âdem b. Ebî yâs, Ebû Dâvûd, Nâsih'te, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta ,
Mücâhid'in, bn Mes’ûd’un arkadalarndan

öyle dediini bildirin bn Mes'ûd bu âyeti, (... lillî 3I £T ,>» li)

7

eklinde

okumu ve: "Lafzn brakr, hükmünü deitirirsek veya nüzulünü

geciktirirsek" manasn vermitir.®

Âdem, bn Cerîr ve Beyhakî, Ubeyd b. Umeyr’in, (...liLiî LS)
9

âyetini açklarken: "Onun lafzn brakp hükümlerini deitirecek olursak

veya onu neshetmeyip hükmünü aynen brakacak olursak” anlamn

vermitir.
10

Abd b. Humeyd ve Ibm'l-Münziriin, Dahhâk'tan bildirdiine göre bu âyet,

bn Mes'ûd'un kraatinde jl j- aLJS U) eklindedir.

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvûd, Nâsih’te ve bn Cerîr bildiriyor: Katâde der ki:

"Âyetler birbirini neshederdi. Hz. Peygamber (uiiBiiahu »suBen) âyeti ve sûreleri

1 bn Cerîr (2/389, 393, 399), bn Ebî Hâtim 1/201 (1065) ve Beyhakî (386) el-Esmâ ve's-

Sifat'n muhakkikleri isnadnn zayf ve (UUü) eklindeki kraatin da az olduuna

söylemitir.
1 Bakara Sur. 106

* bn Ebî Hâtim 1/201 (1063).

4 Bakara Sur. 106
4 Bakara Sur. 106
6 Bu kraat azdr. Bahrut-Muhîte (1/343) bakn.
7 Bakara Sur. 106
8 Âdem, (Tefsir Miicâhid, sh. 211), bn Cerîr (2/390), bn Ebî Hâtim 1/199, 200 (1055,

1062) ve Beyhakî (487).

9 Bakara Sur. 106
10 Âdem, (Tefsir Mücâkid, sh. 210), bn Cerîr (2/391, 400) ve Beyhakî (487).
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okur, sonra bu âyet veya sûre neshedilince Allah onu Resûlullah'a (sailailahu aleyhi

vesellem) unuttururdu. Allah, bunu Peygamberine "Herhangi bir ayetin

hükmünü yürürlükten kaldrr veya unutturursak, onun yerine daha

hayrlsn veya onun ben2erini getiririz. Allah’n her eye kadir olduunu

bilmez misin?"

1

âyetiyle açklamtr. Neshedilen âyetin yerine inen daha

hayrlsn veya aynsn indirmesinin manas, hüküm olarak daha kolay, içinde

ruhsat olan, baz emirleri ve nehiyleri içeren âyet veya sûrenin nazil

olmasdr/

Ebû Dâvûd, Nâsih'te, bn Abbâs’tan bildirir: Allah, “Herhangi bir ayetin

hükmünü yürürlükten kaldrr veya unutturursak, onun yerine daha

hayrlsn veya onun benzerini getiririz. Allah'n her eye kadir olduunu

bilmez misin?" 3 buyurduktan sonra, "Bir ayetin yerini baka bir ayetle

deitirdiimizde, ki Allah ne indirdiini gayet iyi bilir onlar, "Sen sadece

uyduruyorsun” derler. Hayr, öyle deildir, ama onlarn çou bunu

bilmezler
"4

ve "Allah dilediini siler, dilediini brakr; Ana Kitap O'nun

katindadr"

5

buyurmutur.

Ebû Dâvûd ve bn Cerîr, Ebu’l-Âliye’den bildin'r: Yüce Allah, “Herhangi bir

ayetin hükmünü yürürlükten kaldrr veya unutturursak, onun yerine daha

hayrlsn veya onun benzerini getiririz ..."
5

âyetini, Kur’ân'da emredip

sonra hükmünü neshettii konular haknda indirmitir.

7

bn Cerîhin bildirdiine göre Hasan(- Basrî) (^-.. jl) sözü hakknda öyle

dedi: “Peygamberinize Kur'ânCdan baz âyet ve sûreler) okutuldu, sonra

unutturuldu. u an Kur'ân’da sizin okuduklannzdan neshedilen bir ey
yoktur."

8

Ebû Dâvûd, Nâsih’te, bnu'l-Münzir, bnu’l-Enbârî, el-Mesâhifte ve Ebû Zer

el-Herevî, FadâiVde, Ebû Umâme b. Sehl b. Huneyften bildirir: Bir adam gece

namaz için kalknca ezberinde olan sûreyi okuyamad. Baka birisi ayn sûreyi

1

Bakara Sur. 106
1 bn Cerîr (2/391).

3 Bakara Sur. 106
4 Nahl Sur. 101

5 Ra'd Sur. 39
6
Bakara Sur. 106

7 bn Cerîr (2/393, 400). Rabî b. Enes'in sözü olarak nakletti.

8 bn Cerîr (2/389, 391).
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okumak istedi yine okuyamad. Üçüncü kii de ayn sûreyi okumak isteyip

okuyamad ve sabah olunca Resûlullah'n (saftdiahu afe>h vesellem) yanna gidip olanlar

kendisine anlattlar. Allah'n Resûlü (»yiahu aleyhi mailem) onlara: “Bu sûre dün gece

neshedildi" buyurdu.

Ebû Dâvûd, Nâsih’te ve Beyhakî, Delâil’de baka bir kanalla Ebû

Umâme’den bildiriyor: “Ensâr'dan bir gurubun bildirdiine göre bir adam

gece namaznda bildii bir sûreyi okumak istedi, ama Besmele dnda bir ey
okuyamad. Bu kiinin arkadalar da ayn durumla karlanca sabahleyin bu

sûreyi Resûlullah'a (saltallahu aleyhi vesellem) sordular. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir

müddet onlara cevap vermedi ve sonra: "Bu sûre dün gece neshedild
“

buyurdu. Âyetin neshedilmesi sebebiyle bu sûreyi ezbere bilen herkes

unutmutu.”'

bn Sa’d, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nâsih’te, Ibn'u'd-Durays,

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Hibbân ve Beyhakî, DelâiVde, Enes'ten bildirir:

Yüce Allah, Bi'r-i Maûne'de öldürülenler hakknda ( £) iLâJ û lîl jl

lîlâjîj ü) "Kavmimize haber verin ki, Biz Rabbimize kavutuk. O bizden raz

oldu; biz de ondan raz olduk" âyetini indirdi ve bu âyetleri neshedilinceye

kadar okuduk.
1

Müslim, bn Merdûye, Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Beyhakî, DelâiVde, Ebû

Mûsa el-E'arî’den bildirir: “Uzunluk ve iddet bakmndan Tevbe Sûresine

benzettiimiz bir sûre okurduk, bu süre bana unutturuldu. Sadece aklmda

(yit! {y* jjlt «i)l yjijj v-jl/J! V] ^jl Vs Ülî Jl» jüJ3 > )

"ayet Âdemolunun iki vadi dolusu mal olsa üçüncü bir vadiyi ister,

insanolunun kann boluunu ancak toprak doldurur" âyeti kald. Yine

Müsebbihât sûrelerine benzettiimiz ve ba ksm {oisUJJi j u m ile

balayan bir sûre vard, bu sûre de bana unutturuldu. Sadece aklmda (

üLâJI L^lc jjlLa jfcSjUc-1 j y l# (J jj-iJl) “Ey iman

edenler! neden yapmadnz eyi söylersiniz. Yapmadnz eyi

’ Beyhakî (7/157).

J bn Sa'd (2/53, 54), Ahmed 19/119 (1204, 1264), 21/253 (13683), Buhâri (3064, 4088,

4090), Müslim (677, 302), bn Cerîr, Tarik'inde (2/546- 550), bn Hibbân (7263) ve Beyhakî

(3/347, 348).
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söylemeniz, sizin boynunuza ahitlik olarak yazlr ve ondan hesaba

çekilirsiniz" âyeti kald.'

Ebû Ubeyd, FadâiVde ve bn'u'd-Durays, Ebû Mûsa el-E'arî’den bildirir:

iddet yönünden Tevbe Sûresine benzeyen bir sûre nazil oldu, sonra

neshedildi. Neshedilen bu sûreden aklmda katan:
( y ,^-J

1

ji

"Allah bu dini (slam'dan) hiçbir nasibi olmayanlarla destekleyecektir"

âyetidir .

2

bn'u'd-Durays’n lafznda sûre öyledir: j ^ u ^Ji li* dil

yljUl ÜJ <oî Jjl Su lülî Ü3 JU jo.^ (Ol Jjy jl sJ5

^

j

jyü «>ij ^ ui vij "Muhakkak ki Yüce Allah bu dini, âhiretten

hiçbir nasipleri olmayan adamlarla destekleyecektir. ayet Âdemolunun

iki vadi dolusu mal olsa üçüncü bir vadiyi ister. nsanolunun karn

boluunu ancak toprak doldurur. Ancak Allah, tövbe edenin tövbesini

kabul eder. Allah, mafiret edici ve merhametlidir."

Ebû Ubeyd, Ahmed, Taberânî, M. el-Evsafta ve Beyhakî, uabu'l-

îman’da, Ebû Vâkid el-leysî'den bildirir: Resûlullah'a (saiiaiWu aleyhi meiiem) vahiy

geldii zaman yanna giderdik ve gelen vahyi bize öretirdi. Bir gün

Resûlullah'n (sallaMu. aleyhi veseiiem) yanna geldiimde öyle dedi: Yüce Allah öyle

buyurur: 6^ ü^ 1 Eni, <oi ^y J ûlSjJl .1^)3 SU-JI^ JLLI U>i El

çjlj all 4_i$Ij3 w_jIjUI y] ^3 U4UU L^J) Û3S0 J jliJI dJ "BZ

mal, namaz klmak ve zekat vermek için indirdik. ayet Âdemolunun bir

vadi dolusu mal olsayd, ikinci bir vadiyi isterdi. ayet iki vadi dolusu mal

olsa üçüncü bir vadiyi ister. nsanolunun karn boluunu ancak toprak

doldurur. Ancak Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder."’

Ebû Ubeyd, Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Taberânî, Zeyd b. Erkam'dan bildirir: Hz.

Peygamber (ssiijiishu aleyhi «senem) zamannda u âyeti okurduk: ^ jL>b ^ ö#

ejb ,js- aii ^i/ji y ^1 Yd y5 «uu "ayet

Âdemolunun iki vadi dolusu altn ve gümüü olsa üçüncü bir vadiyi ister.

1

Müslim (1050) ve Ebû Nuaym (1/257).
1 Ebû Ubeyd (sh.192).

3 Ebû Ubeyd (sh. 192), Ahmed 36/237 (21906), Taberânî (2446) ve Beyhakî (10277,

10278). Heysemî, Mecmau ’z-Zeoâd'de (7/140) der ki: "Ahmed'in ravileri, Sd/tîfr'in

ravilendir." Müsned'in muhakkikleri, isnadn zayf olduunu söylemitir.
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nsanolunun karn boluunu ancak toprak doldurur. Ancak Allah tövbe

edenin tövbesini kabul eder."
1

Ebû Ubeyd ve Ahmed bildirir: Câbir b. Abdillah der ki: u âyeti okurduk: *)

^>ji dili 4J5IJ3 w_jljrv)l VI
f

vjy»- V3 fili* 4JI VL» 3 *lU fiT öjV "ayet

Âdemolunun bir vadi dolusu mal olsa ikinci bir vadiyi ister. nsanolunun

karn boluunu ancak toprak doldurur. Ancak Allah tövbe edenin

tövbesini kabul eder."
2

Ebû Ubeyd, Buhârî ve Müslim bildiriyor: Ibn Abbâs der ki: Resûlullah'n

(saiieiiaij aiuyt veseiiem) öyle dediini duydum: "ayet Âdemolunun bir vadi dolusu

malt olsa ikinci bir vadiyi ister. nsanolunun karn boluunu ancak toprak

doldurur. Ancak Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder." bn Abbâs der ki: Bu

sözün Kur'ân'dan olup olmadn bilmiyorum .
3

Bezzâr ve bn'u’d-Durays, Bureyde'den bildiriyor Resûlullah'n (sanlar* airU

»esellem) namazda u âyeti okuduunu duydum: aJI > latj j1 *l

i_j|j Al *3^3 kjiju v jji ^3» v lijs Uji3 3J3 "ayet

Âdemolunun bir vadi dolusu altn olsa ikinci bir vadiyi ister. Kendisine

ikinci vadi verilse, bu sefer üçüncüyü ister. nsanolunun karn boluunu
ancak toprak doldurur. Ancak Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder."

4

bnu'l-Enbârî, Zir'den bildirir: Ubey b. Ka'b'n kraatinde, lob >1 foî

V) ^1 Vj 1215 ^.nTlV Jla juolj ^lacl 3)3 lÜtj Ljlî JU C-0

yb ^ 4)1 (jjij "ayet Ademoluna iki vadi dolusu verilse üçüncü bir

vadiyi ister. nsanolunun karn boluunu ancak toprak doldurur. Ancak

Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder" eklindedir.

bn’u'd-Durays, bn Abbâs'tan bildirir:u âyeti okurduk: <015 ,&ftlT ^ V

pSobl &ijj ül â* oh& "Babalarnzdan yüzçevirmeyiniz (kendinizi

bakalarna nisbet etmeyiniz) çünkü o bir küfürdür."

’ el-Feth'te (11/259) geçtii üzere Ebû Ubeyd, Ahmed 32/31 (19280) ve Taberânî (5032).

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'âe (10/243) der ki: "Ahmed, Taberânî ve Bezzâr yakn metinle

bir rivayette bulunmutur, ravileri güvenilirdir."
1 Ahmed 23/25, 31 (14647, 14665) merfu olarak, ayetin neshedildiirü bildiren lafz

olmadan. Heysemî, Mecmuu z-Zevâid'de (10/243) der ki: "Ravilerden bn Lehîa vardr. B.r

sonraki hadis onun rivayetini desteklemektedir. Dier ravileri Sahth’ln ravlleridir."

3 Ebû Ubeyd (sh. 192, 193), Buhârî (6437) ve Müslim 118, (1049).

4
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3634). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (10/244) der ki: "Ebu' -

Alâ dndaki ravileri Sahîh’in ravileridir. O da güvenilirdir."
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Abdürrezzâk, Ahmed ve bn Hibbân’n bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb

der ki: Allah, Muhammed’i hak dinle gönderdi ve onunla Kitab' indirdi.

Resûlullah’a (»yiahu aleyhi yeseifen) inen âyetlerden biri de recim âyetidir. Resûiullah

(saiieiishu aleyhi vaseiiem) zina edeni recmetti, ondan sonra biz de recmettik. (Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesBiiam) zamannda) u âyeti okurduk: f&SLT ö* l V

^i5 âli çZj JS "Babalarnzdan yüzçevirmeyiniz (kendinizi

bakalarna nisbet etmeyiniz) çünkü o bir küfürdür."’

Tayâlisî, Ebû Nuaym ve Taberânî, Ömer b. el-Hattâb'dan bildirir:

Kur'ân'dan okuduklarmz arasnda u âyet te vard: fJü yS ^ 5>

"Babalarnzdan yüzçevirmeyiniz (kendinizi bakalarna nisbet etmeyiniz)

çünkü o, bir küfürdür." Sonra Ömer, Zeyd’e: "Ey Zeyd, böyle deil mi?" diye

sorunca, Zeyd: "Evet öyledir" karln verdi.
2

bn Abdi’l-Berr, et-Temhîd’de, Adiyy, b. Adiyy b. Amîre b. Ferve'den, o da

babasndan, o da dedesi Amîre'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb, Ubey'e:

Allah'n Kitab'nda okuduklarmz arasnda,^ y6 fJöbi ^»laüi ûl "Kendinizi

babanzdan bakasna nisbet etmeniz küfürdür" ayetini okumuyor

muyduk?" deyince, Ubey: “Evet” karln verdi. Sonra Ömer: jJ*ii

^xJi ysUiJj "Çocuk, doduu yataa aittir. Zina edene ise recm vardr" diye

okumuyor muyduk?" diye sorunca, Ubey yine: "Evet okuyorduk" cevabn

verdi.3

Ebû Ubeyd, Misver b. Mahreme’den bildirir: Hz. Ömer, Abdurrahman b.

Avf'a: "Bize indirilenler arasnda, ly U5 IjjlaU- jl "lk önce cihad

ettiiniz gibi imdi de cihad ediniz" âyetini görmedin m? imdi onu

göremiyoruz” deyince, Abdurrahmân: "Bu âyet, Kur’ân'dan neshedilenler

arasndadr" karln verdi.
4

Ebû Ubeyd, bn’u'd-Durays ve bnu'l-Enbârî, el-Mesâhifte, bn Ömer’den

bildirir: "Hiçbiriniz, «Kur’ân’n hepsini örendim» demesin. Kuriân’n birçok

âyeti neshedildii halde bu kii hepsinin ne kadar olduunu nereden bilecek?

Eer diyecekse: «Kuriân'n bilinen ksmn ezberledim» desin."

’ Abdürrezzâk (9758), Ahmed 1/378, 449 (276, 391) ve bn Hibbân (413i 414) Ahmed
âkir, hadisin sahih olduunu söyledi.

1
Tayâlisî (56), Ebû Ubeyd (sh. 193) ve Mecma'da (1/97) geçtii üzere Taberânî.

3 Et-Temhîd (4/275, 276).

4 Ebû Ubeyd (sh. 193).
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bn Ebî eybe, Musannef te, bnu’l-Enbâri ve Beyhakî, Delâil’de, Abîde es-

Selmânî'den bildirir: Resûlullah (saiiaiishu aleyhi vaseitm) vefat ettii yl kendisine

arzedilen kraat, Hz. Osmân'n toplam olduu ve insanlann icma ettii

Kuriân'dr.’

bnu'l-Enbâri ve bn Ete, el-Mesâhifte, bn Sîrin’den bildirir: "Cibril, her yl

Ramazan aynda Hz. Peygamber (sMahu »teybi «seM ile mukabele okurdu.

Resûlullah (salMahu aleyhi vesBiiEm) vefat ettii yl onunla iki defa mukabele okudu.

Âlimler, elimizdeki Kur'ân’n son mukabelede okunan Kuriân olduu

görüündedir."

bnu'l-Enbâri, Ebû Zabyân’dan bildirir: bn Abbâs bize: "iki kraatten

hangisine öncelik veriyorsunuz?" diye sorunca, biz: “lk önce Abdullah'n

kraati, sonra ise bizim kraatimiz" cevabn verdik. bn Abbâs öyle dedi:

Cibril, her Ramazan Resûlullah (saiiaHahu aleyhi »eselim) ile bir defa mukabele okurdu.

Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi veseiiem) vefat edecei yl ise iki defa mukabele okudu.

Abdullah (b. Mes'ûd), son mukabeleye ahid olup deitirilen ve neshedilen

âyetleri örendi."

bnu'l-Enbâri, Mücâhid’den bildirir: bn Abbâs: “ki kraatten hangisine

öncelik veriyorsunuz?" diye sorunca, biz: “lk önce Abdullah'n kraati, sonra

ise bizim kraatimiz" cevabn verdik. bn Abbâs öyle dedi: "Cibril, her

Ramazan Resûlullah (saiiaiiahu eieyhi meltem) ile bir defa mukabele okurdu. Resûlullah

(saiieiiuhu aleyh vtseiiem) vefat edecei ytl ise iki defa mukabele okudu. Abdullah'n

kraati, son mukabelede okunan kraattir."

bnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Cibril, her Ramazar

Resûlullah (îaiiaiiahu aleyh, «senem) ile bir defa mukabele okurdu. Resûlullah (saflafahu aleyh

veseiiem) vefat edecei yl ise iki defa mukabele okudu. Benim aldm kraat son

mukabelede okunan kraattir."

bnu'l-Enbâri bildirir. bn Mes'ûd der ki: “ Eer Kur’ân'n son mukabelede

okunan eklini benden daha iyi bilen birinin olduunu bilsem ona giderdim.”

Hâkim, Semure’den bildirir: "Kuriân Resûlullah'a (seiiaiiabu aeyh. ««iten) üç defa

arzolundu. Bizim kraatimizin, Kuriân'n son arzedilen ekli olduu söylenir."
1

Ebû Cafer en-Nehhâs, Nâsih’te, Ebu’l-Bahteri’den bildirin Ali b. Ebî Tâlib,

Mescid'e girince, bir adamn insanlar korkuttuunu görüp: “Bu nedir?" diye

’ bn Ebî eybe (10/560) ve Beyhakî (7/155, 156).

1 Hâkim (2/230) Sahîh olduunu söyledi.
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sordu. "nsanlara hatrlatmada bulunan bir kii” cevab verilince, Ali: "Bu

insanlara hatrlatmada bulunmuyor. Bu kii, «Ben falan olu talanm beni iyi

tanyn» diyor” deyip adam çard ve: "Sen, nâsih ve mensuhu biliyor

musun?” diye sordu. Adam: “Hayr” cevabn verince, Ali: "Mescidimizden çk

ve bir daha onunla hatrlatmada bulunma” dedi .

1

Ebû DâvCd, en-Nâsih ve'l-Mensûh'ta ve en-Nehhâs, en-Nâsih ve'l-

Mensûh’ta, Beyhakî, Sürten’de, Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den bildirir: Hz.

Ali, kssalar anlatan bir adamn yanndan geçerken: "Sen, nasih ve mensuhu

biliyor musun?” diye sordu. Adam: "Hayr” cevabn verince, Ali: "O zaman

helak oldun ve (seni dinleyenleri) helak ettin” dedi .

2

Nehhâs ve Taberânî, Dahhâk b. Muzâhim'den bildirir: bn Abbâs, kssalar

anlatan birinin yanndan geçerken onu ayayla dürttü ve: "Sen, nâsih ve

mensuhu biliyor musun?” diye sordu. Adam: "Hayr” cevabn verince, ibn

Abbâs: "O zaman helak oldun ve (seni dinleyenleri) helak ettin" dedi .

3

Dârimî, Müsned ’de ve en-Nehhâs bildirin Huzeyfe der k: "nsanlara fetva

veren, u üç snftan birine girer: Nâsih ve mensuhu bilen kii. Hz. Ömer bu

snftandr . Hüküm vermek zorunda olan ve kendi kendine bu sorumluluu

yüklenen ahmak kii. Ben ilk iki snftan deilim. Üçüncü snftan olmay de

sevmem .”4

>*&' 0-fd jij y ^y> Jri it öjlty
fî

jî^ &y h U &
^ 4*5 Ift 4i* ly LLi». \j\lk 4» ly

*
:iri* # L> i» H i Jb \jLi>\

J

aui 4jûi jûp Uj îisrjj y \ j s^Uaîi

Uj

"Yoksa, daha önce Musa’nn sorguya çekildii gibi, siz de

1

Nehhâs (sh. 47, 48).

a Nehhâs (sh. 48, 49) ve Beyhakî (10/117).

} Nehhâs (sh50, 51) ve Taberânî (10603).

4 Dârimî (1/62) ve Nehhâs (sh. 51) lafz kendisinindir.
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peygamberinizi sorguya m çekmek istiyorsunuz? man
inkarla deitiren, üphesiz doru yoldan sapm olur.

Kitap ehlinin çou, hak kendilerine apaçk belli olduktan
sonra, içlerindeki çekememezlikten ötürü, sizi, inandktan
sonra küfre döndürmeyi isterler, Allah'n emri gelene kadar
onlar affedin, görmezden gelin. Allah muhakkak her eye
Kadirdir. Namaz kln, zekat verin, kendiniz için önden
gönderdiiniz her hayr Allah katnda bulacaksnz. Allah

yaptklarnz üphesiz görür." (Bakara Sur, 108-1 10)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: Râfi ö.

Hureymile ve Vehb b. Zeyd, Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem); "Ey Muhammedi

Bize semadan inen bir kitap getir, biz onu okuyalm veya bize nehirler aç,

sana tabî olup, tasdik edelim” deyince, Allah: "Yoksa, daha önce Musa’nn

sorguya çekildii gibi, siz de peygamberinizi sorguya m çekmek

istiyorsunuz? man inkarla deitiren, üphesiz doru yoldan sapm
olur"’ âyetini indirdi. Huyey b. Ahtab ve Ebu Vâsir b. Ahtab, Yahudi'ler n

Araplara haset edeni bakmndan en iddetlisi idiler. Allah, Peygamberini

Araplarn içinden çkarnca, bu iki kii insanlarn slam'a girmesini engellemek

için en fazla çalanlardan oldular. Bunun üzerine Allah: "Kitap ehlinin çou,

hak kendilerine apaçk belli olduktan sonra, içlerindeki çekememezlikten

ötürü, sizi, inandktan sonra küfre döndürmeyi isterler. Allah’n emri

gelene kadar onlar affedin, görmezden gelin. Allah muhakkak her eye

Kadiridir
" 3

âyetini indirdi .

3

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, Ebu’l-ÂIiye'den bildirir: Bir adam Resûlullah’a

(saiiaiiahu aleyh vesellem): "Ey Allah’n Resûlü! Bizim günahlarmzn kefareti

srailoullarnn günahlarnn kefareti gibi olsayd” deyince Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu:
"
Allah size ne verdiyse hayrd'.

srailouHarndan hirie bir hata isabet etse, a hatay ve onun kefaretini

kapsna yazlm bulurdu. Eer onun kefaretini yerine getirirse bu onun için

dünyada bir ceza olurdu. Eer kefaretini yerine getirmez ise âhirette bir ceza

olurdu. Allah, size bundan daha hayrlsn verdi. Allah: "Kim bir kötülük iler

’ Bakara Sur. 108
1 Bakara Sur. 109

3 bn ishâk { Sîretu bn Hiâm 1/548), bn Cerîr (2/409) ve bn Ebî Hâtim 1/202 (1074).
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veya nefsine zulmederse..."' buyurdu. Be vakit namaz
,

namaz

arasndakiîere, Cuma
,

gelecek cumaya kadar olacaklara kefarettir." Bunun

üzerine: “Kitap ehlinin çou, hak kendilerine apaçk belli olduktan sonra,

içlerindeki çekememezlikten ötürü, sizi, inandktan sonra küfre

döndürmeyi isterler. Allah'n emri gelene kadar onlar affedin, görmezden

gelin. Allah muhakkak her eye Kadiridir"* âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Süddî'den bildiriyor. “Araplar,

Resûlullah'a(ssi Biehaljtyhi»!sei!Ei7i) Allah' kendilerine göstermesini isteyince bu âyet

nazil oldu .

1 ’4

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr bildirir: Katâde, “Kitap ehlinin çou, hak

kendilerine apaçk belli olduktan sonra, içlerindeki çekememezlikten

ötürü, sizi, inandktan sonra küfre döndürmeyi isterler. Allah'n emri

gelene kadar onlar affedin, görmezden gelin. Allah muhakkak her eye

Kadiridir
"5 âyeti hakknda öyle dedi: "Hz. Musa’dan istenen ey,

srailofullarnn: «Bize Allah’ göster» demeleridir.”
6

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

bildirir: Kurey, Hz. Peygamber’den (ssiiaiiahu aiayhi «seiiemi Safa tepesini altn

yapmasn isteyince, Resûlullah (sallaiiaiu aleyhi veseiiem): "Tamam, bu size

srailoullarna inen sofra gibi olur. Eer altn yapld halde inkârnza devam

ederseniz, Allah'n, Yahudilere dedii gibi «Âlemlerden hiçbir kimseye

yapmayaca azapla»7
sizi cezalandrr" buyurdu. Bunun üzerine teklifi

yapanlar ondan vazgeçtiler ve Allah: “Kitap ehlinin çou, hak kendilerine

apaçk belli olduktan sonra, içlerindeki çekememezlikten ötürü, sizi,

inandktan sonra küfre döndürmeyi isterler. Allah'n emri gelene kadar

onlar affedin, görmezden gelin. Allah muhakkak her eye Kadiridir
"9

âyetini indirdi, israiloullar, Hz. Musa’dan, kendilerine Allah’ apaçk

göstermesini istemilerdi.
9

' Nisa Sur. 110
2
Bakara Sur. 1Ü9

3 bn Cerîr (2/411) ve bn Ebî Hâtim 1/203 (1076).
9 bn Cerîr (2/409, 410) ve bn Ebî Hâtim 1/203 (1077).

* Bakara Sur. 109
6 bn Cerîr (2/409).

; Mâide Sur. 11

5

8 Bakara Sur. 109

9 bn Cerîr (2/410) ve tbn Ebî Hâtim 1/203 (1075).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, "...man inkarla deitiren ..."
1

âyetini açklarken, "mandan kast, rahatlk, inkardan kast ise zorluktur”

demitir.

2

bn Ebî Hatim bildiriyor: Süddî, (j-Jj ;^. jJ> jj& ...)
3 âyetini açklarken

"Doru yoldan sapmtr" dedi .
4

Ebû Dâvûd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, DelâiVde, Ka'b b.

Mâlik’ten bildiriyor: Mürikler ve Medineli Yahudiler, Hz. Peygamber (saiiaühu

aleyhi «sciiem) hicret ettiinde ona ve ashabna çok eziyet ediyordu. Allah'n ona

ve ashabna bu eziyete sabretmelerini ve onlar afetmelerini emretti. Allah «;u

âyetleri onlar hakknda indirmitir: "And olsun ki mallarnz ve canlarnzla

snanacaksnz; hiç üphesiz, sizden önce Kitap verilenlerden ve Allah'a e
koanlardan çok üzücü sözler iiteceksiniz. Sabreder ve Allah’a kar
gelmekten saknrsanz bilin ki, bu üzerinde sebat edilecek ilerdendir.

"5

"Kitap ehlinin çou, hak kendilerine apaçk belli olduktan sonra, içlerindeki

çekememezlikten ötürü, sizi, inandktan sonra küfre döndürmeyi isterler.

Allah'n emri gelene kadar onlar affedin, görmezden gelin. Allah

muhakkak her eye Kadir'dir."
6

Buhârî, Müslim, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Beyhakî, Delâil’de, Usâme b.

Zeyd’den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiyish aleyhi vesellem) ve sahabe, Allah’n

emrettii üzere mürikleri affediyor ve eziyetlere sabrediyorlard. Yüce Allah:

"And olsun ki mallarnz ve canlannzla snanacaksnz; hiç üphesiz, sizden

önce Kitap verilenlerden ve Allah'a e koanlardan çok üzücü sözler

iiteceksiniz. Sabreder ve Allah'a kar gelmekten saknrsanz bilin ki, bu

üzerinde sebat edilecek ilerdendir."7 "Kitap ehlinin çou, hak kendilerine

apaçk belli olduktan sonra, içlerindeki çekememezlikten ötürü, sizi,

inandktan sonra küfre döndürmeyi isterler. Allah'n emri gelene kadar

onlar affedin, görmezden gelin. Allah muhakkak her eye Kadir'dir
"8

’ Bakara Sur. 108
1 bn Cerîr (2/414,415).

} Bakara Sur. 108

* bn Ebî Hâtim 1/204 (1080).

s Âl -i mrân Sur. 186
6
Bakara Sur. 1U9, Ebû Dâvûd (3000), bn Ebi Hâtim 1/204 (1083) ve Beyhakî (3/197).

Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvûd (2593).

7
Âl-i imrân Sur. 186

8
Bakara Sur. 109
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âyetlerini indirdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veteiienü, kendisine sava için izin

verilinceye kadar, müriklerin bu ezasna aldr etmedi. Sava izni verildikten

Allah, sonra Kurey ileri gelenlerinden birçounu öldürdü.’

Abdürrezzâk ve fbn Cerir, Zührî ve Katâde’den bildirir: "Kitap ehlinin

çou..."
1
âyetinde kastedilen kii, Ka’b b. el-Eref’tir.3

Ibn Cerîriin bildirdiine göre Rabt b. Enes, "Kitap ehlinin çou, hak

kendilerine apaçk belli olduktan sonra, içlerindeki çekememezlikten

ötürü, sizi, inandktan sonra küfre döndürmeyi isterler..."
4 âyetinin manasn

açklarken öyle dedi: "çlerinde olan kskançlktan dolay, Resûlullah'n Maiiahu

aleyhi vEsellem) hak Peygamber olduu açkça belli olmasna ramen inkar ettiler."
5

Abd b. Humeyd ve bn Cerir bildiriyor: Katâde, "...hak kendilerine apaçk

belli olduktan sonra, içlerindeki çekememezlikten ötürü, sizi, inandktan

sonra küfre döndürmeyi isterler. Allah'n emri gelene kadar onlar affedin,

görmezden gelin. Allah muhakkak her eye Kadiridir"
6
âyetinin manasn

açklarken öyle dedi: Resûlullah'n isBiiaiiahu aleyh» reniM hak Peygamber olduu,

Tevrat ve ncirde açkça yazlmasna, Allah'n onun vasflann bildirip

Peygamber olacan haber vermesine, Muhammed'in bildirmi olduu

Allah'n dininin slam olduunu bilmelerine ramen kskançlklanndan dolay

inkar ettiler. Allah, Peygamberine Allah’n emri gelinceye kadar, onian

affetmesini ve görmezlikten gelmesini emretmitir. Daha sonra Allah, Tevbe

Sûresinde, "Kitap verilenlerden, Allah'a, âhiret gününe inanmayan, Allah'n

ve Peygamberinin haram kldn haram saymayan, hak dinini din

edinmeyenlerle, boyunlarn büküp kendi elleriyle cizye verene kadar

savan" 7
âyetini indirerek, Bakara Sûresinin 109. Âyetini neshetti. Kitab ehli

’ Buhârî (4566), Müslim (1798), bn Ebî Hatim 3/834 (4618), Taberânî (389) ve Bcyhakî

(2/576- 578).
J

Bakara Sur. 109
5 Abdürrezzâk (1/55) ve bn Cerir (2/419). Abdürrezzâk bu sözü sadece Zührî'den

bildirmitir.

* Bakara Sur. 1U9
5 bn Cerir (2/421, 422).

6 Bakara Sur. 109
7 Tevbe Sur. 29
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Müslüman oluncaya veya cizye vermeyi kabul edinceye kadar onlarla

savalmasn emretti.'

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil'de bildirir: bn

Abbâs "...Allah'n emri gelene kadar onlar affedin, görmezden gelin. Allah

muhakkak her eye Kadir'dir"
2
ve "...puta tapanlara aldr etme" 1

âyetiyle

ilgili olarak öyle dedi: Bunlara benzeyen ve mürikleri affetmekten

bahseden âyetler: "Kitap verilenlerden, Allah'a, âhiret gününe inanmayan,

Allah'n ve Peygamberinin haram kldn haram saymayan, hak dinini din

edinmeyenlerle, boyunlarn büküp kendi elleriyle cizye verene kadar

savan"4 ve "...puta tapanlar bulduunuz yerde öldürün ..."5 âyetiyle

neshedilmitir .

6

bn Cerîr ve en-Nehhâs, en-Nâsih’te, Süddî'den bildiriyor: "...Allah’n emri

gelene kadar onlar affedin, görmezden gelin..."
7 âyeti, "Kitap

verilenlerden, Allaha, âhiret gününe inanmayan, Allah'n ve

Peygamberinin haram kldn haram saymayan, hak dinini din

edinmeyenlerle, boyunlarn büküp kendi elleriyle cizye verene kadar

savan" 6
âyetiyle neshedilmitir.

9

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "... kendiniz için önden

gönderdiiniz her hayr Allah katnda bulacaksnz..."
10
âyetinde kastedilen

hayrn, dünyadaki hayrl ameller olduunu söyledi.”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bildiriyor. Ebu'l-Âliye, "...Allah katnda

bulacaksnz..."'
2
âyetinde kastedilen, Allah katnda sevabn bulmaktr,

dedi .

1

’ bn Cerîr (2/422, 424).

1
Bakara Sur. 109

J Hicr Sur. 94
4 Tevbe Sur. 29
5 Tevbe Sur. 5
6 bn Cerîr (2/424), bn Ebî Hâtim 1/206 (1089) ve Beyhakî (2/582).

7 Bakara Sur. 109
8 Tevbe Sur. 29
9 bn Cerîr (2/425) ve en-Nehhâs (sh. 106).

” Bakara Sur. 110

” ibn Ebî Hâtim 1/206(1091).

” Bakara Sur. 110
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lj3U Ji pijUÎ ilL; J.jU jî li> ilsrp HJ $Ji ^ ijJUj

i>pt Î >J 4 pp jJLit p Jü * p* öl ^Uj
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“Yahudi veya Hristiyan olmayan kimse elbette Cennete

girmeyecek, dediler; bu onlann kuruntulardr. De ki:

«Sözünüz doru ise delillerinizi getirin.» Hayr, öyle deil;

iyilik yaparak kendini Allah a veren kimsenin ecri, Rabbi'nin

katindadr. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.''

(Bakara Sur. 111, 112)

bn EM Hâtim, Ebu'l-Âliye'den, «Yahudi veya Hristiyan olmayan kimse

elbette Cennete girmeyecek» dediler; bu, onlarn kuruntulardr. De ki:

"Sözünüz doru ise delillerinizi getirin.» Hayr, öyle deil; iyilik yaparak

kendini Allah'a veren kimsenin ecri Rabbi'nin katindadr. Onlara korku

yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir"
3
âyetini açklarken öyle dediini bildiriyor:

Yahudiler: “Sadece Yahudi olanlar cenete girecek” Hristiyanlar da: “Sadece

Hristiyan olanlar Cennete girecek” dediler. Bu, onlarn Allah'a haksz yere

isnâd ettikleri kuruntulardr. Eer doru söylüyorlarsa, onlardan delilerini

getirmelerini söyle. Hâlbuki Cennete sadece samimiyetle Allah'a teslim

olanlar girecektir.”3

bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid, âyette geçen burhandan kastn

delil olduunu söyledi .

4

bn Ebî Hâtim bildiriyor: Saîd b. Cübeyr, “Hayr, öyle deil; iyilik yaparak

kendini Allah'a veren kimsenin ecri, Rabbi'nin katindadr. Onlara korku

yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir"5 âyetinde kendini Allah'a vermekten

kastn, dininde samimi olmak olduunu söyledi .

6

’ bn Cerîr (2/426) ve bn Ebî Hâtim 1/207 (1092). Bu rivayet, bn Cerîr'de Rabî'in sözü

olarak geçmektedir.
J
Bakara Sur. 111, 112

J ibn Ebî Hâtim 1/207, 208 (1094- 1096, 1098, 1099).
4 bn Cerîr (2/430).

5 Bakara Sur. 112
6 bn Ebî Hâtim 1/208 (1100).
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c^J ^UÜI cJliJ r^ JU ^jUH vi_d Sjjdl cJllîj

^Jî J, Û^JÜÜ N ÖJI jli dJUlfT OliSÜl üjk j^j f(jr Ju.

ÜJJ>»«J <- I jjls" U
;
l 0L2JI ^jj Ü)li

"Yahudiler «Hristiyanlar bir temel üzerinde deil» dediler,

Hristiyanlar da «Yahudiler bir temel üzerinde deil»
dediler; oysa onlar kitaplarn da okuyorlar. Bilgisizler de
tpk onlarn söylediklerini söylemitir. Allah, kyamet günü,
anlamazla dütükleri eylerde onlarn arasnda hüküm

verecektir." (BaW« Sur. 113)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildiriyor: Necrân

Hristiyanlar Resûlullah 'a (saiiaiiahu aie^i vEaeiiem) gelince Yahudi hahamlar da geldiler

ve Resûlullah'n (salbllahu aleyhi «selim) huzurunda tarttlar. Râfi b. Hureymile: “Siz

bir eye sahip deilsiniz" deyip Hz. sa’y ve nciri inkar etti. Necranllardan

bir kii de Yahudilere: “Siz bir eye sahip deilsiniz” deyip Hz. Musa’nn

peygamberliini ve Tevrat’ inkar etti. Bunun üzerine Allah: "Yahudiler

«Hristiyanlar bir temel üzerinde deil» dediler, Hristiyanlar da «Yahudiler

bir temel üzerinde deil» dediler; oysa onlar kitaplarn da okuyorlar..

âyetini indirdi. Yani iki tarafta inkar ettii eyi elindeki kitabn tasdik ettiini

biliyor."’

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye, "Yahudiler «Hristiyanlar bir

temel üzerinde deil» dediler, Hristiyanlar da «Yahudiler bir temel

üzerinde deil» dediler; oysa onlar kitaplarn da okuyorlar..."
9 âyetince

kastedilenlerin, Hz. Peygamber [saiBlahu aWi »eselM zamanndaki kitap ehli

olduunu söyledi .

4

Abd b. Humeyd ve bn Cerir’in bildirdiine göre Katâde, "Yahudiler

«Hristiyanlar bir temel üzerinde deil» dediler, Hristiyanlar da "Yahudiler

’ Balcara Sur. 113
2

ibn shâk (Sîrctu bn Uijânt 1/549), bn Cerîr (2/434, 435) ve bn Ebî Hâtim 1/2C8

(1103).

3 Bakara Sur. 113
4 bn Ebî Hâtim 1/209 (1105).
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bir temel üzerinde deil” dediler; oysa onlar kitaplarn da okuyorlar..."
1

âyetiyle ilgili olarak öyle dedi: lk Hristiyanlar (ortak) bir ey üzereydiler ama

sonralar bidatler çkarp tefrikaya dütüler. lk Yahudi'ler de (ortak) bir ey
üzereydiler, ama onlarda sonralar bidatler çkarp tefrikaya dütüler.

3

bn Cerîr bildiriyor: bn Cüreyc der ki: Atâ’ya: "Âyette bahsedilen bilgisizler

kimlerdir?" diye sorduumda, "Yahudi ve Hristiyanlardan önceki

topluluklar" cevabn verdi.3

bn CenVin bildirdiine göre Süddî, âyette geçen bilgisizlerin:

"Muhammed (ortak) bir ey üzere deildir" diyen (mürik) Araplar olduunu

söyledi.4

tyj*- iJ L
jf'Ü l {yj

J ri>3 Cjrr U& J> ^ Ujiii: jî^ tâ u

"Allah’n mescidlerinde O nun isminin anlmasn yasak
eden ve oralann yklmasna çalan kimseden daha zalim

kim vardr? Onlarn oralara korkmadan girememeleri

gerekir. Dünyada rezillik onlaradr, âhirette büyük azab da
onlaradir." (Bakara Sur. I 14)

bn shâk ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Kurey,

Resûlullah’n{s3iiaiiahu aleyhi *es*iem), Kabe’nin yannda namaz klmasn engelleyince,

Allah: "Allah’n mescidlerinde O'nun isminin anlmasn yasak eden ve

oralarn yklmasna çalan kimseden daha zalim kim vardr? Onlarn

oralara korkmadan girememeleri gerekir. Dünyada rezillik onlaradr,

âhirette büyük azab da onlaradr"5 âyetini indirdi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Abbâs, "Allah'n mescidlerinde

O'nun isminin anlmasn yasak eden ve oralarn yklmasna çalan

’ Bakara Sur. 113
2
ibn Cerîr (2/437).

5 bn Cerîr (2/438).

4 bn Cerîr (2/439).

5 bn Ebî Hâtim 1/210 (1110) bn îshâk tarikiyle.
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kimseden daha zalim kim vardr? Onlann oralara korkmadan girememeleri

gerekir. Dünyada rezillik onlaradr, âhirette büyük azab da onlaradr
"1

âyetinde kastedilenlerin Hristiyanlar olduunu söyledi .

2

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid, "Allah'n

mescidlerinde O'nun isminin anlmasn yasak eden ve oralarn yklmasna

çalan kimseden daha zalim kim vardr? Onlarn oralara korkmadan

girememeleri gerekir. Dünyada rezillik onlaradr, âhirette büyük azab da

onlaradr"3 âyetinde kastedilenlerin, Beytu’l-Makdis’e pislik atp halkn ibadet

etmesine engel olan Hristiyanlar olduunu söyledi .

4

ibn Çerimin bildirdiine göre Süddî, "Allah'n mescidlerinde O’nun

isminin anlmasn yasak eden ve oralarn yklmasna çalan kimseden

daha zalim kim vardr? Onlarn oralara korkmadan girememeleri gerekir.

Dünyada rezillik onlaradr, âhirette büyük azab da onlaradr
"5 âyetinin

manasn açklarken öyle dedi: "Âyette kastedilenler BizanslIlardr. Onlar,

Beytu'l-Makdis’i harab etmek isteyen Buhtanassar ordusuna yardm

etmilerdir. Bugün yeryüzünde hiçbir Hristiyan, öldürülme korkusu

yaamadan veya cizye vermeden Beytu’l-Makdis’e giremez. Bunlarn

dünyada rezil olmalar ise, Mehdi gönderilip Kostantiniyye fethedilecei

zaman onlan öldürmesidir."
6

Abd b. Humeyd ve bn Cerir’in bildirdiine göre Katâde der ki: "Âyetle

kastedilenler, Allah’n düman olan BizanslIlardr. Yahudilere duyduklar kin,

onlar Babilli ateperest Buhtnassar'a Beytü'l Makdis'i ykmas için yardmc

olacak noktaya kadar götürdü ." 7

bn Ebî Hatim, Ka'b’dan bildiriyor: "Hristiyanlar Beytu'l-Makdis’i e e

geçirince yaktlar. Allah, Hz. Muhammed'i (soiiaiishu aleyhi veseM gönderince,

kendisine: "Allah'n mescidlerinde O'nun isminin anlmasn yasak eden ve

oralarn yklmasna çalan kimseden daha zalim kim vardr? Onlarn

oralara korkmadan girememeleri gerekir. Dünyada rezillik onlaradr,

’ bn Ebî Hatim 1/210 (1110) bn shâk tarikiyle.

2 bn Cerîr (2/442) ve bn Ebî Hatim 1/210 (1111).

3 bn Ebî Hatim 1/210 (1110) bn shâk tarikiyle.

4 bn Cerir (2/442).

5 bn Ebî Hatim 1/210 (1110) bn shâk tarikiyle.

6 bn Cerir (2/443, 447, 448).

7 bn Cerir (2/443).
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âhirette büyük azab da onlaradr"

1

âyetini indirdi. u an yeryüzünde, Beytu'l-

Makdis'e korkmadan girebilen Hristiyan yoktur.”
5

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd, âyet hakknda öyle dedi: “Âyette

kastedilenler, Hudeybiye günü Resûlullah'n (sbIIbIIsHu aleyh vaseiian) Kâbe’yi ziyaret

etmesini engelleyen müriklerdir.” 3

bn Ebî eybe, Ebû Sâlih’ten bildiriyor: “Mürikler korkmadan Mescid-i

Haram'a giremezler.”
4

Abdürrezzâk ve bn CerVin bildirdiine göre Katâde, “...Dünyada rezillik

onlaradr, âhirette büyük azab da onlaradr"* âyetini açklarken öyle dedi:

“Dünyadaki rezillikleri, alçalm olarak cizye vermeleridir.”

Ahmed ve Buhârî, TanT'te, Busr b. Ertea’dan bildirir: Hz. Peygamber

(uiiaiiatu ieyhi mriiem): '‘Allahm! Bütün ilerde sonumuzu hayr eyle. Dünya

rezilliinden ve âhiret azabndan koru" diye dua ederdi.
6

^ £-1j fa b\ fa fi
1 Uliti 4»yOJ!j <jj±+\ d)j

"Dou da, bat da Allah'ndr, nereye dönerseniz Allahn
yönü orasdr. Dorusu Allah her yeri kaplar ve her eyi

bilir." (Bakara Sur. 115)

Ebû Ubeyd, en-Nâsih ve’l-Mensûh't.3, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim

ve Beyhakî, Sünnî'de, bn Abbâs'tan bildiriyor: Kur'ân'da ilk neshedilen âyet,

kble ile ilgilidir. Allah: "Dou da, bat da Allah'ndr, nereye dönerseniz

Allah'n yönü orasdr. Dorusu Allah her yeri kaplar ve her eyi bilir
" 7

âyeti

inince Resûlullah (sdldiuhu deyin vesellem) Beytu'l-Makdis’e doru yönelerek namaz

klmaya balad. Sonra Allah onun Beytu'l-Atîk'e yönelerek namaz klmasn

emredip "Her nereden yola çkarsan, yüzünü Mescid-i Haram semtine çevir,

1 bn Ebî Hatim 1/210 (1110) bn shâk tarikiyle.

J bn Ebî Hatim 1/210(1115).

3 bn Cerir (2/444) Buna benzer bir rivayeti uzun olarak.

« bn Ebî eybe {21527).

5 bn Ebî Hatim 1/210 (1110) bn shâk tarikiyle.

* Ahmed 29/171 (17628), Buhâri, M. el-Kebir (1/30, 2/123) ve M. es-Sair (1/316).

Müsned'in muhakkikleri, Eyyûb b. Meysere dndaki ravilermi güvenilir bulunduunu
söyledi.

1 Bakara Sur. 115
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üphesiz bu, Rabbinden bir haktr. Allah, yaptklarnzdan gafil deildir.

Her nereden çkarsan, yüzünü Mescid i Haram semtine çevir. nsanlarn

zulmedenlerinden bakalarnn size kar gösterecekleri bir hüccet

olmamas için, her nerede olursanz, yüzlerinizi orann semtine çevirin, bu

hususta onlardan korkmayn. Benden korkun da size olan nimetimi

tamamlayaym. Böylece doru yolu bulursunuz"' âyetini indirerek önceki

âyeti neshetti .

2

bnu’l-Münzir, bn Mes’ûd ve sahabeden bazlanndan, "Dou da, bat da

Allah’ndr, nereye dönerseniz Allah’n yönü orasdr. Dorusu Allah her

yeri kaplar ve her eyi bilir
"3 âyeti hakknda öyle dediini bildirir: “nsanlar,

Beytu’l-Makdis’e yönelerek namaz klyordu. Hz. Peygamber (Baiuiohu aleyhi veseiiem)

Medine’ye gelince on sekiz ay Beytu'l-Makdis’e yönelerek namaz kld. Hz.

Peygamber (sdigiiaJuBEyhiYEseiBin) namaz klarken (Kabe’ye yönelerek namaz klmay

isteyip Allah’a yalvaryor ve) göe bakyordu. Resûlullah'n (saiisiiehu aleyhi veseiem)

hicretinden on sekiz ay sonra bu âyet neshedilip, Kâbe’ye yönelerek namaz

klmas emredildi.”

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, en-Nehhâs, en-Nâsih’te, Taberânî ve Beyhakî, Sünen 'de bn

Ömer'den bildiriyor: Resulullah (saliaMu «iyhi veseilem) nafile namazlann bineinin

üzerindeyken yüzü hangi tarafa olursa olsun namaz klard. Sonra bn Ömer:

"Dou da, bat da Allah’ndr, nereye dönerseniz Allah’n vechi orasdr.

Dorusu Allah her yeri kaplar ve her eyi bilir
"4

âyetini okuyup: “Bu âyet,

ite bu konuda nazil olmutur” dedi .

5

Buhârî ve Beyhakî, Câbir b. Abdillah’tan öyle dediini bildirir:

“Resûlullah'n (saiiaiiaSu aleyhi veseiiem), Enmâr gazvesinde bineinin üzerinde douya

yönelerek nafile namaz kldn gördüm.”6

1

Bakara Sur. 149, 150
1 Ebû Ubeyd (sh. 16), bn Ebî Hatim 1/212 (1123), Hâkim (2/167) hadisin saHh

olduunu söyledi ve Beyhakî (2/12).

3 Bakara Sur. 115
4 Bakara Sur. 1 15

5 bn Ebî eybe (2/493, 495), Müslim (700/33. 34), Tirmizî (2958), Nesâî (490, 491), bn
Cerir (2/453), en-Nehhâs (sh. 78, 79), Taberânî (13627, 13628) ve Beyhakî (2/4).

6
Buhârî (4140) ve Beyhakî (2/4).
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bn Ebî eybe, Buhârî ve Beyhakî bildiriyor: Câbir b. Abdillah der ki: "Hz.

Peygamber (taiiaiith aleyhi «senem) bineinin üzerinde douya yönelerek namaz

klard. Farz namaz klaca zaman ise bineinden inip kbleye yönelirdi.”'

bn Ebî eybe, Ebû Dâvûd ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Enes der ki:

"Allah'n Resûlü (sraMiahu aleyhi vEseiiem) yolculukta nafile namaz klaca zaman

devesini kbleye doru çevirir, namaza balaynca devesi hangi yöne dönerse,

o yöne doru namaz klard.”1

Ebû Dâvûd, Tayâlisî, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bn Ebî

Hâtim, Ukaylî, Dârakutnî, Ebû Nuaym, el-H/ye’de ve Beyhakî, Sünen’de

bildirir: Âmir b. Rabîa der ki: Karanlk bir gecede Hz. Peygamber (sbIIbHbHu aleyhi

ve allem) ile beraberken, bir yerde konakladk ve kblenin nerede olduunu

bilemedik. Bizden her bir kii kendi kanaatine göre bir tarafa dönüp namaz

kld. Sabah edince bunu Resûiullah’a [sdBlahu deyhi «selM anlatp: "Ey Allah’n

Resûlü! Gece, kbleye dönemeden namaz kldk" dedik. Bunun üzerine,

"Dou da, bat da Allah’ndr, nereye dönerseniz Allah’n yönü orasdr.

Dorusu Allah her yeri kaplar ve her eyi bilir
"3 âyeti nazil oldu ve

Resûlullah (sdiaiiafu deyt^ vessiism): "Namaznz caiz olmutur" buyurdu .

4

Dârakutnî, ibn Merdûye ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah

der ki: Hz. Peygamber Maiiahu aleyhi meltem), aralannda benim de bulunduum bir

askeri birlik gönderdi. Karanlkta kaldk ve kbleyi bilemedik. Bizden bir grup:

"Biz kbleyi biliyoruz, güney taraf burasdr" deyip namazn o yöne klarak

bir çizgi çizdiler. Bazmz: "Kuzey bu taraftr, kble burasdr” deyip namaz

kld ve bir çizgi çizdi. Sabah olup güne dounca durum incelendi ve

çizgilerin kble tarafnda olmad anlald. Seferden döndükten sonra

durumu Resûlullah’a (sallahhu aleyhi veseUem) sorduk, Rasûlullah cevap vermedi.

Bunun üzerine: "Dou da. Bat da Allah’ndr..." 5 âyeti indi .

1

’ bn Ebî eybe (2/494), Buhârî (400) ve Beyhakî (2/6).

1 bn Ebî eybe (2/494), Ebû Dâvûd (1225) ve Beyhakî (2/5). bnu'l-Kayyim, Zâdu'l-
Meâd'da (1/476) der ki: "Bu hadis hakknda görü vardr. Resûlullah'n (sallallahu aleyhi

vesellem) namaz kln anlatanlar, namaz klmaya balayaca zaman bineini kbleye

çevirmediini söyler." el-Feth'e (2/575) baknz.
5 Bakara Sur. 115
4 Ebû Dâvûd et-Tayâlisi (1241), Abd b. Humeyd (316), Tirmizî (345, 2957) zayf

olduunu söyledi, bn Mâce (1020), bn Cerîr (2/454), bn Ebî Hâtim 1/211 (1120), Ukaylî

(1/31) zayf olduunu söyledi, Dârakutnî (1/272), Ebû Nuaym, el-Hilyc (1/179).

s Bakara Sur. 115
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Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ der ki: Bir

topluluk kbleyi bulamaynca her biri bir yöne doru namaz kldktan sonra

Resûlullah'a Melihu aleyhi veseiieu) gelip durumu anlattlar. Bunun üzerine: "Dou
da, Bat da Allah'ndr..."

1
âyeti indi .

3

bn Merdûye, zayf senetle, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (hHuMu Beyhi

vBseiiem) bir askeri birlik gönderdi ve bu birlik karanlktan dolay kbleyi

bilemeyince, baka yöne doru namaz kldlar. Güne doduunda kblenin

hangi yönde olduunu anladlar ve döndüklerinde durumu Resûlullah'a Maiaiu

aleyhi veseiiem) bildirdiler. Bunun üzerine: "Dou da. Bat da Allah'ndr..." 4
âyeti

indi.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Katâde'den bildirir: Hz. Peygamber MaHaiu aevtu

veseiiemi: "Kardeiniz (Necâi) vefat etti. Onun cenaze namazn klnz "

buyurunca, sahabe: "Müslüman olmayan birinin cenaze namazn m
klacaz?" diye sordu. Bunun üzerine: "Kitap ehlinden Allah'a huu duyarak

inanp, Allah'n ayetlerini az bir deere deimeyenler vardr. te onlarn

ecirleri Rablerinin katindadr. üphesiz Allah'n hesab çabuktur" 5
âyeti

indi. Sahabe: “Necâî kbleye yönelerek namaz klmazd” deyince ise, "Dou

da, Bat da Allah'ndr..."
6
âyeti indi .

7

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Rabbiniz:

"Bana dua edin ki duanza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi

büyüklüklerine yediremeyenler alçalm olarak Cehenneme gireceklerdir"

buyurmutur"8
âyeti nazil olunca, sahabe: "Hangi yöne dönerek dua

edeceiz?” diye sordu. Bunun üzerine, "Dou da, bat da Allah'ndr, nereye

dönerseniz Allah'n yönü orasdr. Dorusu Allah her yeri kaplar ve her eyi

bilir
"9 âyeti nazil oldu .

1

' Dârakutnî (1/271), Beyhakî (2/11) zayf olduunu söyledi. bn Hazm da, 1 1
-

Muhallâ'da (3/296) zayf olduunu söyledi. Önceki hadise bakn.
1
Bakara Sur. 115

3 Saîd b. Mansûr, (Tefstr, 210). Beyhakî, Sünen'de (2/12) zayf olduunu söyledi. bn
Kesîr, Tejsîr (1/229).

4 Bakara Sur. 115

* Âl-i mrân Sur. 199

‘ Bakara Sur. 1 15

7 bn Cerîr (2/455).

a Mümin Sur. 60
9 Bakara Sur. 115
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bn Ebî Hatim bildiriyor: bn Abbâs, "Dou da, bat da Allah'ndr, nereye

dönerseniz Allah'n yönü orasdr. Dorusu Allah her yeri kaplar ve her eyi

bilir
"2

âyetinin manasn açklarken öyle dedi: “Dou olsun, bat olsun hangi

yöne dönersen Allah’n kblesi orasdr." 3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Tirmizî ve Beyhakî, Sünen'de, Mücâhid’in

(...ii ..O
4
âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Bundan kast,

Allah’n kblesidir. Dou olsun, bat olsun nereye dönerseniz Allah’a yönelmi

olursunuz."5

Abd b. Humeyd ve Tirmîzî’nin bildirdiine göre Katâde, bu âyetin,

"Yüzünü göe çevirip durduunu görüyoruz. Honud olacan kbleye seni

elbette çevireceiz. Artk yüzünü Mescid-i Haram tarafna çevir;

bulunduunuz yerde yüzlerinizi o yöne çevirin. Dorusu Kitap verilenler,

bunun Rablerinden bir gerçek olduunu bilirler. Allah onlarn

yaptklarndan gafil deildir
"6

âyetiyle neshediidiini söyledi .

7

bn Ebî eybe, Tirmizî ve bn Mâce, Ebû Hureyre’den Resûlullah'n (niiaibhu

aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Dou ile bat aras kble saylr/’
8

bn Ebî eybe, Dârakutnî ve Beyhakî, bn Ömer'den ayn hadisi nakletti .

9

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Hz. Ömer'in: “Kâbe’ye yöneldiin takdirde,

dou ile bat aras kble saylr" dediini bildirir .

10

Ü OjUJJl U iJ JÜj ii)l Ij}\*j

1 bn Cerîr (2/457).
1 Bakara ur. 115
3 bn Ebî Hâtim 1/212 (1124).

4 Bakara Sur. 115
5 Tirmizî (2958) ve Beyhakî (2/13). Elbânî, Sahih Sünen et-TirmizTde ( 235B) der ki:

"Senedi sahihtir."

6
Bakara Sur. 144

7 Tirmizî (2958), Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmiz de ( 2358) der ki: Senedi sahihtir
8 bn Ebî eybe (2/362), Tirmizî (342, 343, 344), bn Mâce (1011). Elbânî, Sahih Sünen

et-Tirmiztdc (282, 283) ve Sahih Sünen bn Mâcc’de ( 1011) der ki: Hadis sahihtir.

9 bn Ebî eybe (2/362), Dârakutnî (1/270) ve Beyhakî (2/9).

10 bn Ebî eybe (2/362) ve Beyhakî (2/9). Bu ifade, konum olarak Medine için

geçerlidir.
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"Allah, çocuk edindi" dediler, o, bundan uzaktr. Hayr!

Göklerdeki ve yerdeki her ey Allah'ndr. Hepsi O'na boyun
emitir. (Bakara Sur. 1 1 ö)

Buhârî, bn Abbâs’tan, Resûlullah'n (saiMBhu simi «selim) öyle buyurduunu

nakleder: " Yüce Allah öyle buyurdu: Böyle bir eye kalkmamas gerektii

halde Âdemolu Beni yalanlad. Yine böyle bir ie kalkmamas gerektii halde

Ademolu Bana sövdü. Onun Beni yalanlamas udur: O Benim evvelde

olduu gibi kendisini yeniden yaratacama kadir olamayacam ileri sürdü.

Onun Bana sözmesi ise Benim olumun olduunu söylemesidir. Ben e ya da

bir oul edinmekten münezzehim
.'n

Buhârî ve ibn Merdûye, el-Esmâ ve’s-Sifâfta, Ebû Hureyre'den Hz.

Peygamberdin (saiiafiahu aleyhi meltem) öyle dediini bildirir "Allah buyurur ki: Böyle

bir eye kalkmamas gerektii halde Âdemolu Beni yalanlad. Yine böyle bir

ie kalkmamas gerektii halde Âdemolu Bana sövdü. Onun Beni

yalanlamas: «Allah, beni yaratt gibi diriltmeyecek» demesidir. Benim insan

diriltmem, ilk yaratmdan zor deildir. Onun Bana sövmesi ise, Ben, Tek olan,

her eyden müstani ve her ey O’na muhtaç olan, dourmam, domam,
Kendisine hiçbir denk olmayan Allah olmama ramen: «Allah oul edindi»

demesidir. " l

Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Mûsa el-

E’arî’den Resûlullah'n (saiMahu oMi veselbm) öyle buyurduunu nakleder: “ittii

bir eziyete Allah' dan daha çok sabreden hiç kimse yoktur. Kullarn rzkm

verdii ve onlara shhat ihsan ettii halde onlar Kendisi için çocuk isned

ederler. "3

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Câlib b. Acrad'dan bildirir:

am halkndan bir kii öyle der: Bana bildirildiine göre Allah yeryüzünü

yaratp üzerindeki aaçlan yaratnca, Âdemolu urad her aaçtan

faydaland, insanolu: “Allah oul edindi” deyince yeryüzü ürperdi ve

aaçlardaki dikenler olutu/

’ Buhârî (4482).

’ Buhârî (3193, 4975) ve Beyhakî (49).

3 Ahmed 32/292, 293 (19527), Buhârî (6099), Müslim (2804), Nesâî, el-Kübrâ (11445) ve

Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât (1063).
^

4 bn Ebî eybe (3/489 (17012) ve bn Ebî Hâlim 1/213 (1126).



Âyet: 116 459

Ebu'-eyh, Katâde’den bildirir: "Onlar Allah oul edindi..."’ deyince

Yüce Allah onlarn bu bühtanndan münezzeh olduunu söyledi.

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hatim ve el-Mehâmilî, el-EmâlVöe, bn Abbâs’tan

bildirir: (il öMöl.) sözünden maksat, Allah'n, kendinin kötülüklerden uzak

olduunu bildirmesidir.
2

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Beyhakî, el-Esmâ

VC S-SjSt’tB, MÛSa b. Talha'dan bildirir: Rssûlullah’a (sallallehü aleyhi veaellem), (il

sözünün manas sorulunca: "Allah'n, kötülüklerden uzak olmas demektir

"

baka bir lafzda ise “Allah' kötülüklerden tenzih etmektir" buyurdu. Hadis

mürseldir.

ibn Cerîr, Deylemî, Hatîb, el-Kifâye'de, baka bir tarikle mevsûl olarak

Musa b. Talha b. Abdillah’tan, o da babasndan bildirir. Resûlullah’a (ssiiaiiahu aleyhi

ve teliem): "Ey Allah'n Resulü! (il 5^44) sözünün manas nedir?" diye

sorduumda: "
Allah' kötülüklerden tenzih etmektir" cevabn verdi. 3

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Talha b. Yahyâ b. Talha'dan, babasndan,

o da dedesi Talha b. Ubeydillah'tan bildirir: Resûlullah'a (sollailahu aleyhi vesellem),

(«ui 0^4^) sözünün manasn sorduumda: "
Allah’n her türlü kötülükten uzak

olduunu söylemektir

"

cevabn verdi.
4

ibn Merdûye, Süfyân es-Sevrî tarikiyle Abdullah b. Ubeydillah b.

Mevhib’den bildirir: Tahla der ki: Resûlullah'a (ssnaiiahu aleyhi veeliem), (.ui jio*4)

sözünün manas sorulunca:
"
Allah'n her türlü kötülükten uzak olduunu

söylemektir" cevabn verdi.

bn Ebî Hâtim, Meymûn b. Mihrân'dan bildirir: Kendisine, (il ö&LL)

sözünün manas sorulunca: "Allah'n yüceliini ikrar eden ve kötülüklerden

uzak olduunu bildiren bir isimdir" cevabn verdi.5

1

Bakara Sur. 116
2 bn Ebî Hâlim 1/1361 (7726) ve el-Mehâmilî (439).

3 bn Cerîr (2/128) ve Hatîb (sh. 336).

4 Hâkim (1/502; "sahih"); Beyhakî, el-Esmâ ves-Sifât (59). Hâkim der ki: "Bu hadisin

senedi sahihtir ve Buhari ile Müslim bunu tahric etmemitir." Zehebî ise der ki: "Hadis

sahih deildir. Talha'nn hadisleri münkerdir." Buhârî der ki: "Ravilerden Hafs b.

Süleyman'n hadisleri zayftr." Ebû Hâtim: "Abdurrahman b. Hammâd'n hadisleri

münkerdir" demitir.
5 bn Ebî Hatim 1/81 (344).
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bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirir: bnu'l-Kevvâ, Hz.

Ali'ye, (i 51^) sözünün manasn sorunca, Hz. Ali: “Allah’n, Kendisi için

söylenmesini istedii bir sözdür" cevabn verdi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: («il ü1p4L) sözü,

insanlarn söylemekten vazgeçemeyecei bir sözdür.
1

Abd b. Humeyd, Zeyd b. el-Esam’dan bildirin Bir kii, bn Abbâs’a gelip:

“Lâ ilahe illalah’n, Allah’tan baka ilah olmad manasnda, Elhamdulillah’n

nimeti Allah'tan bilmek ve bundan dolay Allah’a hamd etmek manasnda

olduunu, Allahu Ekber'in, Allah'tan daha büyük bir eyin olmad
manasnda olduunu biliyoruz. Peki, Sübhanallah'n manas nedir?" diye

sordu. bn Abbâs: “Bu sözün neyini garipsiyorsun? Bu söz, Allah'n Kendisi

için söylenmesini istedii, meleklere de söylemelerini emrettii ve

yarattklanndan hayrl olanlannsnd bir sözdür" karln verdi.

Ahmed, Abd b. Humeyd, Ebû Ya’Iâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

en-Nehhâs, en-Nâsih'te, bn Hibbân, Taberânî, M. el-Evsafta, Ebû Nasr es*

Siczî, el-bâne’de, Ebû Nuaym, el-Hiiye’de, Diyâul-Makdisî, el-Muhtâra’da, Ebû

Saîd el-Hudrî’den, Resûlullah'n (sBiieiiahu aiayh vasdiem) öyle buyurduunu nakleder:

"Kur'ân'da Kunût'tan bahseden her söz, itaat manasndadr."
2

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs, âyette geçen

(üisiii) sözünden kastedilenin itaat etmek olduunu söyledi.
3

et-Tastî, Mesâil’de, bn Abbâs'tan bildirin Nâfi b. el-Ezrak ona, âyette

geçen (üjSjii J jî>) sözünün manasn sorunca, bn Abbâs: “krar etmek

demektir" cevabn verdi. Nâfi: “Peki, Araplar bu sözü bilir miydi?" diye

sorunca, bn Abbâs öyle karlk verdi: “Tabi ki! Adiy b. Zeyd'in:

m umarak Allah',(n varln ve

Kul, yaptklarn inkar edemeyecei gün

dediini duymadn m?4

1 bn Ebî Hâtim (1/81 (345).

1 Ahmed 18/239 (11711), Ebû Ya'lâ (1379), bn Cerîr (5/400), bn Ebî Hâtim 2/648

(3492), en-Nehhâs (sh. 81), bn Hibbân (309), Taberânî (518) ve EbÛ Nuaym (8/325).

Müsned'in muhakkikleri, isnadnn zayf olduunu söylediler. ef-Afecma'ya (6/320) bakn.

3 bn Cerir 82/462).

4
el-tkân'da (2/81) geçtii üzere Tast.
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bn Cerîr’in bildirdiine göre krime, (öjîjll ü jt) sözünün manasnn,

kulun, kulluunu ikrar etmesi olduunu söyledi.’

bn Cerîr bildiriyor: Katâde, ii j£) sözünün manasn açklarken:

"Allah' Rab ve yaratc olarak kabul edip Ona itaat etmektir" dedi .

2

^ aJ Jjj BJj ^jSlj oljU-Ul

"Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tr. 0. bir iin
olmasn dilerse, ona ancak «ol» der ve olur."

(Bakara Sur. 117)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, "Gökleri ve yeri

yoktan var eden Allah'tr ..." 3 âyetini açklarken öyle dedi: "Allah gökleri ve

yeri yoktan var etti ve bunlar yaratrken hiç kimse Allah’a ortak olmad ."4

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî bu âyet hakknda öyle dedi: "Allah

gökleri ve yeri yoktan var edip yaratt. Bunlardan önce göklere ve yere

benzer bir ey yaratlmamt .”5

bn Ebî eybe, bn Bâst’tan bildirir: Resûlullah (sallailahu aMn ««eM zamannda

bir kii öyle dua etti: "Allahm! Senden baka ilah olmayan adnla, Rahman

ve Rahîm, gökleri ve yeri yoktan var eden, bir eyin olmasn istediinde «Ol»

deyince olan isminle Sana dua ediyorum." Bunu duyan Hz. Peygamber MsiM

aieyti veseiiem): "Neredeyse Allah'n sm-i A'zam'yla dua edecektin " buyurdu .

6

<r? M y U# jt Vjj ÖJÛJ6 V OiJJt Jlîj

"Bilmeyenler: «Allah bizimle konumal veya bize bir âyet

gelmeli deil miydi? » dediler. Onlardan öncekiler de

’ bn Cerîr (2/463).

2 bn Cerîr (18/484).

’ Bakara Sur. 117

' bn Cerîr (2/465) ve bn Ebî Hatim 1/214 (1135). Bu hadis bn Cerîr'de Rabî'in sözü

olarak geçmektedir.
5 bn Cerîr (2/466).

6 bn Ebî eybe (10/272, 14/31).
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onlarn söylediklerinin tpksn söylemilerdi. Kalbleri

birbirine benzedi. Kesinlikle inanan kimseler için ayetleri

açklamzdr/' (Bakara Sur. 1 I S)

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Râfi, b.

Hureymile Resûlullah'a (altfahu aleyhi «seilem); "Ey Muhammedi Eer iddia etiin

gibi Allah katndan gönderilen bir Peygamber isen, Allah'a söyle de bizimle

konusun. Biz de onun sözünü iitmi olalm" deyince, Allah: "Bilmeyenler:

«Allah bizimle konumal veya bize bir âyet gelmeli deil miydi?" »

dediler. Onlardan öncekiler de onlarn söylediklerinin tpksn
söylemilerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Kesinlikle inanan kimseler içn

ayetleri açklamzdr" 1

âyetini indirdi .

2

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

"Allah bizimle konumal veya bize bir âyet gelmeli deil miydi?" dediler.

Onlardan öncekiler de onlarn söylediklerinin tpksn söylemilerdi.

Kalbleri birbirine benzedi. Kesinlikle inanan kimseler için ayetleri

açklamzdr"* âyetinin manasn açklarken öyle dedi: "Âyette

kastedilenler, Araplardan olan kafirlerdir. Onlar: "Allah bizimle konumal"

dediler. Yahudi’ler ve Hristiyanlar da ayn eyi söylemilerdi. Araplarla

Yahudiler ve Hristiyanlarn ve ayn istekte bulunan bakalarnn kalpleri bu

konuda birbirine benzemitir.'’

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

«Allah bizimle konumal veya bize bir âyet gelmeli deil miydi?»

dediler. Onlardan öncekiler de onlarn söylediklerinin tpksn
söylemilerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Kesinlikle inanan kimseler için

ayetleri açklamzdr"3 âyetini açklarken, "Allah'n kendileriyle konumasn

isteyenler, Hristiyanlardr. Öncekiler ise Yahudilerdir" dedi .

6

’ Bakara Sur. 118
3 bn shâk (Sîretu bn Hiâm 1/549), bn Cerîr (2/474) ve bn Ebî Hatim 1/215 (1140).

3 Bakara Sur. 118

« bn Cerîr (2/474, 476- 478).

5 Bakara Sur. 118
6 bn Cerîr (2/473, 477).
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“Dorusu Biz, seni hak ile müjdeci ve uyarc olarak

göndermiizdir. Sen, Cehennemliklerden sorumlu

tutulmayacaksn." (Bakara Sur. 119)

Vekî, Süfyân b. Uyeyne, Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve ibnu'l-

Münzir, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî'den bildirir: Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi

veseliam): "Keke (ölen) anne babama ne ekilde muamele edildiini bir bilebilsem"

deyince, "Dorusu Biz, seni hak ile müjdeci ve uyarc olarak

göndermiizdir. Sen, Cehennemliklerden sorumlu tutulmayacaksn "1

nazil

olmutur. Bu âyet nazil olduktan sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesciem) artk vefat

edene kadar anne babasndan bahsetmedi. Hadis mürseldir ve senedi

zayftr.

bn Cerîr, Dâvûd b. Ebî Âsm’dan bildiriyor: Allah'n Resûlü UBiaiishu aleyhi «Kellem)

bir gün: "Annem ve babam nerede (Âhiretteki durumlar nedir)?" deyince, bu

âyet nazil oldu. Derim ki: Bu hadisin de senedi mu'daldr ve ne bu, ne de

önceki hadis hücet kabul edilemez.

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre A'rec, bu âyeti, (^^J v 1^ > %
... f eklinde okudu ve muhatabn Hz. Muhammed olduunu söyledi.

bn Ebî Hatim, Ebû Mâlik'ten, sözünün manasnn, atein büyüü

demek olduunu söyledi .
3

> k jî l

J* ^ lyt ^ ^ dr?
liu ^j

“Kendi dînlerine uymadkça, Yahudi ve Hiristiyanlar senden
asla honud olmayacaklardr. De ki: «Doru yol, ancak

Allahn yoludur» Sana gelen ilimden sonra onlarn

’ Bakara Sur. 119
1

Bakara Sur. 119

} bn Ebî Hatim 8/2784 (15743).
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heveslerine uyarsan, and olsun ki, Allah'tan sana ne bir dost

ve ne de bir yardma olur." (Bakara Sur. 120)

SaMebî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Medine Yahudilen ile

Necran Hristiyanlar Peygamber'in kendi kblelerine doru namaz klmasn

umuyorlard. Allah kbleyi Kabe'ye çevirince bu onlarn çok arlanna gitti /e

Hz. Peygamber'in dinleri üzerine kendilerine uyum salamasndan ümit

kestiler. Bu konuda Allah: “Kendi dinlerine uymadkça, Yahudi ve

Hristiyanlar senden asla honud olmayacaklardr. De ki: «Doru yol, ancak

Allah'n yoludur» Sana gelen ilimden sonra onlarn heveslerine uyarsan,

and olsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ve ne de bir yardmc olur
" 1

âyetini

indirdi."

4i
* jfet

"Kendilerine verdiimiz Kitab gereince okuyanlar var ya.

ite ona ancak onlar inanrlar. Onu inkar edenler ise

kaybedenlerdir." {Bakara Sup. 12 l)

Abdürrezzâk der ki: Katâde, "Kendilerine verdiimiz Kitab gereince

okuyanlar var ya, ite ona ancak onlar inanrlar. Onu inkar edenler ise

kaybedenlerdir
" 2

âyetinde kastedilenlerin Yahudi ve Hristiyanlar olduunu

söyledi.

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

Abbâs, âyetten geçen "...Gereince okuyanlar ..."3 sözünden kastedilenin,

Kitabn helal kldn helal, haram kldn haram sayan ve kelimelerin

yerlerini deitirmeyen kiiler olduunu söyledi .

4

' Bakara Sur. 120
5
Bakara Sur. 121

3 Bakara Sur. 121

4 bn Cerîr 2/488, bn Ebî Hâtim 1/218 (1157) ve Hâkim (2/266) hadisin sahih

olduunu söyledi.
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Ebû Ubeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve el-Herevî, Fadâil'de

bildiriyor: bn Abbâs, "...Gereince okuyanlar ..."

1

sözünü açklarken öyle

dedi: "Kapsad hükümler gereince amel ederek ona hakkyla uyarlar."

Sonra "Arkasndan ona uyduu zaman aya (yemin olsun)"
1 buyruunda da

ayn kelimenin kullanldn söyledi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, "...Gereince

okuyanlar. .."* sözünü açklarken öyle dedi: "Cennetten bahseden âyeti

okuyunca, Allah'tan Cenneti ister, Cehennemden bahseden âyeti okuyunca,

Cehennemden Allah'a snr."5

Hatîb, er-Ruvât an Mâlik’te, içinde meçhullerin olduu bir senetle, bn

Ömer'den bildirir: Hz. Peygamber Maiiahu aimi «s*ietn), "...Gereince

okuyanlar..."
6
sözünü açklarken:

"Kapsad hükümler gereince amel ederek

ona hakkyla uyarlar

"

buyurdu.

Abdürrezzâk ve bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Mes’ûd, "...Gereince

okuyanlar ..."
7 sözünü açklarken öyle dedi: "Helalini helal, haramn haram

bilip onu Allah'n indirdii ekliyle okumak ve sözlerinin yerini

deitirmemek, münasip olmayan bir ekilde te'vil etmemektir.” Bir lafzda

ise: "Ona hakkyla tâbi olmaktr" dedi .

8

bn Ebî Hatim bildiriyor: Zeyd b. Elem, "...Gereince okuyanlar..."

9

sözünü açklarken öyle dedi: "Onu indirildii gibi insanlara anlatrlar ve onu

gizlemezler."'
0

Abd b. Humeyd ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde, "Kendilerine

verdiimiz Kitab gereince okuyanlar var ya, ite ona ancak onlar

inanrlar. Onu inkar edenler ise kaybedenlerdir"
11

âyetini açklarken öyle

dedi: Allah'n âyetlerine iman ve tasdik eden Resûlullah'n {soiiaiiahu aleyhi »esdiem)

1

Bakara Sur. 121
1 ems Sur. 2

3 Ebû Ubeyd (sh.61), bn Cerir (2/488, 489) ve bn Ebî Hatim 1/218 (1159).
4 Bakara Sur. 121

5 bn Ebî Hatim 1/218 (1160).
6
Bakara Sur. 121

7 Bakara Sur. 121
8 Abdürrezzâk (1/56, 57) ve bn Cerir (2/489, 492).

9 Bakara Sur. 121

’° bn Ebî Hatim 1/219 (1162).

" Bakara Sur. 121
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ashab bu âyetin kapsad kiilerdendir. Bize bildirildiine göre bn Mes'ud

öyle derdi: “Vallahi, Kitab gereince okumak, helalini helal, haramn haram

bilip onu Allah'n indirdii ekliyle okumak ve sözlerinin yerini

deitirmemek, münasip olmayan bir ekilde te'vil etmemektir." Yine

bildirildine göre Ömer b. el-Hattâb: “srailoullan geçmitir. Duyduunuz

âyetin muhatab sizden bakas deildir" dedi .

1

Vekî ve ibn Cerîr, Hasan(- Basrî)’den bildirir: "...Gereince okuyanlar..."
2

sözünün manas, "Muhkemi ile amel ederler, müteâbihine inanrlar,

bilinmesi kendileri için zor olan da, bilene brakrlar" demektir.

3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid, "...Gereince okuyanlar..."4

sözünün manasn açklarken "Ona hakkyla uyarlar" dedi .

5

lij prfljsl Jsi p
"Rabbi, brâhîm i bir takm emirlerle denemi, o da onlan

yerine getirmiti,./
7 (BaWa Sur. 1 24)

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

Hâkim ve Beyhakî, Sünen ’de bildirir: bn Abbâs, "Rabbi Ibrâhim'i bir takm

emirlerle denemi, o da onlar yerine getirmiti. Allah, Seni insanlara önder

klacam demiti. O soyumdan da deyince, zalimler benim ahdime

eriemez buyurmutu "6
âyetini açklarken öyle dedi: “Allah, Hz. brahim'i

taharet ile imtihan etmiti. Bunlarn be tanesi bata, be tanesi ce

bedendedir. Bata olanlar: Byklan kesmek, mazmaza, istinak, misvak kul-

lanmak ve saç ortadan ayrmak. Bedende bulunanlar ise: Trnaklan kesmek,

etek tra yapmak, sünnet olmak, koltuk alt kllann yolmak ve büyük abdest

ile küçük abdestin yerlerini su ile ykamaktr."7

’ bn Cerîr (2/486, 489, 490).
2
Bakara Sur. 121

* bn Cerîr (2/491).

4 Bakara Sur. 121

5 bn Cerîr (2/490, 491).
6 Bakara Sur. 124

7 Abdürrezzâk (1/57), bn Cerîr (2/499), bn Ebî Hatim 1/219 (1165), Hâkim (2/26.)

hadisin sahih olduunu söyledi ve Beyhakî (1/149).
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bn shâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah’n,

brâhim’i denedii ve onun da bunlar yerine getirdii imtihan udur: Hz.

brâhim Allah adna kavminden aynlmtr. Nemrut'la tartt zaman onun

karsnda sebat etmitir. Nemrûd onu atee atp Allah urunda yakmak

istemi, brâhim buna dayanmtr. Sonra Allah kendisine yurdundan

çkmasn emredince vatanndan ve ülkesinden Allah adna hicret etmitir.

Yine Allah onu canyla ve malyla imtihan etmi, konuklar hâdisesinde onun

durumunu ve tahammülünü Ölçmütü. Allah olunu kesmesini emretmi, o

da bu imtihanda baan göstererek olunu kesmeye koyulmutur. Bütün

bunlardan sonra her eyiyle Allah adna yola koyulup imtihanda baar

gösterince, Allah ona "Teslim ol" demi, o da "ben âlemlerin Rabbna teslim

oldum” demiti.”'

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

ki: "brahim’in denendii kelimeler on tanedir. Alts insandadr. Dördü ise

haccdadr. nsanda olanlar; etek altn temizlemek, koltuk altn temizlemek -

veya sünnet-, trnaklan kesmek, byklan kesmek, misvak ve cuma günü

ykanmaktadr. Haccda olan dört ey ise tavaf, Safa ile Merve arasnda sa'y,

eytân talamak ve Arafat'tan inmektir."
2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim, ibn Merdûye ve bn Asâkir

bildirir: bn Abbâs: "Bu dinde imtihan edilip, denendii her eyi yerine getiren

sadece brahim’dir" deyip: "Rabbi brâhim'i bir takm emirlerle denemi, o

da onlar yerine getirmiti. Allah, seni insanlara önder klacam demiti. O
soyumdan da deyince, zalimler benim ahdime eriemez buyurmutu "3

âyetini okudu. Kendisine: "Bu kelimeler nedir?" diye sorulunca, öyle cevap

verdi: "slâm'n er'î hükümleridir. Bunlar da otuz ayn bölümdür. Bu otuz

bölümün on tanesi Tevbe Sûresi'nde: "Allah'a tövbe eden, kullukta bulunan,

O'nu öven, O'nun urunda gezen, rüku ve secde eden, uygun olan

buyurup fenal yasak eden ve Allah'n yasalarn koruyan müminlere de

müjdele"4 buyruunda; on tanesi Muminun Sûresinde: "Müminler saadete

ermilerdir. Onlar namazda huu içindedirler. Onlar bo eylerden yüz

çevirirler. Onlar zekatlarn verirler. Ayrca onlar, iffetlerini korurlar. Ancak

’ Bakara Sur. 131. ibn Ebî Hâlim 1/220 (1167).
1 bn Cerîr (2/501) ve bn Ebî Hâtim 1/220 (1168).

3 Bakara Sur. 124
4 Tevbe Sur. 112
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eleri ve ellerinin sahip olduu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilikilerden

dolay) knanm deillerdir. Bu snrlar amak isteyenler, ite bunlar ar
gidenlerdir. Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler"' ve: "Ceza (ve

hesap) gününün doruluuna inananlar"
2 buyruunda, on tanesi Ahzab

Sûresinde: "Dorusu erkek ve kadn müslümanlar, erkek ve kadn

müminler, boyun een erkekler ve kadnlar, doru sözlü erkekler ve

kadnlar, sabrl erkekler ve kadnlar, gönülden balanan erkekler ve

kadnlar, sadaka veren erkekler ve kadnlar, oruç tutan erkekler ve

kadnlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadnlar, Allah' çok anan erkekler

ve kadnlar, ite Allah bunlarn hepsine mafiret ve büyük ecir

hazrlamtr"

3

buyruunda dile getirilmektedir. Hz. brahim bunlar yerine

getirince Allah kendisine beraat yazd. Allah bu konuda: "Ve görevini

titizlikle yerine getiren Ibrâhim'e inmi olan kutsal sayfalarn içeriinden

haberdar olmad 1™?"*’ buyurmaktadr .

5

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

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Rabbi brahim'i bir takm emirlerle

denemi..."6
âyetinde bahsedilen, Hz. brahim'in denendii eylerden

bazlar Hac menâsikidir .

7

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildiriyor: Hz. brâhim'in imtihan edildii sözler

arasnda unlar da vard; "Muhakkak ki ben seni insanlara imâm k-

lacam."8 Aynca bunlar arasnda "Hani ibrâhim Kâbe nin temellerini ismâîl

ile birlikte yükseltiyordu..."9
âyeti de vard. Hz. brahim'e verilen Makâm /e

burada yaplan hacca ait davranlar anlatan âyetler de bu kelimeler

arasndadr. Allah'n evinin sakinlerine verilen nzklar da bunlar arasndadr.

Hz. Muhammed (saitaiiahu dsyt vesulem). brahim ve smail'in zürriyetinden

1 Muminûn Sur. 1-8

1
MeâricSur. 26

3 Ahzâb Sur. 35
4 Necm Sur. 37
5 bn Ebî eybe (11/522), bn Cerîr (2/498, 499), bn Ebî Hâtim 1/220 (1166), Hâkim

(2/470, 552) ve bn Asâkir (6/194) Hâkim, hadîsin sahih olduunu söyledi ve Zehebî de

ona muvafakat etti.

6
Bakara Sur. 124

7 bn Ceî (2/503, 504) ve Hâkim (2/560) hadisin, salal ulduunu söyledi ve Zehebî

de ona muvafakat etti.

8
Bakara Sur. 124

9 Bakara Sur. 127
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gönderilmitir .

1

bn Ebî eybe ve bn Cerir bildiriyor: Mücâhid, "Rabbi, Ibrâhim'i bir takm

emirlerle denemi ..."
1
âyetinde bahsedilen denemenin, sonraki âyetlerde

zikredilenler olduunu söyledi .

3

bn Ebî eybe ve bn Cerîriin bildirdiine göre a'bî der ki: “Hz. brâhim’in

imtihan edilip yerine getirmesi emredilen eylerden biri de sünnet

olmaktr."4

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: Hasan(- Basrî) der ki:

"Allah, Hz. brâhim’l yldzlarla denedi ve ondan honûd oldu. Ay'la denedi ve

ondan honûd oldu. Günele denedi ve ondan honûd oldu. Hicretle denedi

ve ondan honûd oldu. Sünnetle denedi ve ondan honûd oldu. Oluyla

denedi ve ondan honûd oldu."5

bn Cerlriin bildirdiine göre Atâ, (jiiU)

6
kelimesinin manasnn, yerine

getirmek olduunu söyledi/

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "stinca (tala silinmek)

ve parmak boumlann ykamak, Hz. brâhim'den gelen sünnetlerdendir."

bn Ebî eybe, Musannefte Mücâhid'den bildirir: “Alt ey, Hz. brahim'in

sünnetindendir: Byklan ksaltmak, misvak kulanmak, saç ve sakal taramak,

trnaklan kesmek, istinca, etek tra olmak. Bunlardan üçü bata, üçü ise

bedendedir."8

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce,

Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n (saiBiishu ilerin «luiiem) öyle buyurduunu nakleder:

"Ftrat betir -veya Be ey ftrattandr- Sünnet olmak, elek tra yapmak,

byklan ksaltmak, trnaklan kesmek ve koltuk altlann yolmak."9

' bn Cerir (2/503).
2 Bakara Sur. 124
3 bn Ebî eybe (11/521) ve bn Cerir (2/502).

9 bn Ebî eybe (11/521) ve bn Cerir (2/505).

5 bn Cerir (2/505, 506) ve bn Ebî Hatim 1/221 (1170).
6
Bakara Sur. 124

7 bn Cerir (2/509).

8 bn Ebî eybe (1/113).

9 bn Ebî eybe (1/195), Ahmed 12/42 (7139), Buhârî (5891), Müslim (257), Ebû Dâvûd

(4198), Tirmizî (2756), Nesâî (10) ve bn Mâce (292).



470 -£8 Bakara Sûresi fi-

Buhârî ve Nesâî'nin bildirdiine göre bn Ömer, Resûlullah'n (taMahu sM
«seiiem» öyle buyurduunu nakleder:

"
Etek tra olmak, trnaklan kesmek ve

byklan ksaltmak, ftrattandr."'

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve ibn Mâce'nin

bildirdiine göre, Allah'n Resulü (saiiaflah aM» «selen.) öyle buyurdu: "On ey
Jitrattandtr: Byklan ksaltmak, sakal uzatmak, misvak kullanmak, istinak,

trnaklan kesmek, parmak boumlanm ykamak, etek tra olmak ve istinca.''

Mus'ab der ki: "Onuncusunu unuttum ama galiba mazmazayd (az
çalkalamakt).

,,J

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvûd ve bn Mâce bildiriyor: Ammâr b. Yâsir,

Hz. Peygamberin (saiiaiiehu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleden "Mazmazu,

istinak, misvak kullanmak, byklan ksaltmak, trnaklan kesmek, koltuk alt

kllarn yolmak, etek tra olmak parmak boumlanm ykamak,

taharetlendikten sonra cinsel organa su serpmek ve sünnet olmak,

ftrattandr.
"3

Bezzâr ve Taberânî bildiriyor: Ebu’d-Derdâ, Resûlullah’n (laHaiiahu Bieyh «selle n)

öyle buyurduunu nakleder:
"
Temizlik u dört eydedir : Byklan ksaltman,

etek tra olmak, trnaklan kesmek ve misvak kullanmak."*

Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve bn Mâce bildiriyor Enes b. Mâlik der ki:

Hz. Peygamber (lafetohu aiey»* «seflem), byklanmz ksaltmay, trnaklan kesmeyi,

etek tra olmay ve koltuk alt kllarm yolmay krk günden fazla

brakmamamz emretti .
5

Ahmed ve Beyhakî, uabu'l-îman’da bn Abbâs'tan bildirir Resûlullah’a

(saiiafiahu eieyhi «seiiem): "Cibril yanna gelmekte gecikti" denilince, Hz. Peygamber

(sBiaiiBhu aleyhi «seiiem): "Siz etrafmdayken ve misvak kullanmaz, tmaklannz

'

Buhârî (5890) ve Nesâî (12).

1 bn Ebî eybe (1/195), Müslim (2610), Ebû Dâvûd (53), Tirmizî (2757), Nesâî (5055)

ve bn Mâce (293).

3 bn Ebî eybe (1/195), Ahmed 30/268 (18327), Ebû Dâvûd (54) ve bn Mâce (294).

F.lbânî'ye göre [Sahîh Sünen Ebî Dâvûd 44) ve Sahih Sünen bn Mâce 239) hadis sahihtir.

* Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2967) ve Mecma'da (5/168) geçtii üzere Taberânî. Heysem i,

ravilerden Muâviye b. Yahya es-Sadefi'nir zayf olduunu söyledi.

5 Müslim (258), Ebû Dâvûd (4200), Tirmizî (2759), Nesâî (14), el-Kübrâ (2/15) ve bn
Mâce (295).
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kesmez, byklarnz ksaltmaz ve parmak mafsallarnz temizlemezken neden

gecikmesin ki" buyurdu.'

Tirmizî, bn Abbâs'tan bildiriyor: Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi vesellem) byklarn

ksaltr ve:
"
Allah'n Halili brahim böyle yapard" derdi .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî ve Nesâî, Zeyd b. Erkam'dan Resûlullah’n

(saiBiahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Byn ksaltmayan bizden

deildir.
"

3

Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Tirmizî, bn Ömer'den, Resûlullah’n

isaiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Sakal uzatnz ve Byklar

ksaltnz

Bezzâr'n, Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber Csaiiaiahu aleyhi vesellem):

"Byklarnz ksaltp sakalnz uzatarak Mecusilere muhalefet ediniz"

buyurdu .

5

bn Ebî eybe, Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe'den bildirir: Mecusilerden,

sakaln kazyp byklann uzatm olan bir adam Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vesellem)

gelince, Hz. Peygamber (»lleMu aleyhi vesellem): "Bu nedir?" diye sordu. Adam:

“Bizim dinimizde bu vardr" cevabn verince, Allah'n Resulü (saiidlahu aleyhi vesellem):

“Ama bizim dinimizde, byklan kazyp sakal uzatmak vardr" buyurdu .

6

Bezzâr, Hz. Âie'den bildiriyor: Hz. Peygamber (niuiahu aleyhi vesellem) byklar

uzam bir kiiyi görünce: "Bana makas ve misvak getirin" buyurdu. Makas ve

misvak getirilince Allah’n Resûlü Maiiahu aleyhi vesellem) misva adamn üst

dudana koydu ve byn altta kalan ksmn kesti .

7

1 Ahmed 4/68 (2181) ve Beyhakî (2765). Heysemî, Mectnau 'z-Zevâid'de (5/167) der ki:

Ravilerden bn Abbâs'n azatls Ebû Ka'b hakknda, Ebû Hatim: Onu sadece bu hadisten

tanyoruz" demitir. Ta'cîlu'l-Menfa'ya (2/535) bakn.
2
Tirmizî (2760) hadis zayftr. Elbânî (DaîfSinen et-Tirmizt. 44)

3 bn Ebî eybe (8/565), Ahmed 32/7 (19263), Tirmizî (2761) sahih olduunu söyledi,

Nesâî (13), el-Kübrâ (14/ 9293). Hadis sahihtir. Bakn Elbânî (Sahih Sünen et-Tirmzî.

42217) ve (Sahih Sünen en-Nesaî
, 13).

4 Malk (2/947), Buhârî (5892), Müslim (259), Ebû Dâvud (4199) ve Tirmizî (2763).

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2972). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'dc (5/166) der ki:

"Kavilerden Haan b. Cafer zayf ve metruktür."
û
ibn Ebî eybe (8/567) hadis mürseldir. Ubeydullah, Resûlullah'a (sallallahu aleyhi

vesellem) yetimemitir. Tchzîbu'l-Kemal'e (19/72- 76) bakn.
7 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2969). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de (5/166) der ki:

"Ravilerden Abdurrahman b. Misher hadis uydurandr."
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Bezzâr, Taberânî, M. el-Evsat'ta ve Beyhakî, uabu’ l-îman’da hasen

isnâdla Ebû Hureyre'den öyle nakleder: Hz. PeygamberhalMBhu aleyhimdbn) Cuma

günü namaza çkmadan önce tmaklannt keser ve byklann ksaltrd.’

bn Adiy, zayf isnâdla Enes’in öyle dediini bildirir: "Resûlullah (seyishu aleyhi

veseiiem) kiinin krk günde bir etek tra olmasn, koltuk alt kllann çkt
zaman yolmasn, byklann uzatmamasn ve tmaklann her Cuma kesmesini

emretti."
2

bn Asâkir, zayf isnâdla Câbir b. Abdillah'tan, Resûlullah'n (niMehu hyhi meiitm)

öyle buyurduunu nakleder:
"Trnaklarnz kesiniz. eytan et ile trnak

arasnda dolar.
" 3

Taberânî, zayf senetle, Vâbise b. Ma'bed'den bildirir: Resûlullah'a (»iaiiHhu

aleyhi mailem) her eyi, hatta trnaklarda oluan kirleri bile sordum, Allah'n Resulü

(Mat aleyhi «sdiem); "Seni üphelendiren eyi brak da üphe vermeyen eye bal:"

buyurdu .

4

Bezzâr, bn Mes’ûd’dan, Resûlullah'n (uHsübIhi aleyhi mta) öyle buyurduunu

nakleder: "Nasl üpheye dümeyeyim ki; trnaklarnz ksaltmyorsunuz ve

vücudunuzun kirli yerlerine dokunuyorsunuz, böylece trnak arasna kirler

doluyor.
"5

Beyhakî, uabui-îman’da, Kays b. Ebî Hâzm'dan bildirin Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi venibm) namaz klarken (kraatte) üpheye düünce, bunun sebebi

soruldu. Bunun üzerine Allah'n Resulü (siiaiiahu aleyhi mniiem): "Trnaklarnzn alt

kirle doluyken neden üpheye dümeyeyim!" buyurdu .

6

’ Bezzâr, Kefu'l-Estâr (623), Taberânî (843), Beyhakî (2763). Bezzâr der ki: "Bu hadis,

Ebû Hureyre'den sadece bu kanalla rivayet edilmitir. brahim b. Kudâme el-Meden bu

hadisi rivayette tek kalmtr ve rivayetini destekleyen yoktur. Bu kii mehur
olmadndan dolay hadisi rivayette tek kalnca hüccet saylmaz." Beyhakî sendinde

meçhullerin olduunu söyledi.
1 bn Adiy (1/259, 260). Hadisin münker olduunu söyledi.

3 bn Asâkir (53/247).
4 Taberânî 22/147 (399). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/238) der ki: "Ravilerden

Talha b. Zeyd er-Rakkî'nin zayflnda icma vardr."
s Bezzâr (1893). Heysemî, Mecmau 'z-Zeuâid'de (1/238) der ki: Ravilerden Dahhâk b.

Zeyd hakknda bn Hibbân: "Rivayetleri hüccet kabul edilmez" dedi.

6
Beyhakî (2766). Hâfz bn Hacer, el-Feth’te (10/345) der ki: "Hadisin mürsel olmasna

ramen ravileri güvenilirdir."
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bn Mâce ve Taberânî’nin zayf senetle, Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi «selleri) öyle buyurdu: "Misvak kullannz; çünkü

misvak, az temizler ve Rabbi raz eder. Cibrîl her geliinde bana misvak

tavsiye etti. Hatta misvakn bana ve ümmetime farz olmasndan korktum. Eer

ümmetime zor gelmeyeceini bilsem misvak kullanmalarm farz klardm. Ben o

kadar misvak kullanyorum ki azmn öndeki dilerimin etlerini köklerinden

gidereceimden korktum.

Taberânî zayf isnâdla bn Abbâs'tan Resûlullah'm (saiiaiiahu aleyhi vbsbM öyle

buyurduunu nakleder: "Misvak kullanmak az temizler, Rabbi raz eder ve

gözleri kuvvetlendirir."
2

bn Adiy ve Beyhakî, uabu'l-îman’da zayf isnâdla bn Abbâs'tan Hz.

Peygamber’in Mailahu aleyhi »eseM öyle buyurduunu nakleder: "Misvak

kulannz. Çünkü o, az temizler, Rabbi raz eder, melekleri sevindirir,

sevaplar arttrr ve sünnettendir. Ayn zamanda misvak gözleri

kuvvetlendirir, dilerdeki sararmay giderir, di etlerini kuvvetlendirir, balgam

yok eder ve az kokusunu güzelletirir
"3

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve bn Mâce, Ebû Hureyre’den,

Resûlullah’m (ssflallahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Eer ümmetime

zorluk vermeyecek olsaydm her namazda misvak kullanmalarm emrederdim.
"4

Ahmed, hasen senetle, Ebû Hureyre'den Allah’n Resûlü'nün (sallallahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: “"Eer ümmetime zorluk vermeyecek

olsaydm her namaz için abdest almalarn ve her abdest allarnda misvak kul-

lanmalarn emrederdim ."5

1 bn Mâce (289) ve Taberânî (7744, 7847, 4876). Hadis zayftr. Elbânî (Daîf Sünen bn
Mâce, 58).

1
Taberânî, el-Evsat (7496). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/220) der ki: "Ravilerden

Bahr b. Kunayz'in zayflnda icma vardr."
3 bn Adiy (3/929) ve Beyhakî (2776). Beyhakî der ki: "Halil b. Murra bu hadisi

rivayette tek kalmtr. O da hadiste kuvvetli deildir."
4 Buhârî (887, 724), Müslim 252 (42), Ebû Dâvûd (46), Nesâî (7/ 533) ve bn Mâce

(287).

5 Ahmed 12/484 (7513). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (1/221) der ki: "Ravilerden

Muhammed b. Amr b. Alkame güvenilirdir ve hadisleri hasendir" Müsnettin

muhakkikleri hadisin isnâdnn hasen olduunu söyledi.
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Bezzâr, Ebû Ya'lâ ve Taberânî zayf isnâdla Hz. Âie'den bildirir Hz.

Peygamber (oJUUu Bfey» »eseiiem) misvak o kadar tavsiye etti ki hakknda âyet

inmesinden korktuk.

1

Ahmed, Haris b. Ebî Usâme, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme, Dârakutnî,

Hâkim, Ebû Nuaym, Kitâbu's-Sivâk
1

ta ve Beyhakî, uabu'l-îman'da, Hz.

Âie'den, Resûlullah'n (saiiBHahu «mi nseiEm) öyle buyurduunu nakleder "Misvak

kullanarak klnan namaz, misvak kullanmadan klnan namazdan yetmi kat

daha üstündür."
1

Bezzâr ve Beyhakî zayf isnâdla bildirir Hz. Âie, Resûlullah'n (uilaiiahu

YüseiM öyle buyurduunu nakleder "Misvak kullanarak klnan iki rekat

namaz, misvak kullanmadan klman yetmi rekattan daha hayrldr/'3

Ahmed ve Ebû Yalâ'nn ceyyid isnâdla bildirdiine göre bn Abbâs, Hz.

Peygamberin (»ihM» mdM öyle buyurduunu nakleder "Misvak

kulanmam o kadar emredildi ki, misvak hakknda bana âyet veya vahiy ineceini

zannettim/'
4

Ahmed, Ebû Ya'lâ ve Taberânî’nin, zayf isnâdla bn Ömer'den bildirdiine

göre Allah’n Resûlü (srIIbIMu aleyhi veseiien) yannda misvak olmadan yatmazd.

Uyand zaman misvakla dilerini frçalard .

5

Taberânî hasen isnâdla Ümmü Seleme’den Hz. Peygamber («aiaiiat» «selle n)

öyle buyurduunu nakleder
"
Cibril bana misvak o kadar tavsiye etti ki

dilerime bir ey olmasndan korktum.'*

’ Ebû Ya'lâ (6710) Mecma 'da (2/97- 98) geçtii üzere Bezzâr ve Taberânî. Heysemî d:r

ki: "Ravilerden Ebû Ali es-Sakîl hakmda bn es-Scken ve bakalar: "Bu kii meçhuldür"

demitir." Ebû Ya'lâ'nn muhakkiki de isnadn zayf olduunu söyledi.

1 Ahmed 43/361 (26340), Haris b. Ebî Usâme (Buye, 155), Bezzâr, Kefu'l-Eslâr (501),

Ebû Ya'lâ (4738), bn Huzeyme (137), Telhîsu’l-habtr'de (1/67) geçtii üzere Dârekutrî,

Hâkim (1/146; "sahih"), Beyhakî (2773, 2774). bnu'l-Cevzt, el lelu'l-Mütenâhiye’de hadisi

zikretti ve öyle dedi: "Bu hadis sahih deildir. Muâviye b. Yahya zayftr." bn Maîn der

ki: "Bu hadisin senedi sahih deildir ve hadis batldr." Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe'cc

(1503) hadisin zayf olduunu söyledi.

5 Bezzâr, Kefu’l-Estâr (502) ve Beyhakî (2775).

« Ahmed 5/229 (3122) ve Ebû Ya'lâ (2330). Heysemî, Mecmauz-Zevâid’de (2/98) der ki:

"Ravileri güvenilirdir". Müsned’n muhakkikleri hadisin, hasenun liayrihi olduunu

söyledi.

5 Ahmed 10/187 (5979), Ebû Ya'lâ (5749) ve Taberânî (13593). Müsned'in muhakkikleri

isnadnn hasen olduunu söyledi.
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Bezzâr, Timnizî, Nevâdiru'l-UsûVda Melîh b. Abdillah el-Hatmî’den,

babasndan, o da dedesinden, Resûlullah'n (saiiaiiahu Beyhi veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder:
"u be ey peygamberlerin sünnetindendir: Haya,

yumuaklk, hacamat, misvak ve giizel koku.
"2

Taberânî, M. el-Evsat’ta, Ebû Hureyre'den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi veseiiem) gece uyumadan önce ve uyand zaman mutlaka misvak kullanrd .

3

Taberânî hasen isnâdla Zeyd b. Hâlid el-Cuhenî’den bildirir. Allah'n

Resulü [sallanahu aleyhi veseiiem) misvak kullanmadan namaz klmak için evinden

çkmazd .
4

bn Ebî eybe ve Ebû Davud’un zayf isnâdla bildirdiine göre Hz. Âie der

ki: “Allah'n Resulü isaiiaiiahu aleyhi vBseiiem) gece veya gündüz her uykudan kalknda

mutlaka abdestten önce azn misvaklard (frçalad)."5

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve bn Mâce bildiriyor: Hz.

Âie’ye: “Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi vesellem) eve girince ilk önce ne yapard?"

diye sorulunca, “Eve girdiinde ilk olarak misvak kullanrd" cevabn verdi .

6

bn Mâce'nin bildirdiine göre Ali b. EbîTâiib der ki: “Azlarnz Kur'ân’n

yollandr. Onu misvakla temizleyiniz."
7

Ebû Nuaym, Kitabu's-Sivâk’ta Hz. Ali'den ayn hadisi merfu olarak

nakletti .

8

bnu’s-Sünnî, et-Tbbu'n-Nebevî ve Ebû Nuaym, et-Tbbu'n-Nebevî’de tbû

Hureyre'den Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder:

"Misvak kullanmak, kiinin konumasn güzelletirir."'

1

Taberânî 23/251 (510). Beyhakî, Sünen'de (7/93) Buhârî'den hadisin hasen olduunu
nakletti.

2
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (500). Elbârî, el-rv&da (1/117, 118) hadisin zayf olduunu

söyledi.

3 Taberânî (7980).
4 Taberânî (5261). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (2/99) der ki: "Hadisin ravileri

güvenilir bulunmutur."
5 bn Ebî eybe (1/169) ve Ebû Dâvûd (57). Hadis sahihtir. Bakn: Elbârû, (Sahih Sünen

Ebî Dâvûd, 51).
0
îbn Ebî eybe (1/168), Müslim 253 (43), Ebû Dâvûd (51), Nesâî (3) ve ibn Mâce (290).

7 bn Mâce (291). Hadis sahihtir. Bakn: Elbânî
(
Sahih Sünen bn Mâce, 236).

8
Telhîsu’I-habî/de (1/70) geçtii üzee Ebû Nuaym. Hafz bn Hacer der ki:

Ravilerden mendel zayftr.
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bnu’s-Sünnî'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib der ki: “Kur'ân okumak

ve misvak kullanmak balgam yok eder."

Ebû Nuaym, Ma'rifetu's-Sahabe’öe bildirir Meymûne der ki: “Allah'n

Resûlü(saiyiBhuBBYtiveseiism) hiçbir gece misvak kullanmadan uyumad."

bn Ebî eybe, el-Mesâhifte ve Ebû Nuaym, Kitâbu's-Sivâk’ta zayf isnâdia

Ebû Atîk'ten bildirir: Câbir, yatana girdii, gece uyand, namaza çkt
zaman misvak kullanrd. Kendisine: "Nefsine ar yük yüklüyorsun" deyince,

Câbir: “Usâme bana Resûlullah’n (saiieiiafa aleyhi meiiem) bu misvak kullandn

haber verdi" karln verdi .

1

Ebû Nuaym, hasen isnâdia Abdullah b. Amridan, Hz. Peygamberin (niijiw>u

aleyhi nMifem) öyle buyurduunu nakleder: "Eer ümmetime zorluk vermeyecek

olsaydm, seher vakitleri misvak kullanmalarm emrederdim."3

Taberânî, M. el-Evsafta hasen senetle, Hz. Ali’den Resûlullah'n (saMehu aie-hi

rtteitami öyle buyurduunu nakleder:
“Eer ümmetime zorluk vermeyecek olsay-

dm her abdest allarnda misvak kullanmalarm emrederdim

âfiî, bn Ebî eybe, Ahmed, Nesâî, Ebû Ya'lâ, bn Huzeyme, bn Hibbân,

Hâkim ve Beyhakî'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saMiehu

veseiiem) öyler buyurdu: "Misvak kullanmak az temizler ve Rabbi raz eder."*

Ahmed, Taberânî, M. el-Evsafta hasen senetle, bn Ömer'den,

Resûlullah'n (saHBSahuaierhresEiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Misvak kulannz.

Misvak kullanmak, sz kokusunu güzelletirir ve Rabb raz eder."
6

Ahmed zayf senetle, Kuem veya Temmâm b. Abbâs'tan bildiriyor

Resûlullah’n (saiiaiishu aleyhi veseiiem) yanna gittiimizde bize öyle dedi: "Neden

yanma dileriniz sararm ve misvak kullanmadan geliyorsunuz? Eer

' Ukaylî, ed-Duafffda (3/156) der ki: "Hadis münkerdir" bnu'l-Cevzî, el-lelu’l-

Mütenâhiye'de (1/336) hadisin aslnn olmadn söyledi.
3 bn Ebî eybe (1/169) ve Telhîsu'l-habh'de (1/69) geçtii üzere Ebû Nuaym. îbn

Hacer, ravilerden Hirâm b. Osman'n metruk olduunu söyledi.

3
Telhîsu’l-habîr'de (1/69), Faydu'l-Kadîfde (7513) ve Kenzu’l-UmmâTde (26196) geçtii

üzere Ebû Nuaym. Hafz, isnadnda îbn Lehîa'nn olduunu söyledi.

4 Taberânî (1238). Heysemî, Mecmuu'z-Zeuad'de (1/221) der ki: "Ravilerden bn shâk

güvenilirdir, ama müdellistir. Hadisin senedi hasendir."

5 afiî 1/88 (71), Ahmed 40/240, 241 (24203), îbn Ebî eybe (1/169), Nesâî (5), Ebû Ya'ia

(4569, 4598, 4916), bn Huzeyme (135), bn Hibbân (1067) ve Beyhak (1/34).

* Ahmed 10/106 (5865) ve Taberânî
(
3113 ). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de (1/220) der

ki: "Ravilerden îbn Lehîa zayftr."
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ümmetime zorluk vermeyecek olsaydm abdesti farz kldm gibi kendilerine

misvak dafarz klardm."'

Taberânî, Câbir’den bildiriyor: "Hz. Peygamber (salBlshu Buyti weliem) tpk yaz

yazann kulann üstünde kalemi tad gibi misvak kulann üzerinde

tard ."1

Ukayfî, ed-Duafâ’da ve Ebû Nuaym, Kitabus-Sivâk’ta zayf isnâdla bildirir:

Hz. Âie der ki: "Hz. Peygamber Maiiahu airyhi restUsm) sefere çkaca zaman

yannda misvak, tarak, sürmelik, sürahi ve ayna bulundururdu.”3

Ebû Nuaym, zayf senetle, Râfi b. Hadîc’den merfu olarak öyle bildirir:

"Misvak kullanmak vaciptir.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Misvak kullanmamz

o kadar emredildi ki, bu konuda vahiy ineceini zannettik.”5

bn Ebî eybe, Hassân b. Atiyye'den merfu olarak bildirir: "Abdest imann

yarsdr. Misvak kullanmak abdestin yansdr. Eer ümmetime zorluk

vermeyecek olsaydm her namaz vakti misvak kullannalann emrederdim.

Misvak kullanarak klman iki rekât namaz, misvak kullanmadan klnan yetmi

rekâttan daha hayrldr.
"

6

bn Ebî eybe, Süleyman b. Sa’d’dan Resûlullah'n (saiialiahu nterfo veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: “Misvak kullann, temizlenin ve (ykarken) bunu tek

sayda yapnz; çünkü Allah tektir ve teki sever."1

bn Adiy, Enes’ten bildirir: "Allah'n Resulü Maiiahu alayti «sailaml abdest alrken

parmak boumlarnn iyice temizlenmesini emretti. Çünkü oras çok çabuk

kirlenir.”
8

1 Ahmed, Tcmmâm b. Abbâs'tan 3/334 (1835), Kuem b. Temmâm veya Temmâm b.

Kusm'dan, o da babasndan 24/422 (15656). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (1/221) der ki:

"Ravilerden Ebu'l-Alâ es-Sakîl meçhuldür."
1
Beyhakî (1/37). Beyhakî, Yahya b. Yemân'n zayf olduunu söyledi.

3 Ukayl (1/116) ve Telhîsu'l-habîr'de (1/67) geçtii üzere Ebû Nuaym.
A Telhîsu'l-habîr'de (1/67) geçtii üzere Ebû Nuaym. Hafz, hadisin isnadnn zayf

olduunu söyledi.

5 bn Ebî eybe (1/169,171).
6 bn Ebî eybe (1/17Ü).

7 bn Ebî eybe (1/171). Elbânî, es-SUsiletu'd-Daîfe' de, (939) hadisin zayf olduunu

söyledi.
8 bn Adiy (1/260) Hadisin münker olduunu söyledi.
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Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’da, Abdullah b. Busr'dan Resûlullah'n

(saiiaUahj aleyhi yeseHon) öyle buyurduunu nakleden "Trnaklarnz kesiniz ve kesilen

trnaklar gömünüz. Parmak boumlarn da temizleyiniz
.'n

Buhâri, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, email'de, Nesâî ve bn Mâce, bn

Abbâs'tan bildirir: Kitab ehli saçlarm alnlarna salverirler, mürikler ise ikiye

ayrrlard. Peygamber Efendimiz kendisine emir gelmeyen konularda Ehl-i

kitaba uymaktan holanrd, (onun için) o da bann önündeki saçlan (alnna)

salverirdi. Ama daha sonra saçlann ortadan ayrd.

2

bn Mâce ve Beyhakî ceyyid isnâdla bildirir: Ümmü Seleme der ki: "Allah n
Resulü (sBiiaiiahu sfcyhi «ttiiem) temizlenecei zaman etek temizliini bizzat kendi

eliyle yapard/'3

Beyhakî zayf isnâdla Enes’ten bildirir: "Allah'n Resûlü (seiiaiiahu aleyhi meiim)

hamam otu kullanmazd, klarçoald zaman keserek temizlerdi .”4

Beyhakî, eddâd b. Evs’ten merfu olarak öyle bildirir. "Sünnet olmak

erkekler için bir sünnet, kadnlar için de bir ikramdr."*

Taberânî, Müsned e-âmiyyîn’de, Ebu'-eyh, el-Akîka’da ve Beyhakî, bn

Abbâs’tan aynsn nakletmitir.

6

Ebû Dâvûd, Useym b. Kuleyb kanalyla, babasndan, o da dedesinden

bildirir: O (Useym b. Kuleyb’in dedesi) Hz. Peygarnber’e(sBaflBhuBfyhireteiEm) gelip:

"Ben müslüman oldum” deyince, Allah'n Resûlü Miaiiahu aleyhi vesRilem): "Kendinden

küfür kllarm at" yani "tra ol" buyurdu. Useym der ki: Baka birinin bana

bildirdiine göre Allah'n Resûlü (siyiahu^ «»tan) dedemle olan baka birine:

"Kendinden küfür kllarn at ve sünnet ol" buyurmu .

7

'Tirmizî el-Hakîm (1/185).

1 Buhâri (5917, 3944, 3558), Müslim (2336), Ebû Dâvûd (4188), Tirmizî (29), Nesâî

(5253) ve bn Mâce (3632).

3 bn Mâce (3752) ve Beyhakî (1/152). Ahmed hadisin münker olduunu söyledi.

Elbânî, Daîf Sünen bn Mâce, (823) hadisin zayf olduunu söyledi.

*
Beyhakî (1/152). bn Hacer, el-Feth'te (10/344) isnadn çok zayf olduunu söyledi.

5 Beyhakî (8/325). bn Hacer, el-Feth'te (10/341) der ki: "Bu Resûlullahtan (sallalla-u

aleyhi vesellem) hadis sabit deildir." Elbânî de es-SilsiUtu'd Daîfe'de (1935) bu hadisin

zayf olduunu söylemitir.
6
Taberânî (146), el-Feth'\e (10/341) geçtii üzere Ebu'-eyh ve Beyhakî (8/324, 325)

Beyhakî isnadn zayf olduunu söyledi.

7 Ebû Dâvûd (356). Hadis hasendir. Elbânî Sahîh Sünen Ebî Dâvûd, (343).
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Beyhakî, Zührî’den, Resûlullah'n Miaiiahu aleyhi rcsellem): "Kim Müslüman dursa

sünnet olsun " buyurduunu nakleder.

Ahmed ve Taberânî, Osman b. Ebi'l-Âs'tan bildirir: Kendisi bir sünnete

davet edilince: “Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi veseiiem) zamannda sünnete çarlmadan

giderdik" dedi .

1

Taberânî, M. el-Evsat’ta bn Abbâs’tan bildiriyor: “u yedi ey çocuk için

sünnettir: Yedinci gününde isim verilmesi, sünnet edilmesi, temizlenmesi,

akika kurban kesilmesi, bann tra edilmesi, kendisi için kesilen akika(nn

kann)dan üzerine sürülmesi ve saçnn arlnca altn veya gümü tasadduk

edilmesi ."1

Ebu'-eyh, Kitâbu'l-Akika’da ve Beyhakî, Câbir’den bildirir “Hz.

Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi raseiiem) Haan ve Hüseyin yedi günlükken onlar için akika

kurban kesti ve sünnet etti."
3

Beyhakî, Musa b. Ali b. Rabâh'tan bildirir: “Hz. brâhîm, shâk' yedi

günlükken, smail'i ise bülu çana gelince sünnet etti ."4

bn Sa’d, Huyey b. Abdillah’tan bildiriyor: “Bana ulatna göre Hz. smâîl

on üç yanda sünnet olmutur." 5

Ebu'-eyh, el-Akika’da, Musa b. Ali b. Rabâh'tan babasndan bildirir: Hz.

brahim seksen yandayken sünnet olmas emredilince hemen keserle

sünnet oldu. Bu sebeple ars artnca Allah'a acsn azaltmas için dua etti.

Allah ona: "Sana hangi aletle sünnet olacan vahyetmeden, sen acele edip

keserle sünnet oldun" diye vahyedilince Hz. brahim: "Ey RabbimI Emrini

geciktirmeyi kerih gördüm" karln verdi .

6

1 Ahmed 29/436 (17908) ve Taberânî (8381). Müsned'in muhakkikleri hadisin

isnadnn zayf olduunu söyledi.
1

Taberânî, el-Evsat (558). bn Hacer, el-Feth'te (9/589, 10/343) isnadnn zayf

olduunu söyledi.

i el-Feth'te (10/343) geçtii üzere Ebu'-eyh ve Beyhakî (8/324). Elbânî, el-ruadn

(1164) sahih olduunu söyledi.

4 Beyhakî (8/326).

5 bn Sa'd (1/51).
6
el-Feth'te (10/342) geçtii üzere Ebu'-eyh.
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Buhârî ve Müslim'in, Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiieiiahu aleyhi «seiiem) öyle buyurdu: "Hz. brahim seksen yanda, keserle sünnet

oldu."'

bn Adiy ve Beyhakî, uabu'l-îman’d a, Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n

(salUlahu aleyhi »eaitem) öyle buyurduunu nakleder: "Hz. brahim, ilk sünnet olan

kiidir. Yüz yirmi yandayken keserle sünnet oldu. Ondan sonra da seksen yl

yaad. "l

bn Sa’d, bn Ebî eybe, Hâkim ve Beyhakî, Saîd b. el-Müseyyeb tarikiyle

bildirin Ebû Hureyre der ki: "Hz. brâhim, yüz yirmi yandayken keserle

sünnet oldu. Ondan sonra da seksen yl yaad." Saîd der ki: "Hz. brâhim ilk

sünnet olan ve banda ilk beyaz saç gören kiidir. Banda beyaz saç

görünce: "Ey Rabbim! Bu nedir?" diye sordu. Yüce Allah: “Bu vakardr ey

brâhim" cevabn verince, Hz. brâhim: "Ey Rabbim! Vakanm arttr" dedi. lk

misafir arlayan, byklann ilk ksaltan, ilk trnaklann kesen ve ilk etek tra
olan kii Hz. brahim'dir.”3

bn Adiy ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Allah'n Resûiü

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "lk misafir arlayan, ilk byklarm ksaltan,

batnda ilk beyaz saç gören, trnaklarn ilk kesen ve keserle ilk sünnet olan Hz.

brahim'dir,"4

Beyhakî bildiriyor: Hz. Ali der ki: Hacer, Sâre'nin cariyesiydi ve onu Hz.

brahim'e verdi. smail ve ishâk yanp smail, ishak' geçerek Hz. brahim’in

kucana oturunca Sâre: "Vallahi ondan (Haceriden) üç eyi deitireceim"

dedi. Hz. brâhim, Sâre'nin, Haceriin burnunu kesmesinden veya kulaklann

yarmasndan korktu ve: "Bir ey yapp yeminini getirmek ister misin?

Kulaklarn delip onlan eksiltirsin.” Dedi. nsandan ilk eksiltilen parça budur. !

Beyhakî’nin bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne der ki: "Hz. brâhim,

Rabbine Sâre'nin kötü huyundan çektii sknty ikâyet edince, kendisine:

’ Buhârî (3356, 6298) ve Müslim (2370).

1 bn Adiy (4/1500) ve Buhârî (8639). Ravilerden Abdullah b. Abdillah b. Ebî Âmir
zayftr. Mtznnu'l-tidâle (2/450) bakn.

3 bn Sa'd (1/47), bn Ebî eybe (9/58), Hâkim (2/551) ve Beyhakî (8640) hadisin sahabi

sözü olmasnn sahih olduunu söyledi.

4 bn Adiy (4/1511) ve Beyhaki (8641). Ravilerden Abdulah b. Vâkid hakknda bn
Hacer, et-Tahib'de (2/283) metruktür, demitir.

5 Beyhakî (8644).
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“Ey brahim! Dini konusunda bir kusuru olmad müddetçe onun bu huyuna

sabret” diye vahyedildi.”
1

Vekîn'in bildirdiine göre Ebû Hureyre öyle der: “lk alvar giyen, ilk

saçlarn ortadan ayran, ilk etek tra olan, ilk sünnet olan, ilk misafir

arlayan ve ilk saçlar aaran kii Hz. brahim'dir."

Vekî, Ebû Uyeyne'nin azatls Vâsil'den bildirir: Yüce Allah, Hz. brahim’e:

“Ey brahim! Benim için yeryüzündeki en üstün kii sensin. Secde ettiin

zaman avretini yeryüzüne gösterme” diye vahyedince, Hz. brahim alvar

giymeye balad.

Hâkim'in bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: Gökyüzünden iki parma
arasnda beyaz bir saç olan bir ei çkt ve yava yava Hz. brahim'in bana
yaklamaya balad. Sonra saç onun bana brakt ve: “Vakarla aar” dedi.

Sonra Allah ona temizlenmesini emretti. Saçlar ilk aaran ve ilk sünnet olan

Hz. brahim’dir. Allah. Hz. Muhammed'e indirdii: "Allah’a tövbe eden,

kullukta bulunan, O'nu öven, O'nun urunda gezen, rüku ve secde eden,

uygun olan buyurup fenal yasak eden ve Allah'n yasalarn koruyan

müminlere de müjdele" 2 "Müminler saadete ermilerdir. Onlar namazda

huu içindedirler. Onlar bo eylerden yüz çevirirler. Onlar zekatlarn

verirler. Onlar ki, iffetlerini korurlar; Ancak eleri ve ellerinin sahip olduu

(câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilikilerden dolay) knanm deillerdir. Bu

snrlar amak isteyenler, ite bunlar ar gidenlerdir. Onlar emanetlerini

ve sözlerini yerine getirirler. Namazlarna riayet ederler. te, asl bunlar

vâris olacaklardr. (Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî

kalcdrlar" 3
, "Dorusu erkek ve kadn müslümanlar, erkek ve kadn

müminler, boyun een erkekler ve kadnlar, doru sözlü erkekler ve

kadnlar, sabrl erkekler ve kadnlar, gönülden balanan erkekler ve

kadnlar, sadaka veren erkekler ve kadnlar, oruç tutan erkekler ve kadnlar

iffetlerini koruyan erkekler ve kadnlar, Allah' çok anan erkekler ve

kadnlar, ite Allah bunlarn hepsine mafiret ve büyük edr hazrlamtr"4
,

"Onlar ki, namazlarna devam ederler. Onlar ki, mallarnda belli bir hâk

vardr. Hem isteyen için, hem de stemekten utanan yoksul için." Ceza (ve

1

Beyhakl (8706).
1
TevbeSur.il2

3 Muminûn Sur. 1-11

A Ahzâb Sur. 35
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hesap) gününün doruluuna inananlar ve onlar ki, Rablerinin azabndan

korkarlar. Dorusu Rablerinin azabndan kimse güvende deildir. Onlar ki

rzlarn korurlar. Ancak karlarna ve sahibi bulunduklar cariyelere baka,

çünkü bundan dolay knanmazlar. Bu snrlar amak isteyenler, ite onlar,

ar gidenlerdir. Emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler, ahidliklerini

gerei gibi yapanlar' âyetleri Hz. brahim'e de indirdi. Bu âyetlerin gereini

sadece Hz. Muhammed ve Hz. brâhim yerine getirmitir.
2

bn Sa’d, Tabakât'ta Selmân'dan bildirir: Hz. brâhim Rabinden hayr

isteyince bandaki saçlarn üçde biri aard. Hz. brâhim: “Bu nedir?” diye

sorunca, kendisine: “Dünyada ibret, âhirette ise hayrdr” cevab verildi.

3

Ahmed, Zühd’öe, 5elmân el-Fârisî'den bildiriyor: “Hz. brâhim yatana

girince Rabbinden hayr istedi. Sabah olup bandaki saçlarn üçte bîrinin

aardn görünce üzüldü. Kendisine: “Üzülme! Bu, dünyada ibret, âhiretüe

ise senin için nurdur. Saçlar ilk aaran, Hz. brahim'dir.”

Deylemî'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiim)

öyle buyurdu: "Saçlarm kna ve rastk otuyla ilk boyayan kii, Hz.

brahim'dir"*

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve bn Mâce’nin Ebû Hureyre’den

bildirdiine göre Allah’n Resûlü (safelahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Yahudi ve

Hristiyanlar saçlarm boyamazlar, siz onlara muhalefet ediniz (ve saçlarnz

boyaynz
,

)"5

Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Ebû Zer el-Gifârî'den, Resûlullah’ n

(saiiaiiahj aleyhi resellem) öyle buyurduunu nakleder: "Saçn beyazlm giderdiiniz

en güzel ey kna ve rastk otudur. "6

Tirmizî’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) öyle buyurdu: "Saçlarnzdaki beyazlan (boyayarak) deitirin ve (onlan

beyaz brakarak) Yahudilere benzemeyin."'

1

Meiric Sur. 23- 33
2 Ha (2/550, 551)

3 bn Sa'd (1/47).

3 Deylemî (47). Elbârû, Daîfu'I-Câmi'de (2145) hadisin zayf olduunu söyledi.

5 Buhâri (3462, 5699), Müslim (2103), Ebû Dâvûd (4203), Nesâî (5087, 5256) ve tn
Mâce (3622).

6 Ebû Dâvûd (4025), Tirmizî (1753), Nesâî (5093, 5095) ve bn Mâce (3622). Elbânî, es-

Silsiletu's-Sahîha'da (1509) hadisin sahih olduunu söyledi.
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Bezzâr, bn Abbâs'tan, Resûlullah'n (saylatn aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu

nakleden "Sakalnz onlarn sakal gibi brakarak Acemlere benzemeyiniz."
7

bn Ebî eybe, Musannefte ve Bezzâr, Saîd b. brâhim’den, babasnn

öyle dediini bildirir: "Minberde ilk hutbe veren kii Hz. brahim'dir."3

Bezzâr ve Taberânî zayf senetle, Muâz b. Cebel’den Resûlullah'n (aatLailahu

aleyhi »«ssiiem) öyle buyurduunu nakleden "Eer ben minber edindiysem babam

brahim de minber edinmiti. Eer ben asa tvttuysam babam brahim de asa

tutmutu."4

bn Asâkir'in bildirdiine göre Câbir der ki: "Allah yolunda ilk savaan, Hz.

Lût Rumlar tarafndan esir edildii zaman savam olan Hz. brahim'dir. Hz.

brâhim onlarla savam ve Hz. Lût'u kurtarmt."5

bn Asâkir bildiriyor: Hassân b. Atiyye der ki: "Savata ilk defa askerleri

sa kanat, sol kanat ve merkez olarak konulandran kii Hz. brahim’dir. Hz.

brâhîm, Hz. Lût'u esir alanlarla savat zaman orduyu bu ekilde düzene

koymutu ."6

bn Ebî eybe, Yezîd b. Ebî Yezîd'den, o da ismini verdii birinden öyle

bildirir: “lk sancak kullanan kii Hz. brahim'dir. Bir topluluun Hz. Lût'a

saldnp onu esir aldklarn örenince sancak yapp köleler ve azatllaryla

pelerinden giderek Hz. Lût ve ailesini kurtarmt ." 7

bn Ebi’d-Dünyâ, cr-Remiy adl eserinde bn Abbâs'tan bildirir: "lk para

basan kii Hz. ibrâhim’dir."

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, Ebû Hureyre'den,

Resûlullah’n (sailaiUu aleyh veseilem) öyle buyurduunu nakleder: “lk misafir

arlayan Hz. brahim'dir

’ Tirmizî (1752). Elbârû, es-Silsiletu's-Sahîha'da (826) hadisin sahih olduunu söyledi.
1

Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2979). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (5/160) der ki:

''Ravilerden Rideyn b. Sa'd zayftr."
J bn Ebî eybe (14/69) ve Bezzâr (2633). Heysemî, Mecmau'z-Ztvâid'dc (2/181) der ki:

"Hadinin isnadnda kopukluk vardr."
4 Bezzâr (2632) ve Taberârû (20/167). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de (2/181) der ki:

"Ravilerden Mûsa b. Muhammed b. brahim b. el-Hâris et-Teymî çok zayftr."
5 ibn Asâkir (50/307).

6 bn Asâkir (2/326).

7 bn Ebî eybe (14/141).

8 Beyhakî (8641).
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bn Sa'd, bn Ebi'd-Dünyâ, Ebû Nuaym ve Beyhakî, uabu'l-îman'da

bildirir: krime der ki: "Hz. brâhim’e misafirin babas denirdi. Oradan geçen

hiç kimsenin uramadan gitmemesi için Hz. brahim’in kökünün dört kaps

vard."'

Beyhakî, Atâ’dan bildirir: "Hz. brâhim yemek yiyecei zaman kendisiyle

beraber yiyecek birini bulmak için bir mil kare’de misafir arard."
2

ibn Ebi'd-Dünyâ, el-hvân’da, Hatîb, Tarih'te, Deylemî, Müsned el-

Firdevs’te, asûlî, el-Cüz’de Temîm ed-Dâri’den bildiriyor Resûlullah'a (saiuiahu

Biejh »«efem): "Kiinin, biriyle karlat zaman kucaklamas sorulunca öyle

cevap verdi: "Bu, ümmetlerin selamlama ekliydi

"

Bir lafzda ise öyledir:

“Bu, iman ehlinin selamlama ve birbirlerine sevgilerini gösterme ekliydi.

Birini ilk kucaklayan kii Hz. brahim'dir. Bir gün hayvanlarm Beytv'l-

Makdis dalarnda otlatmak için çknca, birinin Allah' takdis ettiini duydu

ve ona dalp hayvanlan otlatmay brakp sese doru gitti. On sekiz arsn

boyunda sk saçl bir ihtiyann Allah' tevhid ettiini gören Hz. brâhim: "Ey

ihtiyar! Rabbin kimdir?" diye sordu. Adam: “Gökte olandr'' cevabn verince,

Hz. brâhim: "Yeryüzünün Rabbi kimdir?" diye sordu. Adam : "Gökteki

"

karlm verince, Hz. brâhim: “Gökte ondan baka Rab var m?" diye sordu.

Adam : "Ondan baka Rab yoktur ve o tek ilahtr" cevabn verince, Hz.

brâhim: "Kblen ne taraftr?" diye sordu. Adam: “Kabe" cevabm verince, Hz.

brahim, adama ne yediini sordu. Adam: "Yazn u meyveleri topluyorum ve

kn yiyorum" cevabm verdi. Hz. brâhim: "Kavminden senden baka kalan

var m?" diye sorunca, adam: “Hayr" cevabm verdi. Hz. brâhim: “Ei'in

nerede?“ diye sorunca, adam: "u maaradr" karln verdi. Hz. brahim:

"Haydi bizi evine götür " deyince adam: “Ev ile aramda geçilemeyecek su ile oir

vadi vardr" karln verdi. Hz. brâhim: "Peki, sen nasl geçiyorsun?" d\ye

sorunca, adam: "Suyun üzerinde yürüyerek gidip geliyorum" cevabn verdi.

Hz. brâhim: "Haygi gidelim. Belki suyu sana boyun ediren bana da boyun

edirir" dedi ve gidip beraber suyun üzerinden geçtiler. kisi de birbirinin

haline taaccüp ediyordu. Maaraya girdiklerinde adamn kblesinin Hz.

brahim’in kblesiyle ayn olduu görüldü ve Hz. brâhim: "Allah'n yaratt

en zor gün hangisidir?" diye sordu. htiyar: ",Allah'n , kullan hesaba çekmek

1 bn Sa'd (1/47 muhtasar olarak). bn Ebi'd-Dünyâ, KTâ’d-Dyfta (7), Ebû Nuaym

(3/335, 336) ve Beyhakî (9617).

1 Beyhakî, uabu’l-îman (9619).
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için kürsüsünü koyaca, Cehennemin tututurulaca, secdeye kapanmayan ne

mukarreb melek, ne de peygamberin kalmayaca gündür" cevabn verince, Hz.

brahim: "Ey ihtiyar! Allah'n, beni ve seni o günün iddetinden emin klmas

için dua et" dedi. htiyar: "Otuz yldr yapm olduum bir duam hâlâ gökte

bekletilmekteyken duam ne yapacaksn?" karln verince, Hz. brahim:

"Duam bekleten eyin ne olduunu söyleyeyim mi?" diye sordu. htiyar:

"Evet" cevabn verince, Hz. brâhim: "Allah bir kulunu sevdii zaman onun

sesini sevdiinden dolay isteini bekletir. Sonra onun her istei için hiçbir

insann aklna bile gelmeyecek mükâfatlar saklar. Allah bir kula buzettii

zaman ise bu kiinin sesini kesmek için hemen onun ihtiyacn verir veya

kalbine ümitsizlii koyar. Gökyüzünde bekletilen duan nedir?" diye sordu.

htiyar öyle cevap verdi: "Otuz yl önce buradan bandan kâkülleri sarkan bir

genç geçti. Gencin yannda koyun vard. Kendisine: "Bu koyunlar kimin?" diye

sorduumda, genç: "Allah'n halili brahim'indir" cevabn verdi. Bunun

üzerine ben: "Allahm! Yeryüzünde Senin halilin varsa, ben ölmeden önce onu

bana göster" diye dua ettim." Hz. brâhim: "Duan kabul edildi" deyip

birbirleriyla kucaklatlar. Selamlamann kucaklama eklinde olmas o zaman

balamtr. Daha önce insanlar birbirine secde ederek selamlarlard. Sonra

slam'la selamlama tokalama eklinde oldu. Secde ve kucaklama terk edildi.

Tokalaanlarn parmaklan birbirinden aynlmadan tokalaanlann günahlan

affedilir.
,n

bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd’de ve Ebû Nuaym, el-Hilye’de Ka’b('ul-

ahbâr)'dan bildiriyor: Hz. brâhim: "Ey Rabbim! Yeryüzünde benden baka

Sana ibadet edeni görmemek beni üzüyor” deyince, Allah kendisiyle namaz

klmalan için melekler gönderdi.

2

Ahmed ve Ebû Nuaym, Nevf el-Bikâlî'den bildirir: Hz. brâhim: "Ey

Rabbim! Yeryüzünde benden baka Sana ibadet eden yoktur” deyince, Allah

ona üç bin melek gönderdi ve Hz. brâhim onlara üç gün namaz kldrd .

3

bn Sa’d, el-Bikâlî'den bildirir: "lk misafir arlayan, ilk tirit yapan, saç ilk

aaran Hz. Ibrâhim'dir. Hz. brâhim'e çok mal ve hizmetçi verilmitir.”4

’ bn Ebd-Dunya (IZb) ve Hatîb (9/4U).

1 bn Ebî eybe (137534), Ahmed (sh, 78) lafz kendisinindir ve Ebû Nuaym (6/26).

3 Ahmed (sh. 79) ve Ebû Nuaym (1/19),

4 bn Sa'd (1/47).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre SüddT der ki: "lk tirit yapan Hz.

brahim'dir."
1

Deylemî'nin Nubayt b. erit'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBiaibbu aleyhi

vesBBm» öyle buyurdu: "lk Mubalkes
1 ekmeini yapan kii, Hz. brahim'dir."

Ahmed, Zühd’de Mutarrif'ten bildirin Kavmiyle ilk aynlan kii, Hz.

brahim'dir. Hz. brahim kavminden ayrlarak, "Rabbim. imdi kim bana

uyarsa o bendendir. Kim de bana kar gelirse, artk sen gerçekten çok

balayan, pek esirgeyensin
”3 diye dua etmiti.

bn Ebî eybe, Musannefte, Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî bildirir: bn

Abbâs der ki: Hz. Peygamber MisMu aleyhi «saiiam) öyle buyurdu: "Kyamet

gününde ilk giydirilecek olan brahim'dir
."A

Ebû Nuaym, el-Hilye'de bildiriyor. Ubeyd b. Umeyr der ki: "nsanlar

yalnayak ve çplak bir ekilde harolunur ve Yüce Allah: "Dostumu çplak

görmeyeyim" buyurur ve Hz. brahim'e beyaz bir elbise giydirilir. Kyamet

gününde ilk giydirilecek olan brâhim'dir."s

bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd'de bildirir: Abdullah b. el-Hâris der ki:

“Kyamet gününde ilk giydirilecek kii, kendisine Msr elbiselerinden iki tane

giydirilecek olan brâhim'dir. Sonra Ar'n sanda olan Resûlullah'a (»iaiiahu iayî

»Bseiiem) çizgili Yemen hüllesi giydirilecektîr."
6

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî, Enes’ten bildirir: “Bir

adam Resûlullah'a (sBiuiato aieytn «reieni gelerek: “Ey yaratlmlann en hayrls!"

diye hitab edince, Hz. Peygamber (sai)aiiahu slayt* ««iten): "O kii brâhim'dir"

karln verdi ." 7

' bn Ebî eybe (14/89).

1 Msr’n dousunda, Ballekes denilen yere nisbet edilen ve dört okka arlnda
olan bir ekmek çeididir.

} brâhîm Sur. 36
4 bn Ebî eybe (11/517, 14/119), Buhârî (3349, 3447, 4625, 4626, 4740, 6526), Müslim

2860 (58), Tirmizî (2423, 3167) ve Nesâî (2081, 2086).

5 Ebû Nuaym (3/270).
6 bn Ebî eybe (14/117) ve Abd b. Humeyd (sh. 79), Abdullah b. el-Hâris'ten,

Ali'den.

7 bn Ebî eybe (11/518), Müslim (2369), Ebû Dâvûd (4672), Tirmizî (3352) ve Nesâî,

el-Kübrâ 'da (11692).
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bn Ebî eybe, Ebû Sâlih'ten bildiriyor: Hz. ibrâhim yiyecek bulmak için

çkt ama bir ey bulamaynca bir düzlükten krmz toprak alp ailesine

döndü. Kendisine: "Bu nedir?” diye sorduklarnda: "Krmz buday” cevabn

verdi. Torbay açtklarnda içindeki topran krmz budaya dönütüünü

gördüler. Bu buday ektiklerinde kökünden ba ksmna kadar buday

taneleriyle dolu baak oluyordu.
1

bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd'de ve Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Selmân el-

Fârisî'den bildiriyor: Hz. brâhim'e aç iki aslan gönderildiinde aslanlar onu

yalayp kendisine secde ettiler.*

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî'nin Ubey b. Ka'b’dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saylat aleyh* venM öyle buyurdu: "Rabbim bana Kur'ân'

bir harf üzere okumam emretti. Ben : "Ey Rabbim! Ümmetime kolaylatr
"

deyince, Rabbim, ikinci defada iki harf üzere okumam emretti. Ben: "Ey

rabbim ! Ümmetime kolaylatr" deyince, Rabbim, üçüncü defada yedi harf

üzere okumam emretti ve: "Hem sana verdiim her cevapla birlikte benden

isteyecein bir istein de verilecektir'' buyurdu. Ben: "Allahm ! Ümmetimi

bala, Ümmetimi bala " dedim ve üçüncü isteimi Hz. brâhim dâhil bütün

insanlarn beni dileyecei güne sakladm. " J

Ahmed, Zühd'de ve Ebû Nuaym, el-Hilye'de, Ka’b(u'l-ahbâr)'dan

bildiriyor: Hz. brâhim misafir arlar, miskinlere ve yolculara merhamet

ederdi. Bir müddet misafirleri gelmeyince bundan üpheye dütü ve misafir

bulmak için yola çkp oturdu. Bu srada ölüm melei bir adam sûretinde gelip

selam verince, Hz. brâhim selam alp: "Sen kimsin?” diye sordu. Melek:

"Ben yolcuyum” karln verince, Hz. brâhim: "Ben burada senin gibiler(i

davet etmek) için oturdum diyerek elinden tuttu ve: "Yürü” diyerek evine

götürdü. shâk Ölüm meleini görünce tand ve alamaya balad. shâk'n

aladn gören Sâra da alamaya balad. Hz. ibrâhim, Sâra'nn aladn
görünce kendisi de alad. Hz. brâhim’in aladn gören ölüm melei de

alad. Sonra melek semaya çknca, Hz. brâhim sinirlenerek: "Misafirimin

yannda aladnz ve bu sebeple gitti” dedi. shâk: "Babacm, beni knama.

Ölüm meleinin seninle olduunu gördüm ve ecelinin geldiini anladm.

Ailene vasiyette bulun” dedi. Hz. brâhim'in içinde ibadet ettii bir odas

’ bn Ebî eybe (11/518)
1 bn Ebî eybe (11/519), Ahmed (sh, 89) ve Ebû Nuaym (1/206).

3 Ahmed (5/127), Müslim (820, 821), Ebû Dâvûd (1478) ve Nesâî (938).
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vard. Odadan çktnda onu kapatr ve kimse odaya giremezdi. brâhim

gelip ibadet ettii oday açnca oturan bir adam gördü ve: “Seni kim buraya

soktu? Kimin izniyle girdin?" diye sordu. Adam: “Evin sahibinin izniyle"

cevabn verince, Hz. brâhim: “Evin sahibi evde daha çok hak sahibidir"

deyip odann bir kenarna çekilerek her zaman yapt gibi namaz klp dua

etti. Ölüm melei semaya çknca kendisine: “Ne gördün?" diye soruldu.

Ölüm melei: “Ey Rabbim! Yeryüzünde ondan sonra hayr olmayan bir

adamn yanndan geldim” cevabn verince, “Ondan ne gördün?” diye

soruldu. Ölüm melei: “Yarattklann için dininde ve yaamnda hayr için dua

etmedik kimse brakmad” dedi.

Sonra Hz. brâhim, Allah'n diledii bir süre geçtikten sonra kapsn

açtnda odada oturmakta olan bir adam gördü ve: “Sen kimsin?" ciye

sordu. Adam: “Ölüm meleiyim” cevabn verince, Hz. brâhim: “Eer doru

söylüyorsan, ölüm melei olduunu gösteren bir delil göster” dedi. Bunun

üzerine ölüm melei: "Yüzünü baka yöne çevir ey brâhim!" dedi. Hz.

brâhim yüzünü baka yöne döndükten sonra tekrar ölüm meleine bakrca,

onu müminlerin cann alrkenki sûretinde, sadece Allah'n bilec ei bir nur ve

aydnlk gördü. Sonra ölüm melei: “Yüzünü çevir" dedi, Hz. brahim yüzünü

baka yöne çevirdikten sonra Ölüm melei: “Bu tarafa bak" dedi. Hz. ibrâhim

dönüp baktnda ölüm meleini kafirlerin ve tacirlerin cann alrkenki haliyle

gördü ve o kadar korktu ki karn yere yaparak neredeyse can çkacakt. Hz.

brâhim: “Neden geldiini biliyorum sana emredileni yerine getir" deyince

ölüm melei semaya çkt. Kendisine: “brahim’e yumuak davran" denildi ve

Hz. brâhim üzüm bandayken ölüm melei yanna bir ihtiyar sûretinde

geldi. Hz. brâhim onu görünce acd ve bir kap alarak baa girerek üzüm

toplad. Üzümle doldurduu kab getirip ölüm meleinin önüne koydu ve:

“Ye" dedi. Ölüm melei ihtiyar suretindeki eline ald üzümleri sakalna ve

gösüne sürünce Hz. brâhim adamn bu haline arp: “Yallk sende bir ey
brakmamak. Kaç yandasn?” diye sordu. Ölüm melei Hz. brahim'in

yan hesaplayp o yata olduunu söyleyince, kendisi de: “Ben de bu

yataym. Ben de senin gibi olmay bekliyorum. Allahm! Beni yanna al" diye

dua etti. Bunun üzerine ölüm melei onun cann ald .

1

Hâkim'in bildirdiine göre Vâkidî der ki: Hz. brâhîm, Hz. Âdem’in

1

Ebû Nuaym (5/375).
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yaratlndan bin yl sonra dodu.'

Deylemî, bn Mes’ûd'dan Resûlullah'n (sallallahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu

nakleder: "Hz. brahim, Zilhicinin ilk gününde dodu."'

bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Abbâs öyle der: Hz. brâhim, amd'da

Kâsiyûn danda olan Berze adl bir köyde dodu .

3

Beyhakî, uabu'l-îman'da, Ebu’s-Seken el-Hecerfden bildirir: "Hz. brâhim

anszn vefat etti. Hz. Dâvûd da anszn vefat etti. Süleymân b. Dâvûd ve

dier salih kiiler de anszn vefat ettiler. Bu ölüm eklî, müminler için

kolaylk, kâfirler içinse zorluktur.”4

...
5Rivâyet edildiine göre ölüm melei Hz. ibrâhim'e cann almak için

gelince, Hz. brâhim: "Ey ölüm melei! Dost, hiç dostunun cann alr m?”

diye sordu. Ölüm melei semaya çkp Rabbine bu sözleri aktarnca, Yüce

Allah öyle buyurdu: "Ona de ki: "Hiç dost, dostuyla bulumay istemez mi?”

Ölüm melei geri dönüp bu sözü Hz. brâhim'e söyleyince, Hz. brâhim:

"Canm imdi al” dedi .

6

Ebû Nuaym, el-Hilye'de, Saîd b. Cübeyr'den bildiriyor: Allah, ölüm

meleini peygamberlere açkça gönderirdi. Allah ölüm meleini Hz. brahim’e

güzel yüzlü bir genç suretinde gönderdi, ibrâhim kskanç biri olduu için

ölüm melei geldiinde onu kskand ve: "Ey Allah’n kulu! Neden evime

girdin?” diye sordu. Ölüm melei: "Beni eve sahibi soktu” karln verince,

Hz. ibrâhim adamn geliinde bir sr olduunu anlad. Melek: "Ey brâhim!

Cann almam emredildi” deyince, Hz. brâhim: "Ey ölüm melei! Olum
shâk yanma girene kadar izin ver” dedi. shâk girince birbirlerine sarldlar.

Bunu gören ölüm melei onlara acyp Rabbinin huzuruna geri döndü ve: "Ey

Rabbim! Halilinin ölümden korktuunu gördüm” dedi. Allah: "Ey ölüm

melei! Halilime uyurken git ve cann al” buyurdu. Bunun üzerine ölüm

melei Hz. brâhim uyurken gelip cann ald .

7

1 Hâkim (2/549).
1
Deylemî (7335).

3 bn Asâkir (6/164).

4 Beyhakî (10321).
5 Asl nüshada üç kelimelik bir boluk vardr.
6 Ebû Nuaym, el-Hilye (10/9) Dukeyn el-Fezârî'den.

7 Ebû Nuaym (4/278).
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Ahmed, Zühd'de, el-Mervezî, Cenâiz'de bn Ebî Muleyke'den bildirir: "Hz.

brahim, Rabbine kavuunca kendisine: "Ölümü nasl buldun?” diye soruldu.

Hz. brahim: "Canmn dikenli bir dalla söküldüünü hissettim” cevabn

verince, ona: "Biz sana bu ii kolaylatrdk” denildi.”
1

Ahmed, bn Ebi’d-Dünyâ, el-Azâ’d a, bn Ebî Dâvûd, el-Ba's’ts, ibn Hibbân,

Hâkim ve Beyhakî, el-Bas*ta, Ebû Hureyre’den Resûlullah'n (salMiahu aleyhi »as,'.Hem)

öyle buyurduunu nakleder: "Müminlerin çocuklar Cennette bir tepededir.

Onlar, kyamete kadar brahim (aleyhiselam) ile zevcesi Sâra'nm terbiyesi

altndadrlar."
2

Saîd b. MansûHun, krime’den bildirdiine göre Hz. Peygamber {sBBlahu leyh

vesellem) öyle buyurdu: "Müminlerin zürriyetleri Cennette yeil renkte

kulardadr. Onlarn terbiyesini babalan Hz. brahim üstlenmitir."3

^ JIL; V jlî JIS UU[ ^ly «iuu- Jl jlî

"...Allah, «Seni insanlara önder klacam» demiti. O
«Soyumdan da» deyince, «Zalimler benim ahdime eriemez»

buyurmutu." (BakaraS ur. 124)

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bn Abbâs, "...Allah, «Seni insanlara

önder klacam» demiti. O «Soyumdan da» deyince, «Zalimler bennm

ahdime eriemez» buyurmutu"4
âyetinin manasn açklarken öyle dedi:

"Senin dinine, gösterdiin yola ve sünnetine tâbi olunur." Hz. brâhim:

"Zürriyetimden bakalarnn da insanlara önder olmasn nasib et" deyince,

yüce Allah: "Zalimlerin dinine, gösterdikleri yola ve sünnetlerine tâbi

olunmasn nasib etmem" buyurdu.”

Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde

1 Ahmed (sh. 78).

1 Ahmed 14/71 (8324), bn Ebî Dâvûd (16), bn Hibbân (7446), Hâkim (1/384, 2/370)

sahih olduunu söyledi ve Beyhakî (231). Heysem?, Mecmuu 'z-Zevâid'de (7/219) der <i:

"Ravilerden Abdurahman b. Sevbân', bnu'l-Medîî ve bir grup güvenilir bulmu, ibn

Maîn ve bakalar ise zayf olduunu söylemitir. Dier ravileri güvenilirdir/'

5 Saîd b. Mansûr (514) Elbânî, Datfu'l-Cami'de (3040) zayf olduunu söyledi.

4 Bakana Sur. 124
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öyle dedi: "Âyette zikredilen vaadden maksat, âhirette eman verme

vaadidir. Zalimler, âhirette Allah'n verecei eman vaadine

eriemeyeceklerdir. Dünyada ise zalimler yiyip içip, emin olarak

yaayabilirler. Kyamet günü olunca Allah sadece dostlanna eman

verecektir.'

bn Cerîr bildiriyor: Rabî, "...Allah, «Seni insanlara önder klacam»
demiti. O «Soyumdan da» deyince, «Zalimler benim ahdime eriemez"

buyurmutu»
2
âyetini açklarken öyle dedi: nsanlar seni imam kabul edecek

ve uyacak. Bunun üzerine Hz. brahim: "Zürriyetimden de kendisine

uyulacaklar olsun" dedi.

Firyâbî ve bn Ebî Hatim, ibn Abbâs'tan bildiriyor: "Yüce Allah, Hz.

brâhim'e: "Seni insanlara önder klacam" buyurunca, Hz. brahim:

"Soyumdan da" deyip kendi soyundan gelenlerin de önder olmasn istedi.

Yüce Allah onun bu istediini kabul etmedi ve: "Zalimler benim ahdime

eriemez" buyurdu .

3

Vekî, Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid, "Zalimler

benim ahdime eriemez" sözünü açklarken: "Kendisine uyulacak zalim

önder yapmam” manasndadr, dedi .
4

bn shâk ve bn Cerîr bildirir: Mücâhid, "Zalimler benim ahdime

eriemez" sözünü açklarken: "Kendisine uyulacak zalim önder yapmam”

manasndadr, dedi .

5

bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs bu

âyetin manasyla ilgili öyle dedi: "Allah, Hz. brâhim'e, zürriyetinden

kendisine uyulmayacak kiilerin olacan ve ona yönetimle ilgili bir eyin

teslim edilemeyeceini bildirmitir.”
6

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

göre bn Abbâs, "Zalimler benim ahdime eriemez" sözünü açklarken:

1 Abdürrezzâk (1/58) mana olarak nakletti ve bn Cerîr (2/514).
1 Bakara Sur. 124

3 bn Ebî Hatim 1/222(1176).

4 bn Cerîr (2/512, 513).

5 bn Cerîr (2/512, 513).
6 bn Ebî Hatim 1/222 (1175).
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“Allah'a masiyeti emreden kiiye itaat etme konusunda verilen söz geçerli

deildir" dedi.’

Vekî ve bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'den, Resûlullah'n <*»ubiii*u »leyin «mi em),

"Zalimler benim ahdime eriemez" sözünü açklarken:
"
Sadece iyi

hususlarda itaat vardr" buyurduunu nakleder.

2

Abd b. Humeyd, mrân b. Husayn'dan Resûlullah'n (ssdailahu aleyhi «sefan) öyle

buyurduunu nakleder: "Allah'a isyan olan konuda yaratlma itaat yoktur .

"

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre brahim: “Peygamberlerden

bakasna, farz olan itaat yoktur” dedi.

...ililip te cJnteili

“Hani, o evi insanlar için bir toplant yeri ve emin bir mahal
yapmtk..." (Bakara Sur. 125)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, âyette geçen Beyt'ten

kastn Kâbe olduunu söyledi .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "...insanlar

için bir toplant yeri ve emin bir mahal yapmtk..."
4 sözünden kastedilenin,

orada toplanmalar, sonra dalmalar olduunu söyledi .
5

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs "...insanlar için bir toplant yeri

ve emin bir mahal yapmtk..."
6
sözü hakknda: “Oraya gelme isteklerini

dindiremezler. Oradan ailelerine döner, sonra tekrar oraya gelirler” dedi .

7

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Atâ, "Hani o evi insanlar

için bir toplant yeri ve emin bir mahal yapmtk...”
8
âyetiyle ilgili olarak:

“Her yerden gelip onda toplanrlar" demitir.
9

’ bn Cerîr 82/513) ve bn Ebî Hâtim 1/224 (1186) lafz kendisinindir.
’ bn Kesir, Tefsîr'de (1/242) geçtii üzere bn Merdûye.
3 bn Ebî Hâtim 1/224 (1189).

4 Bakara Sur. 125
5 bn Cerîr (2/520) ve bn Ebî Hâtim 1/225 (1191). Lafz kendisinindir.
h Bdkdrd Sur. 125
7 bn Cerîr (2/518).
a
Bakara Sur. 125

9 bn Cerîr (2/519).
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Süfyân b. Uyeyne, Abdürrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Beyhakî,

uabu'l-îman 'da bildiriyor: Mücâhid, "...insanlar için bir toplant yeri ve

emin bir mahal yapmtk..."
1

sözü hakknda öyle dedi: “Devaml olarak

dönülüp kendisine gidilen ve kendisine gitmekle doyulmayan, hac edilip

dönülen yer demektir. Oraya giren kii de güven içinde olur ve hiçbir eyden

korkmaz.”*

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: "Âyette

geçen “Emin” sözünden kast insanlann orada güvende olmasdr.”3

bn Cerîr bildiriyor: Ebu'l-Âliye, âyette geçen "Emin” sözü hakknda öyle

dedi: “Oras dümandan emin bir yerdir. Orada silah tanmaya gerek kalmaz.

Araplar câhiliye devrinde birbirlerini yerken, onlar bu evde emniyet içerisinde

bulunuyorlard.”4

• •
•

1 f^ r*. • • •

"...Siz de brahim'in Makâmndan bir namazgâh edinin..."

(Bakara Sur. 125)

Abd b. Humeyd bildiriyor: Ebû shâk der ki: “Abdullah'n örencileri bu

âyeti (... JUi fili j- I3.U3I3 ... )
5 eklinde kelimesini emir eklinde

okuyorlard.”
6

Abd b. Humeyd, Abdulmelik b. Süleymân'dan bildiriyor: Saîd b. CübeyrMn,

bu âyeti(...JLi ^>>3^ çil» ^ blûis ...)
7
eklinde, (^) harfini esreli olarak

okuduunu duydum.

Said b. Mansûr, Ahmed, el-Adenî, Dârimî, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce,

bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte, bnu'l-Münzir, bn Merdûye, Ebû Nuaym, el-

Hilye’de, Tahavî, bn Hibbân, Dârakutnî, el-Efrâd
1da ve Beyhakî, Sünni'de,

Enes b. Mâlik'ten, Ömer b. el-Hattâb'n öyle dediini bildirir: “Üç yerde

Rabbime muvafakat ettim” -veya “Üç yerde Rabbim bana muvafakat etti”-

1

Bakara Sur. 125
2 Abdürrezzâk (1/58) muhtasar olarak, bn Cerîr (2/51

8

/ 521) vc Beyhakî (3995).

3 bn Cerîr (2/522) ve bn Ebî Hatim 1/225 (1 193).

* ibn Cerîr (2/521) Rabî'bin sözü olarak.

5 Bakara Sur. 125

7 Bakara Sur. 125
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Ben: “Ey Allah'n Resulü! Makâm- brahim'i namaz klnan yer yapsak”

deyince, "...Siz de brâhim'in Makamndan bir namazgah edinin..."' âyeti

nazil oldu. Ben: “Ey Allah'n Resulü! Hanmlarnzn yanna iyi ve kötü insanlar

giriyor, onlara örtünmelerini emretseniz” deyince örtünme âyeti nazil oldu.

Kskaçlkta hanmlar Resûlullah'n isaliailahu ateyN vaseiierr) üzerine gidince ben onlara:

"Eer o sizi boarsa umulur ki Rabbi sizden daha hayrl zevceler verir"

dedim, Tahrim sûresinin beinci âyeti benim dediim ekilde nazil oldu.”
2

Müslim ve ibn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte, bn Abbâs'tan, Hz. Ömer’in öyle

dediini bildirir; "Üç eyde Rabbime muvafakat ettim. Örtünme, Becir

esirleri ve Makâm- brâhim konusunda ." 3

Müslim, bn Cerîr, bn Ebî Dâvûd, Ebû Nuaym, el-Hilye’de ve Beyhakî,

Sünen *de bildirir: Câbir der ki: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vetellem) üç avt remel

yapt, dört avt da normal yürüyerek tavaf bitirdi. Sonra Makâm’a yöneldi ve

Makâm'n ardnda iki rekat namaz kld. Sonra: "...Siz de brâhim'in

Makâmndan bir namazgâh edinin...”
4
âyetini okudu .

3

bn Mâce, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye bildiriyor: Câbir der ki: “Allah'n

Resulü (sBiaiiahu aleyhi »eseiiem) Mekke fethedildii gün Makâm- ibrâhim'in yannda

durdu. Hz. Ömer: "Ey Allah'n Resûlü! Bu, yüce Allah'n: "...Siz de brâhim'in

Makamndan bir namazgâh edinin..."
6 buyurduu yerdir" deyince,

Resûl ul I ah (sHlaliahu aieyti veaeiiem): "Evet" karln verdi .

7

Taberânî ve Hatîb, Tarih*te, bn Ömer'den bildiriyor: Hz. Ömer: “Ey

Allah'n Resûlü! Makâm- brâhim'i namaz klnan yer yapsak" deyince, "...Siz

de brâhim'in Makâmndan bir namazgâh edinin..."
8
âyeti nazil oldu .

1

' Bakara Sur. 125
1
Saîd b. Mansur, (Tefsir, 215), Ahmed 1/297, 299, 262 (157, 160, 250), Dârimî (2/44).

Buhârî (402, 4483, 4790, 4916), Tirmizî (2959, 2960), Nesâî, el-Kübrâ (11418, 11611, 11988).

bn Mâce (1009), bn Ebî Dâvûd (sh. 98), Ebû Nuaym (1/42, 4/145), Tahâvî (825), bn
Hibbân (6896) ve Beyhakî (7/88).

* Müslim (2399) ve bn Ebî Dâvûd (sh. 98).

4 Bakara Sur. 125

* Müslim (1218), bn Cerîr (2/524), bn Ebî Dâvûd (sh. 97) ve Beyhakî (5/90,, 91).

6 Bakara Sur. 125
7 bn Mâce (2960), bn Ebî Hatim 1/226 (1196), bn Kesîr, Tefsîr'de (1/244) geçtii üzere

bn Merdûye. Hadis sahihtir. Bakn: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce (2395).

Bakara Sur. 125
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Abd b. Humeyd ve Tirmizî'nin bildirdiine göre Enes öyle der: Hz. Ömer:

"Ey Allah'n Resûlü! Makâmn ardnda namaz klsak" deyince, "...Siz de

brahim'in Makâmndan bir namazgâh edinin..."
3

âyeti nazil oldu .

3

bn Ebî Dâvûd'un bildirdiine göre Mücâhid der ki: Makâm, Kâbe'ye

yapkt. Ömer b. el-Hattâb: "Ey Allah'n Resûlü! Makam Kabe'den biraz

uzaklatrsan da insanlar ona doru namaz klsa" deyince, Hz. Peygamber

(sBiiBiiâhu âicyfi veseikm} onun dedii gibi yapt. Bunun üzerine, "...Siz de brahim'in

Makâmndan bir namazgâh edinin ..."4 âyeti nazil oldu .
5

bn Ebî Dâvûd ve bn Merdûye, Mücâhid’den bildiriyor: Hz. Ömer "Ey

Allah'n Resûlü! Makâmn ardnda namaz klsak" deyince, "...Siz de

Ibrâhim'in Makâmndan bir namazgâh edinin ..."
6

âyeti nazil oldu. Daha

önce Makâm Kabe’nin yanndayd. Sonra Allah'n Resûlü (sBlallshu aleyhi vesellem) onu

imdiki yerine koydu. Mücâhid der ki: "Hz. Ömer bir görü ortaya atard ve

bu konuda âyet inerdi.”
7

bn Merdûye, Amr b. Meymûn’dan bildirir: "Hz. Ömer Makâm- brahim’in

yanndan geçip: "Ey Allah'n Resûlü! Rabbimizin dostunun Makâmnda

durmuyor muyuz? Burasn namazgâh edinsek" dedi. Bunun üzerine"...Siz

de Ibrâhim'in Makamndan bir namazgâh edinin..."
8
âyeti nazil oldu ."9

bn Ebî eybe, Müsned'öe ve Dârakutnî, el-EfrSd’da Ebû Meysere’den

bildirir: Hz. Ömer "Ey Allah'n Resûlü! Buras Rabbimizin dostunun

Makamdr. Burasn namazgâh edinsek" dedi. Bunun üzerine, "...Siz de

Ibrâhim'in Makamndan bir namazgâh edinin..."
10
âyeti nazil oldu.

1

Taberânî (13475) ve Hatîb (7/175). Heysemî, Mecmuu 'z-Zcvöid'de (6/316) der ki:

"Kavilerden Cafer b. Muhammed b. Cafer el-Medâinî'yi tanmyorum. Dier ravileri

güvenilirdir."
1
Bakara Sur. 125

* Tirmizî (2959, 2960). Hadis sahihtir. Bakn: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizi (2359,

2360).

4 Bakara Sur. 125
s bn Ebî Dâvûd (sh.99).

b
Bakara Sur. 125

7 bn Ebî Dâvûd (sh. 99) muhtasar olarak, bn Kesîr, Tefsîr'de (1/247) geçtii üzere bn
Merdûye rivayet etti ve bunun Mücâhid'den mürsel olarak rivayet edildiini söyledi.

a Bakara Sur. 125

9 bn Kesîr, Tefsir'de (1/244) geçtii üzere bn Merdûye.
10
Bakara Sur. 125
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Âyette zikredilen

Makâm- brahim, Mescidde bulunan Makâmdr. Makâm- brahim çoktur.

Hac menasikinin yapld bütün yerler Makâm- brâhim saylr.”’

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim bildiriyor: ibn Abbâs: “Haremin tamam

Makânv brâhim saylr” demitir.

2

bn Sa'd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Hz. Âie der ki: “Makâm-

brâhim, semadan indirilmitir."

bn Ebî Hâtim ve Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: “Makârn,

Cennet yakutundandr ve onun nuru söndürülmütür. Eer öyle olmasayd

gökle yer arasn aydnlatrd. Rükün de ayn ekildedir.”3

Tirmizî, bn Hibbân, Hâkim ve Beyhakî, Delâil’de, bn Ömer'den

Resûlullah'n (sailailahu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder:
"Rükün ve Makam

Cennetin yakutlarndan iki yakuttur ki Allah onlarn nurunu almtr. Eer

onlarn nurunu almam olsayd onlar Dou ile Bat arasn aydnlatrlard/'4

Hâkim, Enes’ten, Hz. Peygamberim {aiiMu eieyh «seiM öyle buyurduunu

nakleder: "Rükün ve Makam Cennetin yakutlarndan iki yakuttur

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

Cübeyr der ki: “Hicr, Hz. brâhim'in Makamdr. Allah rahmetiyle onu Hz.

brâhim’e yumuatt. Hz. brâhim onun üzerinde durur ve smail ona Kâbe’yi

ina ettii talan verirdi .”
6

Beyhakî, uabu'l-îman’da, bn Ömeriden Hz. Peygamberim (aiBiiato aterfe reselle n)

öyle buyurduunu nakleder:
f,Rükün ve Makam Cennetin yakutlarndan iki

yakuttur. Eer insanlarn günahlar onlara temas etmeseydi dou ile bat

arasn aydnlatrlard ve onlara temas eden hastalar ifa bulurdu."7

’ bn Ebî Hâtim 1/226, 3/71 1 (1197, 3847).
1 bn Ebî Hâtim 1/226, 3/711 (1198, 3848).

3 bn Ebî Hâtim 3/71 1 (3846).

4 Tirmizî (878), bn Hibbân (3710), Hâkim (1/456) ve Beyhakî (2/52). Elbânî, Sahîhu’,-

Câmi (1629) ve Mikâtu'l-Mesâbîh'te (2579) hadisin sahih olduunu söyledi.

s Hâkim (1/456). Zehcbî der ki: Ebû Dâvûd, Dâvud b. el-Bcrzekân hakinde:

"Metruktür" dedi.
6 bn Ebî Hâtim 1/226 (1 1 99).

1 Beyhakî (4031). Elbân, et-Ta'cîlu Ala Sahîh ibn Huzeyme (2731) ve Sahîhu’l-Câmi'dc

(3553) sahih olduunu söyledi.
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Beyhakî, ibn Ömer’den merfu olarak öyle bildirir:
"Eer Cahiliye pislikleri

ona demeseydi, Makâm’a dokunan her hasta ifa bulurdu. Yeryüzünde ondan

baka Cennetten olan bir ey yoktur.
"1

el-Cenedî, Fadâilu Mekke'de bildirir: Saîd b. el-Müseyyeb der ki: "Rükün ve

Makam, Cennet talarndandr."

el-Ezrakî, Târihu Mekke’de ve el-Cenedî, Mücâhid'den bildiriyor: "Kyamet

günü Haceru'l-Esved ve Makam, her biri Uhud da büyüklüünde, her

birinde iki göz ve iki dudakla gelirler ve yüksek sesle kendilerine hak üzere

istilamda bulunanlar lehine ahitlik yaparlar.” 1

bn Ebî eybe bildiriyor: bnu’z-Zübeyr, Makâm’a el süren bir topluluk

görünce onlara: "Size böyle yapmanz emredilmedi, onun yannda namaz

klmanz emredildi" dedi .

3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve el-Ezrakî bildiriyor: Katâde,

"...Siz de brahim'in Makamndan bir namazgâh edinin..."
4

âyetini

açklarken öyle dedi: "Onlara, Makâm'a el sürmeleri deil, yannda namaz

klmalar emredildi. Ne yazk ki bu ümmet baka ümmetlerin dald
tekellüflere dalmtr. Bir ksm insanlar bize, Hz. brahim'in Makâmnda

bulunan tata Hz brâhimin ayann ökçesinin ve parmaklarnn izini

gördüklerini fakat bu ümmetin ona ellerini sürerek bu izlerin silindiini söyle-

milerdir."5

el-Ezrakî, Nevfel b. Muâviye ed-Deylemî’den bildirir: "Abdulmuttalib

zamannda Makâm’n beyaz bir boncuk gibi olduunu gördüm."6

el-Ezrakî bildiriyor: Ebû Saîd el-Hudrî der ki: Abdullah b. Selâm'a

Makâm'daki izi sorduumda öyle dedi: "Bu ta günümüzde olduu gibi

kalmtr. Ancak Allah, Makâm- brâhim'i bir mucize yapmak istemitir. Hz.

brahim'e insanlar hac için çarmasn emredince, Hz. brahim Makâm'da

durdu ve Makam Yükselip en büyük dalarn yüksekliinde oldu. Böylece Hz.

ibrâhim aada kalan insanlan gördü: "Ey insanlar! Rabbinize icabet ediniz”

diye seslendi. nsanlar, Rablerinin davetine icabet edip: "Buyur Allahm

’ Beyhakî (4033). Elbânî, Sahîhu'l-Câmi'dc (5210) hadisin sahih olduunu söyledi.
J
el-Ezrakî (1/230).

J bn Ebî eybe (4/61).

4 Bakara Sur. 125

5 bn Cerîr 82/527) ve el-Ezrakî (1/272).

6
el-Ezrakî (1/272) uzun bir mekinle.
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buyur!” dediler. Bu esnada Allah'n dilemesi ile Hz. brahim'in ayaklarnn

izleri tan üzerinde kalm oldu. Hz. ibrâhim tan üzerine çknca saa, sola

dönerek: “Rabbinizin davetine icabet edin” diyordu. Çansn tamamlaynca

Makâm- brahim'i kble yapt. Hz. brâhim kap cihetinde oraya doru namaz

kld. Makâm- brâhim, Allah'n diledii zamana kadar kble olarak kald. Hz.

brahim'den sonra olu Hz. smâil de Kâbe'nin kaps yönünde ona doru

namazn klyordu. Sonra Resûlullah'a (saiBlahu aleyhi vesellem) BeytuTMakdis'e

yönelerek namaz klmas emredildi. Hz. Peygamber (saJlaHahu aiaytu vesellem] hicret

etmeden önce ve hicret ettikten sonra Beytu'l-Makdis'e yönelerek namaz

kld. Sonra Allah, onu raz olduu ve peygamberlerinin de yönelmelerini

istedii kbleye çevirdi. Allah'n Resulü (niuihu eieyhi »niieno Medine'deyken oluun

bulunduu tarafa yönelerek namaz klyrdu. Mekke'ye gelince ise orada

bulunduu müddetçe Makâm’a doru namaz kld .

1

Saîd b. Mansûr ve bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid,
{

çili ^
JûJ, {L*#})’ âyetini açklarken, (Jü) kelimesinin manasnn dua edilecek yer

olduunu söyledi .

3

el-Ezrakî, Kesîr b. Kesîr b. el-Muttalib b. Ebî Vedâe es-Sehmfden, o

babasndan, o da dedesinden bildiriyor: Hz. Ömer, Kâbe'nin üst tarafna bend

yaptrmadan önce sel sulan Mescid i Harâm’a Benî eybe kapsndan

giriyordu ve bazen Makâm- brâhim'i baka yere sürüklüyor, bazen Kabe'ye

doru yaklatryordu. Ömer b. el-Hattâb'n hilafeti zamannda Ümmü Nehel

seli (Ümmü Nehel adl hanmn evine kadar ulat için bu ad almt)

Makâm' yerinden alp götürdü ve onu Mekke’nin alt taraflannda buldular.

Makâm’ getirip Kabe’nin örtülerine baladlar ve Hz. Ömer'e yazp durumu

bildirdiler. Hz. Ömer, Ramazan aynda geldiinde sel sulannn Makamn
yerini yok ettiini görünce halk toplayp: "Makâm’n yerini bilen kiinin Allah

için söylemesini istiyorum” dedi. Muttalib b. Ebî Vedâa: “Ben bilirim ey

müminlerin emiri! Böyle bir eyin olmasndan korktuum için Makâm ile

Rükün arasn, Makâm ile Hicriin kapsnn arasn, Makâm ile Zemzem arasn

bir iple ölçmütüm. O ip evimdedir” deyince, Hz. Ömer: "Yanmda otur ve ipi

getirt” buyurdu. Muttalib Hz. Ömer'in yannda oturup birini göndererek ipi

getirtti ve ölçerek imdiki yerini tesbit ettiler. Hz. Ömer halka sorup onlarla

1

el-Ezrakî (1/273).

1 Bakara Sur. 125

3 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (214) ve bn Cerîr (2/529).
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istiare edip: “Evet, yeri burasdr’’ görüünü bildirince Makâm' getirtti ve

altna bir yap yapp üzerine de Makâm' yerletirdi. imdi Makam, o zaman

yerletirildii yerde durmaktadr.

1

el-Ezrakî, Süfyân b. Uyeyne tarikiyle Habîb b. Ebi’l-Eras'tan bildirir: Hz.

Ömer, Mekke'nin üst tarafnda bendi yapmadan önce Ümmü'l-Ehel seli

olmu ve Makâm' yerinden sökmütü. Kimse Makâm'n yerini tam olarak

bilmiyordu. Hz. Ömer gelince: “Makâm'n yerini kim biliyor?" diye sordu.

Muttalib b. Ebî Vedâa: "Ben biliyorum ey müminlerin emiriî Böyle bir eyin

olmasndan korktuum için Hicr, Rükün ve Kabe ile arasn bir iple ölçüp

yerini tesbit etmi" cevabn verince, Hz. Ömer: “pi getir" dedi. Muttalib ipi

getirip Makâm’n yerini tesbit ettiler ve imdiki yerine yerletirdiler. O zaman

Hz. Ömer (Mekke'nin üst tarafna) bend yapt. Süfyân der ki: “Hiâm b. Urve,

babasndan öyle bildirdi: Makam, Kâbe’nin yanndayd. Makâm’n asl yeri

imdiki yeridir. Bundan baka bir yerde olduunu söyleyenler yanl

söylemitir."
2

el-Ezrakî bildiriyor: bn Ebî Muleyke der ki: “Makâm'n yeri, imdiki

bulunduu yerdir. Cahiliye döneminde, Hz. Peygamber (saliBiahj aleyhi vesellem)

zamannda, Hz. Ebû Bekr ve Ömer zamannda da ayn yerdeydi. Ancak Hz.

Ömer zamannda sel onu yerinden sökünce onu Kâbe’nin içine koydular, Hz.

Ömer gelince insanlarn da bulunduu bir ortamda onu tekrar yerine koydu .

3

Beyhakî, Sünen’de, Hz. Âie'den bildiriyor: "Makâm, Hz. Peygamber (saiiaHahu

aleyhi vesellem) ve Hz. Ebû Bekr zamannda Kabe’ye yapkt. Daha sonra Hz. Ömer

onu geri çekti."

bn Sa'd, Mücâhid'den bildiriyor: Hz. Ömer: “Makâm’n olduu yeri kim

biliyor?” diye sorunca, Ebû Vedâa b. Dubayra es-Sehmî: “Ben biliyorum. Kap,

Hicr, Haceru’l-Esved ve zemzem ile arasn ölçüp yerini tesbit etmitim"

cevabn verdi. Hz. Ömer: “O zaman onu veriniz" deyip Makâm' alarak Ebû

Vedâa'nn tarif ettii ve bu gün de bulunduu yere yerletirdi.

el-Cenedî ve bnu’n-Neccâr, Câbir b. Abdillah'tan Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi

vesellam» öyle buyurduunu nakleder: "Kabe'yi yedi avt tavaf edip Makâm'n

1

el-Ezrakî (1/275).
2
el-Ezrakî (1/276, 277).

* el-Ezrakî (1/276).
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ardnda iki rekat namaz klan ve zemzem suyundan içenin günahlar ne kadar

olursa olsun, Allah günahlarm balar."

el-Ezrakî, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da dedesinden, (bn

Amr'dan) Resûlullah’n Maiiahu aleyhi miM öyle buyurduunu nakleder: "Kii,

tavaf yapmak için çktnda rahmete garkolmaya yönelmi olur. Mescid-i

Harâm'a girince rahmete garkolmu olur. Sonra her adm atnda Allah ona

be yüz sevap yazar, be yüz günahm siler, makam da be yüz derece

yükseltilir. Tavaf bitirip, Makâm- brahim'in arkasnda iki rekat namaz

klarsa, günahlar silinip annesinden doduu günkü gibi olur, Hz. smail'in

soyundan olan on köleyi azad etmi gibi sevap alr ve Rükünde onu bir melek

karlayp: «Kalan zamannda amel yapmaya devam et. Geçen zamanda yeterli

derecede amel yaptn» der. Ayn zamanda bu kii ailesinden yetmi kiiye

efaatçi olur.
,r

Ebû Dâvûd’un bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: “Hz. Peygamber Maiia-tt

aleyhi radien,) Fetih günü Mekke'ye girdii zaman Kâbe’yi tavaf etti ve Makâm'n

ardnda iki rekat namaz kld .” 2

Buhârî, Ebû Dâvûd, Nesâî ve ibn Mâce'nin bildirdiine göre Abdullah b.

Ebî Evfâ der ki: “Allah’n Resûlü MaMe aleyhi readiam) umre yapt zaman Kâbe’yi

tavaf etti ve Makâm'n ardnda iki rekat namaz kld .”5

el-Ezrakî, Talk b. Habîb'den bildiriyor: Hicr’de Abdullah b. Amr b. el-Âs ile

beraber otururken gölge çekildi ve oturanlar kalktlar. Bu srada Benî eybe

kapsndan erkek bir ylann çktn gördük. nsanlar ylan seyretmeye

balad ve ylan Kabe'yi yedi avt tavaf etti, Makâm’n ardnda iki rekat namaz

kld. Bir onun yanna gidip: “Ey umre yapan! Umre vazifeni yerine getirdin.

Buralarda köleler ve kötü insanlar bulunmaktadr. Onlann sana bir zarar

vermesinden korkanz” dedik. Ylan, bayla toprak yp kuyruunu onun

üzerine koydu ve gökyüzüne yükselip gözden kayboldu .

4

el-Ezrakî, Ebu't-Tufayl'dan bildiriyor: Cahiliye döneminde cinlerden bir

kadn Zû Tuvâ denilen yerde ikamet ediyordu. Bu kadnn sadece bîr olu

vard ve kadn bu çocuu çok seviyordu. Çocuk kavmi arasnda deer verilen

biriydi. Bu çocuk evlenip hanmnn yanna gitti. Yedi gün sonra annesine:

’ el-Ezrakî (1/252).
J

Ebû Dâvûd (1871). Hadis sahihtir. Bakn: Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvûd (1647).

5 Buhârî (1600), Ebû Dâvûd (1903), Nesâî (4219, 4220) ve bn Mâce (2990).

4 el-Ezrakî (1/263).
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"Anneciim! Yedi gün Kabe’de tavaf yapmak istiyorum” deyince, annesi:

"Oulcuum! Kurey'in sefihlerinin sana zarar vermesinden korkarm”

karln verdi. Çocuk: "Bana birey olmamasn umarm” deyince annesi

ona izin verdi ve çocuk cin sûretinde Tavaf yaplan yere geldi. Yedi avt tavaf

yapp Makâm'n arkasnda iki rekat namaz kld ve geri dönmek için yola çkt.

Yolda karsna Sehm kabilesinden bir genç çkp onu öldürdü. Mekke'de öyle

bir toz çkt ki dalar bile görünmez oldu. Ebu't-Tufayl der ki: "Bize

bildirildiine göre bu tozun sebebi, cinlerden büyük birinin öldürülmesi

sebebiyle olmutu.” Bu olaydan sonra Sehm kabilesinden, cinler tarafndan

öldürülmü birçok kii yataklarnda ölü bulundu. Öldürülenler arasnda,

gençler dnda yetmi tane beli bükülmü ihtiyarda vard .

1

el-Ezrakî bildiriyor: Haan el-Basrî der ki: "Allah’n, Mekke dnda, oraya

yönelerek namaz klnmasn emrettii bir ehir olduunu bilmiyorum. Allah:

"...Siz de Ibrâhim’in Makamndan bir namazgah edinin ..."
2
buyurmaktadr.

Denildiine göre: Mekke’de, u on be yerde yaplan dua kabul olunur:

Mültezem'in yannda, Altn oluun altnda, Rüknu’l-Yemânî’nin yannda,

Safâ'da, Merve'de, Safâ ile Merve arasnda, Rükün ile Makâm arasnda,

Kâbe'nin içinde, Minâ'da, Cem’de (Müzdelife), Arafat'ta ve Cemrelerin

atld (eytanlarn taland) üç yerde .”3

^ \j& ol frfijîj J1 ÜV* . .

.

istA

"...Evimi ziyaret edenler, kendini ibadete verenler, ruku ve

secde edenler için temiz tutun diye brahim ve smail e ahd
verdik." (Bakara Sur. 125)

bn Cerîriin bildirdiine göre Atâ, âyette geçen (üâ^s) kelimesinin

manasnn emretmek olduunu söyledi .

4

bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs, "...Evimi ziyaret edenler, kendini

ibadete verenler, rüku ve secde edenler için temiz tutun diye brahim ve

1 Abdürrezzâk (1/261, 262) uzun bir ekilde.
1
Bakara Sur. 125

3 Bütün nüshalarda duann kabul edildii yerlerden on dördü saylmtr.
4 bn Cerîr (2/531).
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Ismâil'e ahid verdik"

1

âyetini açklarken: “Kâbe’yi temiz tutmaktan maksat,

onu içindeki putlardan temizlemektir" dedi.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid, "...Evimi ziyaret edenler,

kendini ibadete verenler, rüku ve secde edenler için temiz tutun diye

brahim ve Ismâil’e ahid verdik'3 âyetini açklarken: "Kabe'yi temiz

tutmaktan maksat, onu içindeki putlardan, üpheli eylerden, kötülükten v<;

pislikten temizlemektir" dedi.

4

Abd b. Humeyd ve bn CerVin bildirdiine göre Katâde, "...Evimi ziyaret

edenler, kendini ibadete verenler, rüku ve secde edenler için temiz tutun

diye brâhim ve Ismâil'e ahid verdik"3 âyetini açklarken öyle dedi:

"Putlardan, irkten ve yalan sözden temizlemek kastedilmitir. Rüku ve

secde edenlerden kast ise namaz klanlardr."
6

bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs der ki: "Kii ayaktaysa tavaf

edenlerden, oturmusa kendini ibadete vermiler, namaz klyorsa rüku ve

secde edenler snfna girer." 7

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim, Sâbit’ten bildiriyor: Abdullah b. Ubeyd

b. Umeyr’e: "Valiye gidip Mescid’ul-Harâm'da yatanlar engelemesini

söyleyeceim çünkü uyuyanlar ihtilam oluyor veya konuuyorlar. Bu konuda

ne dersin?" diye sorduumda, Abdullah öyle dedi: “Yapma! Bunlann

durumu bn Ömer'e sorulduunda: «Bunlar kendini ibadete verenlerdendir»

karln verdi."
8

bn Ebî eybe, Ebû Bekr b. Ebî Musa'dan bildiriyor. bn Abbâs'a namazn

m, yoksa tavafn m daha faziletli olduu sorulunca, bn Abbâs: "Mekke halk

için namaz daha faziletlidir. Baka ehirlerden gelenler içinse tavaf daha

faziletlidir" cevabn verdi.

1 Bakara Sur. 125
J bn Ebî Hâtim 1/227 (1205).

3 Bakara Sur. 125
4 bn Fbî Hâtim 1/227 (1206).

5 Bakara Sur. 125
6 bn Cerîr (2/533, 537).

7 bn Ebî Hâtim 1/228, 229 (1208, 1212, 1216).
8 bn Ebî Hâtim 1/229 (1215).



Âyet: 126 • Mekke ve Harem 503

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: "Bana göre,

dardan gelenlerin tavaf yapmas, namaz klmasndan daha sevimlidir.”'

bn Ebî eybe, Mücâhid’in "Mekke halk için namaz daha faziletlidir. Baka

ehirlerden gelenler içinse tavaf daha faziletlidir” dediini bildirir.
2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Haccâc der ki: Bu meseleyi Atâ’ya

sorduumda, "Sizin tavaf yapmanz, Mekke halknn ise namaz klmas daha,

faziletlidir” cevabn verdi.”3

bn Ebî eybe, Mücâhid’den bildiriyor: "Hacdan sonra tavaf yapmak, umre

yapmaktan daha faziletlidir.” Bir lafzda ise öyle demitin "Bana göre,

Kabe’yi tavaf etmen, umre için (mikata) çkmandan daha sevimlidir.”
4

"brâhim de demiti ki: Ey Rabbin! Buray emin bir ehir
yap.” (Bakara Sur. 12ö)

Ahmed, Müslim, Nesâî ve bn Cerîr’in, Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (sailali^u aleyhi veseM öyle buyurdu: "Hz. brâhim, Mekke'yi

haram kld. Ben de Medine'nin iki talk arasn haram klyorum. Burann av

hayvanlan avlanmaz ve aaçlan kesilmez. "5

Müslim ve bn Cerîr, Râfi b. Hadîc’den Resûlullah'n (uMaiu aleyhi »ceiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Hz. brâhim Mekke'yi haram kld. Ben de

Medine'nin iki talk arasn haram klyorum."6

Ahmed’in bildirdiine göre Katâde der ki: Allah’n Resûlü (saliallehu aleyh. veseiM

abdest aldktan sonra Harre’de sucularn evlerinin yanndaki Sa’d’n

tarlasnda namaz kld ve öyle dua etti: "Allahm! Halilin, kulun ve

Peygamberin brâhim Mekke halk için Sana dua etti. Kulun ve peygamberin

Muhammed olan ben de Hz. brahim'in Mekke halk için yapt duay Medine

için yapyorum. Onlarn sâ'na, müdd'üne (ölçeklerine) ve meyvelerine bereket

’ bn Ebî eybe, dördüncü didin birinri ksmnda (sh. 429).
1 bn Ebî eybe. dördüncü cildin birinci ksmnda (sh. 429).

3 Tbn Ebî eybe, dördüncü didin birinö ksmnda (sh. 429).

4 bn Ebî eybe (4/113) buna benzer bir rivayette bulundu.
5 Ahmed 22/460 (14616), Müslim (1362), Nesâî, el-Kübrâ (4284) ve bn Cerîr (2/540).

6 Müslim (1361) ve bn Cerîr (2/541).
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ver. Allahm! Bize Mekke'yi sevdirdiin gibi Medine'yi de sevdir. Onun

vebasn Humm denilen yere ta. Allahm! Senin, brahim'in diliyle Mekke'yi

harem kldn gibi ben de Medine'nin iki talk arasn harem kldm."1

Buhârî ve Müslim’in Enes’ten bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saiMahu sitytu

veseiem) Medine’ye bakp öyle dedi: "Allahm! Hz. brahim'in Mekke'yi harem

ktldt gibi ben de Medine'nin iki talk arasn harem kldm. Allahm! Onlarn

müdd’üne ve sâ'na (kullandklar öçlüklere) bereket ver."
2

Müslim, Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n {suUaUahu deyh msM öyle

buyurduunu nakleder. ",Allahm ! brahim, Seninkulun, Halilin ve

Peygamberindir. Ben de kulun ve Peygamberinim. O, Mekke için Sana dua

etti. Ben de onun Mekke için yapt duay yapyorum ve Bana, ona verdiinin

iki katm vermeni istiyorum. " 3

Taberânî, M. el-Evsafta, Ali b. Ebî Tâlib’den Resûlullah'n baHaiMu eiey+n mtiisn)

öyle buyurduunu nakleder:
"Allahm ! Kulun ve halilin brahim, Mekke

halkna bereket vermen için Sana dua etti. Kulun ve peygamberin Muhammed

olan ben de Medine halk için dua ediyorum. Mekke halknn sama ve

müdd'üne bereket verdiin gibi onlannda sâ'na ve müdd'üne iki katbereket

ver
"

4

Ahmed, Buhârî ve Müslim'in, Abdullah b. Zeyd b. Âsim el-Mâzinî’den

bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saiiahhu siayhi meiM öyle buyurdu: "brahim,

Mekke'yi harem kld ve onun için dua etti. Ben de, brahim'in Mekke’yi harem

kld gibi Medine'yi harem kldm ve brahim'in yapt gibi onun müdd'üyle

sâ’ için dua ettim."’’

Buhârî ve el-Cenedî, Fadâilu Mekke’de, Hz. Âie’den Resûlullah’n (seiiBirf Bievi

veseHan) öyle dua ettiini bildirir: “Allahm ! Kulun ve Peygamberin brahim

Mekke halk için Sana dua etti. Ben de Hz. brahim'in Mekke halk için yapt
duay Medine için yapyorum ."6

1 Ahmed 37/312 (22630). Müsned'in muhakkikleri hadisin isnadnn sahih olduunu

söyledi.

1
Buhârî (5425) ve Müslim (1365).

3 Müslim (1373).

4 Taberânî (6818).

5 Ahmed 26/374 (16446), Buhârî (2129), Müslim (1360).

8
Buhârî (1889).
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Ahmed, Buhârî ve Müslim’in Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sBiiadahLi aleyhi veseiiem) öyle dua etti: "Allahm! Mekke'ye verdiin bereketin iki katm

Medine'ye ver.

"

1

el-Ezrakî, Tarihu Mekke'de ve el-Cenedî bildiriyor: Muhammed b. el-Esved

derki: "Harem'in snr talarn ilk diken Hz. brahim'dir. Cibril kendisine onlar

nereye dikeceini göstermiti .” 2

el-Cenedî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Mekke’nin Harem

bölgesini kadar gökte de Harem vardr.”

el-Ezrakî, Taberânî ve Beyhakî, uabu'l-îman'da, Hz. Âle'den

Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyH vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "u alt kiiye hem

ben lanet ettim, hem duas kabul edilen bütün peygamberler lanet ettiler:

Allah'n Kitab'na ilave yapana, Allah'n kaderini yalanlayana, Allah'n zelil

kldn aziz, aziz kldn zelil yapmak için zorbalk yapana, sünnetimi terk

eden, ailemden, Allah'n kendisine haram kldn helal kabul edene ve Allah'n

harem bölgesini helal kabul edene."3

Buhârî ve ibn Mâce, Safiyye binti eybe’den bildirir: Fetih yl Resûlullah'n

(saiieiiahu aleyhi vesellem) öyle hutbe verdiini duydum: "Ey insanlar! Allah, gökleri ve

yeri yaratt gün Mekke'yi harem kld ve oras kyamet gününe kadar

haramdr. Orann aaçlan kesilmez av hayvanlan da ürkütülmez, buluntu da

sadece sahibini bulmak için alnr." Abbâs: “zhir otunu koparlmayacak

bitkilerin dnda tut. Çünkü onu evlerin yapm ve mezarlarda kullanyoruz”

deyince, Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyhi vesellem): "Izhr müstesna" buyurdu .
4

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve el-Ezrakî’nin

bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber isaiiBiiahu Bieyh vesellem) Mekke

fethedildii gün öyle buyurdu: "Allah, gökleri, yeri, Güne’i ve Ay' yaratt

gün bu beldeyi harem klp bu iki talm koydu. Buras Allah'n kutsal

klmasyla kyamet gününe kadar harem klnmtr. Burada benden önce hiç

kimseye savamak helal deildi, benden sonra da kimseye helal deildir. Benim

için de sadece bir saat helal klnmtr. Artk Allah’n kutsal klmasyla kyamet

1 Ahmed 19/437 (12452), Buhârî (1885) ve Müslim (1369).
2
el-Ezrakî (1/359).

3 el-Ezrakî (1/355), Taberânî (2883) ve Beyhakî (4010). Zehebî, Talhîsu'l-Müstedrek'te

(4/90) hadisin münker olduunu söyledi.

4 Buhârî (1349) dan sonra ve bn Mâce (1309). Hadis hasendir,Bakn; Elbânî, (Sahîh

Sünen bn Mâce, 2524).
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gününe kadar buras haramdr. Ya otu koparlmaz, aac kesilmez; av

ürkütülmez
,
ilân edenden bakas, onda bulduu eyay alamaz(sahiplenme)"

.

Bunun üzerfne bn Abbâs: “Izhr otunu koparlmayacak bitkilerin dnda tut.

Çünkü onu evlerin yapm ve mezarlarda kullanyoruz” deyince, Hz.

Peygamber (taBdiahuaierin «ailem): "Izhr müstesna" buyurdu .

1

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Ebü

Hureyre'den bildiriyor: Allah, Resûlullah'a (ullallalu «M «allem) Mekke’yi

fethetmeyi nasib ettii zaman, Hz. Peygamber (alidiahu aleyhi ««M kalkp Allah'a

hamd ve sena ettikten sonra öyle buyurdu: "Yüce Allah, Fil Ordusunun

Mekke'ye girmesini engellemi, fakat Resulü ile müminleri Mekke'ye girmeye

muzaffer klmtr. Allah Mekke'yi sadece bana mahsus olmak üzere, gündüzün

bir saatinde helâl klmtr. Sonra O (yine) kyamete kadar haram klnmtr
Aac kesilemez ve av ürkütülmez. lân edenden bakas, onda bulduu eyay

alamaz. Bir yakn öldürülen kiinin iki tercihi vardr. Ya affedecek veya ksas

yaplmasn isteyecektir." Bunun üzerine Yemen halkndan Ebû âh adnda bir

kii kalkarak: "Ey Allah'n Resûlü! Bunu bana yaznz" buyurunca, Allah'r

Resûlü (saMbhu »teybi yeseiiem): "Bunu Ebû âh için yaznz" buyurdu. bn Abbâs:

"Izhr otunu kopanlmayacak bitkilerin dnda tut. Çünkü onu mezarlanmzda

ve evlerimizin yapmnda kullanyoruz” deyince, Hz. Peygamber {»HbIIbIh! aleyh

vssellem): "Izhr müstesna" buyurdu."

bn Ebîeybe’nin Mücâhid’den bildirdiine göre Hz. PeygamberMdiebu aleyh

«ttiiem) öyle buyurdu: "Mekke, Allah'n kutsal sayd haramdr. Evlerinin

satlmas ve kiralanmas caiz deildir."3

el-Ezrakî, Tarihu Mekke’de bildiriyor: Zührrnin bildirdiine göre Hz.

Peygamber (nNelMu aleyhi vesüiism): "Ibrâhim de demiti ki: Ey Rabbim! Buray emin

bir ehir yap..."4 âyetini açklarken öyle buyurdu:
"
Mekke'yi insanlar deil

Allah haram kld ve bu belde kyamet gününe kadar haramdr. Allah katnda

insanlar içinde en çok haddini aan kii Harem bölgesinde birini öldüren.

' bn Ebî eybe, dördüncü cildin birinci ksmnda (sh. 284), Buhârî (1587, 3189),

Müslim (1353), Ebû Dâvûd (2018), Tirmizî (1590), Nesâî, el-Kübrâ (3858) ve el-Ezrakî

(1/356).
3 Ahmed 12/183 (7242)/ Buhârî (112), Müslim (1355), Ebû Dâvûd (201 7), Tirmizî (1405,

2667), Nesâî (5855) ve bn Mâce (2624).

3 bn Ebî eybe, dördüncü didin birinri ksmnda.
4 Bakara Sur. 126
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yaknn öldürenden bakasn öldüren ve Cahiliye döneminden kalma

dümanlklar devam ettirendir
Z'1

el-Ezrakî’nin bildirdiine göre Katâde der ki: “Harem bölgesi üstten de

Ar'a kadar haram klnmtr."2

el-Ezrakî, Mücâhid’den bildirir: “Harem bölgesi, yedi kat gökten, yerin

yedi kat altna kadar olan bölümüyle haram klnmtr. Bu ev (Kabe) de on

dört evin ortasndadr. Her semada ve yerin her katnda bir ev vardr. Eer

bunlar düecek olsa birbirinin üzerine düerlerdi."3

el-Ezrakî, Hasan(- Basrî)'nin öyle dediini nakleder: “Kâbe, Beytu'l-

Ma'mûr'un hizasndadr. kisi aras yedinci semaya kadar ve alttan da yerin

yedinci katna kadar haram saylr."''

el-Ezrakî, bn Abbâs’tan Resûlullah'n (ssiiaiiatm aie^ «euiiem) öyle buyurduunu

nakleder: “Semadaki Beytu'l-Ma'mûr'a, ed-Durâh denir ve tam Kâbe'nin

üstündedir. Onu hergün daha önce ziyaret etmemi yetmi bin melek ziyaret

eder. Mekke'deki Harem bölgesinin üstü, yedi kat semaya kadar haremim"5

bn Sa'd ve el-Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Harem'in snr

talann ilk diken Hz. brâhimdir. Cibril kendisine onlan nereye dikeceini

göstermiti. Fetih günü Hz. Peygamber Mulieiu Uyhi «c$eM Temîm b. Esed el-

Huzâî’yi gönderdi ve bu talardan eskiyenleri yeniledi ."
6

el-Ezrakî, Haan b. el-Kâsm'n öyle dediini bildirir: lim ehlinden birinin

öyle dediini duydum: “Hz. Âdem, kendi nefsi için eytandan korkunca

Allah'a snd. Allah melekleri gönderdi ve melekler Mekke'yi her tarafndan

kuatp etrafnda durdular. Allah meleklerin kuatm olduu yeri harem kld.

Hz. brâhim: “Ey Rabbimiz! Bize menasikimizi göster" deyince Cibril inip onu

götürerek Harem snrnda durdurdu. Cibril, Hz. brâhim'e Harem'in snnn
gösteriyor, Hz. brâhim de üst üste talar koyarak iaret koyuyor ve bu

talarn üzerine toprak atarak gömüyordu." Haan b. el-Kâsm der ki: “Bana

’ el-Ezrakî (1/354, 355).

1
el-Ezrakî (1/355).

3 el-Ezrakî (1/355).

4
el-Ezrakî (1/355).

5 el-Ezrakî (1/356).

6 bn Sa'd (2/137) ve el-Ezrakî (1/357).
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bildirildiine göre Hz. smail'in koyunlar Harem snrnn içinde otlar ve bu

snrdan darya çkmazd. Snra geldiklerinde tekrar geriye dönerlerdi."’

el-Ezrakî, Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe'den bildirir Cibril, Hz. brahim’e

Harem’in snrlann gösterdi; o da snra iaretler koydu. Kusayy zamanna

kadar bu snr talar yerinde durdu. Kusayy bunlan yeniledi. Kusayy'n

koyduu talar da Hz. Peygamber [sailallahu aleyhi «selian) zamannda yenilendi.

Allah'n Resulü (saiialahu »M" nteiiem] fetih yl Temîm b. Esed el-Huzâî’yi yollayarak

snr talann yeniletti.

1

Bezzâr ve Taberânî, Muhammed b. el Esved b. Haleften, o da

babasndan, Resûlullah'n (mIIbJIsHu aleyhi veseiiem) kendisine Harem'in snr talann

yenilemesini emrettiini bildirir.
3

el-Ezrakî, Abdullah b. Amr b. el-Âs'n öyle dediini nakleder: "Ey insanlar!

Bu ev (Kâbe) Rabbine kavuacak ve Rabbiniz ona sîzleri soracak. Rabinizir,

bu eve sizin hakknzda soraca eylere dikkat ediniz. Biliniz ki bu Ev’in

sakinleri, orada kan dökmez ve kouculuk yapmazlard."4

Bezzâr, Abdullah b. Amridan bildiriyor: Allah’n Resûlü (sailallahu aleyhi «seiien)

Kâbe'nin gölgesinde oturan bir grup Kureylinin yanndan geçerken onlara:

"Burada yaptklarnza dikkat ediniz. Kabe'ye sizden sorulacak ve Kâbe

yaptklarnzdan haber verecektir. Bilin ki onun sakinleri faiz yemeyen ve

kouculuk yapmayan kiilerdir."5

el-Ezrakî’nin bildirdiine göre Ebû Necih der ki: "Sel olduu zaman

Harem'deki büyük balklar küçük balklan yemezlerdi."
6

bn Ebi’d-Dünyâ, Zemmu'l-Melâhi’de, Cüveyriye b. Esmâ'dan, amcasnn

öyle dediini nakleder: Bir toplulukla hacca gittim ve yanmzda bir kadnla

bir yerde konakladk. Kadn yattktan sonra uyannca gösünün üzerinde bir

ylann çöreklenmi olduunu gördü. Biz bundan korkup yolumuza devam

ettiimizde ylan kadnn gösünde kald ve ona bir zarar vermedi. Harem

snrlanna girince ylan çekip gitti. Mekke’ye girip hac vazifesini yerine getirip

1

el-Ezrakî (1/357, 358).

J
el-Ezrakî (1/359).

3 Bezzâr, Krfu'I-Fstâr (1 160) ve Taberânî (816).

4 el-Ezrakî (1/362).

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1166). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid'de (3/296) der ki;

"Ravilerden Leysb. Ebî Süleym güvenilirdir, ama Tnidellistir."

6
el-Ezrakî (1/362).
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geri dönerek ylann kadnn gösüne çöreklendii yere geldiimizde kadn

tekrar uyudu ve uyandnda ylann gösünün üzerine çöreklenmi

olduunu gördü. Sonra ylan tslad ve vadiden bu ylana benzeyen birçok

ylan çkp gelerek, sadece kemikleri kalncaya kadar kadn parçalamaya

baladlar. Ben, onun olan bir cariyeye: “Bize bu kadnla ilgili bilgi ver"

deyince, cariye: “Bu kadn üç defa zina etti ve her seferinde çocuu oldu.

Dourduu çocuklar da yakt bir tandra att” karln verdi.’

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Zaruret olmadan bir

müslüman Kabe’nin gölgesinden çkaran, kyamet günü Allah Ar'n

gölgesinden çkarr."*

bn Ebî eybe ve el-Ezrakî bildiriyor: Abdullah b. ez-Zübeyr der ki:

“srailoullanndan bir topluluk Mekke'ye geldikleri zaman Zû Tuvi'ya

vardklarnda, Harem'e olan sayglanndan dolay ayakkablann çkarrlard ." 3

Ebû Nuaym, el-Hilye’de, Mücâhid'in öyle dediini bildirir:

“srailoullanndan yüz bin kii hac ederdi ve Harem snnna geldiklerinde

ayakkablann çkarp Harem'e yalnayak girerlerdi .”
4

bn Ebîeybe'nin bildirdiine göre Mücâhid derki: “Peygamberler, Harem

snrna geldiklerinde ayakkablann çkanrlard ."5

el-Ezrakî ve bn Asâkir bildiriyor: ibn Abbâs der ki: “Havariler hac yaptklar

zaman Harem snnna girince, Harem'e olan sayglanndan dolay

(bineklerinden inerek) yola yürüyerek devam ettiler.”
6

el-Ezrakî, Abdurrahman b. Sâbit'ten bildiriyor Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

veseüem) Medine’ye gitmek istedii zaman Haceru'l-Esved'i istilam etti ve

Mescid'in ortasnda durup Kabe'ye dönerek öyle dedi: "Biliyorum ki; Allah

yeryüzüne, Kendisi için senden daha sevimli bir ev koymamtr. Yeryüzünde

senden daha sevimli bir belde de yoktur. Senden çkm seni istemediimden

deildir. Beni senden çkaran küfre girenlerdir."
7

' Zemmu'l-Melâhi (152).

' el-Ezrakî (1/366).

* el-Ezrakî (2/131).

Ebû Nuaym (3/298).

* bn Ebî eybe, dördüncü cildin birinci ksmnda (sh. 241).

5
el-Ezrakî (1/366) ve bn Asâkir (68/70).

7
el-Ezrakî (1/382).
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el-Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Allah'n Resulü (suDeiiahu ekyhi

«saifemi Mekke'den çkarld zaman öyle dedi: "Vallahi! Senden çkyorum

ama biliyorum ki Allah katnda beldelerin en sevimlisi ve en üstünüsün. Eer
sakinlerin beni çkarmasayd senden çkmazdm

Tîrmizî, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, bn Abbâs’tan, Resûlullah'n

(sBiiaiiahu Biayhî veseiiem) Mekke'ye hitaben öyle dediini nakleder: "Ne kadar güzel bir

memleketsin, bana ne kadar da sevimlisin. Benim kavmim beni senden çkarm
olmasayd, senden bakasnda oturmazdm." 2

bn Sa'd, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, el-Ezrakî ve el-Cenedî, Abdullah

b. Adiyy b. el-Hamrâ'dan bildiriyor: Resûlullah' MBlahu aleyhi veseitem) devesinin

üzerinde Hazvere'de, Mekke'ye hitaben öyle dediini duydum: "Ey Mekke!

Vallahi sen yeryüzünün en hayrl ve Allah'a en sevimli olan ülkesisin, senden

çkarlm olmasaydm çkmazdm."3

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs anlatyor Mekke’de Amâlika

denilen bir kabile vard. Bunlar izzet ve büyük bir servet içinde yayorlarc.

Bunlarn çok sayda atlan, develeri ve sürüleri vard ve bunlan Mekke'nin

etrafnda, Zahrân vadisi, Na'mân vadisi ve çevresinde otlatrlard. Nehirleri

akar, baharda bol yamur yaar vadilerde devaml su akard. (Hayvanlann

otlatmalar için) etraflar dikenli aaçlarla çevriliydi ve toprak bereketliydi.

Bolluk içinde yayorlard. Taknlk, israf, birbirlerine zulmetme, açktan

günah ileme ve yaknlarnda olanlara zulümleri o kadar artt ki Allah

kendilerinden yamuru kesip kuraklk göndererek bu nimetleri çekip ald.

Bunlar Mekke’de gölgelikleri kiraya verir, suyu satarlard. Allah onlara küçük

ve krmz renkte karncalar göndererek kendilerini Harem bölgesinden

çkard. Sonra Allah onlann önüne bir bulut koydu ve bulut hareket ettikçe

onlar da yamur yaar umuduyla peinden gittiler. Sonunda atalarnn

gömülü olduu yere geldiler. Bunlar Himyer'den olan Araplard. Yemen’e

girdiklerinde dalp helak oldular. Sonra Allah onlann yerine Curhun

’ el-Ezrakî (1/383).
1
Tirmizî (3926), Hâkim (1/386) sahih olduunu söyledi ve Beyhakî (4013). Hadis

sahihtir. Bakn; Elbânî, (Sahih Sünen et-Trmzi, 3083).

5 bn 5a'd (2/137), Ahmed 31/10 (18715), Tirmizî (3925), Nesâî, el-Kübrâ (4252) ve el-

Ezrakî (1/383). Hadis sahihtir. Bakn;Elbânî, (Sahih Sünen et-Tirmizî, 3082).
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kabilesini getirdi, onlar da taknlk yapp Harem’e saygszlk yaptklar için

helak olana kadar Harem bölgesinde yaadlar.

1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Sabit öyle derki: "Cahiliye

döneminde insanlar hac mevsiminde Mekke’den çkarlard ve ehirde hiç

kimse kalmazd. Bir defasnda bir hrsz Mekke'de kalp (Kabe'nin içinden) bir

altn parças çald. Sonra bir parça daha almak için girmek istedi ve ban
içeriye sokunca, ba içeride, gövdesi darda kalacak ekilde Kabe kendisini

sktrd. nsanlar gelip onu bu durumda görünce onu köpeklerin önüne

attlar ve Kabe'yi tamir ettiler."
2

el-Ezrakî ve Taberânî’nin bildirdiine göre Huvaytib b. Abdiluzza der ki:

"Cahiliye döneminde Kabe'nin gölgesinde otururken, bir kadn kocasndan

snmak için Kabe’ye geldi. Kocas gelip kadna elini uzatnca adamn eli

kurudu. Müslüman olduktan sonra da adam gördüümde çolakt ."3

el-Ezrakî, bn Cüreyc’in öyle dediini bildirir: Hatîm; Rükün, Makam,

Zemzem ve Hicr arasndadr. saf ve Naile bir kadn ve erkekti. Bunlar Kabe'ye

girdi ve adam kadn öptü. Bunun üzerine ikisi de ta kesildiler ve Kabe'den

çkarldlar. nsanlann ibret almas ve böyle bir ey yapmamalan için

bunlardan biri Zemzem'in bulunduu yere, dieri de Kabe’nin karsna

konuldular. nsanlar bu yerde yemin ettikleri ve mazlumun zalime yapt
beddua kabul olduu için bu yere, Hatîm ad verildi. Orada zalime beddua

edip te bedduas kabul edilmeyen, orada yalan yere yemin edip (Allah

tarafndan) hemen cezalandrlmayan çok azdr. Hatîm’in bu özellii

insanlann zulmetmesine ve yalan yere yemin etmesine engel oluyordu. Bu

durum, Allah'n slam dinini göndermesine kadar devam etti. slam geldikten

sonra Allah, bu kiilerin cezasn âhiret gününe erteledi .

4

el-Ezrakî bildiriyor: Eyyûb b. Musa der ki: "Cahiliye döneminde bir kadnn,

bakmn üstlendii küçük bir amcas olu vard. Kadn çocua: "Ey oul! Ben

seni yalnz brakyorum, bu srada bir zalimin sana zulmetmesinden

korkuyorum. Ben gittikten sonra yanna bir zalim gelecek olursa, Mekke’de

hiçbir eve benzemeyen, fesatçlarn yaklaamad ve üzerinde örtüler olan

bir ev var. Eer bir gün bir zalim sana zulmedecek olursa o eve sn. O evin,

1
el-fczrakî (1/5U, 51 ).

1
îbn Ebî eybe, dördüncü cildin birinci ksmnda (sh. 285).

3 el-Ezrakî (1/368) ve Taberânî (3068).

4 el-Ezrakî (1/367, 368).
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seni duyacak bir sahibi vardr" dedi. Bir adam gelip çocuu alarak köle yapt.

Çocuk Kâbe'yi görünce amcasnn kznn yapt tariften tand ve koarak

ona tutundu. Efendisi gelip onu almak için elini uzatnca adamn eli kurudu.

Dier elini uzatnca, dieri de kurudu. Cahiliye döneminde bundan

kurtulmann yolunu sorunca, kendisine kuruyan her eli için bir deve

kesmesini söylediler. Adam develeri kesince elleri iyileti ve bunun üzerine

çocuu serbest brakt.’

el-Ezrakî, Abdulmuttalib b. Rabîa b. el-Hâris'ten bildiriyor: Cahiliye

döneminde, Huzeyl kabilesinin Benî Kinâne kolundan bir adam amcasnn

oluna saldrarak ona zulmedip ikence etti. Amcas olu Allah ve akrabalk

balar hakk için kendisini brakmasn istediyse de o zulmüne devam etri.

Bunun üzerine zulme urayan Harem'e gidip öyle dua etti: "Allahm! Çaresiz

birinin duasyla dua ediyorum. Amcam olu olan falan kii tarafndan zulme

uradm. Ona devas olmayan bir hastalk ver.” Adam dua edip geri dönünce

amcasnn olunun kamndan rahatsz olduunu gördü. Adamn kam iip su

tulumu gibi oldu ve sonunda karn patlad. Abdulmuttalib devamla der ki: Bu

olay bn Abbâs'a anlattmda: "Ben, bir kiinin amcas olunun kör olmas

için dua ettiini ve adamn da kör olduunu gördüm” dedi .

2

bn Ebî eybe ve Beyhakî'nin, uabu'l-îmarida bildirdiine göre Hz. Ömer

öyle dedi: "Ey Mekke halk!u Hareminizde Allah'tan korkunuz. Sizden önce

bu Harem'de kimin oturduunu biliyor musunuz? Daha önce burada falan

topluluk vard, burada yaplmas yasak olanlar helal saydklar için helak

oldular. Falan topluluk burada oturdu. Onlar da burada yaplmas yasak

olanlan helal saydklan için helak oldular.” Hz. Ömer daha birçok topluluun

adn saydktan sonra: "Vallahi! Baka yerde on günah ilemem, benim için

Mekke'de bir günah ilememden daha sevimlidir” dedi .

3

el-Cenedî, Tâvus'un öyle dediini bildirir: "Cahiliye döneminde insanlarn

Harem'de iledikleri günahn cezas hemen verilirdi. Ayn eyin tekrar gelb

cezann hemen verilmesi yakndr.”

el-Ezrakî, el-Cenedî ve bn Huzeyme'nin bildirdiine göre Ömer b. el-

Hattâb, Kureylilere öyle dedi: "Sizden önce bu Ev’in sorumlusj

’ el-Ezrakî (1/270).

1
el-Ezrakî (2/25).

3 bn Ebî eybe, dördüncü cildin birinci ksmnda (sh. 284) ve Beyhakî (4012).
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Tasam’llard .

1

Bu eve kar yapmalar gerekeni hafife aldlar ve ona kar

yapmamalar gereken eyleri helal sayp yapmaya baladlar. Bunun üzerine

Allah onlar helak etti, sonra yerlerine Curhumlular gönderdi. Bunlarda Ev’e

kar yapmalar gerekeni hafife aldlar ve ona kar yapmamalar gereken

eyleri helal sayp yapmaya baladlar. Bunun üzerine Allah onlar da helak

etti. Onu hafife almayn ve gerekli saygy gösterin .”
2

el-Ezrakî ve el-Cenedî'nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb der ki:

“Necd'de (Mekke'den uzakta) yetmi günah ilemem, benim için Mekke'de

bir günah ilememden daha sevimlidir.”3

el-Cenedî’nin bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Mekke'deki sevaplarn kat

kat olduu gibi günahlarn cezas da kat kattr.”

el-Ezrakî, ibn Cüreyc'in öyle dediini bildirir: “Bana bildirildiine göre

Mekke'de ilenen bir günah yüz günah gibidir. Sevap ta ayn ekildedir.”4

Ebû Bekr el-Vâstî, Fadâilu Beytu'l-Makdis'te, Hz. Âie'den Resûlullah’n

(saiiaiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Mekke, Allah'n deerli kld
ve kutsal sayd bir ehirdir. Allah Yeryüzünde bir ey yaratmadan bin yl

önce Mekke'yi yaratm ve meleklerle kuatm, sonra Medine'yi yaratm,

Medine'den sonra da Beytu’l-Makdis'i yaratmtr. Bin yl sonra da

yeryüzünün hepsini bir defada yaratmtr.

"

ir*j f ^ hfi ir* ir*
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“...halkndan, Allah'a ve âhiret gününe inananlar ürünlerle

nzklandr, demiti. Allah da: «nkar edeni de az bir müddet
geçindirir, sonra da onu atein azabna uramak zorunda

brakrm, ne kötü sonuç» buyurmutu." (BnUrn Sur. 12 fi)

1 Tasam: Aslen Arap olan bir kabiledir ve Tasam b Lûz'a nisbet edilmilerdir.

Yemâme çevresinden Bahreyn'e kadar olan bir bölgede ikamet ederlerdi.
2
el-Ezrakî (1/44).

3 el-Ezrakî (2/134).

4 el-Ezrakî (2/137).
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el-Ezrakî'nin, Muhammed b. el-Münkediriden bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu eleyhiveseM öyle buyurdu: "Allah, Harem'i yaratt zaman,

Taifi Filistin’den söküp oraya yerletirdi

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Muhammed b. Müslim et-Tâifî'den bildirir:

“Bana bildirildiine göre, Hz. brâhim Harem için: “...halkndan, Allah'a ve

âhiret gününe inananlar ürünlerle rzklandr..."
2

eklinde dua ettii

zaman, Allah, Tâifi Filistin'den söküp oraya yerletirdi .

3

bn Ebî Hâtim ve el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Zührî der ki: “Hz.

brâhim’in dua etmesi üzerine Allah, am köylerinden birini söküp Târfe

yerletirdi."3

el-Ezrakî, Saîd b. es-Sâib b. Yesârin öyle dediini bildirir: Nâfi b. Cübeyr b.

Mut'im’in olundan ve bakalarndan öyle dediklerini duydum: “Hz.

brâhim, Allah'a, Mekke halkn ürünlerle nzklandrmas için dua edince,

Allah, Tâif'i am’dan söküp Harem halkna nzk olmas için imdiki yerine

yerletirdi.”5

el-Ezrakî’nin bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-Kurazî der ki: Hz.

brâhim müminler için dua etti ve kafirler için bir istekte bulunmad. Bunun

üzerine Yüce Allah: “...nkar edeni de az bir müddet geçindirir, sonra da

onu atein azabna uramak zorunda brakrm, ne kötü sonuç
*6

buyurdu .

7

Süfyân b. Uyeyne, Mücâhid'in, “...halkndan, Allah'a ve âhiret gününe

inananlar ürünlerle rzklandr ..."
8

âyetiyle ilgili olarak öyle dedi: “H::.

ibrâhim, Allah'a ve âhiret gününe iman edenler için nzk isteyince, yüce Allah:

«nkar edene de Ben nzk veririm» buyurdu."

bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye bildiriyor: bn Abbâs:

"... halkndan, Allah'a ve âhiret gününe inananlar ürünlerle rzklandr..."9

âyetiyle ilgili olarak öyle dedi: “Hz. brâhim, duasn sadece müminler için

' el-Ezrakî (1/41)
"am'dan söktü...” lafzyla.

1

Bakara Sur. 126
3 bn Cerîr (2/544) ve bn Ebî Hâtim 1/230 (1222).

4 bn F.bî Hâtim 1/230 (1221) ve el-Ezrakî (1/41).

5 el-Ezrakî (1/41).

6 Bakara Sur. 126
7 el-Ezrakî (1/40, 41).
8
Bakara Sur. 126

9 Bakara Sur. 126
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yapnca Yüce Allah: «nkar edene de, tpk müminlere verdiim gibi nzk

veririm. Ben yarattklarm nzksz brakr mym? Onlara az bir müddet

geçindirir, sonra da azaba uratrm» buyurdu." bn Abbâs bunlan dedikten

sonra: "Onlarn ve bunlarn her birine Rabbinin nimetinden ulatrrz.

Esasen Rabbinin nimeti kimseye yasak klnm deildir"' âyetini okudu/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye ve Ubey b. Ka’b,

âyette geçen (JS ,>$) sözünün Yüce Allah’a ait olduunu söylerken, ibn

Abbâs: "Bu söz Hz. brâhim'indir. Hz. brâhim: «nkar edeni de az bir müddet

geçindir» diye dua etmitir" dedi.
3

Derim ki: bn Abbâs, bu âyeti eklinde emir kipiyle okurdu. Bu

sebeple bu sözün Hz. brâhim'e ait olduunu söylemitir.
4

i^ lyt
jai ip

"brâhim ve smâil, Kabe'nin temellerini yükseltiyordu..."

(Bakara Sur. 127)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, âyette geçen (û*=l^ül)

sözünden kastedilenin, Kabe'nin temelleri olduunu söyledi .
5

Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Ebî Hatim, el-Cenedî, bn Merdûye,

Hâkim ve Beyhakî, DelâiVde bildiriyor: Saîd b. Cübeyr: "Ey gençler! Bana

istediinizi sorunuz; çünkü aranzdan ayrlmam yakndr" deyince, insanlar

ona birçok ey sordular. Bir adam: "Allah seni slah etsin. Sence Makam bizim

dediimiz gibi mi?" diye sorunca, bn Cübeyr: "Sen Makam hakknda ne

diyorsun ki?" karln verdi. Adam öyle dedi: "Hz. brâhîm Mekke’ye

gelince, Hz. smâil'in hanm ona inmesini teklif etti. Hz. brâhim kabul

’ îsrâ Sur. 20
1 bn Ebî Hatim 1/229, 230 (1219), Taberârü (12402) ve bn Kesîr, Tefsîr

1de (1/253)

geçtii üzere bn Merdûye.
4 bn Cerîr (2/545, 546) ve îbn Ebî Hâlim 1/230 (1224).

4 Bu kraat azdr. Bahru'l-Muhtl'e (1/384) bakn.
5 bn Ebî Hatim 1/231 (1228).
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etmeyince, Hz. smail'in hanm kendisine bu ta getirdi" derdik." bn Cübeyr

öyle dedi: Mesele dediin gibi deildir. bn Abbâs der ki: Kadnlar arasnda

uzun etei ilk kullanan kii, Hz. smâTin annesidir. Hz. smail'in annesi kemer

kuanarak Sâra'nn kendi izini bulmasn engellemek istemitir. Sonra brahim

onu ve olu îsmâîl (a.s.) i emzikli iken getirip Mescid'in üst tarafndaki

Zemzem kuyusunun üstündeki büyük bir aacn yanna koydu. 0 gin

Mekke'de kimse yoktu ve orada su da bulunmuyordu. brâhîm her ikisini

oraya yerletirdi ve içinde hurma olan bir torbay ve su bulunan bir kab

yanlarna brakt. Sonra Hz. ibrâhlm oradan aynld. smail'in annesi O'nun

peine dütü ve: "Ey brâhim! Hiçbir insann ve eyann bulunmad bu

vadide bizi brakp nereye gidiyorsun?" Bu sözünü defalarca tekrar etmesine

ramen Hz. brâhim ona hiç bakmyordu. Hâcen "Bunu sana Allah n
emretti?" deyince Hz. brâhim: "Evet" cevabn verdi. Bunun üzerine Hâcer:

"Öyleyse O bizi helak etmez" deyip geri döndü. Hz. brâhim (aleyhisselan)

onlann göremeyecekleri bir yere varnca yüzünü Kâ'be'ye doru çevirerek

elini kaldnp u duay okudu: "Rabbimiz! Ben çocuklarmdan kimini, namaz

klabilmeleri için Senin kutsal evinin yannda, ziraata elverisiz bir vadiye

yerletirdim. Rabbimiz! nsanlarn gönüllerini onlara meylettir,

ükretmeleri için onlar ürünlerle rzklandr."' smâil’in annesi çocuunu

emziriyor ve krbadaki sudan da içiyordu. Krbadaki su bitip kadn ve çocuk

susaynca, kadn susuzluktan tepinmekte olan çocua bakp, bir ey

yapmadan baucunda durmay istemediinden gidip en yaknnda olan Safâ

tepesine çkt. Sonra vadiye dönüp kimseyi görebilir miyim diye bakt, ama

kimseyi göremedi. Safâ'dan inip vadiye ulatnda elbisesinin bir kenarn

kaldrd. Sonra bitkin insanlarn komas gibi kotu ve vadiyi geçerek

Merve'ye gelip orada durdu. Sonra kimseyi görebilir miyim diye bakt, ama

kimseyi göremedi. Safâ ile Merve arasnda böylece yedi defa gidip geldi." ibn

Abbâs der ki: Hz. Peygamber (seilalbhu aleyhi veseiM: "Bu sebile insanlar Safâ ile

Merve arasnda say ederler" buyurmutur. Kadn Merve’ye çknca bir ses

duydu ve kendini kastederek: "Sessiz ol"! dedi. Sonra dinleyince ayn sesi bir

1 brahim Sur. 37
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daha duydu ve: "Eer yardm edebileceksen sesini duyurdun" dedi ve

baktnda Zemzem'in bulunduu yerde bir melein olduunu gördü. Melek

topuuyla -veya kanadyla- topra eeleyip suyu çkard. Bunun üzerine

kadn eliyle havuz yapp suyun dalmasn engellemeye çalarak krbasna su

dolduruyor, o avuçlad kadar yerden fkryordu.. bn Abbâs der ki: Allah'n

Resülü (sbIUbIil aleyh vessliem):
"
Allah smail'in annesine merhamet etsin. Eer

Zemzem'i kendi haline (akmaya) braksayd yahut avuçlamasayd, Zemzem

imdi rmak haline gelirdi" buyurmutur. Hacer zemzemden içti ve çocuunu

emzirdi. Melek ona: "Yok oluruz diye korkma! urada Allah'n bir evi (Beyt)

vardr. te bu çocukla babas onu bina edecekler. Allah, o iin ehlini asla zayi

etmiyecektir” dedi. O zamanlar Beyt, yerden küçük bir tepe gibi yüksekte idi.

Sandan solundan seller gelip akard. Uzun zamandr böyle idi. Hacer böyle

yayorken nihayet Cürhümlülerden bir grup ya da bir aile Kedâ yolundan

sükûn edip (Mekke'ye) geldiler. Mekke’nin alt ksmnda konakladlar. Havada

bir kuun bir yer üzerinde uçtuunu görünce, "Mutlaka buralarda su vardr,

oysa daha önce burada su yoktu" dediler ve oraya doru bir ya da iki kii

gönderdiler. Onlar gidip su olduunu görünce geri dönüp onlara bildirdiler.

Hep birden suyun yanna geldiklerinde smail'in annesiyle karlatlar ve:

"Senin yannda konaklamamza izin verir misin?” diye bir teklifte bulundular.

Hâcer "Evet, konaklayabilirsiniz, ama suda mülkiyet hakknz yoktur"

karln verince onlar "Tamam" dediler. bn Abbâs der ki: Resûlullah (ssiisiiahu

aleyhi varaifem):
"
smail’in annesi buna sevinmiti, çünkü o insanlarla ünsiyet

kurmay severdi

”

buyurdu. Nihayet orada konaklayp ailelerine haber saldlar;

onlar da gelip orada konakladlar ve orasn kendilerine vatan edindiler. Hz.

smâil büyüyüp, Cürhümlülerden Arapça'y örenince, ondan holandlar ve

kendilerinden olan bir kzla onu evlendirdiler. Daha sonra smail'in annesi

öldü. Nihâyet Hz. brahim geride braktklann görmeye geldi. Hz. smâTi

bulamaynca hanmna nerede olduunu sordu, hanm: "Rzkmz temin

etmek için gitti” cevabn verince, ona burada nasl yaadklarn ve neler

yaptklarn sordu. Kadn: "Durumumuz kötü, iddetli darlk ve sknt içinde

yayoruz” diyerek ikâyette bulununca, Hz. brâhim: “Kocan geldii zaman

benden ona selâm ilet ve kapsnn eiini deitirmesini de söyle!” deyip
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oradan ayrld. smâil dönünce, bir eyler hissetti ve: “Buraya kimse geldi

mi?" diye sordu. Hanm; "Evet, yal bir adam geldi, seni sordu ve nasl

yaadmz ve geçindiimizi sordu. Ona skntda olduumuzu söyledim"

cevabn verince, Hz. smâil: "Peki sana bir tavsiyede bulundu mu?" diye

sordu. Hanm: “Evet, sana selam söylememi ve kapnn eiini deitirmeni

söyledi" cevabn verince, Hz. smâil: "O, benim babamdr. Bana seni

boamam emretmitir. Haydi, ailene dön" dedi ve onu boayp ayn

kabileden baka bir kadnla evlendi.

Hz. brâhim onlara uzun bir süre sonra tekrar geldi, fakat yine smail’i

bulamad ve hanmna nerede olduunu sordu. Hanm: "Rzkmz temin

etmek için gitti" cevabn verince, Hz. brâhim: "Geçiminiz nasl gidiyor?" diye

sordu. Hanm: "Allah'a ükür iyi gidiyor. Hiçbir skntmz yoktur, gayet

rahatz” cevabn verince Hz. brâhim: "Yemeiniz nedir?" diye sordu. Kadn:

“Et" cevabn verince, Hz. brâhim: "içeceiniz nedir?" diye sordu. Kadn:

"Su" cevabn verince, Hz. brâhim: "Allahm! Onlarn etlerine ve sulanna

bereket ver!" diye dua etti.

Allah'n Resûlü {saiiaiiBhu aieytt vesfliiem): "O zamanlarda hububat yoktu. Eer hubu-

bat olsayd brahim onun da artmas için dua ederdi" buyurmutur.

Hz. brâhim'in duas bereketiyle et ile su, Mekke’den baka bir yerde

oradaki kadar hiç kimsenin shhatine o denli yaramazd. Hz. brâhim, Hz.

smail'in hanmna: "Kocan geldii zaman, benden ona selâm ilet ve kapsnn

eiini salam tutmasn söylediimi bildir" dedi.

Hz. smâil gelince: "Yannza gelen oldu mu?" diye sordu. Hanm: "Evet,

yal bir adam geldi. Güzel yüzlü idi, seni sordu. Ben de senin nerede

olduunu bildirdim. Yaantmzn nasl olduunu sordu, ben de gayet iyi

yaadmz söyledim" karln verince, Hz. smâil: "Peki sana herhangi bir

tavsiyede bulundu mu?" diye sordu. Hanm: “Evet, sana selâm söylememi,

bir de kapnn eiini salam tutman tavsiye etti" cevabn verince, Hz.

smâil: "O, benim babamdr. Eik te sensin ve seni deitirmememi emrett "

dedi.
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Hz. brâhim onlardan bir müddet daha ayn yaadktan sonra tekrar döndü

ve Hz. smail'in Zemzem’e yakn bir yerde büyük aacn altnda kendisine ait

bir oku sivriltmekte olduunu gördü. Hz. smâil babasn görünce kalkp

çocuun babaya ve babann da çocua davrand gibi sarlp Mûsafaha

ettiler. Sonra Hz. ibrâhim: "Ey smâil! Allah bana bir ey emretti” deyince, Hz.

smâil: “O halde Allah'n emrini yerine getir!" karln verdi. Hz. brâhim:

"Sen de bana yardm eder misin?" diye sorunca, Hz. smâil: "Tabiî ederim”

karln verdi. Hz. brâhim: "Allah bana burada bir Beyt yapmam emretti”

deyip etrafndaki yüksekçe bir yeri gösterdi. te böylece Hz. brâhim,

Kâbe’nin temellerini yükseltti. Hz. smâil ona ta tayor, Hz. brâhim de

binay yapyordu. Bina yükselince bu ta (Haceru’l-Esved’i) getirip bulunduu

yere koydu. Sonra üzerine çkp binay tamamlamaya balad. O binay na
ediyor, Hz. smâil ise ta tayor ve ikisi de öyle diyorlard: "Rabbimiz!

Yaptmz kabul buyur. üphesiz ki, Sen hem iitir, hem bilirsin."
1

Ma'mer der ki: Bir adamn: "Hz. brâhîm, onlarn yanna geldiinde

Burak’la geliyordu” dediini duydum. Baka bir kiinin de: "Hz. brâhim ve

Hz. smâil bulutuklar zaman o kadar aladlar ki, kular da onlann

alamasna katldlar.
2

bn Sa'd, Tabakât’ta Ebu Cehm b. Huzeyfe b. ânim'den bildiriyor: "Allah,

Hz. brâhim'e vahyederek Harem bölgesine gitmesini emredince, Hz.

brâhim, Burak’a binip ki yandaki Hz. smâil’i önüne, HâceHi arkasna

bindirdi. Beraberinde, ona Kâbe’nin yerini göstermesi için Cibril de vard.

Mekke'ye geldiklerinde Hz. ismâii'i ve annesini Beyt’in yannda indirdi, sonra

am’a gitti. Sonra Allah, Hz. brâhim’e Kâbe'yi ina etmesini emretti. O

zaman Hz. brâhim yüz yanda, smâil ise otuz yandayd ve binay beraber

ina ettiler. Hz. smâil, babasndan sonra vefat etti ve Kabe'nin önünde

‘ Bakara Sur. 127
1 Ahmed 4/139, 5/299 (2285, 325), Buhân (3364, 3365), bn Cerir (2/559, 560), bn Ebî

Hatim 1/232 (1233, 1234), bn Kesir, Tefsir'de (1/256) geçtii üzere bn Merdûye, Hâkim

(2/511, 552) ve Beyhakj (2/46-52).



520 B Bakara Sûresi g-

Hicr'de annesinin yanna defnedildi. Babasndan sonra Kabe'nin

sorumluluunu da, daylar olan Cürhümlülerle olu Nâbit ald.”
1

Deylemî'nin, Hz. Ali’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saMahu siyhi vuaM:

"brâhim ve Ismâil, Kabe'nin temellerini yükseltiyordu ..."
2
âyetiyle ilgili

öyle buyurdu: " Yüce Allah, ba bulunan bir bulut gönderdi. Buluttaki bu ba:

«Kabe'yi, benim gölgemin dütüü yere veya benim kapladm yere yap " dedi

ve Hz. brâhim ve smail Kabe’yi bulutun gölgesinin dütüü yere yaptlar.»3

bn Ebî eybe, ishâk b. Râhûye, Müsned’de, Abd b. Humeyd, Hâris b. Ebî

Usâme, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, el-Ezrakî, Hâkim ve Beyhakî, Delâil’de Hâlid

b. Ar’ar tarikiyle Ali b. Ebî Tâlib'den bildiriyor: Bir adam ona: “Bana Kâbe'den

bahseder misin? Kabe yeryüzünde yaplan ilk yap m?” diye sorunca, Hz. Ali

öyle cevap verdi: “Hayr. Ama insanlar için yaplan ilk evdir. Onda bereket,

hidâyet ve Hz. brahim’in Makâm vardr. Ona giren emniyette olur.” Sonra

Hz. Ali, Hz. brahim'den bahsederek öyle devam etti: Hz. brahim'e Kabe'yi

ina etmesi emredilince onu nasl yapacan bilemedi. Allah ona iki bal bir

rüzgar gönderdi ve bu rüzgar Kabe’nin etrafn süpürdü. Kendilerine rüzgarn

durduu yerde Kâbe'yi yapmalar emredildi. Hz. brâhim inaya balay;p

Haceru'l-Esved'in konulaca yere gelince Hz. smail'e: “Git ve buraya

koymam için bir ta ara” dedi. Hz. smâil oraya uygun ta bulmak için

dalarda dolamaya balaynca Cibril inerek Haceru'l-Esved’i yerine koydu.

Hz. smâil dönüp ta görünce: “Bu ta nereden geldi?” diye sordu. Hz.

brâhim: “Senin ve benim ina etmemize tevekkül etmeyen biri getirdi”

cevabn verdi. Allah’n diledii bir müddet geçtikten sonra Kabe yklnca onu

Amâlika denilen kavim ina ettiler. Sonra yine yklnca Cürhümlüler ina

ettiler. Sonra bir daha yklnca Kureyliler ina ettiler. Kureyliler Haceru’l-

Esved'i yerine yerletirecekleri zaman onu kimin koyaca konusunda kimse

dierine bu hakk vermek istemedi ve sonunda: “u kapdan çkp gelen ilk

kii bu ta yerine yerletirsin” dediler. Allah’n Resulü Maiiahj bM' «Mfcm) Benî

' bn Sa’d (1/50, 52).

1
Bakara Sur. 127

3 Deylemî (7171).
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eybe kapsndan girince, bir elbise istedi ve getirilen elbiseyi açp ta

üzerine koyarak. Kurey'in her kolundan bir kiinin elbisenin bir kenanndan

tutup kaldrmasn istedi. Elbiseyi kaldrdklarnda Resûlullah (sallailahu aleyhi veseiism)

Haceru’l-Esved’i kendisi alp yerine yerletirdi.'

Saîd b. Mansûr, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, el-Ezrakî ve

Hâkim, Saîd b. el-Müseyyeb tarikiyle Hz. Ali'nin öyle dediini bildirir: "Hz.

brâhim yannda rüzgarla Ermenya'dan geldi, rüzgar kendisine tpk

örümcein an ördüü gibi Kabe’nin ina edilecei yeri gösteriyordu. Hz.

brâhim Rüzgarin iaret ettii yerin altn kazarak temelleri att. Temelde

kulland talan ancak otuz adam yerinden oynatabilirdi. Ravi der ki; ben "Ey

Muhammed'in babas! Allah: «brâhim ve Ismâil, Kabenin temellerini

yükseltiyordu...»
5
buyuruyor" deyince: "Hz. brâhim ve Ismâii’in inas daha

sonra olmutur" cevabn verdi .
3

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Saîd b.

Cübeyriden bildirdiine göre bn Abbâs, "brâhim ve Ismâil, Kabe'nin

temellerini yükseltiyordu...'"
1

âyetini açklarken: "Hz. ibrâhim ve smâil’in

yükselttii temeller daha önce ina edilmi olan Kabe'nin eski temelleridir"

dedi .

5

Abdürrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve el-Cenedî, Atâ’nn öyle dediini

bildirin Hz. Âdem: "Ey Rabbim! Neden meleklerin sesini duymuyorum?"

deyince, Allah: "lediin günahn yüzünden. Yeryüzüne inip Benim için bir ev

yap, sonra meleklerin, semadaki evimin etrafnda döndüünü gördüün gibi

sen de onun etrafnda dön" buyurdu. nsanlar, Hz. Âdem'in, Beytullah’ u
be dadan yapt kanaatndedirler. Hira, Lübnan Turu Zeytâ, Tûr-u Sinâ, ve

’ bn Ebî eybe (14/84), el-Metâlbu'l-Âliyc'de (3923) geçtii üzere bn Râhûye, Hâris b.

Ebî Usâme, el-Buye (385), bn Cerîr (2/561, 562), bn Ebî Hâtim 3/708, 710 (3829, 3839), el-

Ezrakî (1/28), Hâkim (2/293) sahih olduunu söyledi ve Beyhakî (2/55).
2
Bakara Sur. 127

* bn Ebî Hâtim 1/232 (1236), el-Ezrakî (1/29) ve Hâkim (2/267).

4 Bakara Sur. 127

5 Abdürrezzâk (1/58, 59), bn Cerîr (2/549- 550) ve bn Ebî Hâtim 1/231 (1232).
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Cûdî dalandr. Hz. Âdem'in Kabe'yi ina etmesinden sonra, birkez daha onu

ina eden Hz. brahim'dir.”

1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr

b. el-Âs der ki: Allah, Hz. Âdem'i Cennetten indirdii zaman: “Seninle

beraber, Ar'mn etrafnda tavaf yapld ve yannda namaz klnd gibi

etrafnda tavaf yaplp namaz klnan bir Ev indireceim” buyurdu. Tufan

olduu zaman Beytullah göe çekildi. Hz. Nuh’tan sonra gelen Peygamberler

Kabe’nin bulunduu civarda hac yapyorlar; ama Kabe'nin yerini tam olarak

bilemiyorlard. Nihâyet Allah, Hz. brahim'e Kâbe’nin yerini bildirdi. Hz.

brahim de Kabe'yi be dadan (tad talarla) yapt. Bu dalar, Hira,

Lübnan, Sebîr, Tur ve Hamr dalandr. Hamr da, Beytu'l-Makdis'n

bulunduu dadr.” 1

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, el-Azamc*de, bn Abbâs'n öyle dediini bildirin

“Allah, Kabe’yi dünya yaratlmadan iki bin yl önce suyun rükünlerinden dört

rüknün üzerine kondurdu. Sonra yeryüzü, Kabe'nin altnda yuvarland .”

3

Abdürrezzâk, el-Ezrakî, Tarihu Mekke’de ve el-Cenedî’nin bildirdiine göre

Mücâhid öyle dedi: “Allah, yeryüzünden hiçbir ey yaratmadan iki bin yl

önce Kabe'nin yerini yaratt. Kâbe'nin temelleri, yerin yedinci katna kadar

inmektedir.'M

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre llbâ b. Ahmar der ki: Zu'l-Kameyn

Mekke’ye gelip Hz. brâhim ve smail’in be dadan getirdikleri talarla

Kabe'yi ina ettiklerini görünce: “Benim topramdan neden ta alyorsunuz”

diye sordu. Onlar: “Biz kuluz. Bize Bu Kâbe'yi ina etmemiz emredildi”

cevabn verdiler. Zu'l-Kameyn: “ddia ettiniz eyin doru olduunu gösteren

delil getirin” deyince, Kâbe'nin duvanna konmu olan be tane ta: “Bir

brâhim ve smâil'in doru söylediine, Kâbe'yi ina etmekle

1

Abdürrezzâk (9092) ve bn Cerîr (2/549).

3 bn Cerîr (2/550) ve Mecma'da geçtii üz^re (3/21) Taberânî. Heysem! der ki

"Ravilerden Nehhâs b. Kahm metruktür."

3 bn Cerîr (2/553) ve Ebu'-eyh (901).

4 Abdürrezzâk (9097) ve el-Ezrakî (1/4).
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emrolunduklarna ahitlik ederiz" deyince, Zu’l-Kameyn: "Peki raz oldum ve

kabul ettim" deyip gitti .

1

bn Cerîr bildiriyor: Katâde der ki: Bize bildirildiine göre Harem'in üstü,

Ar'a kadar haremdir. Kâbe, Hz. Âdem yeryüzüne indirildii zaman onunla

beraber indirildi ve yüce Allah: “Seninle beraber, Ar'mn etrafnda tavaf

edildii gibi etrafnda tavaf edilecek Ev’imi indiriyorum" buyurdu. Hz. Âdem

ve ondan sonra gelen Müslümanlar Kâbe'nin etrafnda tavaf yaptlar. Nûh

tufan olduu zaman Allah, Hz. Nûh'un kavmini helak etti ve Kabe'yi semaya

çekti ve Kâbe sele maruz kalmad. Hz. brâhim, Kâbe’nin yerini aratrp

bulduktan sonra eski temelleri üzerine tekrar ina etti .

2

ibn Asâkiriin bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Kâbe, dört dadan

getirilen talarla ina edildi. Bu dalar: Hira, Zeytâ, Sinâ ve Lübnan

dalandr."3

Beyhakî, Delâil'de, Süddî’den bildiriyor: Hz. Âdem Cennetten, bir elinde

ta, dierinde kâtla çkt. Kâd Hindistan'a att. Orada gördüünüz güzel

kokularn sebebi budur. Ta ise k saçan beyaz bir yakuttu. Hz. brâhim,

Kâbe'yi tan olduu yere kadar örünce smâil'e: "Buraya koymam için bana

bir ta getir" dedi. Hz. smail kendisine dadan bir ta getirince, Hz. brâhim:

"Bundan bakasn getir" deyip, getirdii talan defalarca kabul etmeyerek

geri çevirdi. Hz. smail'in ta bulma için gittii bir srada Cibril, Hz. Âdem'in

Cennetten çkarken yannda çkard ta Hindistan’dan getirdi ve yerine

koydu. Hz. smâil gelip: "Bu ta kim getirdi?" diye sorunca, Hz. brâhim:

"Senden daha zinde olan biri getirdi" cevabn verdi.
4

Sa'lebî, Ebu’l-Kâsm el-Hasan b. Muhammed b. Habîb'den, Ebû Bekr

Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Kattân el-Belhî'nin -Kur'ân' iyi bilen

biriydi- öyle dediini bildirir: Hz. brahim, Süryanice, Hz. smâil ise Arapça

konuurdu. kisi de birbirinin dediini anlar, ama kar tarafn diliyle

1 bn Ebî Hatim 1/231 (1231).
1 bn Cerîr (2/551, 552).

3 bn Asâkir (2/347).

« Beyhakî (2/53).
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konuamazd. Hz. brâhim, Hz. smail'e: "Hel lî Kebîben (Bana ta ver)" der,

Hz. smâil de: “te ta al" karln verirdi. Kâbe’de bir tan yeri kalnca, Hz.

smail oraya koyacak ta aramaya balad. Bu srada Cibril semadan bir ta

getirdi. Hz. smâil dönüp Hz. brâhim’in ta yerletirdiini görünce:

“Babacm! Buraya koyduun ta kim getirdi?" diye sordu. Hz. brâhim:

“Ta, senin ina etmene tevekkül etmeyen biri getirdi” cevabn verdi ve

Kabe'nin yapmn tamamladlar. Yüce Allah'n: “ibrâhim ve ismâil, Kabe'nin

temellerini yüksetiyordu... âyeti buna iaret etmektedir.

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn ihâb anlatyor: “Hz. Peygamber Miinhu

aleyhi »esellem) ergenlik çandayken bir kadn Kâbe'yi tütsülerken bir ate parças

Kabe'nin örtüsüne sçrad ve Kâbe'yi yakt. Bunun üzerine Kâbe’yi ykp

yeniden yapmaya baladlar. Rükn'ün konulduu yere yetitiklerinde

Kureyliler Rükn’ü kimin yerletireceinde ihtilafa dütüler, bunun üzerine:

“Gelin, yanmza ilk geleni hakem tayin edelim” dediler. O zaman bir çocuk

olan Allah'n Resulü (salialahu aleyhi vaseiiam), üzerinde çizgili bir örtüyle yanlarna

gelince onun hakem olmasn istediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber Maiiau

aleyhi «seiiem) rüknü kaldnlp bir giysi üzerine konulmasn emretti. Daha sonra

her bir kabile bakanna emrederek elbisenin bir tarafn tutturdu.

Arkasndan kendisi duvarn üzerine çkt. Rüknü ona doru kaldrdlar ve

rüknü Peygamber (saiiaBahu aleyhi »esellem) yerine yerletirdi. Kureyliler onun herkesi

raz edecek doru bir yol bulmasndan dolayt memnun oldular. Kurey

Resûlullah’a isaiiaiiahu aleyhi veseiiem) henüz vahiy gelmeden, kendisine “el-Emîn

(Güvenilir)” adn vermilerdi. Bu olaydan sonra artk her deve kesmelerinde

onu çanyorlar ve onun dua etmesin» istiyorlard .

1

Ebu'l-Vetîd el-Ezrakî, Tarihu Mekke’de, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir:

Ka'bu'l-Ahbâr der ki: “Allah gökleri ve yeri yaratmadan krk yl önce Kâbe su

üzerinde köpük halindeydi. Yeryüzü o köpükten döenmitir.” 3

’ Bakara Sur. 127
J

Beyhakî, DelÂil (2/57).

3
el-Ezrakî (1/3).
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el-Ezrakî’nin bildirdiine göre Mücâhid: "Allah, yeryüzünde hiç bir ey

yaratmadan önce Kâbe'yi yaratmtr" dedi .

1

el-Ezrakî, bn Abbâs'tan bildirir: "Allah, gökleri ve yeri yaratmadan önce

Ar suyun üzerindeyken, Allah hzl esen bir rüzgar gönderdi. Rüzgar suyu

sürünce Kabe’nin yerinde ortaya kubbe eklinde bir tepe çkt. Allah

yeryüzünü onun altndan döedi ve yeryüzü yayldkça yayld. Allah

yeryüzünü dalarla sabitletirdi. Yeryüzüne yerletirilen ilk da Ebû Kubeys

dadr. Bu sebeple Mekke’ye Ümmu'l-Kurâ denildi."
2

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre ibn Abbâs: “Allah gökleri ve yeri

yaratmadan önce Kâbe suda dört rükün üzerindeydi. Yeryüzü onun altndan

döenmeye balamtr" dedi.

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre bir adam Ali b. Hasan'a: "Bu Ev’in etrafnda

tavaf etmek ne zaman balamtr ve neden tavaf yaplr?” diye sorunca.

Haan öyle cevap verdi: “Bu Ev'i tavaf etmeye öyle balanmtr: Yüce Allah

Meleklere: "Ben, yeryüzünde bir halife yaratacam.. buyurduu zaman,

melekler: “Ey Rabbimiz! Yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan aktacak,

birbirlerini kskanacak, birbirlerine buzedecek, birbirlerine azgnlk yapacak

bir halife mi yaratacaksn? Ey rabbimiz! O halifeyi bizden kl. Biz yeryüzünde

bozgunculuk çkarmayz, kan dökmeyiz, birbirimize buzetmeyiz, birbirimizi

kskanmayz ve birbirimize kar azgnlk yapmayz. Biz Seni hamd ile tebih

eder ve Seni takdis ederiz, Sana itaat eder, isyan etmeyiz” dediler. Bunun

üzerine yüce Allah: "...Ben, sizin bilmediinizi bilirim'"’ buyurdu. Melekler,

söyledikleri sözlerin Rablerine cevap vermek anlamna geldiini ve Rablerinin

kendilerine gazaplandn zannederek Ar'a sndlar ve balann kaldnp

parmaklanyla iarette bulunarak Allah'tan af dilemeye baladlar. Ar’n

etrafnda üç saat tavaf yaptktan sonra Allah onlara nazar edip rahmetini

indirdi. Sonra Allah Ar’n altnda krmz yakutlarla süslenmi zeberced’den

' el-Ezrakî (1/3).

1
el-Ezrakî (1/3).

3 Bakara Sur. 30
* Bakara Sur. 30



526 .3 Bakara Sûresi g

dört köeli bir ev yerletirdi ve bu evin adn ed-Durâh koydu. Sonra

meleklere: "Ar’ brakn ve bu Ev'in etrafnda tavaf yapn” buyurunca,

melekler Ar’n etrafnda dönmeyi brakp bu evi tavaf etmeye baladlar. Bu

onlar için daha kolay oldu. Bu ev Yüce Allah’n zikrettii el-Beytu'l-

Mâmûr’dur. Her gündüz ve gecede bu eve bir daha geri gelmemek üzere

yetmi bin melek girer. Sonra Allah meleklerini gönderip: “Benim için

yeryüzünde bunun gibi ve ayn boyda bir ev yapn" buyurup

yeryüzündekilere, sema ehlinin el-Beytu’l-Mâmûr’un etrafnda tavaf

yaptklar gibi bu Ev’in etrafnda tavaf yapmalann emretti.’

el-Ezrakî, Leys b. Muâz'dan Resûlullah’n (saiyshu aleyhi vesailem) öyle

buyurduunu bildirir: "Bu ev, on be evin on beincisidir. Yedisi gökte, yedisi

de yerin en alt tabakasna kadar olan yerdedir. En yukardaki Ar'tan sonra olan

el-Beytu'l-Mâmûr'dur. Bu evin haram bölgesi olduu gibi, bu evlerden her

birinin haram bölgesi vardr. Eer bu evlerden biri düecek olsa dierlerinin

üzerine düer. Bu evi imar edenler olduu gibi dier evlerin de her birinin

yeryüzü ve gökyüzü halkndan imar edenleri vardr. "2

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Osmân b. Yesâr el-Mekkî: “Bana

bildirildiine göre Allah, meleklerinden birini herhangi bir ey için yeryüzüne

gönderecei zaman, o melek Kâbe'yi tavaf etmek için Rabbinden izin alr ve

tehlil getirerek yeryüzüne iner” demitir.*

bnu'l-Münzir ve el-Ezrakî bildirin Vehb b. Münebbih der ki: Allah, Hz.

Âdem’in tövbesini kabul ettii zaman, ona Mekke'ye gitmesini emretti. Allah,

semalan ve yeri onun için dürünce Hz. Âdem, her kat semay bir admda

gitmeye balad. Allah yeryüzünün geçitlerini veya denizlerini birer adm

yapt, Hz. Âdem, Mekke'ye vanncaya kadar her adm att yer mamur ve

bereketli oldu. Daha önce Hz. Âdem iledii hata sebebiyle çok üzülmü ve

alamt. Hatta melekler bile onun bu haline üzülüp alamlard. Allah ona

Cennet çardaklanndan birini Mekke’ye Kâbe'nin bulunduu yere yerletirdi.

’ el-Ezrakî (1/4, 5).

1
el-Ezrakî (1/6).

J el-Ezrakî (1/6).
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O zaman Kâbe henüz orada deildi. Bu çardak Cennetin krmz yakutlarndan

yaplmt. Çardakta altndan üç kandil vard ve bu kandillerin Cennet

nurundand. O zaman bu çardakla beraber Rükün de inmiti. 0 zaman

Rükün, Cennetin ortasnda beyaz bir yakuttu. Hz. Âdem'in üzerinde oturdu

bir kürsüsü vard. Hz. Âdem Mekke'ye gelince Allah onu ve Mekke'yi

meleklerle korudu. Melekler, Mekke'yi yeryüzü sakinlerine kar koruyorlard.

O zaman yeryüzünün sakinleri cinler ve eytanlard ve onlann Cennet'ten

herhangi bir eye bakmalan yasakt. Çünkü Cennet'ten bir ey görene o

gördüü ey vacip olurdu. O zaman yeryüzü temiz, güzel, kirlenmemi,

üzerinde kan dökülmemi ve günah ilenmemiti. Bu sebeple Allah oray

melekler için mesken yapp onlar gökyüzünde tebih ettikleri gibi

yeryüzünde de tebih edenler yapt. u âyet buna iaret etmektedir: "Gece

ve gündüz, bkmadan tebih ederler."1

Melekler, Harem'in nianlannn

yannda bir saf halinde durmulard. Hill arkalannda, Harem'in tamam ise

önlerindeydi. Hiçbir cin veya eytan onlar geçip Harem'e giremezdi.

Meleklerin orada durmas sebebiyle Harem imdiye kadar kutsal kabul

edilmi ve snr iaretleri olarak ta meleklerin durduu yerler kabul edilmitir.

Allah, Havva'ya, Cennette iledii hata sebebiyle Harem’e girmeyi ve Hz.

Âdem'in çardana bakmay yasaklamt. Havva vefat edene kadar kendisine

yasaklanan bu eylere bakmad. Hz. Âdem herhangi bir gece onunla çocuk

yapmak için bulumak istediinde harem bölgesinin dna çkar onunla öyle

buluurdu. Hz. Âdem vefat edene kadar çarda orada durmutur. Âdem

vefat edince Allah çarda semaya çekmitir. Sonra Âdemoullar onun

yerine çamurdan ve tatan bir ev yapmlardr. Bu ev Hz. Nûh zamanna

kadar vard. Tufan olunca sular evi yok etti ve yerini kimse bilmez oldu. Allah,

Hz. brâhim'i gönderince Hz. Âdem'in çocuklarnn çardan yerine yaptklan

evin temellerini aratrd ve temelleri bulana kadar topra kazd. Hz. brahim

temeli bulunca Allah evin yerini bir bulutla gölgeledi. Bu bulut Hz. brâhim

temelleri yükseltinceye kadar evin üzerinde gölge etmeye devam etti ve

temeller yükselince bulut gitti. u âyet; "Hani brahim'e Beytullah'n yerini

' Enbiyâ Sur. 20
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gösterdik..."' Hz. brâhim’e gölge ederek Kâbe’nin yerini gösteren buluta

iaret etmektedir. Allah'a hamd olsun ki bu ev, Hz. brâhim’in ina ettii

zamandan bu yana hâlâ mâmur olarak durmaktadr. Vehb b. Münebbih der

ki: "Kâbe’den bahseden eski kitaplardan birinde öyle okudum: "Allah

yeryüzüne gönderdii her melee Kabe'yi ziyaret etmesini emretmitir.

Melek Ar'n yanndan ihrama girerek iner ve Haceru’l-Esved’i istilam eder,

sonra yedi avt tavaf eder, Kâbe’nin içinde iki rekat namaz klar ve sonra

semaya yükselir."
2

el-Cenedî, Fadâilu Mekke'de, Vehb b. Münebbih'in: "Allah bir melei veya

bulutu bir yere gönderdii zaman, bunlar mutlaka Kabe’ye urayp tavaf

ettikten sonra emredildikleri yere giderler" dediini bildirir.

Beyhakî, Delâl'de bildiriyor: Amr b. el-Âs, Resûlullah'n (saiiaiiahu eleyin «seiM

öyle buyurduunu nakleder: "Allah, Âdem ve Havva'ya Cibril'i gönderip:

«Benim için bir ev yapn » buyurdu. Cibril onlara evin nereye yapacan

çizerek iaret edince Hz. Âdem kazmaya, Havva da topra tamaya balad.

Suya ulanca altndan: « Yeter ey Âdem!» diye seslenildi. Hz. Âdem evi

yapnca Allah ona evi tavafetmesini emretti ve Âdem'e: «Sen insanlarn ilkisin

.

bu da ilk evdir» denildi. Sonra nesiller geçti ve Hz. Nûh evi ziyaret etti. Sonra

nesiller geçti ve Ilz. brahim onu temellerinden bir daha ina etti."*

bn shâk, el-Ezrakî ve Beyhakî, DelâiVde bildiriyor: Urve der ki: "Kâbe’yi,

Hûd ve Salih dnda ziyaret etmeyen hiçbir peygamber yoktur. Hz. Nuh da

Kâbe’yi ziyaret etmitir. Tufan olduu zaman yeryüzünün dier bölgeleri gib

Kâbe de bundan etkilenmiti. Kâbe krmz bir tepe eklindeydi. Allah Hz.

Hûd’u gönderdii zaman Hz. Hûd kavmiyle megul oldu ve Kâbe’yi ziyaret

edemeden vefat etti. Sonra Allah, Hz. Salih’i gönderdi, o da kavmiyle megul

oldu ve Kâbe’yi ziyaret edemeden vefat etti. Allah, evi Hz. brâhim’e ina

'Hac Sur. 26
1
el-Ezrakî (1/7, 8).

3 Beyhakî (2/45). Beyhakî der ki: bn Lchîa bunu merfu olarak rivayette tek kalmtr.
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ettirdii zaman, Hz. brahim onu ziyaret etti ve ondan sonra hac etmeyen

peygamber kalmad.”'

Ahmed, Zühd’de, Mücâhid’in: “Kâbe'yi yetmi peygamber ziyaret

etmitir. Bunlar arasnda, üzerinde pamuktan yaplm ksa iki tane aba olan

Hz. Musa ve: “Ey sknty gideren buyur!” diyen, Hz. Yûnus da vardr”

dediini bildirir.

3

el-Ezrakî, Ebu'-eyh, el-Azame’de ve bn Asâkir bildiriyor: bn Abbâs der

ki: "Allah, Hz. Âdem’i Cennetten yeryüzüne indirdii zaman, ba gökte

ayaklan ise yerdeydi. Melekler ondan korkunca Allah onun boyunu altm

arna kadar düürdü. Hz. Âdem meleklerin sesini ve tebihlerini

duyamaynca: «Ey Rabbim! Neden meleklerin sesini duyamyorum ve onlarla

konuamyorum» diye sordu. Yüce Allah: «Bu, ilediin hata sebebiyledir. Git,

benim için bir ev yap ve meleklerin, Ar’mn etrafnda yaptn gördüün

gibi sen de o evi tavaf et, onun etrafnda beni zikret» buyurdu. Hz. Âdem

yürümeye balaynca yeryüzü kendisine dürüldü. Allah ondaki geçitleri ve

denizleri onun için bir admlk mesafe yapt. Hz. Âdem’in bast yerler

mâmur ve bereketli oldu. Mekke'ye vanp Kâbe'yi ina etti. Cibril kanadyla

yere vurdu ve yerin yedi kat altna kadar giden bir temel ve en alttaki yedinci

arzn üzerinde sapasalam duran bir temel ortaya çkt. Melekler ona kayalar

getirip brakt. Bir tanesini otuz kii dahi kaldramazd. Hz. Âdem, Kâbe'yi be

dadan tanan talarla yapt. Bu dalar Lübnan da, Zeytâ da, Sina da,

Cûdi da ve Hira da. Kabe yaplnca onu ilk tavaf eden ve namaz klan kii

Hz. Âdem'dir. Allah, gazap olarak verilen tufan gönderince, tufann gittii

yere Hz. Âdem’in de kokusu gitti. Tufan, Sind ve Hind diyarna yaklamad.

Tufan, Kabe'nin yerini de yok etmiti. Sonunda Allah Hz. brahim'i ve smail'i

gönderdi ve ikisi Kabe’yi ina ettiler. Daha sonra Kureyliler tekrar ina

ettiler. Kabe, el-Beytu'l-Mâmûr'un hizasndadr. Eer el-Beytu'l-Mâmûr

düecek olsa Kâbe'nin üzerine düerdi .”3

’ ibn Ishâk (sh, 73), el-Ezrakî (1/38) ve Beyhakî (2/46).

1 Ahmed (sh. 34)

3 Abdürrezzâk (1/6, 7), Ebu'-eyh (1021) ve bn Asâkir (7/420, 421).
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el-Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Allah, Hz. Âdem'i

yeryüzüne indirdii zaman Kabe’nin bulunduu yere indirdi. Hz. Âdem,

yeryüzüne indirildii zaman (dalgalarda sallanan) gemi gibi titriyordu. Sonra

beyazlndan dolay parlayan Haceru'l-Esved’i ndirdi. Hz. Âdem, yalnzln

gidermek için onu yanna ald. Sonra Allah Hz. Âdem'e asa'y indirdi ve Hz.

Âdem’e: “Yürü ey Âdem!” denildi. Hz. Âdem yürüyünce Hind ve Sind diyanna

geldi ve orada bir mudet kald. Sonra Rükn'ü özleyince kendisine: “Hac yap!”

denildi. Hz. Âdem hac yapnca melekler kendisini karlayp: “Allah hacn

kabul etsin ey Âdem! Biz senden iki bin yl önce burada hac yapmt<”

dediler.’

el-Ezrakî’nin bildirdiine göre Ebân der ki: “Kâbe, tek parça bir yakut veya

inci olarak indirildi .”
2

bn Ebî Hâtim bildiriyor: bn Abbâs: “Kâbe, krmz bir yakuttu. Onun yeil

zümrüt olduu da söylenir” dedi .
3

el-Ezrakî, Atâ b. Ebî Rabâh’n öyle dediini bildirir. bnu'z-Zübeyr, Kabe'yi

ina edecei zaman içilere, temele kadar ykmalarn emretti. Temele

indiklerinde gebe deve büyüklüünde kayalar çkt. bnu'z-Zübeyr: “Daha

kazn” deyince daha derine indiler ve ate gibi bir havayla karlatlar.

bnu'z-Zübeyr: “Ne oldu?” diye sorunca, içiler: “Daha fazla kazamayz.

Büyük bir ey gördük” cevabn verdiler. Bunun üzerine bnu'z-Zübeyr:

“Kazdnz temeller üzerine ina etmeye balayn” dedi. Atâ der ki: “nsanlar

o kayalann, Hz. Âdem'in Kâbe’yi ina ederken koyduu talar olduu

görüündedir.”1

el-Ezrakî, Ubeydullah b. Ebî Ziyâd'dan bildirir. Allah, Hz. Âdem’i Cennetten

yeryüzüne indirdii zaman: “Ey Âdem! Benim için, Semadaki evim hizasnca

bir ev yap. Meleklerin Ar'mn etrafnda ibadet ettikleri gibi sen ve

çocuklann onun etrafnda ibadet edersiniz” buyurdu. Melekler yeryüzüne

’ el-Ezrakî (1/9).

1
el-Ezrakî (1/10).

J bn Ebî Hâhm 1/225 (1190).

4 el-Ezrakî (1/11).
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indi ve Hz. Âdem, yerin yedinci katna yetiinceye kadar temel kazd.

Temeller yeryüzünün seviyesine doluncaya kadar melekler onlar kayalarla

doldurdular. Hz. Âdem yeryüzüne, yakuttan ve içi bo olan dört beyaz

rükünle inmiti. Hz. Âdem, bunlar temele koydu ve bu rükünler Hz. Nûh

zamanndaki tufana kadar orada kaldlar.'

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Osman b. Sâc der ki: Bana anlatldna göre

Hz. Âdem yola çkp Mekke’ye varnca, Kâbe'yi ina etti ve bitirince: “Ey

Rabbim! Her içinin bir ücreti vardr. Benim de ücretim var m?" diye sordu.

Yüce Allah: “Evet! Benden iste" buyurunca, Hz. Âdem: “Ey Rabbim! Beni

çkardn yere (Cennete) iade et” dedi. Yüce Allah: “Evet, bu istein

olacaktr” buyurunca, Hz. Âdem: “Ey Rabbim! Zürriyetmden bu evi ziyaret

için yola çkan ve benim günahm itiraf ettiim gibi günahlarn itiraf edenleri

de bala" dedi, Allah: “Evet, bu stein olacaktr" buyurdu.

el-Ezrakî ve Ebu'-eyh, el-Azame'öe, Muhammed b. Ka'b’n öyle dediini

bildirir. “Hz. Âdem, gökyüzünden indirildii zaman yapt ilk ey Kâbe'yi

tavaf etmekti. Melekler onu karlayp: “Allah hacn kabul etsin ey Âdem! Biz

senden iki bin yl önce burada hac yapmtk” dediler,"
2

el-Ezrakî, Osman b. Sâc’n öyle dediini bildirir: Saîd'in söylediine göre

Hz. Âdem, yürüyerek yetmi defa hac yapt. Melekler de onu Mâzemîn'de3

karlayp: “Allah hacn kabul etsin ey Âdem! Biz senden bin yl önce burada

hac yapmtk" dediler.

4

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Mukâtil, Resûlullah'n Mulsh* uleyhi «selem) öyle

buyurduunu nakleder: “Hz. Âdem: "Ey Rabbim ! lediim günah biliyorum,

ama Nûrundan, kendisine (yönelip de) ibadet edilen hiçbir ey göremiyorum"

deyince, Allah, ona Kabe'nin geniliinde olan Beytu'l-Mâmûr'u indirdi. Onun

yeri Cennet yakutlarndan, boyu ise gökle yer aras kadardr. Allah Hz. Âdem'e

’ el-Ezrakî (1/12).

1
el-Ezrakî (1/14) ve Ebu'-eyh (1045).

J Mekke'de, Ma'aru'I-Harâm ve Arafat arasnda bir yer.

4 el-Ezrakî (1/19).
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onun etrafnda tavaf yapmasn emretti ve böylece Hz. Âdem'in üzüntüsünü

giderdi. Sonra bu ev, Hz. Nuh zamannda semaya çekildi."'

el-Ezrakî, bn Cüreyc kanalyla Mücâhid'den bildiriyor. Bana anlatldna

göre Allah gökleri ve yeri yaratt zaman, yeryüzüne ilk koyduu ey Beytu'l-

Harâm’dr. O zaman Beytu’l-Harâm içi bo krmz yakuttand ve iki kaps

vard. Kaplarn biri douda, dieri ise bat tarafndayd. Allah Kâbe'yi BeytL.'!-

Mâmûriun karsna yapmt. Tufan olduu zaman Kâbe iki ipek kuma

içerisinde semaya çekildi ve kyamet gününe kadar orada kalacaktr. Allah

Rüknü, Ebû Kubeys dana koydu." bn Abbâs der ki: “Kâbe altndand ve

tufan olduu zaman semaya çekildi." bn Cüreyc ise, Cuveybiriin: "Beyt/I-

Mâmûr Mekke'deydi ve tufan zaman gökyüzüne çekildi. imdi oradadr"

dediini bildirir.

1

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Urve b. ez-Zübeyr der ki: Örendiime göre

Allah, Kâbe'yi, tavaf yapmas ve yannda ibadet etmesi Hz. Âdem'e, tavaf

yapmas ve yannda ibadet etmesi için koymutur. Hz. Nûh da tufandan önce

Kabe'ye gelip hac yapmt. Tufan olup Hz. Nuh'un kavmi helak olunca,

yeryüzünün urad akibete Kâbe de uramt. Tufandan sonra Kabe'nin

yeri krmz bir tepe eklindeydi ve yeri belliydi. Allah, Hz. Hûd'u, Âd kavmine

peygamber olarak gönderdiinde, Hud, kavmiyle olan meguliyetinden

dolay hac etmeden vefat etti. Sonra Allah, Hz. Sâlih'i, Semud kavmine

gönderdi. Hz. Salih te kavmiyle megul olduundan hac etmeden vefat etti.

Sonra Allah, Kâbe’yi Hz. brahim’e yerini gösterdi. Hz. brahim hac yapt \e

kendisine hac menâsiki öretilip insanlar hac için davet etmesi söylendi.

Sonra Hz. Ibrâhim’den sonra gelen bütün peygamberler Kâbe’yi ziyaret edip

hac ettiler.

3

el-Ezrakî, Ebû Klâbe'den bildiriyor: Yüce Allah, Hz. Âdem'e: "Seninle

beraber evimi de indireceim ve Ar'mn etrafnda tavaf yapld ve namaz

klnd gibi onun da etrafnda tavaf yaplacak ve namaz klnacaktr"

’ el-Ezrakî (1/19).

a
el-Ezrakî (1/19).

* el-Ezrakî (1/38).
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buyurdu. Kâbe, tufan oluncaya kadar yeryüzünde kald ve tufan olunca

semaya çekildi. Sonra yeri Hz brahim’e gösterildi ve brâhim onu be dadan

getirdii talarla ina etti. Bu dalar: Hira, Sebîr, Lübnan, Tür ve Ahmar

dalandr.'

el-Cenedî’nin bildirdiine göre Ma’mer der ki: “Hz. Nuh’un gemisi

Kâbe’nin etrafnda yedi defa döndü ve Allah, Nûh kavmini tufanla helak ettii

zaman Kâbe’yi semaya çekip sadece temeli yeryüzünde kald. Allah onun

yerini Hz. brahim’e gösterdi ve brâhim onu ina etti. “brahim ve ismâil,

Kabe'nin temellerini yükseltiyordu ..."
2
âyeti buna iaret etmektedir. Allah,

(Nuh tufannda) Rükn'ü, Ebû Kubeys dana koydu. Hz. brâhim, Kâbe'yi ina

ederken, Ebû Kubeys da ona seslenerek: “Ey brâhim! Bu, rükündür” dedi.

Hz. brâhim Ebû Kubeys dana gidip kazarak Rükn’ü çkard ve Kabe’deki

yerine yerletirdi.

el-lsbehânî, Terîb’de ve bn Asâkir, Enes'ten Resûlullah’n (ssilaiiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurduunu nakleder: "Allah, Hz. Adem'e: "Ey Âdemi Sana bir ey

olmadan önce bu evi ziyaret et" diye vahyetti. Hz. Âdem: "Ey Rabbim! Bana ne

olabilir k ?" diye sorunca ise Yüce Allah: "Bilmediin bir ey yani ölüm"

cevabn verdi. Hz. Âdem: "Ölüm nedir?" diye sorunca, Allah: "leride onu

tadacaksn " buyurdu. Hz. Âdem: "Ailemi,
kime brakaym?" diye sorunca,

Allah: "Bunu, göklere, yere, dalara " arzet" buyurdu. Hz. Âdem ailesini

göklere emanet etmeyi teklifedince, gökler kabul etmedi. Yeryüzüne teklifedince

o da kabul etmedi. Dalara ayn eyi teklif edince, dalar da bu teklifi reddetti.

Ailesinin sorumluluunu yüklenmeyi kardeini öldüren olu kabul etti. Hz.

Âdem, hac için Hindistan'dan yola çkt ve nerede konaklayp yiyip içtiyse oras

daha sonra mamur ve meskûn olunan yer oldu. Mekke'ye geldiinde melekler

kendisini Bathâ'da karladlar ve: "Allah'n selam üzerine olsun ey Âdem!

Allah haccn kabul etsin. Biz bu evi senden iki bin yl önce haccettik" dediler."

Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem} devamla öyle buyurdu: "O zaman Kâbe, içi

bo olan krmz yakuttand ve iki kaps vard. Kâbe'yi tavaf edenler, onun

1

el-Ezrakî (1/30).

1
Bakara Sur. 127



534 ü Bakara Sûresi g

içindekileri görürlerdi, Kabe'nin içindekiler de tavaf edenleri görürlerdi. Hz.

Âdem hac vazifesini bitirince Allah, ona: “Ey Âdem! Haccn yerine getirdin

mi?" diye vahyetti. Hz. Âdem: "Evet ey Rabbim!" cevabm verince, Yüce

Allah: “Bana istediini söyle, istediin verilecektir" buyurdu. Hz. Âdem:

"Benim ve çocuklarmn günahm balaman istiyorum" deyince, Yüce Allah:

"Ey Âdem! Senin günahm, henüz ilediin zaman affettik. Çocuklarnn

günahna gelince. Beni bilip iman eden
,
peygamberlerimi ve Kitabm tasdik

edenlerin günahlarn baladk" buyurdu."'

bn Huzeyme, Ebu'-eyh, el-Azame'de ve DeylemPnin bildirdiine göre

Hz. Peygamber (saHaliah. aleyhi vesellem) öyle buyurdu: “Hz. Âdem, Hindistan'dan,

yaya olarak ve hiçbir eye binmeden Kabe'ye bin defa gelmitir. Bunlardan uç

yüzü hac için, yedi yüzü ise umre içindir. Hz. Âdem, ilk haccnda Arafat'la

dururken Cibril gelerek: "Ey Âdem! Allah haccn kabul etsin. Biz bu evi, sen

yaratlmadan elli bin yl önce tavafettik" dedi.
"3

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Kâbe'yi ilk olarak

melekler tavaf etti. Hicr ile Rüknu’I-Yemânî arasnda peygamberlerin

mezarlar vardr. Bir peygambere kavmi eziyet ettii zaman onlardan aynlr

ve ölene kadar Kabe’de Allah’a ibadet ederdi.”3

el-Ezrakî ve Beyhakî, uabu’ l-îman'da, Vehb b. Münebbih'in öyle dediini

bildirir: “Hz. Âdem yeryüzüne indirildii zaman, dünyann geniliini gördü ve

onda kendisinden baka kimseyi göremeyince yalnzlk çekip: “Ey Rabbim!

Burada, benden baka Seni tebih edecek ve yüceltecek kimse yok mu?” diye

sordu. Yüce Allah ona öyle cevap verdi: “Yeryüzünde, senin zürriyetinden,

Beni hamd ile tebih edecek ve yüceltecek kimseleri yaratacam. Onda Beni

zikretmek için ina edecekleri evler yapacam. Bu evlerde kullarm Beni

tebih edecekler. Sana Kendim için seçtiim bir evi göstereceim. O evi

ismimle bütün dünyadaki evlerden üstün tutacam ve o eve benim evim

’ el-Münzirî, et-Terîb ve’t-Terfîb'de (2/168) geçtii üzere el-Isbehânî ve bn Asâkir

(4y/3b). bibini, Daîfu'l-Terîb'de (697) hadisin uydurma olduunu söyledi.

1 bn Huzeyme (2792) muhtasar olarak, Ebu’-eyh (1064) ve Deylemî (4605).

3 Taberâû (12288). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de (1/159) der ki: "Ravilerden Atâ b.

es-Sâib güvenilirdir, ama ezberini kartrmtr. Dier ravileri ise güvenilirdir."
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adn vereceim. Onu azametimle tanzim edecek, hürmetimle kuatacam.

Bu evde beni zikretmeyi, bütün evlerdeki zikirlerden daha üstün tutacam.

Bu evi, Kendim için seçtiim mübarek bir yerde koyacam. Bu evin yerini,

yerleri ve gökleri yarattm zaman seçtim. Gökleri ve yerleri yaratmadan

önce buras benim istediim, imdi ise dier evlerden kendime seçtiimdir.

Ben o evde ikamet etmeyeceim, zaten Ben evlerde ikamet etmekten

münezzehim ve hiçbir ev beni tayamaz. O evi sen ve senden sonrakiler için

harem ve emniyet yeri yapacam. Onun hürmetiyle, onun üstünü ve altn da

harem klacam. Kim Benim hürmetime onu kutsal sayarsa Beni ta'zîm etmi

olur. Kim onda haram olan eyleri helal sayarsa Bana saygszlk yapm olur.

Kim ailesini oraya teslim ederse. Benim güvencem altnda olur. Onlar

korkutan, bana verdii ahdi bozmu olur. Beyt'ime sayg gösteren, gözümde

büyür. Onu önemsemeyen ise gözümde küçülür. Her kraln bir korusu vardr.

Mekke'nin ortas da Kendim için korumaya aldm yerdir. Ben oraya Bekke

adn verdim. Onun ehli, benim ve evimin komulardr. Onu imar edenler ve

ziyaret edenler, Benim misafirimdir ve Benim korumam altndadr. Bu beyti

insanlar için yaplan ilk ev kldm ve onu sema ve yer ehline ina ettirdim.

nsanlar ona saçlan balan toz içinde topluluklar halinde, her binein

üzerinde uzaktan yakndan gelirler. Yüksek sesle tekbir getirip telbiyelerle

yeri göü inletirler. Sadece benim rzam için gelip umre yapan beni ziyaret

etmi, misafirim olmu ve yanmda konaklam olur. Benim de cömertliimle

bu kiiye ikramda bulunmam haktr. Cömert olann, misafirlerine ikramda

bulunmas ve her ihtiyaç sahibinin ihtiyacn gidermesi haktr. Ey Âdem! Sen

saken onu imar edersin. Senden sonra gelen nesiller, peygamberler, ümmet

ümmet, nesil nesil onu imar edecekler. Sonunda, çocuklarndan bir

peygamber olan ve adna Muhammed denilen son peygamberi, onu imar

edenler, orada ikamet edenler, himaye edenler ve ziyaretçilerinin

sorumluluunu yüklenenlerden yapacam. Bu kii hayatta olduu müddetçe

orada Benim eminim olacaktr. Vefat ettii zaman, kendisine çok sevap ve

yüksek Makâmlar verdiimi görecek. O evin adn, zikrini, erefini ve mehdini

çocuklarndan bir peygamber olan ve son peygamberden önce gelen ve

onun atas olan Hz. brahim'e nisbet edeceim. Evi onun eliyle ina
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edeceim, sikâyeyi ona verecek ve evin etrafndaki harem bölgenin snrlarn

ona göstereceim. Ona haccn menasikini öretecek ve tek bana onu, Bana

boyun een, emrimi yerine getiren ve Benim yoluma davet eden bir ümmet

yapacam. Onu doru yola yönelteceim. Onu imtihan ettiimde

sabredecek, beladan kurtardmda ise ükredecektir. Emrettiimde

yapacak, Bana adakta bulunduunda adan yerine getirecek, söz

verdiinde sözünde duracaktr. Ben de onun, kendisinden sonra gelecek

çocuklan için yapt duasn kabul edecek ve kendisini olara efaatçi

klacam. Onun çocuklann, bidatler çkanp dinin hükümlerini deitirene

kadar bu evin ehli, oradakilere su vermekten sorumlu, ziyaretçilere hizmet

eden ve evin bekçiliini yapan kiiler yapacam. Onlar bidatler çkanp dinin

hükümlerini deitirince, Benim de onlann yerine bakalann getirmeye

hakkyla gücüm yeter. brâhim'i o evin imam ve o eriatn sahibi yapacam.

O yerlere gelenler kendisine uyacak ve onun tavaf ettii yeri tavaf edecekler,

onun hac yapt ekilde hac yapacaklar. brahim'in yapt gibi hac

yapanlarn hacc kabul edilecek ve sevaba kavuacak, onun yapt gibi

yapmayanlar ise hac yapmam olacak, sevaptan mahrum kalacak ve adan
yerine getirmemi olacaktr. O gün o yerlerde benim nerede olduumu

soranlar bilsinler ki Ben oradaki saç ba toz içinde olan, hac vazifesinin

gereklerini yerine getiren, onlann açkladklann da gizlediklerini de bilen

Rablerine yönelen toplulukla beraberim.”
1

el-Cenedî, krime ile Vehb b. Münebbih'ten, onlar da bn Abbâs’tan merfu

olarak ayn hadisi nakletmitir.

bn Ebî eybe ve Beyhakî, uabu' 1-îman’da, Enes b. Mâlik’ten,

Resûlullah’n (aiiaiiahu aleyhi vesciiem) öyle buyurduunu nakleder: "Hz. Âdem

zamannda Kabe'nin yükseklii bir kart. Hz. Âdem'den önce melekler onu

ziyaret ederlerdi. Sonra Hz. Âdem, Kabe'yi ziyaret edince melekler onu

karladlar ve: "Ey Âdem! Nereden geliyorsun?" diye sordular. Hz. Âdem:

’ cl-Ezrakî (1/15- 17) ve Buhar! (3985).
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"Hac yaptm " cevabn verince, melekler: "Melekler, senden iki bin yl önce

Kabe'yi ziyaret edip hac yaptlar" dedi.

Beyhakî’nin bildirdiine göre Atâ der ki: Hz. Âdem Hindistan'a

indirildiinde: “Ey Rabbim! Neden, Cennette olduu gibi meleklerin sesini

duyamyorum?" diye sorunca, Yüce Allah: “Günahn sebebiyle ey Âdem. Git

ve Benim için bir ev yaparak meleklerin tavaf ettiini gördüün gibi sen de

tavaf et” buyurdu. Hz. Âdem Mekke'ye gidip Kabe'yi ina etti. Hz. Âdem'in

bast her yer köy, nehir ve binalarla doldu. Admlarnn aras ise geçit oldu.

Hz. Âdem Hindistan'dan hac yapmak için krk yl Mekke'ye gidip geldi .

2

Beyhakî, Vehb b. Münebbih’ten bildiriyor: "Allah, Hz. Âdem'in tövbesini

kabul ettii ve Mekke'ye gitmesini emrettii zaman, Hz. Âdem için yeryüzü

dürüldü. Hz. Âdem Mekke’ye vannca melekler kendisini Ebtah’ta karladlar

ve onu selamlayp: “Ey Âdem! Bizi de seni bekliyorduk. Allah haccn kabul

etsin. Biz, senden iki bin yl önce bu evde hac yaptk” dediler. Allah Cibril'e

emretti ve Cibril, Hz. Âdem'e haccn menasikini ve haccn yapld yerleri

gösterdi. Onu alp Arafat’ta, Müzdelife'de, Minâ'da ve cemrelerin atld

yerde durdurdu. Allah, Hz. Âdem'e namaz», zekat, orucu ve cünüplükten

dolay gusletmeyi emretti. Hz. Âdem zamannda Kâbe, Cennetten getirilen

ve yldzlar gibi k saçan krmz bir yakuttand. Onun douda ve batda

olmak üzere saf Cennet altnndan iki kaps,k saçan üç kandili vard. Kaps

Cennetten olan beyaz yakutlarla süslenmiti. O zaman Rükün de Cennetten

gelmi beyaz yakuttand. Bu durum Hz. Nûh zamanndaki tufana kadar böyle

devam etti. Tufan olduunda Kâbe çekilip Ar'n altna konuldu ve yeryüzü

bin yl harabe bir ekilde kald. Hz. brâhim zamannda Allah kendisine

Kâbe'yi ina etmesini emretti. an yüce Allah ba bulunan, insan yüzü gibi

yüzü olan ve konuan bir bulut gönderdi. Buluttaki bu ba: “Ey brahim!

Gölgem kadar bir yere Kâbe'yi yap. Yaptn gölgemden ne büyük, ne de

küçük olsun” dedi. Hz. brâhim bulutun gölgesi kadar bir yere olu smâil ile

beraber Kâbe'yi ina etti ve tavann yapmad. nsanlar Kâbe'nin içine

’ îbn Ebî eybe (14/122) ve Beyhakî (3986) muhtasar olarak.

1 Beyhakî (3987).
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süslerini ve eyalarn atarlard. Kâbe’nin içi dolmak üzereyken be kii

içindekileri çalmak istediler ve dört kii birer köede durup beincisi girmek

için davrand, ama baaa düüp öldü. O zaman Allah, ba ve kuyruu siyah

olan beyaz bir ylan gönderdi. Bu ylan be yüz yl Kâbe'yi korudu ve Kâbe'ye

(kötü niyetle) yaklaan öldürdü. Bu durum, Kurey’in Kâbe'yi tekrar ina

etmesine kadar böyle devam etti .”

1

el-Ezrakî ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Atâ der ki: Ömer b. el-Hattâb

Ka'b(u’l-ahbâr)'a: "Bana Kâbe hakknda bilgi ver” deyince, Ka'b öyle cevap

verdi: "Allah, bu evi, Hz. Âdem ile içi bo bir yakut olarak indirdi ve: "Ey

Âdem! Bu Benim evimdir. Meleklerin, Ar'mn etrafnda tavaf yapp namaz

kldklann gördüün gibi sen de bunun etrafnda tavaf yapp namaz kl”

buyurdu. Hz. Âdem ile beraber melekler de inip temellerini tala yükselttiler

ve Kâbe bu temeller üzerine konuldu. Allah, Nûh kavmine tufan gönderdii

zaman onu semaya çekti ve yerde sadece temelleri kald.”
1

Beyhakî, Atâ b. Ebî Rabâh tarikiyle, Ka'bu'l-Ahbâr’n öyle dediini bildirir:

"Kâbe, Rabbine ikâyette bulunup alayarak: «Ey Rabbim! Ziyaretçilerim

azald ve insanlar benden uzaklat» deyince, Yüce Allah, ona: «Sana öyle bir

güzellik vereceim ve öyle ziyaretçiler göndereceim ki, tpk güvercinin

yumurtalarna olan efkati gibi sana efkat gösterecekler» buyurdu .

3

el-Ezrakî ve Beyhakî, Abdurrahman b. Sâbit kanalyla, Abdullah b. Damra

es-Selûlî'nin öyle dediini bildirir "Makam, Rükün, zemzem kuyusu ve Hicr

arasnda, hac için gelip orada vefat ederek defnedilen yetmi yedi

peygamberin mezar vardr."

4

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Tubba', Kâbe’yi ykmak

için gelirken Kurâu’l-amîm* denilen yere ulanca Allah ona bir rüzgar

gönderdi ve bu rüzgar ayaa kalkmak isteyeni devirdi. Rüzgar onlan

kmldamayacak duruma getirince Tubba’ âlimlerinden iki tanesini çard ve:

1 Beyhakî (3989).
2
el-Ezrakî (1/10) ve Beyhakî (3990) lafz kcndisinindir.

3 Beyhakî (4001).

4 el-Ezrakî 81/34) ve Beyhakî (4006).

5 Hicaz bölgesinde bir yer
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"Bize gönderilen bu ey nedir?" diye sordu. Onlar "Söyleyeceimiz eyden

sonra bize eman verecek misin?" karln verince, Tubba': "Tamam,

emniyettesiniz" dedi. Bunun üzerine onlar: “Sen, kendisine saldracaklara

kar Allah tarafndan korunan bir eve saldryorsun" dediler. Tubba: "Bu

rüzgârdan nasl kurtulurum?" diye sorunca ise âlimler: Sadece iki elbiseyle

kalp: “Buyur, buyur!” dersin, sonra bu eve girip tavaf edersin ve oradaki

kimseyle savamazsn" dediler. Bunun üzerine Tubba': "Eer bunlar

yaparsam bu rüzgar gider mi?" diye sordu. Onlar: "Evet" karln verince

Tubba ihrama girip telbiye getirdi." bn Abbâs der ki: "Tubba’ böyle yapnca,

karanlk gecenin aydnlanmas gibi rüzgar da çekilip gitti."'

Beyhakî, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: Hz. Peygamber (saKellahu aleyhi

fflselleni) Kâbe’ye baknca: "Merhabe ey Kâbe! Sen ne büyüksün ve kudsiyetin ne

büyüktür. Müminin Allak katndaki kudsiyyeti senden daha büyüktür"

buyurdu .

1

Taberânî'nin, M. el-Evsafta, Amr b. uayb'dan, onun babasndan, onun

da dedesinden bildirdiine göre Hz. Peygamber Msiihu aleyhi «»hm) Kâbe’ye

bakp: "Allah seni ne kadar üstün, hürmetli ve kudsî yapm. Müminin Allah

katndaki kudsiyeti ise, senden daha büyüktür" buyurdu .

3

Taberânî, M. el-Evsat’ta, Câbir’den bildiriyor: Allah’n Resulü (saiiaiiahu aleyhi

vesellem) Mekke'yi fethettii zaman ona dönüp: "Sen Haremsin. Sen ve senin

kudsiyetin ne büyük, kokun ne güzeldir. Müminin Allah katndaki kudsiyeti

senden daha büyüktür" buyurdu/

bn Ebî eybe ve el-Ezrakî, Mekhûl’den bildiriyor: Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi

»eseliem) Mekke'ye girdiinde Kâbe'yi görünce, ellerini kaldrp: "Allahm! Bu

evin erefini, yüceliini, saygnln ve heybetini arttr. Hac ve umre yaparak

'

Beyhakî (4009).
1 Beyhakî (4014).

3 Taberânî (5719).

3 Taberânî (695) Heysem!, Mecmau’z-Zevâid'de (1/82) ravilerden Muhammed b.

Muhassin hadis uydurandr ve uydurma hadis nakleder.
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evine hürmet ve tazimde bulunanlarn erefini, saygnln ve iyiliini de

arttr" diye dua etti.’

afiî, el-Umm'da, bn Cüreyc'den bildiriyor; Allah'n Resûlü (uMAj sieyfv «seiiem)

Kâbe'yi gördüünde ellerini kaldrr ve:
"Allahm ! Bu evin erefini,

saygnln, yüceliini ve heybetini arttr. Hac ve umre yaparak evine hürmet

ve ta'zimde bulunanlarn erefini, saygnln ve iyiliini de arttr" diye dua

ederdi.
3

Taberânîn'in M. el-Evsafta, Câbiriden bildirdiine göre Hz. Peygamber

(jBiiaitehu Bieyti ventefni öyle buyurdu: “Kabe'nin dili ve iki duda vardr. Kabe,

ikayette bulunup: «Ey Rabbimf Bana gelip ziyaret edenler azald» deyince,

Yüce Allah: «Allah'tan korkan , Ona secde eden ve tpk bir güvercinin

yumurtalarna efkat göstermesi gibi sana efkat gösteren insanlar

yaratacam» diye vahyetti."3

el-Ezrakî'nin, el-Cezerî’den bildirdiine göre Ka’bu'l-Ahbâr veya Selmân el-

Fârisî Kâbe’nin gölgesinde oturup öyle dedi: "Kâbe, etrafna dikilen putlar

ve yannda çekilen fal oklan sebebiyle Rabbine ikâyette bulununca, Yüce

Allah ona: “Bir nur indirecek ve beer yaratacam. Bunlar tpk bir güvercinin

yumurtalarna efkat göstermesi gibi sana efkat gösterecekler ve kular gibi

sana doru gelecekler" diye vahyetti." Bir kii: "Kâbe'nin dili var m?" diye

sorunca ise: "Evet, iki kula ve iki duda da vardr" cevabn verdi/

el-Ezrakî, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir Cibril, beraberinde yeil

renkte ve üzerleri tozlu olan bir grupla Resûlullah'n (sbIIbHbHu bM «sdfem) yannda

durunca, Hz. Peygamber(sailaiiahu aleyhi veseiiem): "Yanndakilerin üzerindeki bu tozlar

da nedir?" diye sordu. Cibril: "Kâbe'yi ziyaret ettim. Melekler Rükn'ün

’ bn Ebî eybe (4/97) ve el-Ezrakî (1/195) kahz kendisinindir.

3

3afiî (2/169).

3 Taberârü (6066). Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de (3/208) der ki: Ravilerden Sehl t.

Karin zayftr.
4 el-Ezrakî (1/251).
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yannda izdiham oluturdu. Bu gördüün tozlar izdiham srasnda meleklerin

kanatlarnn çkard tozdur" cevabn verdi.'

el-Ezrakî’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Hz. Âdem hac edince:

"Ey Rabbim! Her amel edenin bir ecri vardr" dedi. Yüce Allah: “Ey Âdem!

Senin ecrin, günahn balamamda. Zürriyetin ise hac edip günahlann itiraf

ettikleri takdirde onlann günahlarn da balarm” buyurdu. Hz. Âdem hac

yapt zaman melekler kendisini Redm’de karlayp: "Allah haccn kabul

etsin ey Âdem! Biz, senden iki bin yl önce bu evde hac yaptk” dediler. Hz.

Âdem: "Evin etrafnda dönerken ne diyorsunuz?” diye sorunca, melekler:

(j^ 4Îi 3 «il yj 4JJ y3 -il .aapJIs «i olay-) "Allah’ tüm noksanlklardan tenzih

ederim. Hamd Allah’adr, Allah’tan baka ilah yoktur. Allah en büyüktür.”

diyoruz” karln verdiler. Hz. Âdem de Kabe’yi tavaf ederken ayn eyi

söylüyordu. Hz. Âdem, yedi hafta gece, be hafta da gündüz tavaf ediyordu.'

el-Ezrakî, el-Cenedî ve bn Asâkir, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "Hz.

Âdem hac yapp Ev’i yedi avt tavaf edince melekler ona tavaf ederken

urayp: "Allah haccn kabul etsin ey Âdem! Biz, senden iki bin yl önce bu

evde hac yaptk" dediler. Hz. Âdem: "Evin etrafnda dönerken ne

diyorsunuz?” diye sorunca, melekler: (j«5 4 1 I3 4 1 I VJ «JJ y3 4 1 «Ll jby-.)

"Allah’ tüm noksanlklardan tenzih ederim. Hamd Allah’adr Allah’tan baka

ilah yoktur. Allah en büyüktür” diyoruz” karln verdiler. Hz. Âdem:

"Söylediklerinize: («uL> yi oy y3 Jy y3) "Güç ve kuvvet Allah’a aittir” sözünü

de ekleyin” deyince melekler tavaf yaparken Hz. Âdem'in dediini de

söylemeye baladlar. Hz. brâhim, Kâbe’yi ina ettikten sonra hac yapnca

melekler tavaf annda ona urayp selam verdiler. Hz. ibrâhim: "Sizler tavaf

yaparken ne diyordunuz?” diye sorunca, melekler: "Baban Âdem'den önce

«Allah' tüm noksanlklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adr Allah'tan baka

ilah yoktur. Allah en büyüktür.» Diyorduk. Bunu kendisine söylediimizde,

bize: «Güç ve kuvvet Allah'a aittir» sözünü de ekleyin” dedi. Biz de onun

dedii gibi yaptk” cevabn verdiler. Hz. brâhim: "Söylediklerinize (

1

el-Ezrakî (1/5, 6).

1
el-Ezrakî (1/13).
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“Yüce ve büyük" sözünü de ekleyiniz" deyince, melekler onun dedii

gibi yaptlar.
1

el-Cenedî ve Deylemî, bn Abbâs'tan Resûlullah’n (saiwww «M» welfan) öyle

buyurduunu nakleden “Hz. Âdem yeryüzüne indirilmeden önce Kabe Cennet

yakutlarndan bir yakuttu. Onun biri douda, dieri batda olmak üzere yeil

zümrütten iki kaps vard. çinde Cennet kandilleri vardr. Semadaki Beytu'l-

Mâmûr'u günde yetmi bin melek ziyaret eder ve kyamete kadar da bir daha

geriye dönmezler. Beytu'l-Mâmûr, Kabe'nin üst hizasndadr. Yüce Allah, Hz.

Âdem'i Kabe'nin bulunduu yere indirdii zaman, Hz. Âdem korkudan

(dalgalarda sallanan) gemi gibi titriyordu. Sonra ona beyaz bir inci gibi

parlayan Haceru’l-Esved'i indirdi. Hz. Âdem, yalnzln gidermek için onu

yanna ald. Sonra Allah Âdemoullanndan ahid ald; onu Haceru’l-Esved'e

koydu. Sonra Hz. Âdem'e asay indirdi ve: "Ey Âdem! Adm at" diye emretti.

Hz. Âdem admn atnca kendim Hindistan'da buldu. Orada bir müddet katip

Kabe'yi özleyince kendisine: "Ey Âdem! Hac ibadetini yap" denildi. Bunun

üzerine Hz. Âdem hac etmek için yola çkt ve bast her yer, köy, admlarnn

aras ise geçit oldu. Mekke'ye yetiince melekler kendisini karlayp: "Allah

haccn kabul etsin ey Âdem! Biz senden iki bin yl önce hac yaptk" dediler. Hz.

Âdem: "Tavaf yaparken ne diyordunuz?" diye sorunca, melekler: ( il jl*—.

jdl il$ il ¥] <dj y3 i oapjij) "Allah' tüm noksanlklardan tenzih ederim. Hamd

Allah'adr, Allah'tan baka ilah yoktur. Allah en büyüktür" diyorduk"

karln verdiler. Hz. Âdem, Kabe'yi tavaf ederken bu sözleri söylüyordu. O,

yedi hafta gece, üç hafta da gündüz tavaf ediyordu. Hz. Âdem: "Ey Rabbirn!

Zürriyetimden, bu evi imar edecek kiiler yap" deyince, Allah: "Onu,

zürriyetinden ismi brahim olan bir peygamber imar edecektir. Onu dost

edineceim ve Ev'i onun eliyle ina edeceim. Hac için gelenlerin su ihtiyacn

karlama gürevini ona vereceim, harem snrn kendisine gösterecek ve hacan

menasikini ve yapld yerleri kendisine öreteceim" diye vahyetti." Hz.

Peygamber (uJiahhu aleyhi treseiien) öyle buyurdu: "Hz. Âdem: "Ey Rabbin!

hürriyetimden hac edip Sana ortak komadan ölenleri Cennette benim yanma

’ el-Ezrakî (1/14) ve bn Asâkir (7/429).
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koyman istiyorum " deyince, Yüce Allah: "Ey Âdem! Allah'a ortak komadan

haremde öleni, kyamet günü emniyet içinde diriltirim'' buyurdu."'

el-Cenedî'nin bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Hz. Âdem, Kâbe'yi tavaf

edince melekler onu karlayp mâsafaha ederek selam verdiler ve: “Allah

haccn kabul etsin ey Âdem! Bu evi tavaf et. Biz, bu evi senden iki bin yl önce

tavaf ettik” dediler. Hz. Âdem: “Tavaf yaparken ne diyordunuz?” diye

sorunca, melekler: (jSl Alj Al A .Al U—,) “Allah' tüm

noksanlklardan tenzih ederim. Hamd, Allah'adr. Allah’tan baka ilah yoktur.

Allah en büyüktür” diyorduk” karln verdiler. Hz. Âdem: “Ben de, bu

söylediklerinize: “(Ab ^ij Jy Vj) “Güç ve kuvvet Allah'a aittir” sözünü

ekleyeceim” dedi.”

el-Ezrakî bildiriyor: Mücâhid der ki: “Kabe'nin yeri tufandan sonra Hz. Nûh

ve Hz. brâhim zaman arasnda belli deildi. Onun yeri krmz bir tepeydi ve

seller oraya yetiemezdi; ancak insanlar evin o tepede olduunu biliyordu;

ama yerini tam olarak tesbit edemiyorlard. Yeryüzünün deiik yerlerinden

mazlumlar oraya gelip snyor, skntda olanlar orada dua ediyordu. Orada

dua edip duas kabul edilmeyen pek azd. Yüce Allah, Hz. brâhim'e Kâbe'nin

yerini bildirinceye kadar insanlar o tepeyi ziyaret ettiler. Allah, Kâbe'nin

imann, dininin açklanp hac yerlerinin insanlar tarafndan bilinmesini istedii

zamana kadar, Hz. Âdem’in yeryüzüne indiriiiinden Hz. ibrâhim zamanna

kadar gelen her ümmet Kâbeye gerekli saygy gösterip oray kutsal kabul

etti. Daha önce melekler de Kâbe’yi ziyaret edip hac yapyorlard.”

2

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Osmân b. Sâc öyle der: Bize bildirildiine

göre Hz. brâhim, semaya çkarld zaman, yeryüzünün dousuna ve

batsna bakp Kâbe'nin yerini seçti, melekler: “Ey Allah’n Halili! Allah’n

yeryüzündeki haremini seçtin” dediler. Sonra Hz. brâhim, Kâbe'yi yedi

dadan getirdii talarla ina etti. Be dadan olduu da söylenmektedir,

melekler, o dalardan Hz. brâhim'e talan getiriyorlard.1

1

Deylemî (4815) muhtasar olarak.
1
el-Ezrakî (1/20).

3 el-Ezrakî (1/21).
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el-Ezrakî, Mücâhid'den bildiriyor: “Hz. brâhim, sekinet (bulut), göçeen

kuu ve am’dan olan mülkle gelince, sekinet: “Ey brâhim! Ev'i benim

üzerime ina et” dedi. Bu sebeple Kâbe'yi tavaf eden zorba bir kral olsun,

kaba bir bedevi olsun orada sükûnet ve vakar içinde olur.”
1

el-Ezrakî’nin bildirdiine göre Bir b. Âsim öyle der: “Hz. brâhim, yannda

sekinet (bulut), mülk ve göçeen kuunu klavuz olarak alm
Ermenistan'dan dönmü, tpk örümcein evinesnd gibi Kâbe'ye snd.
Hz. brâhim, Kâbe'yi ina ederken ancak otuz kiinin kaldrabilecei bir kayay

kaldrd. Sekinet: "Kâbe'yi benim üzerime ina et” dedi ve Hz. brâhim

Kâbe’yi onun üzerine ina etti. Bu sebeple Kabe’yi tavaf eden kaba bir bedevi

olsun veya bir zorba olsun, orada onun sükûnet ve vakar içinde olduunu

görürsün.”
2

el-Ezrakî bildiriyor: Ali b. Ebî Tâlib der ki: Hz. brâhim, yannda mülk,

sekinet (bulut) ve göçeen kuunu klavuz olarak alm, tpk örümcein

evinesnd gibi Kâbe’ye snd. Hz. brahim, Kâbe’yi ina ederken ancak

otuz kiinin kaldrabilecei deve büyüklüünde kayalar çkt. Sonra Allah

ona: "Kalk ve bana bir ev inâ et!” diye vahyetti. Hz. ibrâhim: “Yâ Rabbi,

nereye inâ edeyim?” diye sorunca Allah dili olup konuan bir bulut gönderdi

ve: “Ey brahim! Rabbin sana bu bulutun ölçüsünü alnan emrediyor” dedi.

Bunun üzerine Hz. brâhim buluta bakp ölçüsünü ald; ilem bitince bulut:

“Ey brâhim! Ölçüyü aldn m?” diye sordu. Hz. brâhim: "Evet” cevabn

verince, bulut (sekine) yükseldi ve salam zemine oturan bir temel açld.

brâhim de Ev’i bu temelin üstüne inâ etti .

3

el-Ezrakfnin bildirdiine göre Kâtâde, “brâhim ve smail, Kabe'nin

temellerini yükseltiyordu ..."4 âyetini açklarken öyle dedi: “Bize

bildirildiine göre Hz. brâhim, Kâbe'yi be dadan getirdii talarla ina etti.

1

el-Ezrakî (1/27).

2
el-Ezrakî (1/29)

3 el-Ezrakî (1/27).

4 Bakara Sur. 127
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Bu dalar. Tûr, Zeytâ, Lübnan, Cûdî ve Hira dalandr. Temellerine konan

talarn se Hira dandan getirildii bildirildi .

1

el-Ezra kî, a’bî’nin öyle dediini bildirir: Hz. brahim'e Kabe'yi ina etmesi

emredilince, onu örmeye balayp Haceru'l-Esved’in konaca yere ulanca

Hz. smail'e: "nsanlann oradan tavafa balamalar için iaret olacak bir ta

getir" dedi. Hz. smâil bir ta getirince Hz. brâhim onu kabul etmedi ve

kendisine bu ta getirildi. Hz. brâhim, Hz. smâil'e: “Bu ta, beni senin

getirecein taa muhtaç brakmayan getirdi" dedi.'

el-Ezrakî ve Taberânî, Abdullah b. Amr'n öyle dediini bildirir: “Hz.

brâhim’e, Haceru’l-Esved'i Cennetten getiren Cibril'dir ve ta gördüünüz

yere koyan odur. Bu ta yerinde durduu hayr üzeresiniz demektir. Gücünüz

yettiince ona sahip çknz. Cibril’in gelip bu ta getirdii yere tekrar

götürmesi yakndr."3

Tirmizî ve bn Huzeyme'nin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre, Hz.

Peygamber (saiiaiishu aleyhi mallm): "Haceru'l-Esved, sütten daha beyaz bir ekilde

Cennetten inmitir. nsanlann günahlan onu karartmttr" buyurdu .

4

Bezzâr, Enes’ten Resûlullah’n (saiiaiishu aleyhi «seiiem):
"
Haceru'l-Esved, Cennet

talanndandr" buyurduunu nakletmitir.
5

el-Ezrakî ve el-Cenedî'nin bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Rükün

Cennetten indirilmitir. Eer Cennetten olmasayd yok olurdu ."6

el-Ezrakî ve el-Cenedî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Allah'n Resûlü

(siiiBiiahu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Eer, Rükn'e cahiliye pislikleri, zalimlerin ve

günahkârlann elleri dememi olsayd, onun hürmetine her hastalktan ifa

’ el-Ezrakî (1/30).

1
cl-Ezrakî (1/29).

3 el-Ezrakî (1/30, 229). Mecmau'z-Zevâid’de (3/242) geçtii üzere Taberânî. Heysem!,

ravilerinin güvenilir olduunu söyledi.

4 Ahmed 5/13, 14, 167, 168, 472 (2795, 3046, 3537), Tirmizî (877) lafz kendisinindir ve

bn Huzeyme (2733). Elbârî, Sahîh Sünen et-Tirmizî (695) hadisin sahih olduunu söyledi.

5 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1115). Heysemî, Mccmau'z Zevâid'dc (3/242) der ki:

"Ravilerden Ömer b. brâhim el-Abdî'yi, bn Maîn ve bakalan güvenilir bulmutur ama

kendisinde zayflk vardr "

6
el-Ezrakî (1/322, 333).
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istenirdi ve Allah'n kendisini yaratt günkü gibi beyaz kalrd. nsanlar

Cennetin süsüne bakmasnlar diye Allah onun rengini deitirmitir. O

,

Cennetin beyaz yakutlanndandr. Allah, Hz. Âdem'i yeryüzüne henüz Kabe

yokken onun yerine indirdii zaman Allah, Rüknü Hz. Âdem'le indirmitir. O
gün yeryüzü temizdi ve üzerinde henüz günah ilenmemi, onu kirletecek kimse

yoktu. Allah, Harem'i yeryüzündeki cinlerden korumalar için onun etrafnda

bir safhalinde melekler dizmiti. O gün yeryüzünün sakinleri cinlerdi ve Rüb
Cennetten indii için ona bakmalar caiz deildi. Çünkü Cennetten olan bir

eye bakan Cennete girerdi. Bugür o melekler hâlâ haremin snrn çevirmi

onu korumaktadr.
,r

Ebu'-eyh, el-Azame*de, bn Abbâs’tan Resûlullah'nMaiiahu aleyhi «seiism) öyle

buyurduunu nakleden "Allah'n Hz. Âdem'e yaptrd ev krmz yakuttand

ve biri douda dieri batda iki kaps vard. çinde kandiller vard ve bu

kandillerin Cennet nurundand. Kandiller altndand ve Cennetin beyaz

yakutlaryla süslenmi yldz gibi parlyordu. Rükün de o zaman bu

yldzlardand. Allah, haremi korumalar için etrafna saf eklinde melekler

dizmiti. Çünkü Rükün, Cennettendi ve ona sadece Cennete girmeye hk

kazanan bakabilirdi. Ona bakan da Cennete girerdi. Oraya Harem denmesinin

sebebi, cinlerin ona yaklaamamalandr. Allah, Hz. Âdem'e Kabe'yi indirdii

zaman yeryüzü temizdi, üzerinde günah ilenmemiti ve onu pisletecek kimse

yoktu . O zaman yeryüzünün sakinleri cinlerdi."
3

el-Cenedî, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: "Haceru'l-Esved, Allah'

n

yeryüzündeki sa elidir. Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi «seHem) biat etmeye yetiemey p

Haceru'l-Esved'i istilam eden Allah'a ve Hz. Peygamber'e (»iaiiahu siyN mdim) biat

etmi saylr."

1

el-Ezrakt (1/227) sadece:
"
“Eer. Riikn'e cahiliye pislikleri, zalimlerin ve günahkârlar n

elleri dememi olsayd, onun hürmetine her hastalktan ifa istenirdi ve Allah'n kendisini

yuru tt günkü gibi beyaz kalrd. nsanlar Cennetin süsüne bakmasnlar diye Allah onun

rengini deitirmitir. O, Cennetin beyaz yakutlanndandr" ksmn. Elbânî, es-Silstetu'J-

Dafe'de (426) zayf olduunu söyledi.

J Ebu -eyh (1062).
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el-Ezrakî ve el-Cenedî’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Haceru'l-Esved

Allah'n, kullaryla tokalat sa elidir" dedi .

1

el-Ezrakî bildiriyor bn Abbâs der ki: "Yeryüzünde, Cennetten sadece

Haceru'l-Esved ve Makam vardr. Onlar cennet mücevherlerindendir. Eer

irk ehli onlara dokunmasayd, Allah onlara dokunan her hastaya ifa

verirdi.”
2

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs der ki: "Rükün

indirildii zaman gümüten daha beyazd. Eer cahiliye pislikleri ona

dokunmam olsayd, ona dokunan her hasta ifa bulurdu ." 5

el-Ezrakî'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uiBlahu aleyhi mailem):

"Bu ta çokça istilam ediniz. Onu kaybetmeniz yakndr. nsanlar bir gece

onun etrafnda tavaf ederken sabah bakacaklar ki Haceru'l-Esved yoktur. Allah,

kyamet gününden önce Cennetten indirdii her eyi tekrar Cennete iade

edecektir " buyurmutur.
4

el-Ezrakî bildiriyor: Yûsuf b. Mâhek der ki: "Allah, srailoullan için sofray

bayram yapt gibi Rüknü bu kble ehlinin bayram yapt. Haceru'l-Esved

aranzda olduu müddetçe hayr üzeresiniz demektir. Onu imdi bulunduu

yere Cibril yerletirmitir."5

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr b. el-Âs der ki: "Allah,

kyamet gününden önce insanlann kalbinden Kuriân’ ve yeryüzünden

Haceru'l-Esved'i kaldracaktr."
6

el-Ezrakî, Mücâhid'in: "Kuriân kalplerinizden silinerek çekilip semaya

çkarld ve Haceru'l-Esved'in yeryüzünden çekildii zaman haliniz nice

olur!" dediini bildirir.

7

’ el-Ezrakî (1/228).

2
el-Ezrakî (1/227).

J el-Ezrakî (1/227).

4 el-Ezrakî (1/243, 244). Elbânî, es-Silsile tu 'd Daîfe'dc (2878) zayf olduunu söyledi.
5 el-Ezrakî (1/244).
6
el-Ezrakî (1/244).

7 el-Ezrakî (1/224).
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el-Ezrakî, Osmân b. Sâc'dan, Resûlullah’n (»aiiaiiahu aleyhi vesdietr): "Yeryüzünden

ilk çekilecek ey Rükün, Kur'ân ve Peygamber'i rüyada görmektir

"

buyurduunu nakleder.’

bn Ebî eybe ve Taberânî’nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr der ki:

"Bu evi ziyaret ediniz ve bu ta selamlaynz. Vallahi! Bu ta ya yeryüzünden

çekilecek veya semadan bana bir i gelecektir. Eer Cennetten iki ta

indirildiyse ve bunlardan biri semaya çekildiyse, dieri de çekilecektir. Eer

dediim gibi olmazsa, kabrime urayan kii: «Bu, yalanc olan Abdullah b.

Amr b. el-Âs’n mezandr» desin."
2

Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’öa, bn Ömer'den bildiriyor: Allah’n

Resulü Malahu aleyhi meltem) Haceru'l-Esved'e dönüp onu istilam ettikten sonra onu

öperek uzun süre alad. Sonra dönüp baktnda Hz. Ömer'in aladn
gördü ve: "Ey Ömer! te burada gözya dökülür

"

buyurdu.*

Taberânî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu airyhi

yeseDem):
"Haceru’l-Esved, Cennet talarndandr. Yeryüzünde ondan ba:a

Cennetten indirilen yoktur. O, billur gibi beyazd. Eer Cahiliye pislikleri ona

dokunmam olsayd
,
ona dokunan her hasta ifa bulurdu” buyurdu .

4

Taberânî, bn Ömer’den bildirin "Haceru'l-Esved, beyaz bir billur gibi

semadan indirilip Ebû Kubeys dana konmutur. Orada krk yl kaldktan

sonra Hz. brâhîm’in yükselttii temeller üzerine konmutur.”5

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre krime der ki: Rükn, Cennet yakutlanndan

bir yakuttur ve sonunda Cennete dönecektir. bn Abbâs: “Eer cahiliye elleri

'

el-Ezrakî (1/244). Elbânî, es-Sihiletu ’d-Daîfe'de (2138) zayf olduunu söyledi.

1 Mccma"da (3/242) geçtii üzere Taberânî. Heysemî, ravilerin Sü/î/'in ravileri

olduunu söyledi.

5 Hâkim (1/454) sahih olduunu söyledi ve Beyhakî (4056). Elbânî, es-Silsiletu'C-

Daîfe'de zayf olduunu söyledi.

4 Taberânî (11314), el-Cvsat (5673). Heysemî, Mccmau 'z-Zcvâid'de (3/242) der ki:

''Ravilerden Muhammed b. Ebî Leylâ hakknda söz menfi söylenmitir."

5 Mccmo'da (3/243) geçtii üzere Taberânî. Heysemî, Tavilerinin güvenilir olduun j

söyledi.
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ona dokunmasayd ona dokunan körler ve alaca hastalna yakalananlar

iyileirdi, dedi
"

1

el-Ezrakî bildiriyor: bn Abbâs der ki: “Allah, Riikn ve Makâm' Hz. Âdem

ile beraber indirmitir. Hz. Âdem indirildii gece, Rükn ve Makâm’n imdi

bulunduu yere inmitir. Sabah olup uyandnda Rükn ve Makâm' görüp

onlar tanyarak onlan barna basp yalnzln giderdi.''*

el-Ezrakî, Ubey b. Ka'b'dan Resûlullah’tn (sallailehu aleyh veseiem): "Haceru'l-

Esved'i semadan bir melek indirdi" dediini bildirir .

3

el-Ezrakî, bn Abbâs'n: "Allah, Haceru'l-Esved’i Çenetten, beyazlndan

dolay parlar bir ekilde indirdi. Hz. Âdem onu alp banna basarak yalnzln

giderdi" dediini bildirir/

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hz. Âdem, Cennetten

indii zaman Haceru’l-Esved'i de koltuunun altnda indirmiti. Haceru'I-

Esved o zaman Cennet yakutlanndan bir yakuttu. Eer Allah onunn
söndürmü omasayd ona kimse bakamazd. Ayn zamanda Hz. Âdem

yeryüzüne inerken beraberinde saban ve hurma aacn indirmitir.”5

el-Ezrakî, ibn Abbâs'tan bildirir: Ömer b. el-Hattâb, Ubey b. Ka’b'a

Haceru’l-Esved'i sorunca, Ka'b: “Cennet mermerlerindendir” cevabn verdi .

6

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Eer hayz olan kadnlar

ve cünüpler farknda olmadan Haceru’l-Esved'e dokunmasayd, cüzaml ve

alaca hastal olan ona dokununca iyileirdi.”
7

el-Ezrakî bildiriyor: Amr b. uayb, babasndan, dedesinin öyle dediini

bildirir: “Haceru’I-Esved süt gibi beyazd ve boyu en uzun kiinin arn

1

el-Ezrakî (1/230).
1
el-Ezrakî (1/230).

3 el-Ezrakî (1/232). Elbânî, es-Silsiletu'd-Daîfe’de (2683) hadisin uydurma olduunu
söyledi.

“ el-Ezrakî (1/232).

5 el-Ezrakî (1/233).

6
el-Ezrakî (1/233). Ebân b. Ebî Ayyâ-Ömer b. el-Hattâb. eklinde.

7 el-Ezrakî (1/232).
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kadard. Onun siyah olmasnn sebebi müriklerdir. Mürikler ona ellerini

sürerlerdi. Eer öyle olmasayd, ona dokunan her hasta iyileirdi."

1

el-Ezrakî, Osmân b. Sâc'dan bildirir: bn Nubeyh el-Hacebî, annesinin öyle

dediini söyledi: Babamn anlattna göre o, Haceru’l-Esved’i yangndan

önce beyaz renkteyken gördü. Kii ona baktnda kendini görüyordu."

Osmân der ki: Züheyr bana öyle dedi: “Bana ulatna göre Haceru’l-Esved,

Cennet yakutlarndan bir çakldr. Haceru’l-Esved, beyaz ve parlakt. Onu

müriklerin pislikleri karartmtr. Sonunda eskiden olduu gibi beyaz

olacaktr. Haceru’l-Esved, kyamet günü Ebû Kubeys'in büyüklüünde

olacaktr. Onun iki gözü ve iki duda vardr. Ona, hak üzere istilamda

bulunanlar lehine, batl üzere istilam edenlerin ise aleyhinde ahitlik

yaparlar."*

bn Huzeyme, bn Abbâs'tan Resûlullah'n luiialiahu aityh mailem) öyle

buyurduunu nakleder: "Haceru'l-Esved, Cennetin beyaz yakutlarndan bir

yakuttur. Onu müriklerin günahlar karartmtr. Haceru'l-Esved kyamet

günü Uhud da büyüklüünde gelecek ve dünya da onu istilam edip öpenlerin

lehine ahitlik yapacaktr.

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Huzeyme, bn Hibbân, bn Merdûye ve

Beyhakî, uabu'l-lman'da, bn Abbâs'tan, Resûlullah’n (uiuiatu aleyhi »alem):

"Allah, kyamet günü Haceru'l-Esved'
i,

görecei iki göz, konuaca dille

haredecek ve Haceru'l-Esved, onu hak üzere istilam edenlere ahitlik

edecektir. "
4

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Selmân el-Fârisî der ki: “Rükn, Cennet

talarndandr. Selmân'n can elinde olana yemin ederim ki; Haceru’l-Esved,

1

el-Ezrakî (1/233).

'el-Ezrakî (1/233).

} bn Huzeyme (2734). Elbânî, L)aifu'l-Câmi ‘de (2770) hadisin zayf olduunu söyledi.

4 Ahmed 4/91, 226, 392, 5/15, 458 (2215, 2398, 2643, 2796, 2797, 3511), Tirmizî (961>
bn Mâce (2944), bn Huzeyme (2735, 2736), bn Hibbân (3711, 3712) ve Beyhakî <4036,

4037). Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce'de (2382) hadisin sahih olduunu söyledi.
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kyamet günü iki göz, dil ve iki duda olduu halde gelecek ve onu hak üzere

istilam edenlere ahitlik edecektir.”’

el-Ezrakî bildiriyor bn Abbâs der ki: "Rükün, Allah'n yeryüzündeki,

onunla kullaryla tokalat sa elidir. Canm elinde olana yemin ederim ki,

Allah, onun yannda kendisinden bir ey isteyen kulun istediini mutlaka

verir.”
1

bn Mâce, Atâ b. Rabâh'tan bildirir: Atâ'ya, Haceru'l-Esved sorulunca, Ebû

Hureyre'nin öyle dediini söyledi: Resûlullah'n (saiieiihu aleyhi ailtem): "Ona

(Haceru'l-Esved'e) yönelen Rahmân'a yönelmi demektir

"

buyurduunu

iittim .”3

Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, bn Abbâs'tan, Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi vesBiiem): "Bu Haceru'l-Esved’in dili ve iki duda vardr. Kyamet günü

onu hak üzere istilam edenlere ahitlik edecektir

"

buyurduunu nakleder .

4

Taberânî, M. el-Evsat'ta, bn Huzeyme, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâ ves-

Siföt’ta, Abdullah b. Amr'dan Hz. Peygamber’in Maiiahu aleyhi yasallm) öyle

buyurduunu nakleder: “Kyamet günü Rükn Ebû Kubeys dandan daha

büyük olarak gelir, onun dili ve iki duda vardr. Rükn halis niyetle onu

istilam edenlerin lehinde konuur. Rükn, Allah'n yarattklaryla tokalat sa

elidir."
5

Taberânî, M. el-Evsat’ta, Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ssUsHbiu aleyhi tHkm): "Bu Haceru'l-Esved' i hayrl eylere ahit tutunuz. Çünkü bu,

’ el-Ezrakî (1/230).
1
el-Ezrakî (1/230).

3 bn Mâce (2957). Elbânî, Daîf Sünen b Mâce’de (640) hadisin zayf olduunu
söyledi.

* Tirmizî (961) hasen olduunu söyledi. Hâkim (1/457) sahih olduunu söyledi ve

Beyhakî (4035). Elbânî, Sahih Sünen et-TirmizVde (768) hadisin sahih olduunu söyledi.

5 Taberânî (563), bn Huzeyme (2737), Hâkim (1/457) ve Beyhakî (729). Hâkim hadisi

sahih kabul etti ve Zehebî de: "Abdullah b. Muevvel hadiste zayftr" diyerek ona

muvafakat etmedi. Ibnu'TCevzî, el-lelu’l-Mütenâhiye'de (945) hadisin uydurma

olduunu söyledi.
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kyamet günü efaatçi olacak ve efaati kabul edilecektir. Onun dili ve iki duda

vardr ve kendisini istilam edenlerin lehine ahitlik edecektir" buyurdu.'

el-Cenedî, Atâ b. es-Sâib’in tarikiyle, Muhammed b. Sâbit'in öyle dediini

bildirir: “Rükn, Makâm, Zemzem arasnda doksan dokuz peygamberin

mezan vardr. Hz. Hûd, uayb, Sâlih ve smâil'in mezarlan da oradadr.”

el-Cenedî, Atâ b. es-Sâib'in tarikiyle, Muhammed b. Sâbit'ten Resûlullah'-n

(saiiaiiahu aiey+ vesekm): "Peygamberlerden herhangi birinin ümmeti helak olunca

Mekke'ye gider ve orada yamndaklerle beraber vefat edinceye kadar ibadet

ederdi. Hz. Nûh, Hûd, Sâlih ve uayb orada vefat etmitir. Mezarlan ise

Zemzem ile Hicr arasndadr" buyurduunu nakleder .

2

el-Ezrakî ve el-Cenedî, Atâ b. es-Sâib tarikiyle, Abdurrahman b. Sâbit'ten

Resûlullah'n (saMahu aleyhi «»M öyle buyurduunu nakleder "Mekke'de, kan

döken, faizle i yapan tacir, halkn içinde kouruculukla dolaan kimseler

ikamet edemez. Yeryüzü Mekke'den döenmeye balad. Melekler Kabe'yi tavuf

ederlerdi ve Mekke, içinde tavaf edilen ilk yerdir. Yine Mekke, Yüce Allah'n:

"Ben yeryüzünde bir halife yaratacam .
.."3 buyruunda kasdettii yerdir.

Peygamberlerden herhangi birinin kavmi helak olduu zaman o ve yanndaki

salihler Mekke'ye snr, vefat edene kadar orada Allah'a ibadet ederlerdi. Hz.

Nuh, Hûd
,
uayb ve Salih'in mezarlan, Zemzem, Rükn ve Makâm

arasndadr."4

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Hz. Mûsa, krmz bir deve

üzerinde hac ederken Ravhâ’ya üzerinde pamuktan iki aba ile urad.

Bunlardan birini izar, dierini ise rida olarak kullanmt. Kâbe'yi tavaf

ettikten sonra Safa ile Merve arasnda sa'y yapt. Safa ile Merve arasnda

' Taberânî (2971). Heysem!, Mecmau’z-Zevâid'de (3/242) der ki: "Ravilerden Velîd b

Abbâd meçhuldür. Dier ravileri güvenilirdir." Elbânî, Daîfu'l-Câmi'de (880) zayii'

olduunu söyledi.
5

el-Ezrakl (1/24).

J Bakara Sur. 30.

4 el-Ezrakî (1/363) buna benzer bir rivayette bulundu ve onun isnadnda, ravilerden

Abdurrahman b. Sabit yerine Muhammed b. Sabit vardr.
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telbiye getirip sa’yederken semadan bir sesin: «Buyur ey kulum! Ben

seninleyim» diye seslendiini duyunca hemen secdeye kapand."’

el-Ezrakî bildiriyor: Mukâtil der ki: “Mescidu'l-Harâm'da, Zemzem ve Rükn

arasnda yetmi peygamberin mezar vardr. Hz. Hûd, Salih, smail

bunlardandr. Hz. Âdem, brâhim, shâk, Yâkûb ve Yûsuf’un mezarlan ise

Beytu’l-Makdis'tedir."*

el-Ezrakî ve el-Cenedî, bn Abbâs’n: “Kabe'ye bakmak imandandr”

dediini bildirir .
3

el-Ezrakî ve el-Cenedî'nin bildirdiine göre bnu'l-Müseyyeb: “nanarak ve

tasdik ederek Kabe’ye bakan, annesinden domu gibi bütün günahlarndan

annr” dedi .

4

el-Ezrakî ve el-Cenedî, Züheyr b. Muhammed tarikiyle, Ebu’s-Sâib el-

Medenî’nin öyle dediini bildirir: “nanarak ve tasdik ederek Kabe’ye

bakann günahlan, aacn yapraklannn döküldüü gibi dökülür. Tavaf edip

namaz klmasa da Mescidu’l-Haram’da oturup Kâbe’ye bakan kii, evinde

namaz klp Kâbe'ye bakmayan kiiden daha faziletlidir.”5

bn Ebî eybe, el-Ezrakî, el-Cenedî ve Beyhakî, $uabu'l-îman'da, Atâ'nn:

"Kâbe'ye bakmak ibadettir. Kâbe'ye bakan, namaz klan, oruç tutan ve Allah

yolunda cihad eden gibidir” dediini bildirir.

6

bn Ebî eybe ve ei-Cenedî’nin bildirdiine göre Tâvus: "Kâbe’ye bakmak,

devaml oruç tutup namaz klan ve Allah yolunda cihad edenin ibadetinden

üstündür” dedi .
7

el-Ezrakî, el-Cenedî, bn Adiyy, Beyhakî, uabu'l-îmarida ve el-lsbehânî, et-

Terîb'de, bn Abbâs’tan, Resûlullah’n (allallahu aleyhi vejeiiEm): "Her gün ve gecede

1

el-Ezrakî (1/34, 35).

2
el-Ezrakî (1/39).

3 el-Ezrakî (1/256).

« el-Ezrakî (1/256).

5 el-Ezrakî (1/256).

6 bn Ebî eybe (Dördüncü cüzün birinci bölümü sh. 390), el-Ezrakî (1/256) ve

Beyhakî (4052).

7 bn Ebî eybe (Dördüncü cüzün birinci bölümü sh. 390).
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Allah'n yüz yirmi rahmeti bu eve inmektedir. Bunlardan altm tavafedenlere,

krk namaz klanlara, yirmisi ise Kabe'yi seyredenlere" buyurduunu

nakleder.

1

el-Ezrakî, brâhim en-Nehaî’nin: “Kabe'ye bakan, baka yerde devaml

ibadet eden gibidir" dediini bildirir.

2

bn Ebî eybe ve el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: “Kâbe'ye

bakmak ibadettir" dedi .
5

e!-Cenedî, bn Mes'ûd'un: “Kâbe yeryüzünden çekilip insanlar yerini

unutmadan Kâbe'yi çokça tavaf ediniz" dediini bildirir.

Bezzâr, Müsned’de, bn Huzeyme, bn Hibbân, Taberânî ve Hâkim, bn

Ömer'den, Resûlullah’n (seiisiiahu aleyhi vessUem): "Bu Ev'den gerei gibi faydalanm

Bu Ev iki defa ykld, üçüncüsünde ise semaya çekilecektir" buyurduunu

nakleder .

4

el-Cenedî bildiriyor: Zührî der ki: Kyamet günü yüce Allah, Kâbe'yi Beytu'l-

Makdis'e kaldracak. Kâbe, Medine'deki Resûlullah'n (uMahu aleyh «adim)

mezanna urayp: «Allah'n selam, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey

Allah’n Resulü!» diyecek. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiism): "Allah’n selam

rahmeti ve bereketi eninde üzerine oldun ey Allah'n Kabe'si! Ümmetimin

hali nasldr?” diye karlk verecek. Kâbe: "Ey Muhammedi Ümmetinden beri

ziyaret için yola çkann durumuyla ben ilgileneceim. Bana gelmek için yola

çkmayanlarn durumlaryla ise sen ilgilen” diyecek.

Ebû Bekr el-Vâstî, Fadâil Beyti'l-Makdis'te, Hâlid b. Ma'dân'dan öyle

bildirir: "Kâbe, (Beytu'l-Makdis'teki) kaya için gelin gibi süslenmedikçe

kyamet kopmaz. Bütün hac ve umre yapanlar ona aslacak ve kaya onu

görünce: «Merhaba ey ziyaret eden ve ziyaret edilen!» diyecek."

1

el-Ezrakî (1/256), bn Adiyy (7/2620) ve Beyhaki (4051), hadisin zayf olduunu
söyledi. bn Adiyy ise hadisin batl olduunu söyledi.

1
el-Ezrakî (1/256).

3 bn Ebî eybe (Dördüncü cüzün bilinci bölümü ah. 390) ve el-Ezakî (1/256).

4 Bezzâr, Kefu'l-Estâr (1072), bn Huzeyme (2506), bn Hibbân (6753) ve Hâkin

(1/441), Mecma’da (3/206) geçtii üzere Taberânî. Heysemî, ravilerinin güvenilir

olduunu söyledi.
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Vâstî'nin bildirdiine göre Ka’b der ki: "Beytu'l-Harâm, Beytu’l-Makdis için

süslenmedikçe kyamet kopmaz. Onlar ehliyle beraber Cennete çekilecekler.

Amellerin arzedilmesi ve hesap Beytu’l-Makdis’te olacaktr.”

bn Merdûye, el-lsbehânî, et-Terîb’de ve Deylem, Câbir’den,

Resûlullah'n (seiiaiiahu aleyhi nsellem) öyle buyurduunu nakleder: "Kyamet günü

Kabe mezarm için süslenir ve: «Allah'n selam üzerine olsun ey Muhammedi»

der. Ben: «Allah'n selam senin de üzerine olsun ey Allah'n Ev'i! Benden

sonra ümmetim sana ne yapt?» karln veririm. Kabe: «Ey Muhammedi

Beni ziyaret edene ben yeterim ve ona efaatçi olurum. Beni ziyaret etmeyene

ise sen yetersin ve efaatçi olursun» der.
’A

el-Ezrakî, bn shâk'tan bildirir: Hz. brâhim Kabe’yi ina ederken,

yüksekliini dokuz, Rüknü’l-Esved’den (Hacerü'l- Esved'den), Hicr'in

bulunduu Rüknü'-âmrye kadar olan geniliini otuz iki, Rüknü'-

âmPden Rüknü'l-Garbî'ye kadar olan geniliini yirmi iki, Rüknü'l-Garb ile

Rüknü'l-Yemanî arasndaki geniliini otuz bir, Rüknü'l-Esved ile Rüknü'l-

Yemânî arasndaki Yemânî Tavan'n ise yirmi arn yapt. Küpe benzedii için

ona Kabe denmitir. Hz. Âdem'in de Kabe’yi ina ederken esas ald ölçü

budur. Hz. Âdem giriini zeminle ayn seviyede yapt ve kap yerletirmedi.

I ubba'a b. tsad el-Himyeri, ona kap ve kilit koydu ve üzerini örtüyle kapatt,

yannda kurban kesti. Hz. brâhim, Kâbe'nin yanna misvak aacndan bir

gölgelik yapt. Bu çardakta Hz. smail’in koyunlan kalyordu. Hz. brâhim,

giriin sa tarafna depo mahiyetinde bir kuyu açt. nsanlar Kâbe’ye hediye

olarak getirdikleri eyleri onun içine attlar. Allah, tufan olduu zaman

Haceru'l-Esved'i Ebû Kubeys dana koymu ve daa: “Halilimin evimi ina

ettiini gördüün zaman onu çkar ve kendisine getir" buyurdu. Kâbe ina

edilirken Cibril onu getirip yerine yerletirdi ve Hz. brâhim onun üzerine

duvan yükseltti. Haceru'l-Esved o zaman beyazlndan dolay k saçyordu

ve harem snrlanna yetiiyordu. imdi onun çok siyah olmasnn sebebi,

cahiliye ve slam zamannda defalarca yangna maruz kalmasdr.*

1 Deylemî (3346).

1 el-Ezrakî {1/31, 32).
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Mâlik, afiî, Buhârî, Müslim ve Nesâî, Hz. Âie'den bildirir: Hz. Peygamber

(sBiiBiirtu aleyhi veseiism): "Görmüyor musun kavmin Kabe'yi ina ettikleri zaman Hz.

brahim'in (aleyh, ve sellem) temellerini darda brakarak yapmlar" buyurunca,

ben: "Ey Allah'n Resulü! Sen Kâbe'yi Hz. brahim'in (»iey« « sellem) yapt

temeller üzerine tekrar yapmayacak msn?" diye sordum. Resûlullah {sdiaiühu

Bieyhi vESBiien): "Eer kavmin küfürden yeni kurtulmu olmasayd bunu yapardm"

buyurdu. Abdullah b. Ömer öyle der: Hz. Peygamberin (s.a.v), Hacer'ul-

Esved’den sonra gelen iki rüknü istilam etmemesini, Kâbe'nin Hz. brâhîm’ n

ina ettii temeller üzerine yaplmamasna hamlederim."’

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: bnu'z-Zübeyr Kâbe'yi, Hz.

brâhim’in yapt ölçüde ina etti ve: "Kâbe, küp eklindedir. Bu sebeple ona

Kâbe denmitir" dedi. (bn Cüreyc) der ki: "Hz. brahim, Kâbe'yi kuru

balçktan deil talarla örmütür." 2

el-Ezrakî, bnu’l-Murtefi'den bildirir: bnu'z-Zübeyr ile beraber Haceru'l-

Esved'in yanndayken, (Haccâc tarafndan) mancnkla atlan ilk ta Kâbe'nin

üzerine dütü. O zaman Kabe’nin, hastann inlemesi gibi: "Ah, ah!" diye

inlediini duyduk .
3

el-Cenedî, Mücâhid'in öyle dediini bildirir. Rüyamda Kâbe'nin H;:.

Peygamber (ssUaliahu aleyhi mailem) ile konuup: "Ey Muhammedi Eer ümmetin

günah ilemeyi brakmayacak olursa silkinip her tam bir yere frlatacam"

dediini gördüm.

el-Cenedî'nin bildirdiine göre Vuheyb b. el-Verd der ki: "Ben ve Süfyân b.

Saîd es-Sevrî tavaf yaparken, Süfyân geri döndü ve ben tavafa devam ettim.

Tavaftan sonra Hicr'e girip oluun altnda namaza durdum. Secdedeyken,

Kâbe’nin örtüsü ve talar arasndan bir sesin: "Ey Cibril! Etrafmda tavaf

edenlerin yaptklann, akalamalarn, barmalarn ve uursuzluklann önce

Allah’a sonra sana ikâyet ediyorum" dediini duydum, Ben bu ses,

Kâbe’nin, Cibril'e ikâyette bulunmas olarak tevil ettim.

’ Mâlik (1/363), afiî (1/901), Buhârî (3368), Müslim (1333) ve Nesâî (2900).
1
el-Ezrakî (1/32).

J el-Ezrakî (1/137).
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I^AI Âe-Ul dil dU| iL jîa ISj . .

.

"...Rabbimizl Yaptmz kabul buyur. üphesiz ki, Sen hem

iitir, hem bilirsin." (Bakara Sur. 127)

Dârakutnî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Hz. Peygamber (salailahu aleyh,

»esEem) iftar ettii zaman: "Allahm! Senin için oruç tuttuk, Senin rzknla iftar

ettik. Yaptmz kabul buyur. üphesiz ki. Sen hem iitir, hem bilirsin" diye

dua ederdi.’

bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte bildirir: A'me, bu âyeti (

il» jÜ3 o^Ji)
2
eklinde okudu.3

çjj llsL.ll; Üjij dlJ îiUi si Bjî LU jiiUi uL.|j u?j

4,1ijil dil di}^
"Ey Rabbmiz! Bizi sana boyun eenlerden kl, neslimizden

de sana itaat eden bir ümmet çkar, bize ibadet usullerimizi

göster, tövbemizi kabul et; zira, tövbeleri çokça kabul eden,

çok merhametli olan ancak sensin." (Bnlara Sur. 128 )

bn Ebî Hatim bildirir: Abdulkerim, âyette geçen sözünün

“Bizi Sana kar muhlis olanlardan kl” demek olduunu söyledi.
5

bn Ebî Hatim, Selâm b. Ebî Mutî’nin bu âyet hakknda: “Hz. brahim ve Hz.

smâil müslümand; ama yüce Allah'tan slam üzere sabit kalmalan için dua

etti" demitir.’

’ Dârakutnî (1/185). Elbânî, rvâu'i-alîl'de (919) zayf olduunu söyledi.
1
Bakara Sur. 127

J el-Mesâhif (sh. 57) Bu kraat ekli azdr.
* Bakara Sur. 128
5 bn Ebî Hâtim 1/234 (1245).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, âyette geçen

ümmetten kastedilenin Araplar olduunu söyledi .

2

Saîd b. MansCr, bn Ebî Hâtim ve el-Ezrakî, Mücâhid’den bildiriyor; Hz.

brâhim: “Ey Rabbimiz! Bize ibadet usullerimizi öret" deyince, Cibril gelip

onu Kabe’ye götürdü ve: "Kâbe'nin duvarlarn örüp yükselt” dedi. Hz.

brâhim duvarlan örüp bitirince, Cibril elinden tutup Safâ tepesine götürdü

ve; “Bu, Allah'n eairindendir’' dedi. Sonra Merve tepesine götürüp: “Bu da

Allah’n eairindendir” dedi. Sonra onu Mina tarafna götürdü ve Akabe've

vardklannda blis’in aacn yannda olduunu gördüler. Cibril: “Tekbîr getir

ve ona ta at" dedi. Hz. brâhim tekbir getirip ta atnca blis kalkp orta

cemreye gitti. Cibril ve Hz. brâhim onun hizasna gelince, Cibril: “Tekbir getir

ve ona ta at” dedi. Hz. brâhim tekbir getirip ta atnca blis kalkp küçük

cemreye gitti. Cibril, Hz. brahim'e: "Tekbir getir ve ona ta at” deyince, Hz.

brâhim tekbir getirip ta att. Bunun üzerine blis gitti. blis, hac usullerine bir

eyler sokuturmak istedi, ama yapamad. Cibril Hz. brahim’in elinden

tutarak onu Ma’aru’l-harâm’a götürdü ve: “Buras Ma'aru'l-Harâm’dr"

dedi. Sonra onu Arafat’a götürdü ve üç defa: “Bildin mi?” diye sordu. Hz.

brâhim: “Evet” cevabn verince, Cibril: “insanlan hac için çar" dedi. Hz.

brâhim: "Nasl çaraym?” diye sorunca, Cibril: “Üç defa: «Ey insanlar!

Rabbinize icabet ediniz» diye seslen" cevabn verdi. Hz. brâhim böyle

deyince kullar: "Buyur ey Rabbim buyur!" diye cevap verdiler. O gün bu

ekilde cevap veren her kii hac olacaktr.
3

bn Cerîr, bnu’l-Müseyyeb'den, Hz. Ali’nin öyle dediini bildirir: “Hz.

brâhim Kâbe'yi ina etmeyi bitirince: “Bitirdim ey Rabbim! Bize haccn

usullerini göster, açkla ve öret" dedi. Bunun üzerine Allah ona Cibril'i

gönderdi ve Cibril Hz. brâhim’e hacc öretti.”4

’ bn Ebî Hâüm 1/234 (1243).

1 bn Cerîr (2/565, 566) ve bn Ebî Hâtim 1/234 (1246)

3 Saîd b. Mansûr, (Tefsir, 220), bn Ebî Hâtim 1/235 (1252) ve el-Ezrakî (1/35).

4 bn Cerîr (2/569).
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Saîd b. Mansûr ve el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Hz. brahim ve

Hz. smail yaya olarak hac yaptlar" demitir.

1

bnu’l-Münzir, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: "Makam, Kâbe'nin

içindendi. Hz. brahim onun üzerine çknca Ebû Kubeys ve Arafat'a kadar

olan etrafndaki dalar ondan fkrmtr. Hz. brâhim'e hac usulleri gösterilip

Arafat'a varnca: "Bildin mi?" diye soruldu. O da: "Bildim (Araftu)” cevabn

verince oraya Arafat ad verildi.

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Miclez, "Bir zamanlar brâhim,

smail ile beraber Beytullah’n temellerini yükseltiyor, öyle diyorlard ..."
2

âyetinin manasn açklarken dedi ki: Hz. brâhim Kâbe’yi ina edip bitirince,

Cibril gelip nasl tavaf yapacan, Safâ ile Merve arasnda nasl sa’y edeceini

gösterip onu Akabe’ye götürdü. eytan karlarna çknca Cibril yedi çakl

tanesi aidi ve Hz. brâhim'e de yedi çakl tanesi verdikten sonra eytana ta

atarak tekbir getirdi. Hz. brâhim’e de: “Ta at ve tekbir getir" dedi. Hz.

brâhim, eytan gidinceye kadar ta atp her atnda tekbir getirdi. Sonra

orta cemreye geldiklerinde eytan yine karlarna çkt. Cibril yedi çakl tanesi

ald ve Hz. brâhim'e de yedi çakl tanesi verdikten sonra eytana kaçncaya

kadar ta att ve her ta atnda tekbir getirdi. Sonra küçük cemreye

geldiklerinde eytan yine kartlanna çkt. Cibril yedi çakl tanesi ald ve Hz.

brâhim’e de yedi çakl tanesi verdikten sonra: "Ta at ve tekbir getir" dedi.

kisi de eytana kaçncaya kadar ta att ve her ta atnda tekbir getirdi.

Sonra Minâ’ya geldiler ve Cibril: “nsanlar balarn burada tra ederler"

dedi, sonra Cem’e (Müzdelife'ye) geldiler ve Cibril: "nsanlar burada

namazlann cemederek klarlar" dedi. Sonra Arafat’a vardlar ve Cibril: "Bildin

mi?" diye sordu. Hz. brâhim: "Bildim (.Araftu)” cevabn verdi. Bu sebeple

oraya Arafat ad verilmitir.
3

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Züheyr der ki: Hz. brâhim Kâbe'yi ina edip

bitirince: "Ey Rabbim! Kâbe'yi bitirdim. Bize hac usulerini göster" dedi. Allah,

1
el-Ezrakî (1/34).

2
Bakara Sur. 127

3 bn Ebî eybe (Dördüncü cüzün birinci bölümü sh. 375).
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Cibril'i gönderdi ve Cibril, Hz. brâhim'le hac yapt. Kurban bayram günü

gelince blis karlarna çkt. Cibril: "blis'e ufak talar at” deyince Hz.

brâhim, blis'e yedi tane küçük ta att. Ertesi gün ve üçüncü gün de böyle

oldu. Daha sonra Hz. brâhim, Sebîr (Mekke ile Mina arasnda Mekke'ye

giderken sada kalan bir dag) üzerine çkarak: “Ey Allah'n kullan! Rabbinize

icabet ediniz” diye seslendi. Züheyr der ki: (O günden bu yana) hep

yeryüzünde en az yedi müslüman ve daha fazla müslüman bulunagelmitir.

Bu olmasa yer ve onun üzerindekiler helak edilir. Onun çansn ilk kabul

edenler ise Yemenliler olmutur .

1

el-Ezrakî'nin bildirdiine göre Mücâhid, âyette geçen (...SL-Ui ij
\'
3 .. f

sözünden manasnn “Bize kurban keseceimiz yerleri göster” demek

olduunu söyledi .

3

el-Cenedî, Mücâhid'in öyle dediini bildirir: Yüce Allah, Hz. brâhim'e:

“Kalk ve Benim için bir ev yap” buyurunca, Hz. brahim: “Ey Rabbim! Nereye

yapaym?” diye sordu. Allah: "Sana haber vereceim” buyurup kendisine ba
olan bir bulut gönderdi. Bulut: "Ey brâhim! Rabbin sana bu bulutun ölçüsünü

alman emrediyor” dedi. Bunun üzerine Hz. brâhim buluta bakp ölçüsünü

ald ve ilem bitince bulut: "Ölçüyü aldn m?” diye sordu. Hz. brâhim: “Ever"

cevabn verince bulut yükseldi ve Hz. brâhim salam zemine oturan bir

temel açt ve Ev'i inâ etti. Bitirince: “Ey Rabbim! Ev'i ina ettim. Bize hacc n

usullerini göster” dedi. Allah ona hac yaptrmas için Cibril’i gönderdi. Kurban

bayram günü gelince blis karsna çkt. Cibril: "Ona ta at!” deyince Hz.

brâhim ona yedi ta att. kinci, üçüncü ve dördüncü gün de blis karsna

çknca Hz. brâhim ayn eyi yapt. Sonra Cibril: "Sebîr dana çk!” deyince

Hz. brâhim Sebir'e çkt ve: “Ey Allah'n kullan! cabet ediniz. Ey Allah’n

kullar! taat ediniz” diye seslendi. Denizler ötesinde kalbinde zerre arl
kadar iman bulunan herkes onun bu çansn iitti ve: "Buyur Allahm buyur!

Sana itaat ettik. Allahm! Sana itaat ettik” dediler. Bu söz, Allah’n Hz.

’ el-Ezrakî (1/37).

1
Bakara Sur. 128

i
el-Ezrakî (1/36).
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brahim’e hac esnasnda söylemesini emrettii sözlerden birisidir. O günden

bu yana hep yeryüzünde en az yedi müslüman ve daha fazla müslüman

bulunagelmitir. Bu olmasa yer ve onun üzerindekiler helak edilir.

bn Huzeyme, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da, bn

Abbâs’tan merfu olarak öyle bildirir: "Hz. brahim hac vazifesini yerine

getirmek için gittiinde Akabe'de eytan karsna çknca ona yedi ta att ve

eytan yerin dibine girdi. Sonra eytan ikinci cemrenin yannda karsna bir

daha çkt ve Hz. brahim ona yedi ta atnca eytan yerin dibine girdi. Sonra

üçüncü cemrenin yannda karsna bir daha çkt. Hz. brâJim orada da

eytana yedi ta att ve eytan yerin dibine girdi." bn Abbâs der ki: "Siz

eytan talamakla babanz brahim’e tâbi olmaktasnz."

1

Tayâlisî, Ahmed, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, uabu 1

l-îman
1

da bildiriyor: ibn

Abbâs der ki: Hz. brâhim’e nasl hac yapaca gösterilince, Safâ ile Merve

arasnda karsna eytan çkt. Hz. brâhim onunla yanp kendisini yendi.

Sonra Cibril Hz. brahim’i götürüp Minâ’y gösterdi ve: “Buras insanlann

develerini çökerttii yerdir" dedi. Akabe cemresine geldiklerinde karsna

eytan çkt. Hz. brâhim ona yedi ta atnca ise gitti. Sonra orta cemreye

gelince eytan yine karsna çkt. Hz. brâhim ona yedi ta atnca ise gitti.

Sonra küçük cemreye gelince eytan yine karsna çkt. Hz. brâhim ona yedi

ta atnca ise gitti. Sonra Cibril kendisini Cem' (Müzdelife) denilen yere

götürdü ve: "Buras Me'aru'l-Harâm'dr” dedi. Sonra kendisini Arafat’a

götürdü ve Hz. ibrâhim: "Burasn bildim" dedi. Cibril: "Buray bildin mi?" diye

sorunca, Hz. brâhim: “Evet” cevabn verdi. Bu sebeple oraya Arafat

denmitir. Telbiyenin nasl olduunu biliyor musun? Hz. brâhim’e, insanlara

hac etmeleri için seslenmesi emredilince dalara emredildi ve dalar

eildiler, köyler yükseldiler ve Hz. brâhim insanlara, hac etmeleri için

seslendi .

3

1 bn Huzeyme (2967), Hâkim (1/466, sahih olduunu söyledi), Mecma'da (3/260)

geçtii üzere Taberânî ve Beyhakî (4078). Heysemî, ravilerden Ata b. es-Sâib'in ezberi

sonradan bozulmu bir ravi olduunu söyledi.
2
Tayâlisî (2820), Beyhakî, uabu l-man (4077) ve Ahmed 4/436- 437 (2707, 2708)

Müsned'in muhakkikleri ravilerinin güvenilir olduunu söyledi.
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde, âyette geçen: "... bize ibadet

usullerimizi göster ..."

1

sözünü açklarken öyle dedi: "Allah onlara, Arafatta

vakfe yapmay, Cem'den ifâda yapmay, eytan talamay, Kâbe’yi tavaf

etmeyi ve Safâ ile Merve arasnda sa’yetmeyi öretti."

,44-3 r# -4. *4-4 pfc? îiiij Ü3

(t^i jo*jtcL? iduiij

“Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini

kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öretecek,

onlar temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün

gelen, her eyi yerli yerince yapan yalnz sensin."

(Bakara Sur. 129)

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhak,

Delâil'de, rbâd b. Sâriye’den, Resûlullah’n (»iailata aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu nakleder: "Hz. Âdem balçk olarak yatarken ben peygamberlerim

sonuncusuydum. Size bunun balangcn haber vereyim. Atam brahim'im

duas benim, îsâ'mn müjdesi benim, annemin gördüü rüya da benim. Bütün

peygamber analar böyle rüya görürler .

"

l

Ahmed, bn Sa’d, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhak, Ebû Umâme’den

bildirir: Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi »esBiam): "Ey Allah'n Resulü! Senin ilk yaratln

nasldr?” diye sorduumda, Hz. Peygamber (salisilata aleyhi «eseiem): "Ben, atam

brahim'in duas ve sa'nn müjdesiyim. Annem, (beni dünyaya getirirken

)

kendisinden am saraylarn aydnlatan birn çktn gördü " buyurdu .
3

bn Sa'd, Tabakât'ta ve bn Asâkir Cuveybir tarikiyle Dahhâk'tan

1

Bakara Sur. 128
1 Ahmed 28/395 (17163), bn Cerîr (2/574), bn Ebî Hâlim 1/236 (1254), Hâkim (2/600.

ve Beyhak 81/83). Elbânl, es-Silsiletu'd-Daîfe'de (2085) zayf olduunu söyledi.

3 Ahmed 36/595 (22261), bn Sa'd (1/148), Taberânî (7729) ve Beyhakî (1/84). Elbânî

es-Silsiletu 's-Sahtha'da (1925) sahih olduunu söyledi.
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Resûlullah'n (saiiaMu aleyhi veseiierr) öyle buyurduunu nakleder
"
Ben atam

brahim'in duasym. Hz. brahim, Kabe'nin temellerini yükseltirken : «Ey

Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara

kitap ve hikmeti öretecek, onlar temizleyecek bir peygamber gönder.

Çünkü üstün gelen, her eyi yerli yerince yapan yalnz sensin» demiti.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye, âyette geçen

"...onlara kitap ve hikmeti öretecek, onlar temizleyecek bir peygamber

gönder..."
2

sözünü açklarken öyle dedi: Burada kastedilen Hz.

Muhammed'in ümmetidir. Hz. brahim’e: "Duan kabul edilmitir. Bu

peygamber kyamete yakn gelecektir” diye cevap verildi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Süddî’nin, âyette geçen "...onlara kitap ve

hikmeti öretecek, onlar temizleyecek bir peygamber gönder...'"’ sözünde

gönderilmesi istenen peygamberden kastn Hz. Muhammed olduunu

söylediini bildirir.

5

bn Ebî Hâtim'in, Hasan(- Basrî)’den bildirdiine göre "...onlara kitap ve

hikmeti öretecek, onlar temizleyecek bir peygamber gönder...”
6

âyetinde geçen kitaptan kast Kuriân, hikmetten kast ise sünnettir .

7

Abd b. Hmeyd ve bn Cerîr bildiriyor: Katârie der ki: "...onlara kitap ve

hikmeti öretecek, onlan temizleyecek bir peygamber gönder..."
8

âyetinde geçen hikmetten kast sünnettir. Allah, Hz. brâhim’in duasn kabul

etmi ve onlara içlerinden, ismini ve nesebini bildikleri, kendilerini

karanlklardan aydnla çkaracak ve doru yolu gösterecek bir peygamber

1 bn Sa'd (1/149) ve bn Asâkir (1/173).
1
Bakara Sur. 129

3 bn Cerîr (2/575) ve bn Ebî Hâtim 1/236 (1255). Bu hadis, bn 0601/00 Rabî'nin sözü

olarak geçmektedir.

« Bakara Sur. 129
5 bn Cerîr (2/575) ve bn Ebî Hâtim 1/236 (1256).
6
Bakara Sur. 129

7 bn Ebî Hâtim 1/236, 237 (1259, 1262).
8
Bakara Sur. 129
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göndermitir.’

Ebû Dâvûd, Merâsil’de, Mekhûl'den Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi vtseifem): "Allah

bana Kur'ön ve onun iki kat kadar da hikmeti gönderdi
" buyurduunu

nakleder.
2

bn Cerîr’in bn Cüreyc'den bildirdiine göre âyette geçen (^2^3 )
3

sözünün manas», irkten temizlemek ve kurtarmaktr.

4

bn Ebî Hâtim’in Ebu’l-Âliye’den bildirdiine göre âyette geçen ( >j>i

sözünden, Yüce Allah’n, intikam almada aciz olmad ve yapmzk

istediklerinde hikmet sahibi olduu kastedilmitir.
6

UjJI Jf il;Ûw»l JLsîj iÂi ji ^*1^1 iL -j, Çj>>: jij

«>J iyt$\ j%
"Kendini bilmezden bakas brâhim in dininden yüz

çevirmez. And olsun ki, dünyada onu seçtik, üphesiz o,

âhirette de iyilerdendir." (BaUra Sur. 130)

bn Ebî Hâtim bildiriyor, Ebu'l-Âliye, "Kendini bilmezden bakas

brahim’in dininden yüz çevirmez. And olsun ki, dünyada onu seçtik,

üphesiz o, âhirette de iyilerdendir
"7

âyetini açklarken öyle ded

:

“Yahudi'ler ve Hristiyanlar, Hz. brahim'in din ve eriatinden yüzçevirip

Allah'tan gelmemi bir bid’at olarak yahudilii ve hristiyanl din diye kabul

1 bn Cerîr (2/574).
3 Ebû Dâvûd (565).

3 Bakara Sur. 129
4 bn Cerîr (2/577).

5 Bakara Sur. 129
6 bn Ebî Hâtim 1/238 (1266, 1268).

7 Bakara Sur. 130
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ettiler. Bu sebeple Yüce Allah, Hz. Muhammed’i brahim’in diniyle

gönderdi."

1

Abd b. Humeyd, Katâde'den ayn yorumu rivayette bulundu.

bn Cerîr’ in, ibn Zeyd’den bildirdiine göre âyette geçen (
clLcj 4jL—»

sözünden kastedilen, saadetten pay olmamaktr. 3

bn Ebî Hâtim, Ebû Mâlik'in âyette geçen (o£Aki jiîj )
4 sözünden

kastedilenin seçmek olduunu söylediini bildirir.
5

* * i .
6

"brâhim bunu oullanna vasiyet etti. Yakub da:

«Oullann! Allah dini size seçti, siz de ancak O'na teslim

olmu olarak can verin» dedi." (Bakara Sur. 1 32)

bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte, Ebû Esîd b. Yezîd’den bildirir: "Bu âyet Hz.

Osmân’n mushafnda eklinde deil, (^53) eklinde eddesizdir.”
6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "brahim bunu

oullarna vasiyet etti ..."
7 âyetini açklarken öyle dedi: "Hz. brâhim

oullanna Müslüman olmay vasiyet etti. Hz. Yâkûb da oullanna ayn eyi

vasiyet etmiti.”
8

1 bn Ebî Hâtim 1/238 (1270).
7
Bakara Sur. 130

3 bn Cerîr (2/579).

* Bakara Sur. 130
4 ibn Ebî Hâtim 1/238 (1271).

6 bn Ebî Dâvûd (sh. 38).

7 Bakara Sur. 132
a
ibn Cerîr (2/582) ve bn Ebî Hâtûn 1/239 (1275, 1276)
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Sa'lebî’nin, Fudayl b. yid'dan bildirdiine göre, âyette geçen "...ancak

O’na teslim olmu olarak can verin"
1

sözünden, Allah hakknda hüsnüzanda

bulunarak ölmek kastedilmitir.

Ibn Sa'd Kelbî'nin öyle dediini bildirir: "Hz. brahim’in çocuklar

unlardr. smail, en büyük oludur ve annesi Hacer'dir. Hâcer Kptî'dir.

shâk'n, annesi Sâre’dir. Meden, Medyen, Yekân, Zimrân, Ebak, ûh,

bunlarn annesi Âribe Araplardan olan Kantûrâ'dr. Yekân, mekke'ye do'u

gitmi, Medyen, Medyen’de ikamet etmi ve buraya kendisinin ad

verilmitir. Dierleri baka memleketlere gitmiler ve Hz. brahim'e: "Ey

babamz! smâil ve shâk’ yannda braktn, bizim ise gurbette yalnz

kalmamz emrettin” dediler. Hz. brâhim: "Bana öyle emredildi” dedi ve

onlara Allah'n isimlerinden bazlarn öretti. Çocuklar, bu isimlerle Allah’tan

yardm isterlerdi.
3

\±\j LgJi ju^1) ÜÎUT d4Ji ipi \)s

"Yoksa Yakub can verirken sîzler yannda m îdiniz? 0,

oullanna: «Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?» diye

sormutu; Onlar da: «Senin Tanrna ve atalarn brâhim,

smail, shakn Tanrs olan tek Tanrya kulluk edeceiz,

bizler O na teslim olmuuzdur» demilerdi/' (Bakara Sur. 133)

bn Ebî Hâtim’in Ebu'l-Âliye’den bildirdiine göre âyette kitab ehli

kastedilmitir/

’ Bakara Sur. 132
J bn Sa'd (1/47).

} bn Ebî Hâtim 1/239 (1278).
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bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)’nin, "Yoksa Yakub can verirken sizler

yannda m idiniz? 0, oullarna: «Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?»

diye sormutu; Onlar da: «Senin Tanrna ve atalarn Ibrâhim, smail, ishak'n

Tanrs olan tek Tanrya kulluk edeceiz, bizler O'na teslim olmuuzdur»

demilerdi"
1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Ne Yahudiler, ne

Hristiyanlar, ne de insanlardan bakas, Hz. Yâkûb vefat annda oullarndan

Allah'tan bakasna tapmamalar konusunda ahid ald zaman orada deildi.

Buna ramen Hz. Yâkûb’un onlardan ahit aldna ve oullarnn da Allah’a

ibadet edeceklerini Müslüman olduklarn ikrar ettiklerine ahitlik ettiler .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Dede, baba gibidir" der ve:

"...Onlar da: «Senin Tanrna ve atalarn Ibrâhim, smail, ishak'n Tanrs olan

tek Tanrya kulluk edeceiz, bizler O'na teslim olmuuzdur» demilerdi"3

âyetini okurdu .
4

bn Cerîr, bn Zeyd'in bu âyet hakknda öyle dediini bildirir: Yüce Allah’n

Hz. brâhim’in çocuklarn sayarken Hz. smail’den balamas onun en

büyükleri olmas sebebiyledir" denirdi.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "Bu âyette amcadan (Hz.

smail) baba olarak bahsedilmitir" dedi .

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b: " day ve amca,

baba gibidir" deyip: "...Onlar da: «Senin Tanrna ve atalarn brâhim, smail,

ishak’n Tanrs olan tek Tanrya kulluk edeceiz, bizler O'na teslim

olmuuzdur» demilerdi" 7 âyetini okudu .

8

’ Bakara Sur. 133
1 bn Ebî Hâtim 1/239 (1279).

5 Bakara Sur. 133

4 bn Ebî Hâtim 1/240 (1281).

5 bn Cerir (2/587).

6 bn Ebî Hâtim 1/240 (1282).

7 Bakara Sur. 133
8 bn Ebî Hâtim 1/240 (1283).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu âyeti
( iî|3 '^5

dJ)
1

eklinde "Babalann" yerine "Baban" olarak okurdu.

2

jiil U t* I4 Jj ol »ili

Ojliiu Iy\S x- ü Vj

"Onlar geçmi birer ümmettir. Kazandktan kendilerine,

sizin kazandklanmz da sîzedir. Onlarn yapm
olduklanndan sorumlu deilsiniz/’ (Bakara Sur. 134)

bn Ebî Hâtim'in Ebu'l-Âliye'den bildirdiine göre âyette geçen ümmetten

kast, Hz. brâhim, smail, shâk, Yâkûb ve Sbtlar ("Torunlar2
') dr/

*4 Ji j* J &J+ ''jj*

•jS. Is tâ ui^
«Yahudi veya Hristiyan olun ki doru yolu bulasnz»

dediler. De ki: "Hayr, muvahhid olarak brâhimin dinine

(uyanz); o irk koanlardan deildi/’ (Bakara Sur. 135)

bn shâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, ibn Abbâs'tan bildirir:

Abdullah b. Sûriyâ el-A’var, Resûlullah'a [sllallahu aleyhi «seiiemj: “Hidâyet bizim

üzerinde bulunduumuz yoldan bakas deildir. Ey Muhammed, sen bize uy

ki hidâyete eresin” dedi. Hrstiyanlar da ayn eyi söyleyince, «Yahudi veya

Hristiyan olun ki doru yolu bulanz» dediler. De ki: "Hayr, muvahhid

1

Bakara Sur 133
2 Bu kraat azdr. Bahru'l-Muhît (1/402).

3 bn Ebî Hâtim 1/241 (1287).
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olarak brahim’in dinine (uyarz); o irk koanlardan deildi"
1

âyeti nazil

oldu .

1

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

(Li^) sözünün manas “Hac yapan” demektir.
3

bn Ebî Hâtim’in Muhammed b. Ka'b’dan bildirdiine göre âyette geçen

sözünün manas “doru yol” demektir/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'in öyle dediini bildirir: “Âyette

geçen (ÜL^-) sözünün manas “Tâbi olan” demektir.
3

bn Ebî Hâtim, Husayf'tan, hanif sözünün manasnn muhlis olduunu

söylediini bildirir.

6

bn Ebî Hâtim, Ebû Klâbe’nin öyle dediini bildirir: “Hanif, bütün

peygamberlere iman eden kiidir.” 7

bnu’l-Münzir, Süddî'den bildirir: “Kur'ân'da geçen her (ÜL*-) sözünün

manas Müslüman, (.L&-) sözünün manas ise hac eden Müslümanlardr.”

Ahmed, Ebû Umâme'den Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh «»ilam): "Ben

müsamahakâr olan hanifdinle gönderildim
'1

buyurduunu nakleder.”
8

Ahmed, Buhârî, el-Edebu'l-Müfred ve bnu’l-Münzlr, bn Abbâs'tan bildirir:

Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi mailem): “Ey Allah'n Resulü! Allah katnda hangi dinler

daha sevimlidir?” diye sorulunca, "Hanif ve müsamahakâr olan (slam)

dinidir" cevabn verdi .
9

' Bakara Sur. 135
1 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/549), bn Cerîr (2/589-590) ve bn Ebî Hâtûn 1/241

(1290).

* bn Cerîr (2/593) ve bn Ebî Hâtim 1/241 (1291).

4 bn Ebî Hâtim 1/241, 242 (1293).

5 bn Cerîr (2/593) ve bn Ebî Hâtim 1/241 (1292).
6 bn Ebî Hâtim 1/242 (1295).

7 bn Ebî Hatim 1/242 (1294).
8 Ahmed 36/623 (22291) Müsnectin muhakkikleri hadisin isnadnn zayf olduunu

söyledi.

9 Ahmed 4/16, 17 (2107), Buhârî (287). Elbârî, So/ij/i Edebu'l-Miifred'de (220) hasenun

lieyrihi olduunu söyledi. Elbânî, es-Silsiletu ’s-Sahîhdya (881) balon.
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Ubey en-Nersî, el-arâib'de, Hâkim, Târih’te, Ebû Mûsa el-Medîynî,

Mu’cem es-Sahâbe’de ve bn Asâkir, Esad b. Abdillah b. Mâlik el-Huzâî'den

Resûlullah'n (sallailshu aleyhi vesallem): "Hanif ve müsamahakâr olan (slam) dinidir"

buyurduunu nakleder.

1

^14J djiî üj 14 J4 Uj £b, llaT

"Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, brahim'e, smail'e,

Is-hak a, Yakub'a ve Esbat'a indirilene, Mûsa'ya, sa'ya

verilenlere ve butun peygamberlere Rableri tarafndan

verilenlere iman ettik. Onlardan birini dierinden

ayrdetmeylz. Biz ona teslim olmuuzdur." (Bakara Sur. 130)

bn Ebî Hâtim, Ma'kii b. YesâHdan Hz. Peygamberin (sailaUhu aleyhi uaM:

"Tevrata, Zebur’a ve ncil'e iman edin ve Kur’ân sizin için yeterli olsun"

buyurduunu nakleder.

1

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Beyhakî, Sitnen’de bildiriyor: bn

Abbâs der ki: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) sabah namaznn birinci rekât

(sünnet)inde, "Biz Allah'a ve bize indirilene iman ettik ..." 3
âyetini, ikinci

rekatta da, "...Biz Allah'a iman ettik, ahid ol ki, biz Müslümanlarz
"4 âyet ni

okurdu .

5

' el-sâbe'de (1/56) geçtii üzere Ubey en-Ncrsî ve Hâkim, Usdu’l-Sbe’de (1/88) geçt i
üzere Ebû Musa ve bn Asâkir {22/356).Hâhz, el-sâbe’de isnadnda düüklük olduuu
söyledi.

1 ibn Ebî Hâtim 1/243 (1302).

* Bakara Sur. 136
4 Âli mrân Sur. 52
5 Ahmed 3/478, 4/214 (2038, 2386), Müslim (727), Ebû Dâvûd (1259), Nesâî (943) ve

Beyhakî (3/42).
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Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz. Peygamber {niyahL aiytu

veseliem) sabah namaznn birinci rekât (sünnet)inde, "Deyin ki: Biz Allah'a, bize

indirilene, brahim'e, Ismâil'e, shak'a, Yakub'a ve Esbat'a indirilene,

Musa'ya, Isa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafndan

verilenlere iman ettik. Onlardan birini dierinden ayrdetmeyiz. Biz ona

teslim olmuuzdur"' âyetini, ikinci rekatta da, "De ki: «Ey Kitap ehli! Ancak

Allah'a kulluk etmek, O'na bir eyi e komamak, Allah' brakp birbirimizi

rab olarak benimsememek üzere, bizimle sizin aranzda müterek bir söze

gelin». Eer yüz çevirirlerse: «Bizim müslüman olduumuza ahid olun»

deyin"
2

âyetini okurdu ."3

Vekî'nin bildirdiine göre Dahhâk öyle der: Hanmlarnza, çocuklarnza

ve hizmetçilerinize Kuriân’da ad geçen peygamberlerin ismini öretiniz ki

onlara iman etsinler. Çünkü Allah onlara iman edilmesini emretmiti ve:

"Deyin ki: Biz Allah'a, bize indirilene, Ibrâhim'e, Ismâil'e, shak'a, Yakub'a ve

Esbat'a indirilene, Musa'ya, Isa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere

Rableri tarafndan verilenlere iman ettik. Onlardan birini dierinden

ayrdetmeyiz. Biz ona teslim olmuuzdur"4 buyurmutur."

bn Cerîr bildiriyor: bn Abbâs: “Esbât, Yâkûb'un oullandr. Bunlar on iki

kiiydi ve her birisinin soyundan bir ümmet gelmitir” dedi.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: “Esbât, Yâkub'un oullan:

Yûsuf, Bünyamîn, Rûbil, Yahûda, errîun, Levi, Dân, Kahâs, Kûz ve

Bâliyûn'dur."
6

Taberânî, Ebû Nuaym ve ibn Asâkir, Abdullah b. Abdissumâlî’den, Hz.

Peygamberim (ulMlhu aleyhi ve«iM öyle buyurduunu nakleder:
"Eer u on iki

kii olan Hz. brahim, smail, shâk, Yâkûb, Esbât, Mûsa, sa ve Meryem

dnda, ümmetimin bir ksmndan önce Cennete kimse giremeyecektir diye

' Bakara Sur. 136
2
Âli mrân Sur. 64

3 Hâkim (1/307, sahih olduunu söyledi).

4 Bakara Sur. 136
5 bn Cerîr (2/7).

6 bn Cerîr (2/598) ve bn Ebî Hâtim 1/243 (1301).
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yemin etsem doru yemin etmi olurum."
1

>
;
03 Ijjsilâa

s

JJ &l

"Eer onlar da sizin iman ettiiniz gibi iman ederlerse

hidâyet bulurlar. Ve eer yûzçevirirlerse onlar ancak

muhalefettedirler. Onlara kar Allah sana yeter. O hakkyla

iiten, kemâliyle bilendir." (Bakara Sur. 137)

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta bildirir: bn Abbâs

der ki: Li jLç ijiiî "Eer onlar da sizin iman ettiiniz gibi iman

ederlerse hidâyet bulurlar” demeyiniz. Çünkü Allah’n benzeri yoktur. Siz ( .)£

plil M ijlii)

2

"Eer onlar sizin iman ettiinize iman ederlerse hidâyet

bulurlar” deyiniz. 5

bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhifte ve Hatîb, Tarih’te Ebû Cemre’den bildiriyor:

bn Abbâs, bu âyeti: (4j ^iii u ^LiT oj*)
4 eklinde okurdu. 5

bn Ebî Hâtim’in, Ebu'l-Âliye’den bildirdiine göre âyette geçen ($tla)

sözünün manas ayrlktr.

6

Hâkim, bn Abbâs’tan bildirir: "Otururken, Hz. Osmân gelince Allah'n

Resulü (ssilaiiahu aleyhi «allem): "Ey Osmân! Bakara Sûresini okurken öldürüleceksin

ve kanndan bir damla (l ayetine düecektir" buyurdu. Zehebî, el-

Müstedrek’n muhtasarnda: “Bu kesinlikle yalandr. Senedinde Ahmed b.

1

Taberânî, Miisned e-âmiyyîn (961) ve bn Asâkir (70/114, 115).

J

Bakara Sur. 137

3 bn Cerir (2/600), bn Ebî Hâtim 1/244 (1306) ve Beyhakî (603). Bu kraat âzdr.
4 Bakara Sur. 137
5 bn Ebî Dâvûd (sh. 76) ve Hatîb (7/291).

6 bn Ebî Hâtim 1/244 (1311).

7 Bakara Sur. 137

y Aj p-iT U J*J IJj\
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Muhammed b. Abdilhamid el-Cu'fî vardr ve o da hadis uydurmakla itham

edilmitir” dedi .

1

bn Ebî Dâvûd, el-Mcsâhifte, Ebu’l-Kâsm b. Birân, el-Emâl?de, Ebû

Nuaym, el-Ma'rife ’de ve ibn Asâkir, Benî Esed’in azatllanndan Ebû Sa’id’den

bildirir: Msrllar Hz. Osman'n yanna girdiklerinde mushaf önünde

duruyordu. Ellerine klçla vurduklannda kan (^îij ^ i

âyetinin üzerine akt. Bunun üzerine Hz. Osman ellerini uzatp: "Vallahi!

Mufassal sûreleri ilk olarak bu el yazmtr” dedi .
3

bn Ebî Hâtim, Nâfi b. Ebî Nuaym'n öyle dediini bildirir: Halifelerden

birisi bana Osman b. Affân’n mushafn gönderince: "nsanlarn söylediine

göre Hz. Osman öldürüldüünde mushaf kucandayd ve kan ( il

jLiiJi g.^l âyetinin üzerine dümütü” dedim. Nâfi der ki: "Bu âyetin

üzerindeki kan gözlerimle gördüm .”5

Abdullah b. Ahmed, Zühd’ün zevâidinde, Amra binti Erta’a el-

Adevtyye'den bildirir. Hz. Osman’n öldürüldüü yl, Hz. Âie ile beraber

Mekke'ye gitmek için yola çktm. Medine'ye uradk ve Hz. Osmân

öldürülürken kucanda olan Mushaf gördük. Kannn ilk damlas (

(Lii A9 il)
6

âyetinin üzerine dümütü. Daha sonra Hz. Osmân’

öldürenlerden hiç biri normal ölümle ölmedi.

* / '

4)1

"Allahn (verdii) rengiyle boyandk. Allah tan daha güzel

rengi kim verebilir? Biz ancak O na kulluk ederiz (deyin)”

(Baknra Sur. 138)

’ Hâkim (3/103).

' Bakara Sur. 137
s bn Ebi Dâvûd ve bn Asâkir Tercumetu Onman b. Affân (sh. 419).

* Bakara Sur, 137
5 bn Ebî Hâtim 1/244, 245 (1312).
6
Bakara Sur. 137
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

boya'dan kast, Allah'n dinidir.'

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr'in'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

geçen boya'dan kast, Allah’n insanlar yaratt slam ftratdr.

2

bn Merdûye ve Diyâu’l-Makdisî'nin, el-Muhtâra’da, bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saUiahu aierh »esaM öyle buyurdu:

"srâiloullan: "Ey Musa! Rabbin boya yapar m?" diye sorunca, Hz. Mû;a:
"
Allah'tan korkunuz" bcevabn verdi. Bunun üzenne yüce Allah: "Ey Muta!

Onlar, "Rabbin boyar m?" diye soruyorlar, onlara: "Evet boyar" de. Btn,

bütün renkleri boyarm. Krmz, beyaz
,
siyah hepsi de benim boyamamladr"

buyurdu." Bu konuda Yüce Allah Peygamberine: “Allah'n (verdii) rengiyle

boyandk. Allah tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk

ederiz (deyin)"
3

âyetini indirdi .

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, el-Azame’de bn Abbâs'tan ayn hadisi

mevkuf olarak naklettiler.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde der

ki: Yahudiler çocuklann Yahudi boyasyla ve Hristiyanlar çocuklarn (vaftiz

ederek) boyuyorlard. Allah’n boyas ise slam'dr. Allah’n slam boyasndan

daha güzeli ve temizi yoktur. slam, Allah'n Hz. Nuh’u ve ondan sonra gelen

peygamberleri kendisiyle gönderdii dindir."
6

bnu’n-Neccâr, Tarih Badâd’da bn Abbâs’tan bildirin "Âyette geçen

Allah'n boyasndan kastedilen beyaz renktir."

UUit IsJj pÜjJ \ij jij 4li Jf 1^4-uit ji

’ bn Cerîr (2/605) ve bn Ebî Hâtim 1/245 (1313).

J bn Cerîr (2/606).

3 Bakara Sur. 138

* Diyâ 1/110, 111 (107) bn Merdûye tarikiyle.

5 bn Ebî Hâtim 1/245 (1314) ve Ebu-eyh (140).

6 bn Cerîr (2/603).
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"De ki: Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduu

halde. O nun hakknda bizimle tartmaya m
giriiyorsunuz? Bizim yaptklarmz bize, sizin yaptklarnz

da size aittir. Biz O na gönülden balananlanz. Yoksa siz,

brahim, smail, shak, Ya'kub ve esbâtn yahudi, yahut

hristiyan olduklarn m söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha

iyi bilirsiniz, yoksa Allah m? Allah tarafndan kendisine

(bildirilmi) bir ahitlii gizleyenden daha zalim kim

olabilir? Allah yaptklarnzdan gafil deildir. Onlar bir

ümmetti; gelip geçti. Onlarn kazandktan kendilerine, sizin

kazandklarnz da size aittir. Siz onlarn yaptklanndan

sorguya çekilmezsiniz." (Bakara Sur. 139-14 l)

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyete geçen (lî^UÎ)

sözünün manas, tartmaktr .

1

bn Cerîr’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen (G^Usî)

sözünün manas, mücadele etmektir.

2

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

tarafndan kendisine (bildirilmi) bir ahitlii gizleyenden daha zalim kim

olabilir?"3 âyeti hakknda öyle dedi: "Bu âyet, Yahudilerin, Hz. brâhim,

smail ve onlarla zikredilen kiiler için: “Bunlar Yahudi veya Hrstiyand”

’ ibn Ebî Hatim 1/245 (1316).
2 bn Cerîr (2/608).

3 Bakara Sur. 140
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deyince, Yüce Allah, onlarn yalanc olduunu bildiinden: “Eer yannzda

buna dair ahit varsa onu gizlemeyiniz" buyurdu .

1

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Katâde'nin, “Allah tarafndan kendisine

(bildirilmi) bir ahitlii gizleyenden daha zalim kim olabilir ?"
2

âyeti

hakknda öyle dediini bildirir: "Âyette bahsedilen kiiler, Kitab ehlidir.

Onlar slamn Allah'n dini olduunu bildikleri halde bunu gizlediler. Hz.

Muhammed'in, Allah’n Resulü olduunu bildikleri halde bunu gizleyip

Yahudilii ve Hristiyanl seçtiler."3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “Allah tarafndan kendisine

(bildirilmi) bir ahitlii gizleyenden daha zalim kim olabilir?"4 âyeti

hakknda öyle dedi: “Onlarn yannda, peybamberlerinin Yahudilik ve

Hristiyanlktan uzak olduunu gösteren ehitler vard .”5

bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde ve Rabî: "Onlar bir ümmetti; gelip

geçti ..."
6
âyetinde kastedilenlerin, Hz. brâhim, smail, shâk, Yâkûb ve Esbât

olduunu söylediler.

7

bn Ebî Hatim ve bn Merdûyeh'nin Ebu'l-Melîh'ten bildirdiine göre bir

topluluun ümmet olabilmesi için saylarnn en az krk ile yüz arasnda olmas

gerekir.*

’ bn Cerîr (2/610).

1 Bakara Sur. 140
3 bn Cerîr (2/612).

4 Bakara Sur. 140

* bn Cerîr (2/611).
5 Bakara Sur. 141

7 bn Cerîr (2/614).
8 bn Ebî Hatim 1/246 (1321).




